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Projecte: ACTUACIONS DE CONSERVACIÓ  A L’ ESPAI EN CUSTÒDIA FLUVIAL  

DE LES DEVESES D’EN BRU A GIRONA (RIBERES DEL BAIX TER) 

Àmbit d’ actuació:  

Nom Registre Finca Municipi Ref. cadastre Subparcel·les Superfície 

DEVESES 

D’EN BRU 

4 3835 GIRONA 17085A01500065000at c (parcial), h, b, q,k,l, m, p, g 31,74 ha 

 

Espai natural protegit: Riberes del Baix Ter 

Actuacions a desenvolupar:  

 Conservació d’hàbitats i espècies de flora i fauna 

- Control de flora invasora: ailant, gleditsia, troana, plomall de la pampa, iuca, 
negundo, etc.  

- Control de fauna invasora: quelonis aquàtics invasors 
- Creació d’un refugi per a ratpenats 
- Altres actuacions per a la conservació de la biodiverisitat de l’espai Deveses d’en 

Bru. 
- Enderroc estructura 

 Ús públic: regulació i ordenació 

- Xarxa itineraris de descoberta: establiment i manteniment  
- Senyalització de la xarxa d’itineraris. 
- Millora de la rampa d’accés peatonal i ciclable sector Fontajau.  
- Regulació d’accessos per evitar el trànsit rodat a l’interior de l’espai en custòdia 

fluvial.  
- Instal·lació de pantalla aguait entorn la bassa 

Durada: Febrer – 30 setembre 2020 

Cartografia: https://www.instamaps.cat/visor.html?businessid=dc28d5ddd3506774d95d426b6b1339d5&3D=false 

Pressupost:  59.092,62 € 

Responsable del projecte: CONSORCI DEL TER 
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ANTECEDENTS 

 

El Consorci del Ter, ens format actualment per 70 ajuntaments i 5 consells comarcals, 
crea i gestiona serveis o activitats d’interès comú, partint sempre de la iniciativa local, 
a tot el territori del riu Ter a través de quatre àmbits d’actuació: patrimoni natural, 
patrimoni cultural, promoció econòmica i turisme, i comunicació i sensibilització. 
També promou projectes diversos en l’àmbit fluvial i col·labora amb els ajuntaments 
consorciats per tal d’elaborar i portar a terme projectes i actuacions relacionades amb 
el riu Ter i amb la protecció i difusió dels valors dels seus Espais Naturals Protegits.  

A les Deveses d’en Bru s’hi troben representats hàbitats i espècies d’interès 
comunitari pròpies dels àmbits de ribera. Com la pràctica totalitat del conjunt de les 
Riberes del Baix Ter, correspon a una mostra de les parts baixes dels rius 
mediterranis amb boscos de ribera i marjals molt ben conservats. Tot i ser un 
sistema molt fràgil i sotmès a canvis constants de cabal, presenta bona 
representació de les comunitats ripàries de terra baixa, representades 
principalment per les s a l z e d e s ,  alberedes i freixenedes. Entre la vegetació 
present s’hi poden trobar salzedes amb sarga (Saponario-salicetum purpurae). A 
part de la sarga hi viuen altres arbres propis dels boscos de ribera, com ara el vern 
(Alnus glutinosa), el pollancre (Populus nigra), el salze blanc (Salix alba), etc. Pel que fa 
a la fauna, hi trobem una petita població de tortuga de rierol, nombrosos amfibis, i 
una bona població d’ocells, tant nidificants (amb espècies com el blauet, l’abellerol, el 
picot garser petit), com en migració i hivernada (ardeids, limícoles, anàtides). 
Antigament, l’espai havia acollit una gran zona d’aiguamoll fruit de l’extracció 
d’àrids, on hi havien criat espècies de gran interès com l’agró roig, el martinet 
menut, el balquer, la tortuga d’estany, etc. Actualment encara es conserven diversos 
punts d’aigua, especilament destacable per la seva magnitud, és la bassa connectada a 
la riera de Bullidors.  

Amb l’objectiu de recuperar i conservar l’espai Deveses d’en Bru, el Consorci del Ter i 
els propietaris de l’espai varen signar un contracte de custòdia del territori el maig de 
2019 i amb un termini de 10 anys, prorrogable.  

Aquest conveni ha de permetre principalment el desenvolupament d’actuacions que 
permetin la millora i conservació dels hàbitats i de les espècies pròpies d’un espai 
periurbà fluvial inclòs a la Xarxa Natura 2000 pels seus valors naturals, tot fent-lo 
compatible amb un ús públic racional i sostenible.  

Actualment els usos públics que es desenvolupen en aquest indret no estan regulats i 
presenten problemàtiques diverses com són abocaments incontrolats, accés rodat 
indiscriminat, usos inadequats de l’espai (“Botellon”), etc. Per tal de garantir la 
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conservació dels hàbitats i les especies presents i potencials de l’espai cal garantir que 
aquests usos es desenvolupin de manera ordenada i que permetin una interacció 
positiva, tant per que fa a la conservació, gestió i millora de l’espai i els seus hàbiatats 
i espècies, com pel que fa a oferir un espai de descoberta i de gaudi de la natura.  

