
































 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX DOSSIER - ASSEMBLEA GENERAL 
 

La Tallada D’Empordà – Canet de la Tallada, 27 de setembre de 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ESBORRANY ACTES ANTERIORS (28 SETEMBRE 2017 I 9 NOVEMBRE 2017) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ACTA DE L’ASSEMBLEA DEL CONSORCI DEL TER 

Identificació de la sessió  
Lloc: Museu Arqueològic de l’Esquerda – Roda de Ter  
Data: 28 de setembre de 2017 
Hora inici:18:30 hores 
Hora final: 19:35 hores 
Caràcter de la sessió: Ordinària 

 
Assistents 
Jordi Barrera Coll, en representació de l’Ajuntament de Bordils 
F. Xavier Sala Pujol, en representació de l’Ajuntament de Camprodon 
Pere Miralpeix i Ballús, en representació de l’Ajuntament de Gurb  
Gaietà Garcia Gordillo, en representació de l’Ajuntament de les Masies de Voltregà  
Àlex Garrido Serra, en representació de l’Ajuntament Manlleu 
Josep Coma Guitart, en representació de l’Ajuntament de Molló  
Joan Pla Coll, en representació de l’Ajuntament d’Osor 
Joaquim Colomer Cullell, en representació de l’Ajuntament de Ripoll  
Antoni Vila Tió, en representació de l’Ajuntament de Roda de Ter 
Carlos Fernández Amer, en representació de l’Ajuntament de Setcases  
Joaquim Roca Ventura, en representació de l’Ajuntament de Sant Gregori 
Joan Ramon Veciana, en representació de l’Ajuntament de Sant Hilari de Sacalm 
Ramon Roqué Riu, en representació de l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses 
Pere Pujolràs Feixas, en representació de l’Ajuntament de Sant Julià de Ramis 
Maria Rosa Vestit Villegas, en representació de l’Ajuntament de Sant Quirze de Besora 
Joan Callejón Creus, en representació de l’Ajuntament de l’Esquirol 
Manel Romans Sánchez, en representació de l’Ajuntament de Torelló 
Sandra Bartomeus Vicens, en representació de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí 
Ivet Font Font, en representació de l’Ajuntament de Vilanova de Sau 
 
Es fa constar que, d’acord amb els estatuts vigents, cada ens només ostenta un vot 
amb independència que sigui representat en aquesta reunió per més d’una persona. 
 
Delegacions de vot 
Consten les següents delegacions de vot: 
 

- Josep Casadellà Turón, en representació de l’Ajuntament d’Anglès delega al 
president del Consorci, senyor Joaquim Roca i Ventura. 

- Pere Lluís Garcia i Palou, en representació de l’Ajuntament de Bescanó delega 
al president del Consorci, senyor Joaquim Roca i Ventura 

- Joan Dordas Riu, en representació de l’Ajuntament de Campelles delega al 
senyor Joaquim Colomer i Cullell, representant de l’Ajuntament de Ripoll. 

- Francesc Boïgues Codina, en representació de l’Ajuntament de La Cellera de 
Ter, delega al president del Consorci, senyor Joaquim Roca i Ventura. 

- Josep Oliveras Galí, en representació de l’Ajuntament de Foixà, delega al 
president del Consorci, senyor Joaquim Roca i Ventura. 

- Jaume Ribas Faja, en representació de l’Ajuntament de Fornells de la Selva, 
delega al president del Consorci, senyor Joaquim Roca i Ventura. 

- Narcís Sastre i Fulcarà, en representació de l’Ajuntament de Girona, delega al 
president del Consorci, senyor Joaquim Roca i Ventura. 



- Jaume Fontdevila Tarabal, en representació de l’Ajuntament de Gualta, delega 
al president del Consorci, senyor Joaquim Roca i Ventura. 

- Antoni Fernández Sandoval, en representació de l’Ajuntament de la Tallada 
d’Empordà, delega al president del Consorci, senyor Joaquim Roca i Ventura. 

- Josep Llimós Camprubí, en representació de l’Ajuntament de les Llosses, 
delega al senyor Joaquim Colomer i Cullell. 

- Arnau Basco i Cirera, en representació de l’Ajuntament d’Orís, delega al 
president del Consorci, senyor Joaquim Roca i Ventura 

- Marc Prat Arrey, en representació de l’Ajuntament de Ribes de Freser, delega 
al senyor Joaquim Colomer i Cullell, representant de l’Ajuntament de Ripoll. 

- Marta Guillaumes Pibernat, en representació de l’Ajuntament de Salt, delega al 
president del Consorci, senyor Joaquim Roca i Ventura. 

- Narcís Fajula i Aulet, en representació de l’Ajuntament de Sarrià de Ter, delega 
al senyor Pere Pujolràs Feixas, representant de l’Ajuntament de Sant Julià de 
Ramis. 

- Josep Aulet Aleñà, en representació de l’Ajuntament de Sant Jordi Desvalls, 
delega al president del Consorci, senyor Joaquim Roca i Ventura 

- Èric Sibina Márquez, en representació de l’Ajuntament de Sant Vicenç de 
Torelló, delega al president del Consorci, senyor Joaquim Roca i Ventura 

- Eva Viñola Marín, en representació de l’Ajuntament de Susqueda, delega al 
president del Consorci, senyor Joaquim Roca i Ventura. 

- Pere Gironès Galián, en representació de l’Ajuntament de Vilallonga de Ter, 
delega al senyor Joaquim Colomer i Cullell, representant de l’Ajuntament de 
Ripoll 

- Joaquim Vivas Vidal, en representació de l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar, 
delega al president del Consorci, senyor Joaquim Roca i Ventura. 

 
 

Excusen la seva assistència i no han efectuat delegació 
Salvador Clarà Pons, en representació de l’Ajuntament d’Amer 
Jordi Tubau Mitjavila, en representació de l’Ajuntament de Campdevànol 
Daniel Cornellà Detrell, en representació de l’Ajuntament de Celrà 
Josep Maria Geli Feixas, en representació de l’Ajuntament de Cervià de Ter 
Josep Manuel López Gifreu, en representació de l’Ajuntament de Colomers 
Ramon Batallé Pérez, en representació de l’Ajuntament de Flaçà 
Salvador Coll Serra, en representació de l’Ajuntament de Fontanilles 
Èlia Bantí Alabau, en representació de l’Ajuntament de Jafre 
David Bosch Carbío, en representació de les Masies de Roda 
Amadeu Rosell i Martí, en representació de l’Ajuntament de Llanars  
Josep Colom Ferrés, en representació de l’Ajuntament de Medinyà 
Elisabet Ferreres Vergés, en representació de l’Ajuntament de Montesquiu 
Joan Garrido Panicello, en representació de l’Ajuntament de Pardines 
Imma Constans Ruiz, en representació de l’Ajuntament de Queralbs 
Alfred Oliver Malagelada, en representació de l’Ajuntament de Sant Joan de Mollet 
Adam Domènech Serra, en representació de l’Ajuntament de St Julià de Llor i 
Bonmatí. 
Dolors Cambras Saqués, en representació de l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries 
Jordi Molinas Cufí, en representació de l’Ajuntament de Serra de Daró 
Lurdes Rovira Plarromaní, en representació de l’Ajuntament de Tavertet 
Josep López Ruiz, en representació de l’Ajuntament d’Ullà 



Maria Gràcia Serrats Paretas, en representació de l’Ajuntament d’Ultramort 
Ignasi Sabater Poch, en representació de l’Ajuntament de Verges 
Josep-Ramon Soldevila Garcia, en representació de l’Ajuntament de Vic 
 
Excusen també la seva assistència 
David Mas i Roselló, en representació del Consell Comarcal del Gironès 
Benjamí Nieto Moral, en representació del Consell Comarcal d’Osona 
Joaquim Vivas Vidal, en representació del Consell Comarcal de la Selva 
Josep Puig Ribas, en representació del Consell Comarcal del Baix Empordà 
Enric Gràcia Barba, en representació del Consell Comarcal del Ripollès 
 
Assisteixen com a convidats, el senyor Alexandre Rocas i Jordi, cap de demarcació 
territorial a Girona de l’Agència Catalana de l’Aigua, i el senyor Dídac Jordà i 
Capdevila, redactor del Pla d’Usos del Ter. 
 
Director 
Sr. Ponç Feliu Latorre 
 
Secretari interventor 
Sr. Gerard Soldevila i Freixa 
 

ORDRE DEL DIA 

1- Benvinguda per part de l’Alcalde 
2- Salutació per part del President del Consorci 
3- Salutacions per part de les autoritats 
4- Aprovació de l’Acta de la sessió anterior (29 de setembre de 2016) 
5- Incorporació de nous membres 
6- Aprovació del Compte General de 2016 
7- Aprovació de la memòria anual d’activitats de l’exercici 2016 
8- Aprovació de les quotes dels ens consorciats 
9- Aprovació del pressupost i de la plantilla de l’exercici 2018 
10- Aprovació inicial de la modificació dels estatuts 
11- Aprovació inicial de l’ordenança general de liquidació, gestió, liquidació, inspecció i 

recaptació dels ingressos de dret públic del Consorci. 
12- Donar compte d’acords adoptats pel Consell de Govern i resolucions de 

presidència i ratificació, si s’escau. 
13- Informe de Gestió 
14- Pla d’Usos del Ter 
15- Mocions o temes per urgència 
16- Precs i preguntes 

 
 
Convocatòria i Quòrum 
Els membres de l’Assemblea han estat convocats en temps i forma, no havent cap 
impediment legal per a dur a terme la realització de l’Assemblea, una vegada 
comprovada l’assistència, es deixa constància del suficient quòrum per a iniciar la 
mateixa, quòrum que es manté en el transcurs de la sessió. 
 



Actuacions prèvies 
El gerent del Consorci, Ponç Feliu, fa constar que, com a suport als temes que es 
tractaran a la reunió, s’ha tramès a tots els membres que de dret formen l’Assemblea 
un dossier denominat “Assemblea. Roda de Ter, 28 de setembre de 2017”, que recull 
la informació relativa a cada punt de l’ordre del dia. 
 
Desenvolupament de la sessió 
Seguidament es tracten els assumptes de l’ordre del dia, següents: 
 
 
1. BENVINGUDA 

L’alcalde de Roda de Ter, il·lustríssim senyor Albert Serra Vergara dóna la benvinguda 
als assistents a l’Assemblea del Consorci del Ter i explica que a l’any 1988 es va 
inaugurar el Museu que antigament era una caserna de la guàrdia civil, i destaca la 
importància del riu Ter pel municipi de Roda de Ter i esmenta que es tracta d’una 
població literària on figures com Miquel Martí  Pol i Emili Teixidor van destacar-ne la 
seva importància, doncs ja ho deia Miquel Martí Pol, que l’Esquerda és un lloc 
necessari per la Història de Catalunya. 
 
 
2. SALUTACIÓ PER PART DEL PRESIDENT DEL CONSORCI 

El president del Consorci del Ter, senyor Joaquim Roca i Ventura, dóna la benvinguda 
a tots els assistents a l’Assemblea, i agraeix a l’alcalde de Roda de Ter poder realitzar 
aquesta assembla en aquest espai. El senyor Roca destaca l’acord arribat en el sí de 
la Taula del Ter coma fita molt important, en que el Consorci del Ter ha participat 
activament per tal de poder aportar solucions als problemes, havent-se realitzat unes 
quinze reunions on hi ha intervingut diferents agents del territori i del sector. També 
destaca l’aportació econòmica d’uns sis milions d’euros previstos pel llarg del riu Ter, a 
través del projecte CONNECTER que es basa fonamentalment en salvar les rescloses 
ubicades al llarg del riu Ter, que amb aquest projecte s’intentaran eliminar a través 
d’escales de peixos. Finalment, el president comenta que es tracta d’un Consorci 
sanejat i agraeix les diferents aportacions efectuades pels ajuntaments així com també 
per les dues diputacions i el propi sector privat. 
 
3. SALUTACIONS PER PART DE LES AUTORITATS 

Es dóna la benvinguda al senyor Alexandre Rocas i Jordi que actua en representació 
de l’Agència Catalana de l’Aigua. 
 
 
4. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (29 SETEMBRE DE 2016) 

Motivació 
Vist l’esborrany de l’acta de l’Assemblea de data 29 de setembre de 2016, i d'acord 
amb allò previst en els estatuts reguladors del Consorci, s’emet la següent: 
 
Disposició 
L'Assemblea General resol: 
 
Únic. Aprovar l’acta de l’Assemblea de data 29 de setembre de 2016, sense 
esmenes. 
 



Votació  
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels membres assistents a 
l’assemblea. 
 
5. INCORPORACIÓ DE NOUS MEMBRES 

 
Motivació 
Vist que els Ajuntaments de Vilobí d’Onyar, Canet d’Adri, Sant Martí de Llémena i 
Sant Aniol de Finestres, han mostrat el seu interès en ser membres del Consorci 
del Ter, tal i com es desprèn en l’expedient; 
 
Atès que els estatuts preveuen en el seu article 7, la necessitat que els membres 
del Consorci acceptin de forma expressa i pel quòrum pertinent a aquells nous 
membres. En efecte, l’admissió de nous membres del Consorci interessats en les 
seves finalitats i que vulguin col·laborar en la consecució dels seus objectius, 
efectuant aportacions i/o prestant serveis, requerirà, l’acompliment de les 
formalitats legalment establertes i en especial les que regulen la concreció de la 
voluntat dels ens que pretenguin la integració al Consorci i l’acord de l’Assemblea 
General amb el quòrum pertinent, d’acord amb el procediment previst en aquests 
Estatuts i que podrà ser formalitzat en un conveni d’adhesió on s’especificaran les 
condicions d’integració, les obligacions adquirides, així com l’acceptació dels 
presents estatuts. 
 
L’apartat g) de l’article 10 dels Estatuts estableix que li correspon a l’Assemblea 
General l’aprovació d’admissió o separació de nous membres del Consorci, fixant-
ne la participació econòmica si s’escau. 
 
Vist allò establert en els articles 313 i següents del Decret 179/1995, de 13 de 
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, 
i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic 
 
Disposició 
L’Assemblea resol: 
 
Primer. Acceptar que l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar, Canet d’Adri, Sant Martí de 
Llémena i Sant Aniol de Finestres siguin membre de dret del Consorci del Ter, tan 
bon punt hagin donat compliment a allò establert en l’apartat motivació. 
 
Segon. Aprovar inicialment la modificació dels estatuts reguladors del Consorci 
del Ter en el sentit següent: 
 
Modificació de l’article 2 dels estatuts, en el sentit que en el segon paràgraf 
s’inclourà Vilobí d’Onyar, Canet d’Adri, Sant Martí de Llémena i Sant Aniol de 
Finestres com a Ajuntament que forma part del Consorci del Ter. 
 
Modificació de l’annex dels estatuts en el sentit d’incloure els municipis en la 
relació d’aportacions. 
 
Tercer. Sotmetre l’expedient de modificació estatutària a informació pública, 
mitjançant un anunci en els Butlletins Oficials de les Províncies de Girona i 



Barcelona i al tauler d’anuncis de la pàgina web del Consorci, durant el termini de 
30 dies als efectes que els interessats presentin les al·legacions, objeccions, i/o 
reclamacions que considerin convenients, disposant que una vegada 
transcorregut el termini d’informació pública sense la presentació d’al·legacions, 
objeccions, i/o reclamacions quedarà definitivament aprovada la modificació 
sense necessitat d’ulterior acord i sense perjudici de la publicació preceptiva. 
 
Quart. Notificar aquesta resolució als Ajuntaments de Vilobí d’Onyar, Canet 
d’Adri, Sant Martí de Llémena i Sant Aniol de Finestres, pel seu coneixement i a 
l’efecte corresponent. 
 
Cinquè. Comunicar aquesta resolució a la Direcció General d’Administració Local 
del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de 
Catalunya per al seu coneixement i a l’efecte corresponent. 
 
Sisè. Notificar aquesta resolució als ens adherits als efectes de procedir a la 
ratificació de la modificació estatutària. 
 
Setè. Facultar de forma expressa al president del Consorci per a la signatura de 
tots i cada un dels tràmits necessaris per a dur a terme els anteriors acords. 
 
Deliberacions 
El president comenta que amb les noves incorporacions, el Consorci disposarà de 
65 ajuntaments i 5 Consells Comarcals i es mirarà de parlar amb el Consell 
Comarcal de la Garrotxa per tal de demanar també la seva adhesió. El president 
informa que s’hi afegeixen els municipis de Vilobí d’Onyar, Canet d’Adri, Sant 
Martí de Llémena i Sant Aniol de Finestres  
 
Votació 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels membres assistents a 
l’Assemblea. 
 
 
6. APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2016 

 
Motivació  
Obtingut informe favorable de la Comissió Especial de Comptes, i havent estat exposat 
mitjançant un edicte publicat al Butlletí Oficial de la Província de Girona i al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona pel termini de quinze dies, durant els quals i vuit 
més, els interessats van poder presentar reclamacions, objeccions o observacions. 
 
Atès que durant aquest termini no es varen presentar reclamacions, objeccions o 
observacions es consideren aprovats. 
 
Atès que s’han complert totes les tramitacions legals que determinen els articles del 
208 al 212 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’ aprova el Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Vist l’article 212.4 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’ aprova 
el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals el qual assenyala que 



acompanyat dels informes de la Comissió Especial de comptes i de les reclamacions 
formulades, el Compte General es sotmetrà al Ple de la Corporació, en el nostre cas 
l’assemblea general, perquè, si convé, pugui ser aprovat. 
 
Vist l’article 214.5 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals el qual assenyala que les 
entitats locals rendiran al Tribunal de Comptes el Compte General degudament 
aprovat. 
 
Vist l’article 3 de la Llei 18/2010, de 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes, que 
disposa que resten subjectes al control de la Sindicatura de Comptes el sector públic 
format per l'administració local de Catalunya. 
 
Disposició 
L'Assemblea General resol: 
 
Primer.- Aprovar el Compte General del Consorci corresponent a l'exercici de 2016, 
que conté la següent documentació: 
 

1. Estats i comptes anuals: 
 

 Balanç de Situació: en tancar l’exercici dóna un actiu i un passiu equilibrats 
amb un import de 209.169,17 Euros. 

 Liquidació del Pressupost: en tancar l’exercici dóna uns drets pendents de 
cobrament de 76.216,59 Euros, unes obligacions pendents de pagament de 
8.547,59 Euros i un resultat pressupostari ajustat de 33.817,14 Euros. 

 Estat demostratiu dels drets a cobrar i de les obligacions a pagar procedents de 
pressupostos tancats: en tancar l’exercici dóna uns drets pendents de 
cobrament de 75.476,71 Euros i obligacions pendents de pagament de 0,00 
Euros. 

 Estat de Tresoreria: en tancar l’exercici es disposa d’uns fons líquids de 
84.426,47 Euros. 
 

2. Annexos als estats i comptes anuals: 
 Estat de Romanent de Tresoreria: en tancar l’exercici dóna un romanent de 

tresoreria de 177.393,79 euros, el qual s’ha de minorar en 32.958,98 euros 
corresponents a saldos de dubtós cobrament, i també s’ha de minorar amb 
15.232,09 euros en concepte de les despeses amb finançament afectat, 
quedant un Romanent de Tresoreria per a despeses generals de 129.202,72 
euros. 

 
3. Justificants dels estats i comptes anuals i dels seus annexos 
 Estats de despeses i d’ingressos inicialment aprovats: en començar l'exercici 

dóna un total d’ingressos de 206.804,02 Euros i de despeses de 206.804,02 
euros. 

 Relació de les modificacions dels crèdits de despeses i de les previsions 
d’ingressos inicialment aprovats: en tancar l’exercici dóna un total de 
modificacions de 7. 

 Efectuades les modificacions el total d’ingressos definitius aprovats foren de 
266.965,62 euros i de despeses 266.965,62 euros. 



 

Segon. Remetre a la Sindicatura de Comptes el Compte General del Consorci 
corresponent a l' exercici de 2016. 
 
Deliberacions 
El president dóna la paraula al secretari interventor del Consorci que enumera els 
principals paràmetres i indicadors del compte general de l’exercici 2016. 
 
Votació 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels membres assistents a 
l’Assembla. 
 
 
7. APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA ANUAL D’ACTIVITATS DE L’EXERCICI 2016  

 
Motivació 

Vist que l’article 10.c) preveu que sigui l’Assemblea qui aprovi la memòria anual 
d’activitats. 
 
Vista la memòria presentada per la gerència del Consorci del Ter 
 
Disposició 
L’Assemblea resol: 
 
Primer. Aprovar la memòria anual d’activitats de l’exercici 2016  
 
Segon. Fer difusió de la memòria anual d’activitats aprovada. 
 
Votació 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels membres assistents a 
l’Assemblea. 
 
 
8. APROVACIÓ DE LES QUOTES DELS ENS CONSORCIATS 

 
Motivació 

Vist que els Estatuts preveu que l’Assemblea sigui l’ens competent en l’aprovació de les 
aportacions en forma de quota per part dels ens consorciats. 
 
Vist que el Consell de Govern va debatre la possibilitat de fer un augment atès que des 
de l’any 2017 (fa 10 anys), la puja anual de la quota ha estat congelada. Es proposa 
que aquest augment sigui molt baix en municipi més petits, i lleugerament més 
elevada en municipi amb major capacitat econòmica, de forma proporcional i 
esglaonada als municipis amb major població. 
 

APORTACIONS DELS ENS CONSORCIATS PER A L'ANY 2017 
I PROPOSTA PER A L’EXERCICI 2018 

     

ENS CONSORCIATS Trams de 
població 

Aportacions 
2017 

% 
augment 

Proposta 
2018 



         Any 2018 

SETCASES 0 347,81 10,00 382,59 

SERRA DE DARÓ 0 347,81 10,00 382,59 

QUERALBS 0 347,81 10,00 382,59 

ULTRAMORT 0 347,81 10,00 382,59 

CAMPELLES 0 347,81 10,00 382,59 

COLOMERS 0 347,81 10,00 382,59 

LES LLOSSES 0 347,81 10,00 382,59 

FOIXÀ 0 347,81 10,00 382,59 

FONTANILLES 0 347,81 10,00 382,59 

GUALTA 0 347,81 10,00 382,59 

LA TALLADA D'EMPORDÀ 0 347,81 10,00 382,59 

JAFRE 0 347,81 10,00 382,59 

ORÍS 0 347,81 10,00 382,59 

OSOR 0 347,81 10,00 382,59 

TAVERTET 0 347,81 10,00 382,59 

ST. JOAN DE MOLLET 0 347,81 10,00 382,59 

SUSQUEDA 0 347,81 10,00 382,59 

VILALLONGA DE TER 0 347,81 10,00 382,59 

VILANOVA DE SAU 0 347,81 10,00 382,59 

TAVÈRNOLES 0 347,81 10,00 382,59 

PARDINES 0* 173,91 10,00 191,30 

MOLLÓ 0* 173,91 10,00 191,30 

SANT ANIOL DE FINESTRES 0* 173,91 10,00 191,30 

LLANARS 1 521,70 11,00 579,09 

ST. JORDI DESVALLS 1 521,70 11,00 579,09 

ST. PAU DE SEGÚRIES 1 521,70 11,00 579,09 

CERVIÀ DE TER 1 521,70 11,00 579,09 

LES MASIES DE RODA 1 521,70 11,00 579,09 

MEDINYÀ 1 521,70 11,00 579,09 

MONTESQUIU 1 521,70 11,00 579,09 

CANET D’ADRI 1* 260,85 11,00 289,55 

SANT MARTÍ DE LLÉMENA 1* 260,85 11,00 289,55 

ULLÀ 2 1.043,40 12,00 1.168,61 

FLAÇÀ 2 1.043,40 12,00 1.168,61 

ST. JULIÀ DEL LLOR I BONMATÍ 2 1.043,40 12,00 1.168,61 

VERGES 2 1.043,40 12,00 1.168,61 

BORDILS 2 1.043,40 12,00 1.168,61 

ST. QUIRZE DE BESORA 2 1.043,40 12,00 1.168,61 

RIBES DE FRESER 2 1.043,40 12,00 1.168,61 

STA. MARIA DE CORCÓ 2 1.043,40 12,00 1.168,61 

AMER 2 1.043,40 12,00 1.168,61 

CAMPRODON 2 1.043,40 12,00 1.168,61 

LA CELLERA DE TER 2 1.043,40 12,00 1.168,61 

St. VICENÇ DE TORELLO 2 1.043,40 12,00 1.168,61 

GURB 3 1.391,19 13,00 1.572,04 

ST. JULIÀ DE RAMIS 3 1.391,19 13,00 1.572,04 

ST. GREGORI 3 1.391,19 13,00 1.572,04 



LES MASIES DE VOLTREGA 3 1.391,19 13,00 1.572,04 

BESCANÓ 3 1.391,19 13,00 1.572,04 

CAMPDEVÀNOL 3 1.391,19 13,00 1.572,04 

ST. JOAN DE LES ABADESSES 3 1.391,19 13,00 1.572,04 

FORNELLS DE LA SELVA 3* 695,60 13,00 786,03 

VILOBÍ D’ONYAR 3* 695.,60 13,00 786,03 

SARRIÀ DE TER 4 1.739,00 14,00 1.982,46 

ANGLÈS 4 1.739,00 14,00 1.982,46 

CELRÀ 4 1.739,00 14,00 1.982,46 

RODA DE TER 4 1.739,00 14,00 1.982,46 

SANT HILARI SACALM 4 1.739,00 14,00 1.982,46 

TORROELLA DE MONTGRÍ 6 2.782,38 16,00 3.227,56 

RIPOLL 6 2.782,38 16,00 3.227,56 

TORELLÓ 7 4.173,57 17,00 4.883,08 

MANLLEU 7 4.173,57 17,00 4.883,08 

SALT 8 5.216,98 18,00 6.156,04 

VIC* 8* 2.608,49 18,00 3.078,02 

GIRONA 9** 5.216,98 140,00 12.520,78 

TOTAL AJUNTAMENTS   70.951,21   87.346,49 

 
 
Vist que la proposta suposa una modificació de l’annex dels estatuts és necessari 
procedir a la modificació dels mateixos, tal i com estableixen els articles 313 i següents 
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats 
i Serveis dels Ens Locals i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic. 
 
Disposició 
L’Assemblea resol: 
 
Primer. Aprovar la proposta d’aportacions per a l’exercici 2018 d’acord amb la taula 
següent: 
 

APORTACIONS DELS ENS CONSORCIATS PER A L'ANY 2017 
I PROPOSTA PER A L’EXERCICI 2018 

ENS CONSORCIATS Trams de 
població 

Proposta 
2018 

    Any 2018 

SETCASES 0 382,59 

SERRA DE DARÓ 0 382,59 

QUERALBS 0 382,59 

ULTRAMORT 0 382,59 

CAMPELLES 0 382,59 

COLOMERS 0 382,59 

LES LLOSSES 0 382,59 

FOIXÀ 0 382,59 

FONTANILLES 0 382,59 

GUALTA 0 382,59 

LA TALLADA D'EMPORDÀ 0 382,59 



JAFRE 0 382,59 

ORÍS 0 382,59 

OSOR 0 382,59 

TAVERTET 0 382,59 

ST. JOAN DE MOLLET 0 382,59 

SUSQUEDA 0 382,59 

VILALLONGA DE TER 0 382,59 

VILANOVA DE SAU 0 382,59 

TAVÈRNOLES 0 382,59 

PARDINES 0* 191,30 

MOLLÓ 0* 191,30 

SANT ANIOL DE FINESTRES 0* 191,30 

LLANARS 1 579,09 

ST. JORDI DESVALLS 1 579,09 

ST. PAU DE SEGÚRIES 1 579,09 

CERVIÀ DE TER 1 579,09 

LES MASIES DE RODA 1 579,09 

MEDINYÀ 1 579,09 

MONTESQUIU 1 579,09 

CANET D’ADRI 1* 289,55 

SANT MARTÍ DE LLÉMENA 1* 289,55 

ULLÀ 2 1.168,61 

FLAÇÀ 2 1.168,61 

ST. JULIÀ DEL LLOR I BONMATÍ 2 1.168,61 

VERGES 2 1.168,61 

BORDILS 2 1.168,61 

ST. QUIRZE DE BESORA 2 1.168,61 

RIBES DE FRESER 2 1.168,61 

STA. MARIA DE CORCÓ 2 1.168,61 

AMER 2 1.168,61 

CAMPRODON 2 1.168,61 

LA CELLERA DE TER 2 1.168,61 

St. VICENÇ DE TORELLO 2 1.168,61 

GURB 3 1.572,04 

ST. JULIÀ DE RAMIS 3 1.572,04 

ST. GREGORI 3 1.572,04 

LES MASIES DE VOLTREGA 3 1.572,04 

BESCANÓ 3 1.572,04 

CAMPDEVÀNOL 3 1.572,04 

ST. JOAN DE LES ABADESSES 3 1.572,04 

FORNELLS DE LA SELVA 3* 786,03 

VILOBÍ D’ONYAR 3* 786,03 

SARRIÀ DE TER 4 1.982,46 

ANGLÈS 4 1.982,46 

CELRÀ 4 1.982,46 

RODA DE TER 4 1.982,46 

SANT HILARI SACALM 4 1.982,46 

TORROELLA DE MONTGRÍ 6 3.227,56 



RIPOLL 6 3.227,56 

TORELLÓ 7 4.883,08 

MANLLEU 7 4.883,08 

SALT 8 6.156,04 

VIC* 8* 3.078,02 

GIRONA 9** 12.520,78 

TOTAL AJUNTAMENTS   87.346,49 

 
 

 
Segon. Modificar l’annex dels estatuts reguladors del Consorci en el sentit de 
modificar la taula existent en el citat annex segons proposta aprovada per l’Assemblea 
que es constata en la disposició primera d’aquesta resolució. 

 
Tercer. Sotmetre l’expedient de modificació estatutària a informació pública, mitjançant 
un anunci en els Butlletins Oficials de les Províncies de Girona i Barcelona i al tauler 
d’anuncis de la pàgina web del Consorci, durant el termini de 30 dies als efectes que 
els interessats presentin les al·legacions, objeccions, i/o reclamacions que considerin 
convenients, disposant que una vegada transcorregut el termini d’informació pública 
sense la presentació d’al·legacions, objeccions, i/o reclamacions quedarà 
definitivament aprovada la modificació sense necessitat d’ulterior acord i sense 
perjudici de la publicació preceptiva. 
 