Des del Consorci del Ter estem absolutament convençuts de la necessitat de valoritzar i 
comunicar els valors dels Espais Naturals Protegits de la conca del riu Ter, 
especialment incidint en alguns  espais naturals emblemàtics que presenten capacitats 
d’acollida a visitants sense comprometre’n els valors naturals pels quals han estat 
protegits. Una bona mostra d’espais d’aquestes característiques les trobem a la plana 
del Ter corresponent al Gironès.  

L’objectiu es la millora i conservació dels hàbitats i les poblacions faunístiques 
d’aquest tram de riu tot incidint en un ús públic racional i sostenible que permeti 
acostar a la població al riu i descobrir-ne els seus valors naturals. Es tracta d’actuacions 
que permetin mantenir en un estat de conservació favorable els hàbitats i les 
poblacions de les espècies presents a l'espai i  alhora posar a l’abast dels ciutadans, 
tant locals com visitants, un seguit d'elements interpretatius que ajudin a gaudir de 
l’entorn i que permetin conèixer amb més profunditat els valors que han motivat la 
protecció de l’espai ”Riberes del Baix Ter”. 

Per tot això,  es presenta la següent proposta d’actuació als ajuts als espais naturals de 
Catalunya, als hàbitats i espècies, en el marc del PDR Catalunya 2014-2020.  
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ACTUACIONS A DESENVOLUPAR  

CONSERVACIÓ D’HÀBITATS I ESPÈCIES DE FLORA I FAUNA 

CONTROL DE FLORA INVASORA: AILANT, GLEDITSIA, TROANA, PLOMALL DE 
LA PAMPA, IUCA, NEGUNDO, ETC.  

Tipus actuació:  

Eliminació d’espècies exòtiques invasores de flora que amenacen comunitats naturals 
d’interès per a la conservació.  

Objectiu de l’actuació  

Millora de l’estat de conservació dels hàbitats presents a l’espai. Evitar que les espècies 
invasores penetrin en els hàbitats clau de l’espai Riberes del Baix Ter i es dispersin a 
través del riu Ter.  

Justificació de l’actuació 

Les espècies exòtiques invasores (EEI, en endavant) són una de les principals causes de 
pèrdua de biodiversitat. 

Cada vegada més, les ribes dels rius es veuen poblades per espècies que no els són 
pròpies, es tracta d’espècies exòtiques que colonitzen aquests indrets, establint-se i 
competint amb la vegetació de ribera autòctona, desestructurant les comunitats 
vegetals, dificultant la persistència d’aquelles més fràgils, i, en definitiva, 
comprometent la biodiversitat i el bon estat ecològic de l’ecosistema fluvial.  

L’ailant o arbre pudent (Ailanthus altissima) és un arbre originari del sud de la Xina. Es 
tracta d’un arbre caducifoli dioic, que pot assolir 25 m d’alçada, amb una escorça grisa. 
Els exemplars que produeixen flors (femelles) solen tenir grans panícules de sàmares 
que perduren fins ben entrat l’hivern i generen llavors que es dispersen amb gran 
facilitat. L’ailant també té gran capacitat de rebrot a partir de l’arrel, fet que fa tingui un 
creixement vegetatiu important i generalment s’acabin formant grans rodals. 

A Catalunya és una espècie àmpliament establerta, ja que havia estat usada per a 
jardineria i a més s’estén amb facilitat, pel seu caràcter invasor. Apareix amb 
freqüències molt diverses: sol ser abundant als espais periurbans, vorals de carreteres 
i ambients de ribera alterats i en canvi apareix més rarament als grans espais forestals. 
Té requeriments edàfics i hídrics baixos que permeten que s’estableixi a molts tipus 
d’ambients.  
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L’ailant, el plomall de la pampa està inclòs al Catàleg espanyol d’espècies exòtiques 
invasores (d’acord amb el Reial Decret 630/2013, de 2 d'agost, pel qual es regula el 
Catàleg espanyol d'espècies exòtiques invasores), fet que determina la prohibició de la 
seva comercialització, transport i plantació, així com d’altres prohibicions en relació a 
la tinença.  

Es tracta d’una espècie prioritària a controlar i convé dur a terme l’eliminació dels 
poblaments naturalitzats d’aquesta espècie seguint protocols de control elaborats per 
experts i obtenint les autoritzacions corresponents en cada cas. 

Dins l’àmbit d’actuació també es consideren altres espècies invasores a tractar pels 
efectes que tenen sobre freixenedes, albaredes, salzedes i altres boscos de ribera.  

Descripció de l’actuació 

En l’àmbit de l’espai en custòdia fluvial de Deveses d’en Bru, caldrà preveure la 
progressiva eliminació dels peus d’espècies exòtiques invasores incloses al “Catálogo 
de especies exóticas invasoras”, establert pel Real Decreto 1628/2011, de 14 de 
novembre. A nivell d’espècies cal tenir especial atenció a els ailants (Ailantus altissima). 
A nivell de peus individuals cal tenir especial atenció als peus femenins d’ailant, els 
quals s’hauran d’anar eliminant progressivament.   