Quart. Comunicar aquesta resolució a la Direcció General d’Administració Local del 
Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya 
per al seu coneixement i a l’efecte corresponent. 
 
Cinquè. Notificar aquesta resolució als ens adherits als efectes de procedir a la 
ratificació de la modificació estatutària. 
 
Sisè. Facultar de forma expressa al president del Consorci per a la signatura de tots i 
cada un dels tràmits necessaris per a dur a terme els anteriors acords. 
 
Deliberacions 
El president comenta que s’ha considerat oportú que l’Assembla aprovi unes noves 
quotes per a l’exercici 2018, i recorda que fa deu anys que no hi ha cap tipus de revisió 
de les quotes i ara es creu que és del tot necessària per tal de que el Consorci pugui 
desenvolupar i donar compliment a les finalitats previstes pels estatuts.  
 
Votació 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels membres assistents a 
l’Assemblea. 
 
9. APROVACIÓ EL PRESSUPOST I DE LA PLANTILLA DE L’EXERCICI 2018 

 
La proposta que es sotmet a la consideració de l’Assemblea General del Consorci i 
que l’interventor desglossa pel que fa a la seva elaboració i contingut és la següent: 
 
Part expositiva: 
 



El President i l’interventor del Consorci del Ter han format el pressupost per a l’exercici 
de l’any 2018 per un import de 210.346,51 Euros, i l’eleva a l’Assemblea general per a 
la seva aprovació. 
 
Fonaments de dret: 
 

1. D’acord amb l’article 10 dels estatuts del Consorci l’Assemblea General és 
l’òrgan competent per aprovar el pressupost de l’entitat. 

2. Atès que d’acord amb l’article 4 dels esmentats estatuts el Consorci és una 
entitat pública de caràcter local, per a l’aprovació del pressupost és d’aplicació 
el R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de març, mitjançant el qual s’aprova el text refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL) i el Reial Decret 
500/1990, de 20 d’abril (RD/500) que desenvolupa el capítol I del Títol VI de la 
LRHL, si bé totes les competències atribuïdes al ple en aquest cas s’entenen 
referenciades a l’assemblea general. 

3. Els articles 168.4 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març i 18 RD 500/1990, de 
20 d’abril, disposen que el pressupost i els seus annexos i documentació 
complementària, una vegada informat per intervenció, seran elevats al ple, en 
aquest cas l’assemblea general, per a la seva aprovació, esmena o devolució. 

4. Els articles 169 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març i 20 RD 500/1990, de 
20 d’abril, disposen que una vegada aprovat inicialment, el pressupost 
s’exposarà al públic, previ anunci en el BOP, per un termini de quinze dies 
durant els quals els interessats els podran examinar i presentar les seves 
reclamacions. El pressupost es considerarà definitivament aprovat si durant 
aquest termini no s’haguessin presentat reclamacions i, en cas contrari, 
l’assemblea general disposarà d’un termini d’un mes per resoldre-les. 

5. Els mateixos articles 150 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març i 20 RD 
500/1990, de 20 d’abril, disposen que el pressupost definitivament aprovat serà 
resumit per capítols en el Butlletí Oficial de la Província i entrarà en vigor una 
vegada s’hagi dut a terme aquesta publicació. Si a l’iniciar-se l’exercici 
econòmic no ha entrat en vigor el pressupost corresponent, es considerarà 
automàticament prorrogat el de l’anterior. 

6. Vistos els articles 90 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local i 283.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova 
el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, de conformitat 
amb els quals els ens locals han d’aprovar anualment la plantilla de personal, la 
qual ha de comprendre tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal 
laboral i eventual, en la mateixa sessió que aprovi el pressupost. 

7. Vist l’article 149.1.a) del R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de març, mitjançant el 
qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals 
(TRLRHL), de conformitat amb el qual un exemplar de la plantilla amb el total 
de les retribucions del personal que se’n dedueixen i de la relació de llocs de 
treball serà un dels documents que integren el pressupost de l’ens. 

8. Vist l’article 25 del Decret 214/1990 de 30 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament del personal al servei de les entitats locals, segons el qual la 
plantilla de personal de les entitats locals ha d’estar integrada per la relació 
detallada per cossos, escales, subescales, classes i categories de les places 
en què s’integren els funcionaris, el personal laboral i l’eventual agrupades, 
indicant la denominació d’aquests, el nombre de places que les constitueixen, 



el nombre de les que es trobin vacant i el grup a què pertanyin, d’acord amb la 
titulació exigida per al seu ingrés. 

9. Vistos els arts. 4 i 10 dels Estatuts del Consorci segons els quals, és 
competència de l’Assemblea General l’aprovació de la plantilla així com que, 
donat el caràcter d’ens públic local del Consorci la legalitat d’aplicació és la que 
ve determinada per les normes invocades als paràgrafs precedents.  

10. Vistos els articles 283.4 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, i 28 del 
decret 214/1990, de 30 de juliol, esmentats, els quals estableixen que la 
plantilla integrada en la forma ja explicada, un cop aprovada per L’Assemblea 
General, en el termini dels 30 dies següents s’ha de trametre a la vegada 
còpies a l’Administració de l’Estat i al Departament de Governació de la 
Generalitat de Catalunya, i s’ha de publicar íntegrament al Butlletí Oficial 
Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

 
D’acord amb la part expositiva i la legislació esmentada, a proposta de la Presidència 
es demana a l’Assemblea que adopti la següent, 
 
Disposició 
L'Assemblea resol: 
 
Primer. Aprovar inicialment el pressupost del Consorci del Ter per a l’exercici de l’any 
2018 per un import de 210.346,51 Euros amb el detall per capítols que tot seguit 
s’especifica: 
 
PRESSUPOST GENERAL PER A L'EXERCICI 2018 
 
PER CAPÍTOLS 
 
1) ESTAT D'INGRESSOS 
  Euros 
   
Cap. IV Transferències corrents 210.346,50 
Cap. V Ingressos patrimonials 0,01 
   
TOTAL  210.346,51 
 
 
   
2) ESTAT DE DESPESES 
  Euros 
Capítol I Personal 132.378,50 
Capítol II Béns corrents i serveis 74168,01 
Capítol III Despeses financeres 500,00 
Capítol IV Transferències corrents 2.300,00 
Capítol VI Inversions 1.000,00 
   
TOTAL  210.346,51 
 



Segon. Aprovar la plantilla de personal del Consorci per a l’exercici pressupostari de  
2018, integrada per les places en què s’integra el personal del Consorci, amb la seva 
denominació i el nombre de places que les constitueixen i el grup a què pertanyen amb 
les modificacions de dedicació i amortització que es recullen tal com segueix: 

 
N. Denominació Grup Plaça Vacant 

 Personal laboral    

1 Tècnic superior de Medi Ambient A1 1 0 

2 Administrativa C1 1 0 

3 Tècnic desenvolupament territorial A2 1 0 

4 Tècnic de Comunicació (jornada parcial) A2 1 0 

  
Tercer. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província l’anunci d’exposició al públic del 
pressupost inicialment aprovat durant un termini de quinze dies, termini dins del qual 
podrà ser examinat pels interessats a fi i efecte de que puguin presentar les 
reclamacions que considerin oportunes. 
 
Quart. Disposar que si ha transcorregut el termini d’informació pública sense la 
presentació d’al·legacions i/o reclamacions, el pressupost quedarà aprovat 
definitivament sense més tràmit. 
 
Cinquè. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari al president del 
Consorci, senyor Joaquim Roca i Ventura a signar tots i cada un dels documents 
necessaris per a dur a terme els anteriors acords. 
 
Deliberacions 
El director del Consorci, senyor Ponç Feliu Latorre exposa breument el contingut del 
pressupost i en destaca l’equilibri pressupostari, tot destacant que el Consorci ha de 
consolidar amb l’Ajuntament de Girona. 
 
Finalitzades les intervencions es procedeix a la votació 
 
Votació  
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels membres assistents a 
l’Assemblea. 
 
10. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUS. 

 
La modificació dels estatuts aprovada en els punts 5 i 8 de l’ordre del dia versen sobre 
la incorporació de nous membres i la modificació de l’annex dels estatuts referent a les 
aportacions dels membres consorciats. 
 
Es fa constar que en relació als punts de l’ordre del dia números 5 i 8 impliquen una 
modificació estatutària i per tant serà necessari que tots els membres consorciats ho 
aprovin en els respectius òrgans competents. 
 
 



11. APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA GENERAL DE LIQUIDACIÓ, GESTIÓ, 
LIQUIDACIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DELS INGRESSOS DE DRET PÚBLIC 
DEL CONSORCI. 

 
Motivació 
El  text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,  aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març,  estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment 
per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 
 
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se 
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text 
legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la 
determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les 
dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació. 
 
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta 
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la  Llei 58/2003, de 
17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir  la doble funció 
de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora 
comunicació informativa amb els ciutadans. 
 
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i  
l’article 12  del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que 
les Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim 
d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la 
proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin,  
una Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local. 
 
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals 
municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades 
anteriorment. 
 
Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25  del text refós de la 
Llei reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de 
mercat de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del 
domini públic local en cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o la 
modificació de les seves tarifes. 
 
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització 
d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, 
l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible 
del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text 
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 
 
La capacitat per a aprovar una ordenança fiscal ve determinada per la pròpia redacció 
de l’article 6 dels estatuts reguladors del Consorci, publicats en el Butlletí Oficial de la 
Província de Girona de data 19 de novembre de 2015, i en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona de data 20 de novembre de 2015, al contemplar que en 
exercici de la seva plena capacitat jurídica de dret públic i privat, el Consorci, per mitjà 



dels seus òrgans de representació assumeix particularment l’atribució, entre d’altres, 
consistent en la capacitat tributària referida exclusivament a l’establiment de prevus 
públics, taxes i contribucions especials. 
 
L’òrgan competent per a l’adopció d’aquest resolució és l’Assemblea General tal i com 
estableix l’article 10 dels citats estatuts reguladors del Consorci. 
 
Disposició  
L’Assemblea General resol: 
 
Primer. Aprovar provisionalment per a l’exercici 2018 i següents de l’Ordenança 
General de Gestió, Liquidació, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públics 
municipals del Consorci del Ter.  
 
Segon. Aprovar els imports i els trams següents: 
 

Població Número d’estudis/projectes 

0 a 1000 1 estudi/projecte gratuït a l’any 
1001 a 5000 1 estudi/projecte gratuït cada dos anys 
La resta 60 euros/hora 

   
Tercer. Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació  
d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2018, així com el text refós aprovat, seran 
objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
Quart. Exposar al públic en el tauler d’anuncis del Consorci els anteriors acords 
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o 
modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de 
la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
Cinquè. Disposar que durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui 
tinguin un interès directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del 
text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març , podran examinar l’expedient i presentar-hi les 
reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública 
sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament 
aprovats. 
 
Sisè. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari al president del Consorci 
per signar tots i cada un dels documents necessaris  
 
Deliberacions 
El president dóna la paraula al director, senyor Feliu, que comenta que cada cop més 
els ajuntaments demanen informes i projectes al Consorci, extrem que considera molt 
interessant que realitzin els ens adherits, si bé fins a la data no hi havia un control 
específic per a dur a terme aquestes peticions i per això s’ha considerat convenient 
regular-ho i establir un marc jurídic per tal que els municipis que necessitin els serveis 
del  Consorci coneguin quin és el funcionament i el cost dels encàrrecs. Afegeix que tal 
i com és de veure en la proposta no és un afany recaptatori, sinó que es tracta de 
posar ordre a les diferents prestacions sol·licitades. 



 
Votació  
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels membres assistents a 
l’Assemblea. 
 
 
12. DONAR COMPTE D’ACORDS ADOPTATS PEL CONSELL DE GOVERN I 
RESOLUCIONS DE PRESIDÈNCIA I RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU. 

 
Es dóna compte dels acords adoptats pel Consell de Govern i les resolucions de 
presidència realitzades des de la última reunió de l’Assemblea. 
 
S’adjunta com a annex els diferents Consells de Govern celebrats que contenen les 
resolucions de presidència. 
 
13.- INFORME DE GESTIÓ 

 
Intervé el director del Consorci del Ter que acompanya el seu informe mitjançant un 
power point. En aquest sentit, exposa l’equip tècnic del Consorci i les diferents 
dedicacions amb projectes europeus, tals com LIFE Potamo Fauna i LIFE Riparia Ter.  
 
A continuació enumera les diferents aportacions que es realitzen per tal que el 
Consorci pugui dur a terme les actuacions i activitats, i destaca que des del Consorci 
sempre s’intenta treballar en empreses del tercer sector que tenen personal amb risc 
d’exclusió social. En la memòria presentada també es pot observar les diferents 
vinculacions amb institucions del territori amb l’objectiu de satisfer les finalitats 
establertes en els estatuts del Consorci. 
 
A continuació, el senyor Ponç Feliu Latorre, director del Consorci destaca dels 
projectes que s’executen: El LIFE Riparia Ter que va permetre treballar amb 
actuacions vinculades als boscos de ribera i que actualment s’executa el post-LIFE 
que garanteix el manteniment i continuació del projecte. Pel què afecta al projecte 
LIFE Potamo Fauna permet treballar amb la fauna vinculada al riu Ter, destacant 
l’alliberament de tortugues al riu Ter, extrem que ha permès guanyar sensibilització per 
aquesta espècie, dinamitzant així el projecte i el seu coneixement. En relació als 
boscos de ribera exposa que l’Ajuntament de Sarrià va realitzar una expropiació i es va 
efectuar un conveni per tal de gestionar-lo, considerant que es tracta d’uns terrenys de 
gran valor ambiental, signant un conveni per a la gestió i custòdia fluvial del bosc de 
ribera. 
 
El senyor Feliu comenta que es col·labora amb la docència disposant d’estudiants en 
pràctiques, concretament s’han disposat 6 estudiants que han pogut conèixer la flora i 
la fauna. També explica que enguany s’ha millorat l’espai fluvial de la riera d’Osor, i 
destaca també que s’està fent un inventari i posterior neteja d’abocaments al llarg del 
riu. 
 
El director continua la seva intervenció manifestant que el Consorci està al servei dels 
ajuntaments i Consells Comarcals, i per tant, davant de qualsevol acció o actuació 
vinculat amb el riu Ter i els seus afluents demana que es pensi amb el Consorci i els 
seus objectius. Informa també que ja s’ha signat amb Aigües Ter Llobregat 



Concessionària de la Generalitat S.A., el conveni que té per objecte la millora del 
patrimoni cultural i ambiental, destacant que permetrà dur a terme diferents actuacions 
a Manlleu, Ripoll, Orís, Torelló, Setcases, Gurb, Fontanilles, Sant Hilari, Amer, Sarrià 
de Ter i Sant Julià de Llor, entre d’altres. 
 
El senyor Feliu recorda que l’any vinent hi ha prevista la celebració dels cinquanta 
anys del Pantà de Susqueda, i coincideix en que el Consorci fa vint anys. En aquest 
sentit, s’anirà informant al llarg de l’any dels actes que es realitzaran. 
 
Continua la intervenció el senyor Feliu que exposa que en el marc dels programes de 
DIPSALUT es realitzen diferents actes de sensibilització per tal de donar a conèixer el 
riu i el seu entorn. També informa que hi ha una línia de subvenció, juntament amb “La 
Caixa” que s’aporten 3.000,00 euros per tal de poder realitzar actuacions que tendeixin 
a realitzar el riu més accessible i, per tant, apropar a tothom el riu. En relació a les 
activitats subvencionades per DIPSALUT no es poden portar a terme a la comarca 
d’Osona atès que no és província de Girona. No obstant això, des del Consorci s’han 
organitzat activitats per cobrir aquesta mancança. 
 
En relació a la Ruta del Ter, el senyor Feliu comenta que s’hi està treballant per tal de 
promocionar-la i dinamitzar-la i que s’han dut a terme diferent accions, no només la 
cursa Ter Bike Experience, sinó també s’han editat fulletons  que es distribueixen en el 
territori i com cada any s’han realitzat millores. Destaca també com a mesura de 
dinamització la cessió a centre escolars del llibre “El Tresor del Ter”. Pel què respecta 
a comunicació, el director comenta que es porten a terme diferents rodes de premsa i 
es col·labora a tot arreu on es pugui i es participa amb totes les jornades que conviden 
al Consorci. També es col·labora amb diferents publicacions i amb exposicions que es 
realitzen en el territori. El director esmenta el premi de la Fundació Valvi, així com el 
concurs de fotografia naturalista. 
 
Finalment, el director enumera els diferents objectius de cara a l’exercici 2018, que 
s’intentarà participar en totes les convocatòries de subvencions que puguin ser 
profitoses per a complir amb les finalitats del Consorci, de la mateixa manera que es 
participarà en les convocatòries europees que es preveuen per tal de disposar de 
suficients recursos per fer front a les actuacions que es troben planificades. Així mateix 
també es continuarà realitzant actuacions per tal de millorar i mantenir la ruta del Ter. 
Agraeix l’atenció rebuda per part del membres de l’Assemblea assistents així com 
aquells que han pogut venir en qualitat de convidats. 
 
Els membres assistents a l’Assemblea en queden assabentats. 
 
14.- PLA D’USOS DEL TER 

 
El gerent procedeix a explicar breument l’estat actual del Pla d’Usos del Ter i la 
previsió de la seva tramitació posterior. A continuació intervé el senyor Dídac Jordà i 
Capdevila, redactor del Pla d’Usos del riu Ter que explica detalladament el Pla d’Usos. 
 
Els membres de l’Assemblea en queden assabentats. 
 
15.- MOCIONS O TEMES PER URGÈNCIA 

 



No n’hi ha. 
 
16. PRECS I PREGUNTES 

 
No n’hi ha. 
 
I no havent més assumptes a tractar, el President aixeca la sessió en l'hora i en el dia 
indicats en l'encapçalament d'aquesta acta. 
 
Diligència de fe pública. Gerard Soldevila i Freixa, secretari del Consorci del Ter 
CERTIFICO que el contingut de l’acta plasma el desenvolupament de la sessió de la 
Junta General celebrada el dia 28 de setembre de 2017. I perquè així consti, estenc 
aquesta acta, per ordre i amb el vist i plau del President del Consorci, senyor Joaquim 
Roca i Ventura. 
  

Vist i plau,  
 
 
 
 
 
Gerard Soldevila i Freixa      Joaquim Rova i Ventura 
Secretari interventor      President 
 

 



 

 

ACTA DE L’ASSEMBLEA DEL CONSORCI DEL TER 

Identificació de la sessió  
Lloc: Museu del Ter - Manlleu 
Data: 9 de novembre de 2017 
Hora inici:17:00 hores 
Hora final: 17:26 hores 
Caràcter de la sessió: Extraordinària 

 
Assistents 
Josep Casadellà Turón, en representació de l’Ajuntament d’Anglès 
Pere Lluís Garcia i Palou, en representació de l’Ajuntament de Bescanó 
Jaume Fontdevila Tarabal, en representació de l’Ajuntament de Gualta 
Gaietà Garcia Gordillo, en representació de l’Ajuntament de les Masies de Voltregà  
Àlex Garrido Serra, en representació de l’Ajuntament Manlleu 
Joaquim Colomer Cullell, en representació de l’Ajuntament de Ripoll  
Marta Guillaumes Pibernat, en representació de l’Ajuntament de Salt 
Joaquim Roca Ventura, en representació de l’Ajuntament de Sant Gregori 
Joan Ramon Veciana, en representació de l’Ajuntament de Sant Hilari de Sacalm 
Pere Pujolràs Feixas, en representació de l’Ajuntament de Sant Julià de Ramis 
Josep-Ramon Soldevila Garcia, en representació de l’Ajuntament de Vic 
Ivet Font Font, en representació de l’Ajuntament de Vilanova de Sau 
Joaquim Vivas Vidal, en representació de l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar 
Ramon Soldevila, en representació del Consell Comarcal d’Osona 
 
Es fa constar que, d’acord amb els estatuts vigents, cada ens només ostenta un vot 
amb independència que sigui representat en aquesta reunió per més d’una persona. 
 
Delegacions de vot 
Consten les següents delegacions de vot: 
 

- Jordi Barrera Coll, en representació de l’Ajuntament de Bordils delega al 
president del Consorci, senyor Joaquim Roca i Ventura 

- F. Xavier Sala Pujol, en representació de l’Ajuntament de Camprodon, delega 
al president del Consorci, senyor Joaquim Roca i Ventura 

- Francesc Boïgues Codina, en representació de l’Ajuntament de La Cellera de 
Ter, delega al president del Consorci, senyor Joaquim Roca i Ventura. 

- Jaume Ribas Faja, en representació de l’Ajuntament de Fornells de la Selva, 
delega al president del Consorci, senyor Joaquim Roca i Ventura. 

- Narcís Sastre i Fulcarà, en representació de l’Ajuntament de Girona, delega al 
president del Consorci, senyor Joaquim Roca i Ventura. 

- Pere Miralpeix i Ballús, en representació de l’Ajuntament de Gurb, delega al 
president del Consorci, senyor Joaquim Roca i Ventura. 

- Antoni Fernández Sandoval, en representació de l’Ajuntament de la Tallada 
d’Empordà, delega al president del Consorci, senyor Joaquim Roca i Ventura. 

- Arnau Basco i Cirera, en representació de l’Ajuntament d’Orís, delega al 
president del Consorci, senyor Joaquim Roca i Ventura 

- Francesc Oliveras i Torrent, en representació de l’Ajuntament de Sant Aniol de 
Finestres, delega al president del Consorci, senyor Joaquim Roca i Ventura. 



- Ramon Roqué Riu, en representació de l’Ajuntament de Sant Joan de les 
Abadesses, delega al president del Consorci, senyor Joaquim Roca i Ventura 

- Adam Domènech Serra i Marc Garcia Nadal, en representació de l’Ajuntament 
de Sant Julià de Llor i Bonmatí, delega el vot al president del Consorci, senyor 
Joaquim Roca i Ventura. 

- Joan Pla i Calsina, en representació de l’Ajuntament de Sant Martí de Llémena, 
delega al president del Consorci, senyor Joaquim Roca i Ventura 

- Dolors Cambras Saqués, en representació de l’Ajuntament de Sant Pau de 
Segúries, delega al president del Consorci, senyor Joaquim Roca i Ventura 

- Maria Rosa Vestit Villegas, en representació de l’Ajuntament de Sant Quirze de 
Besora, delega al president del Consorci, senyor Joaquim Roca i Ventura 

- Carles Fernández Amer, en representació de l’Ajuntament de Setcases, delega 
a favor del president del Consorci, senyor Joaquim Roca i Ventura 

- Eva Vinyolas Marín, en representació de l’Ajuntament de Susqueda, delega al 
president del Consorci, senyor Joaquim Roca i Ventura. 

- Sandra Bartomeus Vicens, en representació de l’Ajuntament de Torroella de 
Montgrí, delega al president del Consorci, senyor Joaquim Roca i Ventura 

- Josep López Ruiz, en representació de l’Ajuntament d’Ullà, delega al president 
del Consorci, senyor Joaquim Roca i Ventura 

- Ignasi Sabater Poch, en representació de l’Ajuntament de Verges, delega a la 
senyora Marta Guillaumes Pibernat, representant de l’Ajuntament de Salt 

- Manel Romans Sánchez, en representació de l’Ajuntament de Torelló, delega 
al president del Consorci, senyor Joaquim Roca i Ventura 

 
Excusen la seva assistència i no han efectuat delegació 
Salvador Clarà Pons, en representació de l’Ajuntament d’Amer 
Jordi Tubau Mitjavila, en representació de l’Ajuntament de Campdevànol 
Joan Dordas Riu, en representació de l’Ajuntament de Campelles 
Carles Espígol, en representació de l’Ajuntament de Canet d’Adri 
Daniel Cornellà Detrell, en representació de l’Ajuntament de Celrà 
Josep Maria Geli Feixas, en representació de l’Ajuntament de Cervià de Ter 
Josep Manuel López Gifreu, en representació de l’Ajuntament de Colomers 
Ramon Batallé Pérez, en representació de l’Ajuntament de Flaçà 
Salvador Coll Serra, en representació de l’Ajuntament de Fontanilles 
Èlia Bantí Alabau, en representació de l’Ajuntament de Jafre 
Joan Callejón Creus, en representació de l’Ajuntament de L’Esquirol 
Josep Llimós Camprubí, en representació de l’Ajuntament de les Llosses 
David Bosch Carbío, en representació de les Masies de Roda 
Amadeu Rosell i Martí, en representació de l’Ajuntament de Llanars  
Josep Colom Ferrés, en representació de l’Ajuntament de Medinyà 
Josep Coma Guitart, en representació de l’Ajuntament de Molló  
Elisabet Ferreres Vergés, en representació de l’Ajuntament de Montesquiu 
Pau Trias Bertrana, en representació de l’Ajuntament d’Osor 
Joan Garrido Panicello, en representació de l’Ajuntament de Pardines 
Imma Constans Ruiz, en representació de l’Ajuntament de Queralbs 
Marc Prat Arrey, en representació de l’Ajuntament de Ribes de Freser 
Antoni Vila Tió, en representació de l’Ajuntament de Roda de Ter 
Alfred Oliver Malagelada, en representació de l’Ajuntament de Sant Joan de Mollet 
Josep Aulet Aleñà, en representació de l’Ajuntament de Sant Jordi Desvalls 
Èric Sibina Márquez, en representació de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló 
Narcís Fajula i Aulet, en representació de l’Ajuntament de Sarrià de Ter 
Josep Oliveras Galí, en representació de l’Ajuntament de Serra de Daró 
Pius Dòniga Fraile, en representació de l’Ajuntament de Tavèrnoles 



Lurdes Rovira Plarromaní, en representació de l’Ajuntament de Tavertet 
Maria Gràcia Serrats Paretas, en representació de l’Ajuntament d’Ultramort 
Pere Gironès Galián, en representació de l’Ajuntament de Vilallonga de Ter 
 
 
Excusen també la seva assistència 
David Mas i Roselló, en representació del Consell Comarcal del Gironès 
Joaquim Vivas Vidal, en representació del Consell Comarcal de la Selva 
Josep Puig Ribas, en representació del Consell Comarcal del Baix Empordà 
Enric Gràcia Barba, en representació del Consell Comarcal del Ripollès 
 
Assisteixen com a convidats, el senyor Alexandre Rocas i Jordi, cap de demarcació 
territorial a Girona de l’Agència Catalana de l’Aigua, i el senyor Dídac Jordà i 
Capdevila, redactor del Pla d’Usos del Ter. 
 
Director 
Sr. Ponç Feliu Latorre 
 
Secretari interventor 
Sr. Gerard Soldevila i Freixa 
 

ORDRE DEL DIA 

1- Benvinguda per part de l’Alcalde 
2- Salutació per part del President del Consorci 
3- Modificació pressupostària en la modalitat de crèdit extraordinari per a l’aplicació 

del superàvit pressupostari constatat al compte general de l’exercici 2016 i amb 
càrrec al romanent de tresoreria per a despeses generals. 

4- Aprovació del conveni amb l’Ajuntament de Girona referent a l’actuació “Realització 
de passos de peixos per garantir la connectivitat fluvial entre els rius Ter i els seus 
afluents a la ciutat de Girona. 

5- Aprovació inicial del Pla d’Usos del Ter 
 

Convocatòria i Quòrum 
Els membres de l’Assemblea han estat convocats en temps i forma, no havent cap 
impediment legal per a dur a terme la realització de l’Assemblea, una vegada 
comprovada l’assistència, es deixa constància del suficient quòrum per a iniciar la 
mateixa, quòrum que es manté en el transcurs de la sessió. 
 
Actuacions prèvies 
El gerent del Consorci, Ponç Feliu, fa constar que, com a suport als temes que es 
tractaran a la reunió, s’ha tramès a tots els membres que de dret formen l’Assemblea 
un dossier denominat “Assemblea. Roda de Ter, 28 de setembre de 2017”, que recull 
la informació relativa a cada punt de l’ordre del dia. 
 
Desenvolupament de la sessió 
Seguidament es tracten els assumptes de l’ordre del dia, següents: 
 
1. BENVINGUDA 
L’alcalde de Manlleu i vicepresident del Consorci agraeix que es faci l’assemblea a 
Manlleu, que de fet és seu del Consorci, i també informa que l’espai on ens trobem 
avui també és seu de la Universitat de Vic. 



 
 
2. SALUTACIÓ PER PART DEL PRESIDENT DEL CONSORCI 
El president agraeix l’assistència  dels presents així com també les delegacions 
efectuades per part de membres que han excusat la seva assistència. Alhora agraeix a 
l’alcalde de Manlleu per facilitar l’espai per a celebrar aquesta assemblea del Consorci 
del Ter. 
 
 
3. MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA EN LA MODALITAT DE CRÈDIT 
EXTRAORDINARI PER A L’APLICACIÓ DEL SUPERÀVIT PRESSUPOSTARI 
CONSTATAT AL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2016 I AMB CÀRREC AL 
ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS. 

Motivació 
La Disposició Addicional Sexta de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera ( LOEPSF ), introduïda per la Llei Orgànica 
9/2012, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic, habilita 
a les Corporacions Locals per aplicar el superàvit pressupostari generat en l’exercici 
anterior. 
 
Aquesta disposició ha estat prorrogada per a l’exercici 2017 segons la Disposició 
Addicional nonagèsima sexta de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos 
Generals de l’Estat per a 2017 i en relació al destí del superàvit pressupostari de les 
entitats locals corresponents a l’exercici 2016. 
 
Atès que es compleixen al Consorci del Ter els condicionants per procedir a aquesta 
aplicació : 

- No es superen els límits fixats per la legislació reguladora de les Hisendes 
Locals en matèria d’operacions d’endeutament. 

- Presenta en l’exercici anterior, 2016, superàvit en termes de comptabilitat 
nacional i romanent de tresoreria per a despeses generals positiu, en termes 
consolidats.  

 
La quantia menor de les mencionades en el paràgraf anterior serà objecte d’aplicació 
seguint l’ordre següent : 

- Primer : es cancel·larà, en cas d’existir, operacions pendents d’aplicar a 
pressupost comptabilitzades a 31 de desembre de l’exercici anterior.  