Es tractaran els peus de la planta, mitjançant tractament fitosanitari localitzat, quan 
aquesta està vegetant, entre els mesos de maig a juny o bé de setembre a octubre. 
Caldrà esperar 6 mesos a tallar-los, si la DT considera que s’han d’eliminar les restes 
vegetals. Serà necessari, per al control de la zona afectada, un manteniment d’almenys 
3 anys consecutius després de la intervenció per tal d’eliminar possibles rebrots i 
plantes nascudes del banc de llavor. 

L’aplicació del tractament consisteix en l’elaboració de perforacions al voltant de la 
base del tronc de l’arbre, i l’aplicació del producte fitosanitari, mitjançant injecció 
evitant la dispersió del fitocida al medi. Es barrinaran amb una broca gran (nº 8 o 10) 
orificis oblics, de 2 cm de profunditat. El nombre de perforacions serà proporcional al 
perímetre del tronc, amb una relació aproximada de 2.5 cm de diàmetre. Passats 6 
mesos del tractament, es revisarà l’àrea tractada per tal d’actuar sobre els rebrots i 
plançons que restin, i es tallaran els arbres morts.  

També es tractaran els peus d’altres espècies: Plomall de la Pampa (Cortaderia spp), 
Iuca (Yucca sp), Acàcia de tres punxes (Gleditsia triacanthos), Troana (Ligustrum 
japonicum), .... totes elles espècies que es troben disperses per tot l’àmbit d’actuació. 
Els treballa es centraran preferentment en els hàbitats clau de l’espai: salzedes, alberes 
i freixenedes.  
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Per a més detalls cal consultar els protocols de tractament de Flora Exòtica Invasora de 
la Diputació de Girona.  

Imatges estat 
actual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicació de l’actuació 
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CONTROL DE FAUNA INVASORA: QUELONIS AQUÀTICS INVASORS.  

Tipus actuació:  

Control d’espècies exòtiques invasores de fauna.  

Objectiu de l’actuació  

Eliminar i/o reduir les poblacions d’espècies de quelonis aquàtics al·lòctons presents 
en l’àmbit de treball. Alhora, aprofitar el trampeig en viu de les espècies invasores per 
marcar i seguir les poblacions de les espècies  autòctones.  

A llarg termini millora de l’estat de conservació de les poblacions de quelonis aquàtics 
autòctons, tant Mauremys leprosa com Emys orbicularis.  

Justificació de l’actuació 

Les espècies exòtiques invasores (EEI, en endavant) són una de les principals causes de 
pèrdua de biodiversitat. 

Convivint amb les tortugues autòctones trobem diverses subespècies de la tortuga de 
Florida, que desplacen per competència les poblacions de tortugues autòctones. 
Aquestes espècies invasores acostumen a assolir una mida més gran que les autòctones 
i a tenir més descendència, de manera que competeixen per les preses i l’hàbitat. Les 
poblacions establertes en zones amb presència humana, a més, poden ser un risc per a 
la salut pública, ja que són font de salmonel·la.  

Diverses tortugues exòtiques es troben incloses al Catàleg espanyol d’espècies 
exòtiques invasores (d’acord amb el Reial Decret 630/2013, de 2 d'agost, pel qual es 
regula el Catàleg espanyol d'espècies exòtiques invasores), fet que determina la 
prohibició de la seva comercialització, transport i plantació, així com d’altres 
prohibicions en relació a la tinença.  

Es tracta d’una espècie prioritària a controlar i convé dur a terme l’eliminació dels 
exemplars d’aquesta espècie seguint protocols de control elaborats per experts i 
obtenint les autoritzacions corresponents en cada cas.  

Descripció de l’actuació 

Aquest control es durà a terme mitjançant trampes específiques per quelonis aquàtics. 
Es realitzarà una campanya de control de tortugues invasores, entre primavera i 
tardor, a partir de dos sistemes: Trampes d'insolació i Nanses amb esquer. 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 
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exemplars d'Emys orbicularis dels projectes de reforç poblacional que duu a terme el 
Consorci del Ter des de 2015.  

Les tortugues exòtiques que es capturin seran retirades del medi després de la presa 
de dades biomètriques. Les invasores 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.     

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. 

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 

Ubicació de l’actuació 

 

 

 

  

http://www.lifepotamofauna.org/ca/documents-oficials/protocols
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CREACIÓ D’UN REFUGI PER A RATPENATS  

Tipus actuació:  

Construcció de caixes-niu o altres estructures per a la reproducció, aclimatació o repòs 
d’espècies de fauna.  

Objectiu de l’actuació  

Afavorir les poblacions de quiròpters. Es pretén incidir en la millora de les poblacions 
de quiròpters oferint-los refugis adequats a les seves necessitats, potenciant el seu 
coneixement a la població en general i obtenint beneficis directes per a la població 
afavorint aquesta fauna útil per al control de plagues.  

Augmentar les possibilitats de conservació de diferents espècies de ratpenats 
vinculades a l’espai “Riberes del Baix Ter”.  

Contribuir a disminuir les molèsties per plagues nocives per als humans.  