- Segon : s’amortitzaran operacions d’endeutament vigents si es preveu un 
possible dèficit en termes de comptabilitat nacional 

- Tercer : es podrà destinar a finançar inversions sempre que al llarg de la vida 
útil de la inversió aquesta sigui financerament sostenible. A aquests efectes es 
considerarà inversió d’aquestes característiques la que compleixi amb els 
requisits detallats a ala Disposició Addicional Setzena del Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març. 

 
Tot això serà possible si no es supera el termini màxim de pagament previst en la 
normativa de morositat.  
 
Vistos els resultats que es posaren de manifest al Compte General 2016 del Consorci 
del Ter, aprovats mitjançant acord de l’Assemblea General del passat dia 28 de 



setembre de 2017, és possible l’aplicació dels preceptes abans exposats atenent a 
que aquesta Corporació : 
 

- 1. No supera el límit fixat per a la legislació reguladora de les Hisendes Locals 
en matèria d’operacions d’endeutament 

- 2. Analitzat el compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària de la 
liquidació 2016 adjunt a l’expedient del Compte General 2016, calculat d’acord 
a l’art 3 de la Llei Orgànica 2/2012,  de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera i als efectes d’aquest procediment es constata que el 
superàvit pressupostari en termes consolidats importa un total de 28.207,53, 
quantia inferior al romanent de tresoreria també en termes consolidats d’aquest 
exercici.  

 
Vist que a la data el Consorci del Ter ja ha donat aplicació pressupostària al pendent 
d’aplicar a pressupost constatat a la liquidació 2016, 
 
Atès que es preveu donar compliment a l’objectiu d’estabilitat pressupostària a la 
liquidació 2017, 
 
Vista la memòria econòmica de les inversions que es proposen com a financerament 
sostenibles i per les quanties següents : 
 

- Actuacions de millora en la qualitat fluvial en rius de Girona 
 
Fonament jurídic 

- Llei Orgànica 2/2012 de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera, DA 6a. 

- Disposició Addicional 16a del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, RDL 2/2004 de 5 de març, així com els articles 175 i 177 del mateix 
precepte legislatiu. 

- Reglament UE 549/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig 
de 2013, relatiu al Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals de la 
Unió Europea ( SEC-10 ). 

- Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, pel la que s’aprova l’estructura de 
pressupostos de les entitats locals. 

- RDL 17/2014, de 26 de desembre, de mesures de sostenibilitat financera de les 
comunitats autònomes i entitats locals i altres de caràcter econòmic. 

- Estatuts del Consorci del Ter publicats en el Butlletí Oficial de la Província de 
Girona de data 19 de novembre de 2015 i en el Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona de data 20 de novembre de 2015. 

 
Disposició 
L’Assemblea General resol:  
 
Primer. Aprovar inicialment la modificació pressupostària en la modalitat de crèdit 
extraordinari per a l’aplicació del superàvit pressupostari constatat al Compte General 
de l’exercici 2016 i amb càrrec al romanent de tresoreria per a despeses generals amb 
el detall següent : 
 
Altes d’aplicacions de despesa i per les quantitats següents : 28.207,53 euros 

• 2017.172.462 – Actuacions de millora en la qualitat fluvial en rius de Girona 
 



Segon. Exposar al públic el present expedient en els termes assenyalats a l'art 169 del 
RDL 2/2004, l'art 20 del RDL 500/1990, de 20 d'abril, i l'art 86.2 de la Llei 30/1992, de 
26 de novembre. 
 
Tercer. Disposar que transcorregut el termini d’informació pública en el cas que no hi 
hagi al·legacions, reclamacions, suggeriments i/o objeccions, es considerà l’acord 
aprovat definitivament sense necessitat d’ulterior acord i sense perjudici de la resolució 
que s’hagi de dictar per a la seva publicació. 
 
Quart. La despesa meritada durant l’exercici 2017 que a la data d’aprovació definitiva 
d’aquest acord sigui imputable als projectes que es relacionen a la memòria adjunta i 
pels quals s’habilita crèdit en l’apartat primer, seran objecte de rectificació comptable 
amb imputació pressupostària a les partides de nova creació. 
 
Cinquè. Comunicar aquesta resolució a l’Ajuntament de Girona pel seu coneixement i 
a l’efecte corresponent. 
 
Votació 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels membres assistents a 
l’Assemblea. 
 
 
4. APROVACIÓ CONVENI ENTRE EL CONSORCI DEL TER I L’AJUNTAMENT DE 
GIRONA, PER A LA REALITZACIÓ DE PASSOS DE PEIXOS PER GARANTIR LA 
CONNECTIVITAT FLUVIAL ENTRE ELS RIUS TER I ELS SEUS AFLUENTS A LA 
CIUTAT DE GIRONA 
 
Motivació 
El Consorci del Ter treballa activament per a promoure la conservació dels espais 
naturals, fauna, flora, hàbitats i ecosistemes fluvials al seu àmbit d’actuació, ja sigui 
des del vessant públic amb la col·laboració dels Ajuntaments, Consells Comarcals i 
altres ens públics, com amb la implicació de la iniciativa privada d’aquest territori. 
 
L’Ajuntament de Girona té interès en millorar els espais fluvials del seu municipi, on hi 
transcorren diferents rius els quals, en alguns casos, no tenen garantida la 
connectivitat fluvial de les seves espècies íctiques i de fauna en general. 
 
L’article 103 de la CE, l’article 47 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del 
sector públic, l’article 150 del Text refós de la llei municipal i de règim local de 
Catalunya i l’article 303 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, preveuen expressament la 
possibilitat que les administracions públiques estableixin mitjançant convenis, una 
relació de cooperació consensuada per a la prestació de serveis o per al 
desenvolupament de les competències legalment atribuïdes, en la satisfacció dels 
quals tinguin un interès comú. Aquest règim és extrapolable a l’establiment de 
col·laboració entre l’administració i els particulars, quan tenen per objecte igualment la 
millora en la gestió dels serveis o de les condicions de desenvolupament de les 
competències amb l’objectiu de la satisfacció de l’interès general. 
 
L’article 140 i concordants de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic, prescriuen el deure de cooperació i assistència activa entre totes les 



administracions públiques en exercici de la potestat de programació de llurs facultats i 
d’exercici de les seves competències. 
 
L’article 4 del Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova la Llei de 
Contractes del Sector Públic exclou de la seva aplicació aquells convenis que pugui 
concertar l’administració amb persones físiques o jurídiques subjectes al dret privat. 
L’article 25 del mateix text legal estableix amb caràcter general que les administracions 
públiques podran incloure als seus contractes (i per extensió als convenis subscrits) 
els contractes, pactes i condicions que tinguin per convenient sempre que no siguin 
contraris a l’interès públic, a l’ordenament jurídics o als principis de la bona 
administració.   
 
L’article 25.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local en 
la seva redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’administració local atribueix com a competència pròpia en matèria de 
medi ambient, sense perjudici de les demés competències pròpies que han estat 
atorgades a l'administració local. En el mateix sentit s’expressa l’article 66 del Decret 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya. 
 
S’annexa el conveni: 
 
“CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE GIRONA I EL CONSORCI DEL TER, PER A LA REALITZACIÓ DE 
PASSOS DE PEIXOS PER GARANTIR LA CONNECTIVITAT FLUVIAL ENTRE ELS RIUS TER I ELS SEUS 
AFLUENTS A LA CIUTAT DE GIRONA” 

A Girona, el dia 9 de novembre de 2017 

REUNITS: 

El CONSORCI DEL TER, NIF P0800060F, representat pel seu president, Sr. JOAQUIM ROCA I VENTURA, actuant en 
nom i representació del Consorci d’acord amb l’article 18.a) dels estatuts del Consorci, publicats en el Butlletí Oficial de 
la Província de Girona de data 19 de novembre de 2015. 

L’AJUNTAMENT DE GIRONA, representant per la seva Alcaldessa, Il·lm. Sra. MARTA MADRENAS I MIR, que actua 
d’acord amb les atribucions que li confereix l’article 21.1.d) de la Llei de bases del règim local,  assistit pel secretari de 
l’Ajuntament. 

Les  parts es reconeixent mútuament i recíprocament la capacitat legal necessària per a l’atorgament d’aquest conveni i  

 

 

MANIFESTEN: 

I. El Consorci del Ter treballa activament per a promoure la conservació dels espais naturals, fauna, flora, 
hàbitats i ecosistemes fluvials al seu àmbit d’actuació, ja sigui des del vessant públic amb la 
col·laboració dels Ajuntaments, Consells Comarcals i altres ens públics, com amb la implicació de la 
iniciativa privada d’aquest territori. 

II. L’Ajuntament de Girona té interès en millorar els espais fluvials del seu municipi, on hi transcorren 
diferents rius els quals, en alguns casos, no tenen garantida la connectivitat fluvial de les seves 
espècies íctiques i de fauna en general. 

III. L’article 103 de la CE, l’article 47 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, 
l’article 150 del Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya i l’article 303 del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, 
preveuen expressament la possibilitat que les administracions públiques estableixin mitjançant convenis, 
una relació de cooperació consensuada per a la prestació de serveis o per al desenvolupament de les 
competències legalment atribuïdes, en la satisfacció dels quals tinguin un interès comú. Aquest règim és 



extrapolable a l’establiment de col·laboració entre l’administració i els particulars, quan tenen per objecte 
igualment la millora en la gestió dels serveis o de les condicions de desenvolupament de les 
competències amb l’objectiu de la satisfacció de l’interès general. 

IV. L’article 140 i concordants de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, prescriuen 
el deure de cooperació i assistència activa entre totes les administracions públiques en exercici de la 
potestat de programació de llurs facultats i d’exercici de les seves competències. 

V. En compliment del mateix principi l’art. 86 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, regula la possibilitat genèrica (encara que sigui referint-se al 
supòsit d’acabament convencional dels procediments) d’establiment de convenis entre l’administració 
pública i subjectes sotmesos al dret privat que tinguin per objecte “la satisfacció de l’interès públic”. 

VI. L’article 4 del Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova la Llei de Contractes del 
Sector Públic exclou de la seva aplicació aquells convenis que pugui concertar l’administració amb 
persones físiques o jurídiques subjectes al dret privat. L’article 25 del mateix text legal estableix amb 
caràcter general que les administracions públiques podran incloure als seus contractes (i per extensió 
als convenis subscrits) els contractes, pactes i condicions que tinguin per convenient sempre que no 
siguin contraris a l’interès públic, a l’ordenament jurídics o als principis de la bona administració.   

VII. L’article 25.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local en la seva redacció 
donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local 
atribueix com a competència pròpia la informació i promoció de l’activitat turística d’interès i àmbit local, 
així com també la competència pròpia en matèria de medi ambient, sense perjudici de les demés 
competències pròpies que han estat atorgades a l'administració local. En el mateix sentit s’expressa 
l’article 66 del Decret 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya. 

 

Atenent doncs als antecedents esmentats i d’acord amb els fonaments de dret que els són d’aplicació, les parts 

ACORDEN: 

PRIMER.- Objecte 

L’objecte d’aquest conveni és establir el marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Girona i el Consorci del Ter per dur 
a terme actuacions de millora de la connectivitat fluvial a l’àmbit del riu Ter i els seus afluents dins el municipi de 
Girona. 

L’assumpció de les obligacions que es deriven del present conveni ho són sens perjudici de les competències d’altres 
administracions així com de les autoritzacions que resultin necessàries. 

SEGON.- Obligacions del Consorci  

El Consorci del Ter aportarà la quantitat de 28.207,53€ a l’Ajuntament de Girona durant l’exercici 2017, i sufragarà així 
part de les despeses derivades l’execució.  

Així mateix, es compromet a fer un assessorament tècnic durant l’execució del projecte i durant els anys posteriors a la 
seva execució 

 

TERCER.- Obligacions de l’Ajuntament de Girona 

L’Ajuntament executarà les obres que permetin dur a terme les actuacions per a garantir una millora de la de la 
connectivitat fluvial al municipi, i es farà responsable durant l’execució de les mateixes dels possibles danys i perjudicis 
que es puguin causar com a conseqüència de la seva execució.  

L’Ajuntament justificarà l’actuació en un període no superior als dos mesos un cop finalitzada l’obra, mitjançant 
documents tècnics i econòmics que acreditin la realització d’aquesta. En el supòsit que la justificació sigui inferior, 
l’aportació per part del Consorci serà reduïda en el mateix percentatge. 

L’Ajuntament assumirà el seu manteniment posterior, en cas que calgui fer alguna posterior actuació de neteja un cop 
realitzada l’obra, durant un mínim de 10 anys des del moment de finalització de l’actuació. 

QUART.- Resolució del conveni 

Seran causes de resolució d’aquest conveni: 



a) L’ incompliment de les parts en qualsevol obligació derivada d’aquest conveni 

b) Expiració del termini de vigència. 

c) Comú acord de les parts. 

d) Qualsevol altre causa reconeguda per la legislació vigent 

CINQUÈ.- Vigència 

La vigència d’aquest és des del dia de la seva signatura fins a la finalització de l’actuació i justificació i pagament de les 
aportacions, acordant que com a màxim serà fins el 31 de desembre de 2017, sense perjudici de que es pugui 
prorrogar per acord exprés de les parts. 

SISÈ.- Règim jurídic 

La naturalesa jurídica d’aquest conveni és administrativa, de manera que davant de qualsevol interpretació i/o aplicació 
del conveni, a manca de comú acord, serà la jurisdicció contenciosa administrativa la competent per a la seva 
resolució. Les parts  es sotmeten de forma expressa als Jutjats Contenciosos Administratius de Girona. 

I en prova de conformitat, les dues parts signen aquest conveni per triplicat exemplar i a un sol efecte en la data i en el 
lloc indicats en l’encapçalament. 

Pel Consorci, 

Sr. Joaquim Roca i Ventura 

President 

Per l’Ajuntament, 

Il·lma. Marta Madrenas i Mir 

Alcaldessa 

Assistit, 

El secretari 

Assistida, 

La secretària” 

 
Disposició 
L’Assembla general resol: 
 
Primer. Aprovar el conveni entre el Consorci del Ter i l’Ajuntament de Girona referent 
a la realització de passos de peixos per garantir la connectivitat fluvial entre els rius 
Ter i els seus afluents a la ciutat de Girona. 
 
Segon. Supeditar aquesta resolució a l’aprovació definitiva de la modificació 
pressupostària aprovada inicialment per l’Assemblea en sessió de data 9 de novembre 
de 2017. 
 
Tercer.  Comunicar aquesta resolució a l’Ajuntament de Girona pel seu coneixement i 
a l’efecte corresponent. 
 
Quart. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari al president del Consorci 
del Ter, senyor Joaquim Roca i Ventura a signar tots i cada un dels documents 
necessaris per a dur a terme els anteriors acords, i de forma expressa per a la 
signatura del conveni objecte d’aquesta resolució. 
 
Deliberacions 
Es tracta d’una opció que beneficia tant a l’Ajuntament de Girona com al Consorci del 
Ter de manera que s’aprovaria el conveni i el Consorci aportaria la quantia de 
28.000,00 euros que es destinaria per una actuació a realitzar a sota el pont de Pedret. 
 