Justificació de l’actuació 

A l’espai Riberes del Baix Ter es troben llistades al formulari de l’espai les següents 
espècies de quiròpters que figuren en l’Annex II de la Directiva 92/42 Hàbitats:  

Família Rhinolophydae (“rinolòfids”) 

• Rhinolophus ferrumequinum - Ratpenat de ferradura gran* (2) 

• Rhinolophus euryale - Ratpenat de ferradura mediterrani* (2) 

• Rhinolophus hipposideros - Ratpenat de ferradura petit* (2) 

Família Vespertilionidae (“vespertiliònids”) 

• Myotis capaccinii - Ratpenat de peus grans* (1) 

• Myotis myotis - Ratpenat de musell llarg* (2) 

• Myotis blythii - Ratpenat de musell agut* (2) 

• Myotis emarginatus - Ratpenat d’orelles dentades* (2) 

• Miniopterus schreibersii - Ratpenat de cova* (2) 

* Espècies de ratpenats protegits pel Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, text refós 
de la Llei de protecció dels animals. 
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(1) Espècies de ratpenats en perill d’extinció segons el Catàleg de la fauna 
amenaçada de Catalunya (en esborrany). 

(2) Espècies de ratpenats vulnerables segons el Catàleg de la fauna amenaçada de 
Catalunya. 

Dels quals Miniopterus schreibersii i Myotis capaccinii  es consideren especies clau. I 
pels quals l’ instrument de gestió determina mesures de conservació.  

Tanmateix, avui dia aquest llistat no es pot considerar complert per la manca d’estudis 
específics de ratpenats d’aquest espai en concret.  

Totes les espècies de ratpenats es troben protegides segons el Decret legislatiu 2/2008, 
de 15 d’abril, text refós de la Llei de protecció dels animals (categories A, B, C, D), i 
segons la Llei estatal 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la 
biodiversitat: amb el Catàleg estatal d’espècies amenaçades. 

Segons el Catàleg de la fauna amenaçada de Catalunya (en esborrany), quatre espècies 
es cataloguen com en perill d’extinció: Myotis capaccinii, Myotis bechsteinii, Myotis 
alcathoe i Plecotus macrobullaris. I 13 espècies es cataloguen com a vulnerables: 
Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus euryale, Rhinolophus hipposideros, Myotis 
myotis, Myotis blythii, Myotis emarginatus, Myotis mystacinus, Myotis daunbentonii, 
Nyctalus noctula, Nyctalus lasiopterus, Pipistrellus nathusii, Miniopterus schreibersii i 
Barbastella barbastellus.  

L’existència de refugis adequats a les necessitats dels diferents moments del cicle vital 
és un dels factors que limita fortament les poblacions de ratpenats. Per als ratpenats 
que empren habitualment petites fissures per resguardar-se (coneguts com a 
fissurícoles), la desaparició dels boscos madurs i els nous sistemes de construcció no 
els afavoreixen gens, doncs cada vegada els resulta més complicat trobar escletxes i 
forats on ubicar-se. La instal·lació de caixes-niu especials per a ratpenats, ja sigui en 
boscos joves on no hi hagi aixoplucs naturals, o en construccions humanes, els permet 
establir-se en zones on altrament no els seria possible subsistir. 

Les espècies que utilitzen grans espais diàfans per refugiar-se (conegudes com a 
cavernícoles), es troben en una posició encara més desafavorida que els anteriors: cada 
cop són menys les cavitats, ja siguin naturals o artificials, on troben les condicions de 
tranquil·litat que necessiten per a completar el seu cicle vital. Semblantment, les 
edificacions antigues on es poden establir colònies són cada cop més rares: o 
desapareixen per la seva degradació i eventual enrunament, o bé són rehabilitades 
esdevenint impermeables a aquests animals. La rehabilitació de construccions 
humanes en desús posant especial atenció a crear les condicions de tranquil·litat, baixa 
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il·luminació, i temperatura adequades per a les espècies cavernícoles és una de les 
mesures de gestió més urgents avui en dia si es vol garantir la continuïtat de bona part 
de les espècies cavernícoles de casa nostra, que suposen gairebé la meitat de les 30 
espècies que trobem al territori, i que en general mostren una tendència poblacional 
regressiva, entre altres pel motiu ara exposat.  

L’afavoriment de les poblacions de ratpenats contribueix al control de plagues. Els 
ratpenats exerceixen de pesticides naturals, proveint un servei ecosistèmic de gran 
impacte en l’economia i en la salut. Durant la darrera dècada apareixen els primers 
estudis que confirmen l’important paper que tenen els ratpenats en el control de les 
plagues agrícoles i de les comunitats d’insectes en general. Els mosquits, per exemple, 
són  una  molèstia, de  vegades  greu,  que  sovint  es relaciona   amb   espais   naturals 
que  alberguen  zones  humides  al seu   interior. Un ratpenat pot arribar a consumir 
més de la meitat del seu pes en insectes en una nit i per tant són la forma més ecològica 
de controlar les poblacions d'insectes com ara els mosquits, evitant la utilització de 
productes químics.  Les mesures plantejades ajudaran en el control de mosquits i altres 
plagues i la conservació de la biodiversitat. Els ratpenats són una peça clau dels nostres 
ecosistemes i la seva desaparició es traduiria en pèrdues de biodiversitat, desajusts 
ecològics i grans pèrdues econòmiques pel seu paper de controladors d’insectes plaga. 

 

Descripció de l’actuació 

Adequació de l’estructura existent com a refugi per a ratpenats cavernícoles. Es 
netejarà l’interior de l’estructura per buidar-la de deixalles i runes. Es pintarà l’interior 
amb pintura acrílica a l’aigua color negre per afavorir les condicions de penombra de 
l’interior de l’estructura. A l'interior del refugi es crearan superfícies rugoses als 
sostres i parets per afavorir que els animals puguin penjar-se adequadament, i es 
crearan estructures tipus d’ aproximadament 2,5 cm d'amplada per donar també refugi 
a espècies fissurícoles que puguin utilitzar l'entorn. A partir d’una alçada de metre i 
mig (comptat des del  terra de l’estructura) es procedirà a efectuar passades de llana 
amb pegoland horitzontals per a poder oferir subjecció als ratpenats a la part superior 
de l’habitacle. Al sostre es col·locarà a una meitat malla electrosoldada de 1 cm de llum 
col·locada baldera i a l’altre meitat de la superfície del sostre es procedirà a efectuar un 
esquerdejat groller. Finalment, per tal d'ajustar les condicions tèrmiques del refugi, 
que idealment haurien d'assolir una temperatura el més estable possible al voltant dels 
25º al llarg de l'estiu, es deixaran forats de ventilació de petit diàmetre (inferior a 
10cm) a diverses alçades (des del terra fins al sostre), per tal de poder ajustar la 
temperatura dels refugis si fa falta regulant la circulació d'aire.  
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Les  actuacions també consistiran en el tancament dels accessos existents a la caseta 
tapiant (amb  mur de 14 cm d'espessor de fàbrica de maó ceràmic calat –gero-, per 
revestir, 29x14x5 cm) els accessos deixant els passos necessaris per a ratpenats. 
Finalment, per tal d'ajustar les condicions tèrmiques del refugi, que idealment haurien 
d'assolir una temperatura el més estable possible al voltant dels 25º al llarg de l'estiu, 
en el tapiat es deixaran forats de ventilació de petit diàmetre (inferior a 10cm) a 
diverses alçades (des del terra fins al sostre), per tal de poder ajustar la temperatura 
dels refugis si fa falta regulant la circulació d'aire. En aquest sentit, es deixarà una 
obertura a la cara nord, aprofitant l’obertura existent, d’ aproximadament 60 cm 
d'ample per 40 d'alt, que permeti el pas de les espècies cavernícoles de presència més 
probable a l’entorn: espècies del gènere Rhinolophus (ratpenats de ferradura), 
ratpenats d'aigua (Myotis daubentonii) i fins i tot l'amenaçat ratpenat de peus grans (M. 
capaccinii).  

La coberta actual es cobrirà amb coberta plana (lleugera inclinació) ventilada amb la 
finalitat d’evitar el sol directe a la coberta actual i  poder regular les temperatures a 
l’interior.  

Imatges estat actual 
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Ubicació de l’actuació  
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ALTRES ACTUACIONS PER A LA CONSERVACIÓ DE LA BIODIVERISITAT DE 
L’ESPAI DEVESES D’EN BRU.  

Tipus actuació:  

Creació i condicionament de microhàbitats per afavorir a espècies clau.   

Objectiu de l’actuació  

Afavorir les poblacions de rèptils (inclosos els quelonis aquàtics Mauremys leprosa i 
Emys orbicularis), amfibis, i petits mamífers. De retruc en resultaran afavorides altres 
espècies de la cadena tròfica.  

Es tracta concretament d’ afavorir els punts d’insolació o termoregulació per als rèptils 
(tant terrestres com quelonis autòctons aquàtics). També de crear punts de refugi i 
d’hibernació per a les poblacions d’amfibis, rèptils i petits mamífers.  

Incrementar els indrets d’assolellament per a les tortugues aquàtiques com a millora 
d’hàbitat per a les espècies autòctones.  

Justificació de l’actuació 

Per afavorir que l’hàbitat sigui adient per a les poblacions d’ amfibis, rèptils i petits 
mamífers s’han de potenciar i crear llocs que redueixin el risc de depredació, que 
ofereixin possibilitats d’alimentació i de termoregulació i refugi. L’absència d’aquests 
indrets pot limitar tant l’establiment com la dispersió de les poblacions esmentades. La 
presència d’elements que actuïn com a refugi (pilons de roques i pedres, pilons de 
troncs, vedrunes, etc.) es considera una mesura de gestió d’hàbitat positiva per a 
moltes espècies de fauna de la zona i els voltants. 

Descripció de l’actuació 

Es formaran piles de pedres amb materials de la zona en indrets orientats al migdia, 
per maximitzar les hores d’insolació. Els pilons de roques i pedres se situaran a 
distàncies no superiors als 50 m. Els pilons faran un metre d’alçària i un radi aproximat 
1,5 metres mínim. La mida de la pedra serà variable. L’estructura del piló de pedres 
s’ha de bastir amb pedres d’uns 40 cm de diàmetre i/o longitud que seran reblertes 
amb d’altres de 20 cm o fins i tot de mida menor als espais intersticials. Es formaran un 
mínim de 9 piles instal·lades en grupets de dues o tres en una mateixa zona.  