Votació 



Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels membres assistents de 
l’Assemblea. 
 
5. APROVACIÓ INICIAL DEL PLA D’USOS DEL TER 
 
Motivació  
Des del Consorci del Ter s’ha treballat durant els darrers mesos en la redacció del Pla 
d’Usos del Ter, gràcies a un acord amb l’Agència Catalana de l’Aigua, a través del qual 
s’ha considerat oportú que sigui el Consorci l’ens que impulsi, desenvolupi i, si 
s’escau, gestioni en el futur, la regulació dels usos recreatius en el marc del riu Ter i 
els seus afluents. En aquest sentit, després d’un procés llarg de participació i de 
recerca tècnica amb els diversos agents del territori (tècnics, científics, ajuntaments, 
empreses, entitats, etc.), s’ha desenvolupat un primer document sobre el Pla d’Usos 
del Ter, el qual seguirà un procés de tramitació marcat pel Departament de Territori i 
Sostenibilitat i l’Agència Catalana de l’Aigua, el primer pas del qual requereix de 
l’aprovació formal per part de l’òrgan de govern del Consorci del Ter. A partir d’aquí, es 
preveu seguir amb aquesta tramitació, que inclourà la informació pública, període 
d’al·legacions i altres fases fins a la seva aprovació definitiva, que es preveu que sigui 
en un període d’uns dos anys i que es durà a terme per part dels òrgans competents 
de la Generalitat de Catalunya. 
 
La competència per a dictar aquesta resolució li correspon a l’Assemblea General del 
Consorci del Ter en virtut de l’article 10.j) dels estatuts reguladors del Consorci 
publicats en el Butlletí Oficial de la Província de Girona de data 19 de novembre de 
2015 i en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 20 de novembre de 
2015. 

Disposició 
El Consell de Govern resol: 
 
Primer. Aprovar inicialment el Pla d’Usos del Ter. 
 
Segon. Trametre aquesta resolució, als efectes oportuns, a l’Agència Catalana de 
l’Aigua i al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, i 
delegar la tramitació de l’expedient administratiu a l’Agència Catalana de l’Aigua. 
 
Tercer. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari al president, senyor 
Joaquim Roca i Ventura a signar tots i cada un dels documents que siguin necessaris 
per a dur a terme els anteriors acords. 
 
Deliberacions 
El president dóna la paraula al director del Consorci, senyor Ponç Feliu Latorre que 
informa que el Pla d’Usos és un treball que fa temps que s’està realitant, que ha estat 
molt interessant, i que va resultar molt bo que fos el Consorci del Ter el que tirés 
endavant aquest projecte. Continua amb la seva intervenció explicant que es tracta 
d’un pla que té per objectiu la regulació dels usos i activitats del riu Ter i per arribar a 
disposar d’un document ha estat necessària la celebració de nombroses reunions amb 
tots els actors i agents del territori, per tal de recollir tota la informació, propostes i 
suggeriments per tal d’ordenar els usos del riu Ter. El director informa que fa uns dies 
es va fer arribar el document a l’Agència Catalana de l’Aigua i convindrà tramitar 
l’avaluació ambiental, juntament amb el fet de que també es trametrà a cada un dels 
ajuntaments per tal que puguin realitzar les aportacions que considerin convenients. El 



senyor Feliu exposa que es tractarà d’una tramitació  llarga que proporcionarà un 
document que permetrà dinamitzar el territori sobre la base d’una regulació establerta, 
i que l’Agència Catalana de l’Aigua té la intenció que sigui un projecte que funcioni per 
tal d’aplicar-ho a altres territoris, i molt possiblement l’existència d’aquest document 
permetria que el Consorci del Ter pogués rebre finançament. A continuació, intervé la 
senyora Marta Guillaumes que sol·licita informació en relació a la pàgina número 27 
del Pla d’Usos, extrem que li és contestat pel propi director del Consorci. Finalment, el 
senyor Joan Ramon Veciana celebra i agraeix i felicita la feina duta a terme, extrem 
que s’hi afegeix la resta de membres assistents a l’Assemblea. 
 
Votació 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels membres assistents a 
l’Assemblea. 
 
I no havent més assumptes a tractar, el President aixeca la sessió en l'hora i en el dia 
indicats en l'encapçalament d'aquesta acta. 
 
Diligència de fe pública. Gerard Soldevila i Freixa, secretari del Consorci del Ter 
CERTIFICO que el contingut de l’acta plasma el desenvolupament de la sessió de la 
Junta General celebrada el dia 9 de novembre de 2017. I perquè així consti, estenc 
aquesta acta, per ordre i amb el vist i plau del President del Consorci, senyor Joaquim 
Roca i Ventura. 
  

Vist i plau,  
 
 
 
 
 
Gerard Soldevila i Freixa      Joaquim Rova i Ventura 
Secretari interventor      President 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 































































































































 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. DONAR COMPTE D’ACORDS ADOPTATS PEL CONSELL DE GOVERN I 
RESOLUCIONS DE PRESIDÈNCIA I RATIFICACIÓ. 
 
 
 



















































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ANNEX DOSSIER 

       CONSELL DE GOVERN 

       9/11/2017 (MANLLEU) 

 

 

2.- RATIFICACIÓ DELS DECRETS DE PRESIDÈNCIA DINS DEL PERÍODE COMPRÈS 
ENTRE L’1 DE JULIOL i EL 31 D’OCTUBRE DE 2017 
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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. 
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 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.  



15 
 

 
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. 

 

5 1 

3 

2 

4 

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 
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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 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

6.- MEMÒRIA “RECUPERACIÓ DE LA TORTUGA D’ESTANY” 
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RECUPERACIÓ DE LA 

TORTUGA D’ESTANY  (Emys orbicularis) 
I ELS SEUS HÀBITATS AL RIU TER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memòria descriptiva 

 

Novembre 2017 
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Projecte: RECUPERACIÓ DE TORTUGA D’ESTANY I ELS SEUS HÀBITATS AL RIU TER  

Àmbit d’ actuació: Espai Xarxa Natura 2000: ZEC “Riberes del Baix Ter” ( Baix Ter, 
des del Pasteral fins al Parc Natural del Montgrí, Les Medes i el Baix Ter). 

Espècie objectiu: Tortuga d’estany (Emys orbicularis) 

Estat de conservació:  Espècie en perill d’extinció 

Grau de protecció legal:  Espècie protegida de la fauna salvatge autòctona (Decret 
legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de protecció 
dels animals). El Catàleg de fauna amenaçada de Catalunya (pendent d'aprovació) 
considera l'espècie en perill d'extinció (la seva supervivència a curt termini és poc 
probable). Actualment s'està elaborant el Pla de Recuperació de la Tortuga d'estany, 
que establirà les mesures de conservació més adequades per a l'espècie. 

Objectius: Millora de la població de tortuga d’estany i els seus hàbitats al riu Ter.  

Actuacions a desenvolupar:  

- Reforçaments  poblacionals d’ Emys orbicularis  
- Seguiment de les poblacions d’ Emys orbicularis 
- Control de tortugues exòtiques invasores i també peixos i decàpodes exòtics 
- Creació, conservació i millora de zones humides  
- Ús públic i Activitats de difusió i sensibilització  

Durada: Gener - octubre 2018 

Pressupost: 46.912,07€ 

Responsable del projecte: CONSORCI DEL TER 
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Antecedents 

La tortuga d'estany és un dels rèptils més amenaçats del Baix Ter i un dels 
vertebrats amb major risc d'extinció, relegat a escassos enclavaments naturals, 
on les seves poblacions a més de l'aïllament, continuen patint la desaparició i 
degradació del seu hàbitat. Per això, el Consorci del Ter presenta la proposta al 
Departament de Territori i Sostenibilitat per tal d’obtenir finançament a través 
de les subvencions als espais naturals de Catalunya, als hàbitats i espècies, en el 
marc del PDR Catalunya 2014-2020, per dur a terme el projecte que es presenta 
a continuació. 

Al llarg del curs fluvial del riu Ter, anteriorment, existien nombrosos aiguamolls 
d'extensió variable compostos per zones d'inundació difusa en moments d'avinguda, a 
més de llacunes, temporals o permanents, sovint associades a antics llits del propi riu. 
A mesura que el riu ha anat perdent la seva dinàmica fluvial natural, fruit de les 
diverses obres hidràuliques realitzades en el seu llit, molt especialment les grans 
preses situades en el curs mitjà, i fruit també de la disminució progressiva de cabals 
per a la major detracció i consum d'aigua, aquests aiguamolls han anat desapareixent 
progressivament. 
De fet, actualment el règim hidrològic del riu Ter es troba severament alterat per 
l'existència del complex d'embassaments de Sau, Susqueda i el Pasteral, i la gran 
captació d'aigua existent en aquest últim embassament. A causa d'aquesta regulació, la 
dinàmica estacional i el règim hidrològic del riu han estat invertits: s'ha reduït 
dràsticament l'efecte i la recurrència de les avingudes, i en canvi s'ha disminuït l'efecte 
dels estiatges crítics, ja que durant l'estiu el cabal mitjà sol ser més alt per garantir el 
reg al Baix Ter. D'altra banda, la retenció del sediment circulant al riu per part de les 
preses ha afavorit l'erosió i, per tant, l'enfonsament del canal fluvial a la terrassa i 
l'enduriment del pendent de les ribes, a més de drenar l'aqüífer superficial . Aquests 
fets impliquen que el riu circuli amb un sol braç i fan impossible la recuperació natural 
d'antics cursos i la formació de noves basses, així com la renovació del bosc de ribera. 
Tot i que no es disposin de dades precises sobre l'evolució històrica de la major part de 
les poblacions de fauna, s'han observat tendències regressives per a nombroses 
espècies característiques del medi fluvial en tots els trams del Ter. Les causes 
d'aquesta regressió són múltiples, des de la persecució, explotació (caça i pesca) o 
recol·lecció directa, fins a la introducció d'espècies d'animals exòtics, passant per la 
disminució i degradació dels seus hàbitats. 

Emys orbicularis està encara present a la conca del Ter, on manté tres petites 
poblacions: 1. En els aiguamolls del Baix Ter (dins el Parc Natural del Montgrí, les Illes 
Medes i el Baix Ter) 2. A l'estany de Banyoles. 3. En el curs mitjà del Ter, on existia una 
població minsa, amb una densitat residual i molt baixa, aproximadament al pla de Salt-
Girona, però que sembla trobar-se a la vora de l'extinció (Pou, 2013). Recentment s'ha 
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confirmat la seva presència amb algunes observacions puntuals per part de 
naturalistes locals. 

El Consorci del Ter a través del projecte europeu LIFE Potamo Fauna ha alliberat en el 
curs mitjà-baix del Ter 160 exemplars de tortuga d'estany durant els anys 2015, 2016 i 
2017. Tot i així, la població de tortuga d'estany al riu Ter no és viable si no es 
garanteixen nous alliberaments d'animals criats en captivitat i es fa un seguiment de 
l'evolució de l'espècie, controlant els seus competidors directes i mantenint i creant 
nous hàbitats favorables per a l'espècie. 

Actualment el principal problema per a la recuperació d'aquesta espècie, a part d'uns 
estocs extremadament reduïts, ve donat principalment per la desaparició del seu 
hàbitat i la competència amb altres tortugues. 
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La tortuga d’estany (Emys orbicularis) 

La tortuga d'estany és una tortuga d'aigua autòctona d'Europa, Àsia i el nord-oest 
d'Àfrica. Ocupa tot tipus de masses d'aigua: basses permanents, temporals, sèquies, 
alguns embassaments, rius i torrents; preferint aquelles amb poca o sense corrent i 
abundant cobertura vegetal aquàtica. 

Es tracta d'un queloni amb una closca arrodonit, fosc, amb línies i taques grogues. El 
cap també és fosca amb taques i puntets grocs. La grandària mitjana d'un adult és d'uns 
15 centímetres i té un pes d'entre 250 i 300 grams. Les femelles solen ser més grans 
que els mascles. 

 

Aquest rèptil s'alimenta d'invertebrats, larves d'amfibis, petits peixos i vegetals. La 
tortuga d'estany hiverna des de finals de la tardor fins a inicis de la primavera, que és 
quan comença el període de reproducció. 

A Catalunya es troba en una situació de declivi preocupant per culpa de la degradació 
del seu hàbitat i de la competència d'espècies introduïdes com la tortuga de Florida. A 
les comarques gironines presenta poblacions aïllades, especialment a la Selva (Estany 
de Sils i Riudarenes), al Baix Ter, Aiguamolls de l'Empordà i Estany de Banyoles, i la 
seva recuperació al llarg del riu Ter, on hi ha observacions escasses, és molt important 
per a la conservació futura de l'espècie. 

Emys orbicularis és encara present a la conca del Ter, on manté dues petites 
poblacions: als aiguamolls del Baix Ter (dins del Parc Natural del Montgrí, les Illes 
Medes i el Baix Ter) i a l'Estany de Banyoles. A més existeix una població exigua al curs 
mitjà del Ter, amb una densitat residual i molt baixa, aproximadament al Pla de Salt-
Girona, però sembla trobar-se a la vora de l'extinció (Pou, 2013). Recentment s’ha 
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confirmat la seva presència amb algunes observacions puntuals per part de 
naturalistes locals. 

Només les dues primeres poblacions esmentades anteriorment, Baix Ter i Banyoles, 
estan en procés de lenta estabilització i fins i tot recuperació després de projectes 
europeus del programa LIFE Natura (LIFE04NAT/ES/000059; 
LIFE08NAT/ES/000078) enfocats a la seva recuperació. D'altra banda, aquestes 
poblacions romanen desconnexes i amb baixos efectius, especialment la població de la 
ZEC Riberes del Baix Ter (ES5120011), tot i l’alliberament de 160 exemplars els 
darrers anys, cal continuar doncs nous reforçaments poblacionals.   

La fragmentació, l'aïllament en petits nuclis i la desestructuració demogràfica de 
poblacions abans contínues i més abundants, accelera la seva regressió global a la zona, 
i aguditza el seu risc d'extinció a escala local i regional. Actualment el principal 
problema per a la recuperació d'aquesta espècie, a part d'uns estocs extremadament 
reduïts, ve donat principalment per la desaparició del seu hàbitat i la competència amb 
altres tortugues.  

A Catalunya, les causes històriques de la fragmentació de l'hàbitat d' Emys orbicularis  
estan estretament relacionades amb el canvi d'usos del sòl i amb l'alteració dels 
ecosistemes aquàtics continentals, a partir del desenvolupament econòmic derivat de 
les activitats humanes al llarg del segle XX. A partir dels anys 60 i 70 l'augment de la 
superfície dedicada a activitats agrícoles va anar en detriment de les zones humides 
associats a rius, llacs i llacunes, buscant terres més fèrtils i útils per al regadiu. Amb 
l'augment de la superfície agrària en els límits de les zones aquàtiques, es limita 
l'hàbitat d'aquesta espècie, es destrueixen aiguamolls i boscos de ribera, 
s'homogeneïtzen les masses d'aigua, i a més es treballa intensament els camps 
destruint les zones de posta i reproducció de les tortugues que busquen zones 
assolellades amb poca vegetació per posar els seus ous. No es pot descartar l'efecte 
negatiu dels pesticides i herbicides aplicats intensament durant aquests anys, afectant 
l'alimentació i supervivència dels nounats de tortuga d’estany amb una dieta basada en 
larves de mosquit.  