S’instal·laran dues vedrunes prefabricades per a conills per a afavorir espècies de 
rapinyaires i mustèlids. Aquestes aniran cobertes de vegetació per a la seva integració 
paisatgística i també per a la termoregulació de l’estructura. Les vedrunes a 
subministrar estaran formades per una estructura de plàstic muntable i desmuntable 
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que consta de 6 mòduls que formen un radi de 3 m de diàmetre. En el seu interior hi ha 
laberints fabricats del mateix material, es pot accedir al seu interior a través d'unes 
trapes situades a la part superior que en faciliten la gestió, mentre que els conills 
accedeixen al seu interior per unes obertures que es troben en els laterals de les unions 
dels mòduls. Aquests vedrunes es col·loquen sobre el terreny, i s'intenten mimetitzar 
amb pedres i branques per sobre. 

S’abatran arbres dels talussos de la bassa principal, un mínim de 10, fent-los caure a 
l’interior de la mateixa per a poder crear zones d’insolació per a quelonis aquàtics 
autòctons. Els peus a abatre tindran una llargada mínima de 7 metres. Els arbres a 
abatre seran marcats pels serveis tècnics del Consorci del Ter i seran preferentment 
arbres al·lòctons o provinents de plantacions.  

 

Imatges estat actual 

No aplica 

 

 

Ubicació de l’actuació 
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ENDERROC ESTRUCTURA 

Tipus actuació:  

Enderroc i integració paisatgística d’edificis i estructures que afactin la qualitat del 
paisatge o la conservació d’hàbitats.  

Objectiu de l’actuació  

Enderrocar l’estructura obsoleta existent per a recuperació d’hàbitats naturals.  

Justificació de l’actuació 

Es tracta d’una estructura obsoleta que genera impactes paisatgístics i que sovint 
serveix per al desenvolupament d’activitats indegudes en l’espai. Ofereix un aspecte de 
degradació de l’entorn i convida a deixar-hi abocaments i deixalles als entorns.  

Descripció de l’actuació 

Demolició de l’estructura actual en forma de U de 5+7+5 metres i aproximadament 1m 
d’alçada per sobre del terreny i 20-25 cm de gruix. La demolició s’efectuarà mitjançant 
maquinària que accedirà a l’espai pels camins rodats actuals. Un cop enderrocada es 
procedirà a la càrrega i gestió de les runes a abocador controlat i autoritzat.   

Imatges estat actual 
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Ubicació de l’actuació 
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ÚS PÚBLIC: REGULACIÓ I ORDENACIÓ 

XARXA ITINERARIS DE DESCOBERTA: ESTABLIMENT I MANTENIMENT  

Tipus actuació:  

Establiment, consolidació i millora i manteniment de la xarxa d’itineraris. Sistemes de 
canalització de visitants.  

Objectiu de l’actuació  

Establiment d’una xarxa d’itineraris per tal de donar a conèixer els valors naturals de 
l’espai i promoure el vincle persones-natura.  

Valoritzar i adequar els recursos endògens del territori per a un ú social sostenible, 
element clau per a la seva conservació i difusió.     

Increment de la sensibilització dels visitants a favor de la protecció de la natura i la 
recuperació del patrimoni natural. 

Transmetre i fomentar comportaments respectuosos amb el medi ambient en base als 
valors de les àrees naturals del riu Ter.  

Augmentar la consciència i transmetre els valors positius que són inherents a la 
inclusió dels espais naturals en els ENP i les oportunitats que es puguin generar per al 
desenvolupament ambiental, social i econòmic. 

Oferir als usuaris una xarxa d’itineraris amb senyalització tant de seguiment com 
informativa i divulgativa dels valors naturals de l’espai.  

Dotar el territori d’elements d’interpretació seguint un fil argumental sòlid i de gran 
coherència pel que fa al missatge, continguts i objectius. 

Justificació de l’actuació 

Actualment hi ha una amplia xarxa de corriols i alguns senders i camins a l’espai en 
custòdia fluvial de Deveses d’en Bru, cap d’aquests actualment es manté de manera 
regular, ni està senyalitzat ni té un manteniment que mantingui una xarxa estable de 
senders. De fet, sovint i vinculat a esdeveniments esportius o de lleure, s’obren nous 
corriols en aquest espai generant nous corriols sense cap sentit ni tenint en compte els 
hàbitats en els quals aquests són oberts, ni les conseqüències que se’n deriven 
d’expansió d’espècies invasores. Aquest fet ocasiona molèsties a la fauna, impactes 
sobre els hàbitats, usos inadequats de l’espai (accessos nocturns amb finalitats 
lúdiques), abocaments incontrolats...  
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La solució proposada és l’establiment d’una xarxa d’itineraris controlada i senyalitzada 
que aporti elements de guiatge i informatius dels valors naturals de l’espai i propiciar 
l’abandonament d’altres corriols no consolidats i que generen impactes.  També es 
preveu la instal·lació d’elements que impedeixin l’accés rodat als vehicles no 
autoritzats. Els vehicles amb accés autoritzat a l’espai seran: Usuaris del camp de 
cultiu, els serveis de manteniment i millora de l’espai, així com els propietaris dels 
terrenys i l’Ajuntament de Girona. 

Descripció de l’actuació 

Les tasques principals per a la consolidació i establiment de la xarxa d’itineraris  
seleccionats en entorn natural són les encaminades a conservar  un ample del camí de 
fins a 2 metres mitjançant les feines de desbrossament. En aquesta tasca s’inclou la 
retirada de deixalles i abocaments existents a l’espai i al llarg dels camins i corriols 
existents. Igualment s’han d’eliminar prèviament els residus sòlids i els residus 
vegetals de la superfície que puguin malmetre la maquinària o puguin ser projectats. 
Aquestes operacions van destinades a tenir en perfecte estat el conjunt de camins 
principals a mantenir que són els grafiats en taronja en els plànols. Els treballs 
consistiran en el desbrossament de la vegetació arbustiva i herbàcia en una franja de 
0,50m a cada costat dels camins.  El material vegetal es deixarà triturat in situ.  

Les tasques s’efectuaran de manera que a tots els camins que s’han determinat com a 
xarxa bàsica es mantingui una amplada de fins a 2 metres que permeti el pas a 
persones i bicicletes. En alguns indrets puntuals es preveu que es facin alguns 
reperfilats puntuals del terreny amb maquinària per adaptar els senders al pas ciclistes 
i senderistes. En el cas que les branques dels arbres es situïn sobre els camins es 
realitzarà una lleugera esporga per obtenir un gàlib que permeti el pas de bicicletes 
(caixa de 2,1 metres). Les desbrossades han de fer-se en harmonia amb les comunitats 
vegetals i han de servir per potenciar-ne la biodiversitat. Per tal de garantir la 
seguretat dels usuaris de la xarxa d’itineraris es retiraran els arbres o branques 
malalts, morts o que presentin un risc de caiguda evident, amb cura per a evitar 
malmetre els hàbitats adjacents, i es trossejaran o s’utilitzaran per a barrar el pas en 
els corriols que es volen fer desaparèixer. En tot cas, es retiraran els arbres o branques 
caiguts que envaeixin els camins a potenciar i els seus marges.  

No s’obriran nous camins, a excepció de l’accés a l’aguait de la zona de la bassa 
principal. Es tracta d’un tram de 50 metres lineals. Veure actuació INSTAL·LACIÓ DE 
PANTALLA AGUAIT ENTORN LA BASSA. 
Es realitzaran les tasques de manteniment necessàries per evitar l'acumulació de 
brutícies: recollida de papers, llaunes, plàstics, abocaments incontrolats, elements 
voluminosos, entre d’altres. Els abocaments incontrolats de runa o residus 
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voluminosos, es dipositaran en big-bags, contenidors o similars (o, si no és possible, 
s’apilaran) i es procedirà a la seva recollida i correcta gestió.  

Posteriorment a l’actuació inicial de posada a punt de la xarxa d’itineraris, caldrà 
efectuar-ne el manteniment. Els itineraris seleccionats per a formar part de la xarxa de 
senders de Deveses d’en Bru tenen una longitud aproximada de 3 kms (2.938ml).  Tot i 
que la xarxa de corriols  existent actualment deu almenys doblar o triplicar aquesta 
longitud.  

 

Imatges estat actual 
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Ubicació de l’actuació 
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SENYALITZACIÓ DE LA XARXA D’ITINERARIS.  

Tipus actuació:  

Instal·lació i condicionament de senyalització informativa i de guiatge  

Objectiu de l’actuació  

Oferir als usuaris una xarxa d’itineraris amb senyalització tant de seguiment com 
informativa i divulgativa dels valors naturals de l’espai.  

Dotar el territori d’elements d’interpretació seguint un fil argumental sòlid i de gran 
coherència pel que fa al missatge, continguts i objectius.  

Valoritzar i adequar els recursos endògens del territori per a un ú social sostenible, 
element clau per a la seva conservació i difusió.     

Increment de la sensibilització dels visitants a favor de la protecció de la natura i la 
recuperació del patrimoni natural. 

Transmetre i fomentar comportaments respectuosos amb el medi ambient en base als 
valors de les àrees naturals del riu Ter.  

Augmentar la consciència i transmetre els valors positius que són inherents a la 
inclusió dels espais naturals en els ENP i les oportunitats que es puguin generar per al 
desenvolupament ambiental, social i econòmic. 

Justificació de l’actuació 

Actualment hi ha una amplia xarxa de corriols i alguns senders i camins a l’espai en 
custòdia fluvial de Deveses d’en Bru, cap d’aquests actualment es manté de manera 
regular, ni està senyalitzat ni té un manteniment que mantingui una xarxa estable de 
senders. De fet, sovint i vinculat a esdeveniments esportius o de lleure, s’obren nous 
corriols en aquest espai generant nous corriols sense cap sentit ni tenint en compte els 
hàbitats en els quals aquests són oberts, ni les conseqüències que se’n deriven 
d’expansió d’espècies invasores. Aquest fet ocasiona molèsties a la fauna, impactes 
sobre els hàbitats, usos inadequats de l’espai (accessos nocturns amb finalitats 
lúdiques), abocaments incontrolats...  