A tots aquests impactes, cal afegir l'efecte de la variació en la quantitat i qualitat de 
l'aigua, especialment en els rius. El riu Ter, va patir en el passat recent múltiples 
episodis d'abocaments d'aigua residual i tòxica procedent de la indústria adobera, 
l'alimentació o de manufactures papereres, entre d'altres. No obstant això, aquesta 
situació actualment ha millorat de forma ostensible. D'altra banda, la construcció dels 
grans embassaments en el curs mitjà-alt del riu Ter també va afectar el règim 
hidrològic del riu, patint una disminució important del cabal a causa de l'extracció 
d'aigua per abastir l'àrea metropolitana de Barcelona. Indirectament, la construcció 
d'aquests embassaments ha afectat també a la configuració morfològica de la llera 
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fluvial aigües avall que progressivament s'ha fet més estret, amb la consegüent 
desaparició de la major part de zones humides de ribera.  

Durant dècades, la mala qualitat de l'aigua i la pèrdua progressiva d'hàbitat, va 
provocar un desgast constant de la població reproductora, que va derivar en l'aïllament 
d'unes poques poblacions puntuals d' Emys orbicularis molt localitzades en petits 
sectors de l’espai Riberes del Baix Ter (ES5120011) i zones adjacents, on es mantenien 
unes mínimes condicions per a la seva supervivència. Aquestes es localitzaven a 
l'Estany de Banyoles (amb aigua de qualitat pel seu origen càrstic), en llacunes de la 
comarca de la Selva (conca del riu Tordera), en llacunes litorals del Baix Ter i en algun 
petit sector dins del propi ES5120011 (Riberes del Baix Ter).  

Actualment, al riu Ter, gràcies a les millores de les infraestructures de depuració 
realitzades en les passades dues últimes dècades, i també a la recuperació parcial dels 
hàbitats al•luvials i a la protecció del domini públic hidràulic, ha millorat notablement 
la qualitat de l'aigua. Per tant, han revertit part de les causes que van portar la tortuga 
d’estany a aquesta dràstica regressió, però roman el problema de la manca de 
determinats hàbitats clau per a la reproducció i l'assentament de nuclis estables 
d'aquesta espècie. Si es dóna solució a això, hi haurà les condicions per a una important 
recuperació de l'espècie en amplis sectors dins de Riberes del Baix Ter.   
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ACTUACIONS A DESENVOLUPAR PER A LA RECUPERACIÓ DE LA 
TORTUGA D’ESTANY I ELS SEUS HÀBITATS AL RIU TER.  

 

Reforçaments poblacionals d’ Emys orbicularis 

El Centre de Reproducció de Tortugues de l'Albera dependent de l'Associació Amics de 
la Tortuga de l'Albera (ATA) està mantenint un programa de reproducció en captivitat 
d'Emys orbicularis des de l'any 1992 quan es van capturar els últims 12 exemplars 
d'aquesta espècie a la part baixa del riu Ter. Actualment el CRT ha ampliat el nombre 
d'Emys reproductors obtenint un notable èxit en la reproducció garantint cada any la 
supervivència de més de 50 exemplars juvenils preparats per al seu alliberament a la 
natura. Aquests exemplars juvenils s'han utilitzat per a diversos projectes de 
reintroducció d'Emys a la conca del riu Ter (LIFE Emys Ter; LIFE Estany; LIFE Potamo 
Fauna). A través del LIFE Potamo Fauna s’han alliberat un total de 160 exemplars al 
Baix Ter durant els darrers tres anys.  

La recuperació d'Emys en el projecte proposat permetrà crear una població contínua al 
llarg de la part mitjana-baixa del riu Ter, reforçant els anteriors projectes i completant 
la recuperació de l'espècie a la conca del riu Ter. 

L’ alliberament de 20 exemplars disponibles  d'E. orbicularis seria durant la primavera 
de 2018, repartits entre cada un dels principals trams d'actuació. S’alliberarien 5 
exemplars a la Farga (T.M. Bescanó); 5 exemplars als entorns de la Resclosa d’en Joga 
(T.M. Bescanó), 5 exemplars a Sobrànigues –Flaçà (T.M Sant Jordi Desvalls- Flaçà) i 5 
exemplars a l’Illa i els Planters (T.M. Foixà). La ubicació dels punts d’alliberament ve 
determinada per anteriors punts del projecte LIFE Potamo Fauna on s'ha constatat que 
l'espècie té refugi, aliment i presenta bons creixements i bones condicions sanitàries. 
Tots els exemplars estaran marcats amb un xip subcutani per facilitar la seva 
identificació individualitzada i el seu seguiment a llarg termini. També es preveu que 
12 exemplars vagin equipats amb radiotransmissors per a poder efectuar-ne el 
radioseguiment.  
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Seguiment de les poblacions de quelonis aquàtics i control de quelonis 
exòtics. 

En qualsevol projecte de reforçament poblacional és indispensable un seguiment i un 
monitoratge fins que la població s'estabilitzi. Aquest seguiment es durà a terme 
mitjançant el mètode de captura - recaptura amb trampes específiques per quelonis 
aquàtics. Es realitzarà una campanya de seguiment de tortugues, entre primavera i 
tardor, a partir de dos sistemes: Trampes d'insolació i Nanses amb esquer. 

S'utilitzaran les mateixes trampes específiques per al descastament de les poblacions 
dels diferents taxons de quelonis exòtics detectats a la conca del riu Ter. No es 
descarten altres sistemes de captura com la captura manual, amb salabre, en zones on 
aquest sistema sigui possible, com en petites basses de mida reduïda. 

A partir de les captures de quelonis exòtics es realitzarà un seguiment de l'abundància 
d'aquestes espècies que també servirà per capturar espècies autòctones com 
Mauremys leprosa, o exemplars d'Emys orbicularis de la població resident que encara es 
manté o fins i tot dels juvenils deixats anar pel mateix projecte i del LIFE Potamo 
Fauna. Les recaptures d'exemplars alliberats permetrien avaluar, mitjançant la presa 
de dades biomètriques, l'adaptació als nous hàbitats. 

Per al mostreig de tortugues s’omplirà un full de dades del seguiment de les trampes, 
en la qual s’anotarà el dia de revisió, la localització i en nombre de captures per 
espècie, així com les dades biomètriques següents en el cas dels quelonis autòctons : 

• Marca: Segons marques  a la closca o xip subcutani 

• Sexe: Sexe aparent o confirmat. 

• TW: Pes. 

• NCL: Longitud de la closca mesura vertical des de la placa nucal a la sutura entre les 
dues cabals. 

Les tortugues exòtiques que es capturin seran sacrificades després de la presa de 
dades biomètriques. Les tortugues exòtiques que es capturin seran portades o bé al 
Consorci de l’Estany o bé al Centre de Reproducció de tortugues de l’Albera per tal que 
les gestionin adequadament.                  

Els protocols que se seguiran es troben disponibles a la pàgina web del projecte LIFE 
POTAMO FAUNA: http://www.lifepotamofauna.org/ca/documents-oficials/protocols 
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Creació, conservació i millora d’hàbitats  

La principal amenaça per a la conservació i recuperació d'Emys orbicularis és la 
destrucció i / o alteració del seu hàbitat: els ambients aquàtics. La dessecació i 
transformació d'aiguamolls ha suposat una forta reducció de l'àrea de distribució de 
l'espècie. Altres transformacions com la tala de la vegetació de ribera, la construcció 
d'embassaments o la contaminació de les aigües, han disminuït també el nombre 
d'hàbitats apropiats. 

Es plantegen les tasques de manteniment de basses i zones humides existents i la 
creació de noves basses aptes per als juvenils d'Emys orbicularis, garantint així la 
seva supervivència en el medi. 

Les tasques van a anar encaminades a millorar: 

- Les condicions d'insolació de les basses: les tortugues com els altres rèptils necessiten 
exposar-se als raigs solars per regular la seva temperatura corporal. Per aquest motiu 
la cobertura de les basses i les zones properes és necessari que no sigui total. No 
obstant això, la subespècie present a la zona (Emys orbicularis orbicularis) i amb la qual 
es reforçaran les poblacions residuals no requereix una insolació total, n'hi ha prou que 
tingui obertures entre la vegetació arbrada. Actuació: Tractament de la vegetació de 
l'entorn. 

- La disponibilitat d'aigua durant els mesos d'hibernació: les tortugues hivernen 
enterrats al sediment, sota l'aigua; per tant, durant aquest període (finals de tardor a 
inicis de primavera) caldrà que hi hagi disponibilitat d'aigua. Actuació: excavació de 
basses fins a major profunditat i / o creació de noves basses. 

- Els elements estructurals de l'hàbitat: l'existència de troncs tombats o altres elements 
(pedres, ...) en l'aigua que actuïn com a zones d'insolació i que permetin a les tortugues 
capbussar quan hi ha depredadors o molèsties, constitueix un aspecte important a 
tenir en compte . Actuació: instal·lació d'elements estructurals. 

- La vegetació submergida: la presència de macròfits a les basses és beneficiosa per a 
l'establiment de l'espècie; d'una banda la seva existència pot oferir major nombre de 
preses i aliment, i per un altre refugi. Actuació: Millora i potenciació de la vegetació de 
les basses, especialment els macròfits.  
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Les actuacions concretes que es duran a terme són:  

CONTROL D’EEI PER AL MANTENIMENT I CREACIÓ D’HÀBITATS A FOIXÀ: BASSA PROPERA A 
LA MOTA DE PROTECCIÓ 

 

Descripció i 
objectiu 

REDUCCIÓ SIGNIFICATIVA DE LA DENSITAT DE PEIXOS EXÒTICS I CRANC 
ROIG AMERICÀ D’UNA BASSA QUE ACTIALMENT NO PRESENTA UN BON 
ESTAT DE CONSERVACIÓ. El principal objectiu passa per aconseguir una 
reducció suficient de les seves poblacions en el sector d’actuació, fins a 
assolir nivells que no suposin una amenaça per a la fauna autòctona. En 
concret, es pretén assolir una reducció dels exemplars adults totes les 
espècies exòtiques presents, que són principalment la gambúsia (Gambusia 
holbrooki) i la ràsbora (Pseudorasbora parva). Secundàriament, també 
s’aconseguirà una reducció notable de la població de cranc roig americà 
(Procambarus clarkii). 

El descastament o control poblacional de les espècies exòtiques objectiu es 
durà a terme mitjançant captures continuades. El principal problema dels 
mètodes de captura de fauna aquàtica, en el context d’aquest tipus de 
projectes, rau en la captura accessòria d’altres espècies acompanyants. Entre 
aquestes espècies pot haver-hi espècies autòctones i àdhuc amenaçades. Per 
tant, allò idoni seria disposar de mètodes de captura selectius, específics de 
les espècies objectiu. Tanmateix això rarament és possible. En tot cas, cal 
minimitzar la probabilitat de captura d’espècies autòctones, o bé almenys la 
mort dels exemplars capturats, de manera que es pugui dur a terme un 
triatge dels animals, alliberant de nou els exemplars d’espècies autòctones i 
sacrificant només les espècies exòtiques. Tots els exemplars d’espècies 
exòtiques retirats han estat sacrificats “in situ”. 

La tècnica de captura principal que s’utilitzarà serà  l’ús de trampes de tipus 
barbol, amb llum de malla de 0,5mm. Aquesta tècnica s’ha demostrat 
altament efectiva tant per peixos, com per decàpodes i altra fauna aquàtica 
en molts tipus d’ambients aquàtics. Permet la captura en viu de la major part 
de fauna aquàtica. Per bé que la capturabilitat d’aquesta tècnica varia 
considerablement entre espècies, és molt alta per a la major part d’espècies 
presents a la zona d’actuació.  

Com a mètode de captura complementari, en aquest projecte s’ha optat 
també per la pesca elèctrica, mitjançant un equip estacionari 
ELECTRACATCH .  Aquesta tècnica és molt eficient en aigües dolces d’escassa 
profunditat i aigua corrent. Consisteix en la aplicació d’un camp elèctric que 
produeix una sèrie de reaccions als peixos, des d’una aproximació 
involuntària fins el recol•lector (electrotaxi) fins la narcosi del peix 
(electronarcosi) que permet una captura relativament senzilla mitjançant 
salabres.  
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Justificació 

Potenciar les poblacions de tortuga d’estany i d’amfibis autòctons adequant 
un punt d’aigua existent colonitzat per cranc roig americà i diversos peixos 
al·lòctons ( probablement gambúsia, ràsbora i misgurn). L’actual presencia 
d’espècies exòtiques invasores propicia un ambient que no és l’idoni per les 
espècies autòctones que es volen potenciar (Emys i amfibis). La 
sobrecolonització ha fet desaparèixer la vegetació macròfita i n’ha afectat 
severament la resta. Així doncs es planteja  el control d’EEI dins la bassa per 
reduir-ne les poblacions  fins a límits acceptables per tal que es desenvolupi 
vegetació  dotant-los d’un punt actiulament no apte per tal que colonitzin 
aquests ambients de forma natural i puguin ésser nous punts de reproducció 
tant d’amfibis com en un futur de  tortuga d’estany. 

Cronograma Febrer-Octubre 2018 
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CREACIÓ DE NOVES BASSES AL PLA DE CAN FONT - LA SAFA (SANT JULIÀ DE RAMIS-
MEDINYÀ) 

 

Descripció i 
objectiu 

L’espai presents un mosaic d’hàbitats diferents  i formacions més o menys 
degradades: boscos de ribera associats al riu, canyars i d’altra banda les 
zones més seques i allunyades de l’aigua on hi proliferen espècies exòtiques 
invasores. En destaquen les zones humides lligades a antigues extractives 
que han permès constituir un hàbitat apte per a l’herpetofauna fluvial. Es 
troben envoltades de salzeda i no presenten una elevada presència 
d’invasores.  

Per tal de diversificar aquests ambients humits es planteja la creació d’altres 
ambients aptes per a l’herpetofauna fluvial, creant així un rosari de micro 
basses que permetin un òptim desenvolupament tant de la fora com de la 
fauna associada a aquests ambients.  

L’excavació de les basses es realitzarà mitjançant mini retroexcavadora o 
bobcat, prèviament s’haurà desbrossat el terreny.  No es preveuen 
tractaments d’impermeabilització de les cubetes de les basses, ja que els 
processos de filtració són part del mecanisme de funcionament de la zona 
humida. No es realitzarà cap compactació per afavorir l’ompliment de les 
basses pel freàtic.  Els pendents dels talussos oscil·larà entre el 10 i el 20% 
(entre 5H:1V i 10H:1V), excepcionalment algun dels contorns de la bassa 
podrà assolir un 30%. El contorn de les basses serà sinuós i irregular. Les 
terres producte de l’excavació, sempre que siguin de material adequat, es 
reutilitzaran en reperfilar talussos i crear alguna protecció per a les basses. 
Tots els materials sobrants o bé de qualitat no adequada per a la seva 
reutilització es transportaran a abocador autoritzat. Es retirarà la brossa, les 
runes i els abocaments superficials que es trobin a l’entorn de les basses, i es 
transportaran a abocador autoritzat. No es plantegen actuacions de 
revegetació dels entorns de les basses.  

 

Justificació 

Estudis recents  apunten que les basses artificials són un hàbitat valuós per a 
la comunitat local d’amfibis a curt termini i s’ha comprovat a través del LIFE 
POTAMO FAUNA que resulten un hàbitat idoni per a la tortuga d’estany i pels 
amfibis. Es tracta d’hàbitats que, a causa de la regulació de les riuades i de la 
pèrdua de cabal del riu Ter, han quedat molt limitades durant la darrera 
dècada al curs del riu Ter. 

Cronograma Gener-març  2018 
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MILLORA DE  BASSES A FLAÇÀ 

 

Descripció i 
objectiu 

En el marc del Life Potamo Fauna es varen realitzar algunes basses en aquest 
mateix indret, algunes de les quals tenen un hidroperíode molt curt i no són 
aptes per a les tortugues d’estany. Es tracta d’enfondir i reperfilar aquestes 
basses per tal de millorar-les.  

L’excavació de les basses es realitzarà mitjançant mini retroexcavadora o 
bobcat.  No es preveuen tractaments d’impermeabilització de les cubetes de 
les basses, ja que els processos de filtració són part del mecanisme de 
funcionament de la zona humida. No es realitzarà cap compactació per 
afavorir l’ompliment de les basses pel freàtic. 

Les terres producte de l’excavació, sempre que siguin de material adequat, es 
reutilitzaran en reperfilar talussos i crear alguna protecció per a les basses. 
Tots els materials sobrants o bé de qualitat no adequada per a la seva 
reutilització es transportaran a abocador autoritzat. Es retirarà la brossa, les 
runes i els abocaments superficials que es trobin a l’entorn de les basses, i es 
transportaran a abocador autoritzat. 

 

Justificació 

Estudis recents  apunten que les basses artificials són un hàbitat valuós per a 
la comunitat local d’amfibis a curt termini i s’ha comprovat a través del LIFE 
POTAMO FAUNA que resulten un hàbitat idoni per a la tortuga d’estany i pels 
amfibis. Es tracta d’hàbitats que, a causa de la regulació de les riuades i de la 
pèrdua de cabal del riu Ter, han quedat molt limitades durant la darrera 
dècada al curs del riu Ter. 

Cronograma Gener-març  2018 
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MILLORA DE LES CONDICIONS D’INSOLACIÓ I ELEMENTS ESTRUCTURALS DE LES BASSES 

 

Descripció i 
objectiu 

Tractament de la vegetació de l’entorn dels punts d’alliberament de les 
tortugues per tal que gaudeixin de bones condicions d’insolació.  

Disposició d’elements que permetin la insolació de les tortugues (troncs, 
altres, ...) 

Desbrossada d’alguns accessos als punts d’alliberament i entorns per facilitar 
el seguiment de les tortugues amb radiotransmissor. 

Treballs de detecció, control i eliminació especies exòtiques invasores a la 
zona de les basses i entorns immediats. Inclou treballs previs i aplicació de 
tractaments seguint protocols establerts.   

 

Justificació 

Millorar les condicions de l’entorn de les basses fan que les possibilitats 
d’èxit dels reforçaments poblacionals augmentin. D’altra banda la instal·lació 
d’elements dins les basses millores les condicions d’insolació i poden 
esdevenir un refugi en cas de possible depredació. 

Cronograma Gener -octubre 2018 
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Activitats vinculades a l’ús públic dels espais 

ÚS PÚBLIC A FOIXÀ 

Descripció i 
objectiu 

L’ús públic en espais naturals sensibles és essencial, sobretot per adequar 
alguns accessos, per blindar les molèsties als llocs més sensibles i per 
permetre el coneixement i el gaudi als visitants potencials. 

Es preveuen les següents accions: 

- Col·locació de cartells amb indicació i informació sobre l’inventari 
zones humides ( 2 cartells de 45*45) 

- Limitació d’accessos i col·locació de barreres als camins d’accés de les 
basses amb presència de tortugues ( TANCA BASSA ALLIBERAMENT 
TORTUGUES DE 17 METRES DE LLARGADA) 

Justificació La regulació de l’ús públic esdevé una mesura de conservació per a diversos 
hàbitats i espècies clau dels espais de la Xarxa Natura 2000.  

Cronograma Gener- Octubre 2018 

 

Activitats de difusió i  sensibilizació 

Amb l'objectiu de donar a conèixer la tortuga d'estany i per fomentar el seu respecte i 
conservació, s’organitzen les següents activitats: 

- Xerrades divulgatives a escoles (Alliberaments d'alguns exemplars amb escolars) 

- Rodes de premsa / comunicats de premsa 

La campanya de divulgació del projecte ajudarà a més a conscienciar sobre la 
problemàtica de les espècies de tortugues exòtiques. Aquesta campanya s’incideix  en 
el seu missatge la prohibició d'alliberar exemplars al medi natural i l' impacte que 
aquests produeixen sobre aquestes espècies, així com que hi ha centres de recollida 
d'exemplars per a aquells particulars que no poden cuidar més de la seva mascota.  
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La dedicació de personal relativa a aquestes activitats no està subjecte a 
cofinançament, s’assumeix en la seva integritat pel Consorci del Ter.  

 

Disponibilitat dels terrenys  

 
Els terrenys objecte de la present proposta són majoritàriament de domini públic 
hidràulic.  
 
ESPAI  Municipi 

(Comarca) 
Titularitat 
dels terrenys 

Acord de gestió  

LA FARGA Bescanó 
(Gironès) 

Domini públic 
hidràulic 

- 

ENTORNS 
RESCLOSA D’EN 
JOGA 

Bescanó 
(Gironès) 

Domini públic 
hidràulic 
Titularitat ACA 

Si, conveni custòdia 
fluvial (PENDENT 
SIGNATURA) 
 

SOBRÀNIGUES Sant Jordi 
Desvalls 
(Gironès) 

Domini públic 
hidràulic 

- 

L’ILLA Flaçà 
(Gironès) 

Domini públic 
hidràulic 

- 

PLA DE CAN FONT – 
LA SAFA 

Sant Julià de 
Ramis 
(Gironès) 

Domini públic 
hidràulic 
Terreny privat 

 
Si, autorització propietat 

L’ILLA I ELS 
PLANTERS 

Foixà (Baix 
Empordà) 

Domini públic 
hidràulic 
Terreny ACA 

 
Si, conveni custòdia 

 
També s’adjunta el document conforme s’ha demanat autorització a l’Agència Catalana 
de l’Aigua. 

 

Seguretat i salut  

Caldrà complir la normativa legal vigent en matèria de Seguretat i Salut en el 
desenvolupament de totes actuacions i activitats descrites en la memòria.  

 

Resum del pressupost 

El pressupost de desenvolupament de la proposta presentada als ajuts als espais 
naturals de Catalunya, als hàbitats i espècies, en el marc del PDR Catalunya 2014-2020 
ASCENDEIX A QUARANTA SIS MIL NOU-CENTS EUROS I SET CÈNTIMS (IVA inclòs)  



PRESSUPOST RECUPERACIÓ DE LA TORTUGA D’ESTANY  (Emys orbicularis) I ELS SEUS HÀBITATS AL RIU TER  

CONSORCI DEL TER 
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DESCRIPCIÓ UT PREU/UT IMPORT IVA TOTAL + IVA  

MANTENIMENT D'EMYS ORBICULARIS PER PART DEL CENTRE DE REPRODUCCIÓ DE TORTUGUES DE 
L'ALBERA 

20 307,00 € 6.140,00 € 0,00 € 6.140,00 €  

UT. LECTOR XIPS MANUAL 1 385,00 € 385,00 € 80,85 € 465,85 €  
UTS. EMISORS RADIOSEGUIMENT AL MEDI NATURAL 12 181,04 € 2.172,48 € 456,22 € 2.628,70 €  
UT.EQUIP DE TELEMETRIA PER A  RADIOSEGUIMENT 1 633,32 € 633,32 € 133,00 € 766,32 €  
PA. GALLEDES, BOTES I MATERIALS ALTES 1 250,00 € 250,00 € 52,50 € 302,50 €  
JORNALS BRIGADA ESPECIALITZADA COMPOSADA PER DOS TÈCNICS ESPACIALISTES EN FAUNA 
FLUVIAL. MILLORA HÀBITATS BASSA FOIXÀ: CONTROL I REDUCCIÓ PEIXOS I DECÀPODES EXÒTICS. 
INCLOU REDACCIÓ INFORME FINAL I TREBALL DE CAMP I COSTOS ASSOCIATS (EQUIP, TRAMPES, ETC.) 

14 365,00 € 5.110,00 € 1.073,10 € 6.183,10 €  

CREACIÓ DE NOVES BASSES AL PLA DE CAN FONT LA SAFA. M3. EXCAVACIÓ A CEL OBERT DE BASSES 
QUE EN TOT EL SEU PERÍMETRE QUEDA PER SOTA LA RASANT DEL TERRENY AMB RECOL•LOCACIÓ DE 
LES TERRES AMB  MITJANS MECÀNICS (MINIRETROEXCAVADORA)  EN TERRES DE QUALSEVOL TIPUS ( 
EXCEPTE ROCA O TERRENY DE TRÀNSIT ON S'HAGI D'UTILITZAR EXPLOSIUS O MARTELLS) FINS A 
ASSOLIR LA COTA DEFINIDA. MESURADES SOBRE PERFIL. INCLOU LA CÀRREGA SOBRE CAMIÓ. 
TRANSPORT I CÀRREGA DE TERRES FINS A ABOCADOR AUTORITZAT (INCLOU CÀNON ABOCADOR) .  

135 15,00 € 2.025,00 € 425,25 € 2.450,25 €  

MILLORA BASSES EXISTENTS A FLAÇÀ. M3. EXCAVACIÓ A CEL OBERT DE BASSES QUE EN TOT EL SEU 
PERÍMETRE QUEDA PER SOTA LA RASANT DEL TERRENY AMB RECOL•LOCACIÓ DE LES TERRES AMB  
MITJANS MECÀNICS (MINIRETROEXCAVADORA)  EN TERRES DE QUALSEVOL TIPUS ( EXCEPTE ROCA O 
TERRENY DE TRÀNSIT ON S'HAGI D'UTILITZAR EXPLOSIUS O MARTELLS) FINS A ASSOLIR LA COTA 
DEFINIDA. MESURADES SOBRE PERFIL. INCLOU LA CÀRREGA SOBRE CAMIÓ. TRANSPORT I CÀRREGA 
DE TERRES FINS A ABOCADOR AUTORITZAT (INCLOU CÀNON ABOCADOR) .  

60 15,00 € 900,00 € 189,00 € 1.089,00 €  

JORNALS. TREBALLS FORESTALS ENTORNS BASSES, COL·LOCACIÓ ELEMENTS INSOLACIÓ I 
DESBROSSADA ACCESSOS PER RADIOSEGUIMENT. INCLOU TREBALLS DE CONTROL DE VEGETACIÓ 
AL·LÒCTONA A L'ENTORN DE LES BASSES.  

25 260,00 € 6.500,00 € 1.365,00 € 7.865,00 €  



PRESSUPOST RECUPERACIÓ DE LA TORTUGA D’ESTANY  (Emys orbicularis) I ELS SEUS HÀBITATS AL RIU TER  

CONSORCI DEL TER 

DADES FISCALS 
Consorci del Ter:  Passeig del Ter, 2  08560  Manlleu   CIF:P0800060F 

 
SEU ADMINISTRATIVA: Passeig del Ter, 2 (Museu del Ter) 08560 Manlleu Tel. 93 850 71 52  comunicacio@consorcidelter.cat  administracio@consorcidelter.cat 

SEU TÈCNICA: C/ Sant Antoni, 1 (Factoria Cultural Coma Cros) 17190 Salt Tel. 972 40 50 91  projectes@consorcidelter.cat  gerencia@consorcidelter.cat 
 

www.consorcidelter.cat 

DESCRIPCIÓ UT PREU/UT IMPORT IVA TOTAL + IVA  

INSTAL·LACIÓ DE TANCA DE FUSTA DE DOBLE TRAVESSER RODÓ DE 8 CM FETA AMB FUSTA DE PI 
TRACTADA PER A EXTERIORS, DE 1075 A 1175 MM D'ALÇADA SOBRE EL TERRENY, ANCORADA AL 
TERRA AMB PECES ESPECIALS D'ACER GALVANITZAT CADA 3 METRES COM A MÀXIM, UNIDA AMB 
FIXACIONS D'ACER GALVANITZAT TIPUS ESCAIRE, PER A UN TOTAL DE 17 METRES LINEALS. TANCA PER 
A ESPAIS PÚBLICS, COL·LOCADA (UNITAT = METRE LINEAL): INCLOU:  MÀ D'OBRA (OFICIAL 
MUNTADOR + AJUNTANT MUNTADOR) TANCA PER A ESPAIS PÚBLICS DE DOBLE TRAVESSER RODÓ, I 
PART EQUIVALENT DE PECES D'UNIÓ I DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA. PREU ML. 55€/ML 

17 55,00 € 935,00 € 196,35 € 1.131,35 €  

UT. SENYALITZACIÓ INFORMATIVA FOIXÀ INVENTARI ZONES HUMIDES: FARISTOL 450X450 MM 
D'ALUMINI DE 3MM TIPUS EIN, RETOLAT AMB IMPRESSIÓ DIGITAL. INCLOU DISSENY, MAQUETACIÓ I 
INSTAL·LACIÓ.  

2 675,00 € 1.350,00 € 283,50 € 1.633,50 €  

HORES DE DEDICACIÓ DE PERSONAL PROPI DEL CONSORCI DEL TER. TÈCNIC DE PROJECTES.  650 25,01 € 16.256,50 € 0,00 € 16.256,50 €  
       
    IMPORT TOTAL 46.912,07 €  
       
  SUBVENCIÓ SOL·LICITADA DTES 42.220,86 € 90% 
  FONS PROPIS CONSORCI DEL TER 4.691,21 € 10% 
       
       
     32.838,45 € 70% 
     14.073,62 € 30% 

 



Faristol

Control invasores

RECUPERACIÓ DE LA TORTUGA D’ESTANY  (Emys orbicularis) I ELS SEUS HÀBITATS AL RIU TER

Espai Riberes del Baix Ter ES5120011 
Punts de reforçaments poblacionals i seguiment de les poblacions de tortuga d’estany. I control de quelònis
exòtics. 



RECUPERACIÓ DE LA TORTUGA D’ESTANY  (Emys orbicularis) I ELS SEUS HÀBITATS AL RIU TER

Espai Riberes del Baix Ter ES5120011 
Zona de creació de noves basses al T.M. De Sant Julià de Ramis.



RECUPERACIÓ DE LA TORTUGA D’ESTANY  (Emys orbicularis) I ELS SEUS HÀBITATS AL RIU TER

Espai Riberes del Baix Ter ES5120011 
Zona de manteniment i millora de basses al T.M. Flaçà.



RECUPERACIÓ DE LA TORTUGA D’ESTANY  (Emys orbicularis) I ELS SEUS HÀBITATS AL RIU TER

Espai Riberes del Baix Ter ES5120011                 Límit de la finca en custòdia fluvial ----
Zona de control fauna EEI a una bassa del T.M. Foixà.             Tanca 
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2.- RATIFICACIÓ DECRETS DE PRESIDÈNCIA 
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