La solució proposada és l’establiment d’una xarxa d’itineraris controlada i senyalitzada 
que aporti elements de guiatge i informatius dels valors naturals de l’espai i propiciar 
l’abandonament d’altres corriols no consolidats i que generen impactes.  També es 
preveu la instal·lació d’elements que impedeixin l’accés rodat als vehicles no 
autoritzats. Els vehicles amb accés autoritzat a l’espai seran: Usuaris del camp de 
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cultiu, els serveis de manteniment i millora de l’espai, així com els propietaris dels 
terrenys i l’Ajuntament de Girona. 

Descripció de l’actuació 

L’actuació consistirà en la Instal·lació de senyals de diferent tipologia:  

1. Seguiment dels itineraris: banderoles (20) i piques de seguiment (30).  

En els encreuaments de camins es situaran banderoles direccionals que permetran 
seguir els itineraris creats. També s’instal·laran piques per facilitar-ne el seguiment.  

Continguts banderola de guiatge: amb la fletxa direccional,  topònim i logos de Xarxa 
Natura 2000 amb el nom de l’espai, logotips altres. Hàbitat i/o espècie d’interès.  

2. Cartells informatius i divulgatius de l’espai. S’instal·laran diversos cartells amb 
continguts específics:  

 Plafó 1. 2.  90x90 cm. Ubicació Entrades principals a l’espai. Xarxa itineraris 
 Deveses d’en Bru. Riberes del Baix Ter. Icones portar el gos lligat, no llençar 
 deixalles, ... 

 Plafó 3. 90x90. Ubicació entorn zona albareda. Hàbitats de ribera i espècies 
 invasores 

 Plafó 4. Ubicació entorn refugi de ratpenats. Ratpenats.  

 Plafó 5. Ubicació Ribes del Ter. Peixos d’aigües continentals 

 Plafons 6-9. Adossats a l’aguait de nova construcció entorn la bassa. 6. 
 Flora 7. Fauna diversa (rèptils, peixos, mamífers). 8. Amfibis. 9. Aus 

3. Senyals de regulació del trànsit rodat. 2 senyals de trànsit homologades tipus R-102 
amb placa complementaria amb el text: Excepte autoritzats.  

4. Cartell de 45x45. Cartell de projecte on es fa esment al finançament rebut per part 
del PDR de la UE i la Generalitat de Catalunya.  

Tots els senyals seguiran les prescripcions del Manual tècnic de senyalització d’espais 
natural protegits de la Generalitat de Catalunya.  

Tots els senyals (excloent les piques) portaran el logotip de la Generalitat de Catalunya 
i del Consorci del Ter, també el de l’ajuntament de Girona.  

Exemples gràfics:  
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Ubicació de l’actuació 
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 MILLORA DE LA RAMPA D’ACCÉS PEATONAL I CICLABLE SECTOR 
FONTAJAU.  

Tipus actuació:  

Obres o actuacions de condicionament de senders o trams de senders existents amb 
finalitat excursionista i de coneixement de medi.  

Objectiu de l’actuació  

Millora de la rampa d’accés a l’espai Deveses d’en Bru fent-lo apte per a persones i 
bicicletes. Regulació dels accessos a Deveses d’en Bru.  

Justificació de l’actuació 

El tram objecte de l’actuació és el que discorre gairebé paral·lel a l’Avinguda Josep 
Tarradellas i Joan i resulta ser l’accés principal a les deveses d’en Bru,  aquest tram fa 
aproximadament 80 metres de longitud.  

Aquest tram actualment té una accessibilitat molt deficient perquè el ferm és irregular, 
pedregós i no dóna seguretat als usuaris. Aquest accés a Deveses d’en Bru es troba al 
cantó del talús de l’avinguda Tarradellas on no hi ha una bona evacuació de les aigües 
ni un desnivell adequat per a circulació de bicicletes pel fet que hi ha moltes pedres 
soltes que dificulten la circulació. L’aigua discorre pel mig del sender formant xaragalls 
i removent els elements existents la qual cosa dificulta la circulació per a la població, 
especialment infants, gent gran i bicicletes.  

La solució proposada és amb sauló estabilitzat. Es tracta de solucions que incorporen 
productes estabilitzants a la barreja del sauló, o de les terres i dels materials reciclats, 
per aconseguir més resistència i sobretot per evitar-ne l’erosió, que, sense cap mena de 
dubte, és el principal problema dels paviments de terra. El gran avantatge és que 
conserva l’aspecte de paviment natural, és porós i té un cert desgast de la superfície. 
Permet fer itineraris adaptats i és un paviment millor per a les bicicletes que el sauló 
convencional. 

Descripció de l’actuació 

Sanejat, anivellació del camí d’accés a Deveses d’en Bru i formació de sortides d’aigua 
pluvial per tal d’assegurar una bona evacuació de les mateixes pel marge i evitar que es 
produeixi escorrentia superficial dins del camí i es formin xaragalls, aproximadament 
en un tram de 80 ml. Caldrà aportar el material necessari per a poder posteriorment 
efectuar el subministrament, estesa i compactació de sauló estabilitzat. L’amplada del 
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camí amb sauló estabilitzat serà de fins a dos metres d’amplada. La longitud del camí 
amb sauló estabilitzat serà de fins a 70 ml.  

Imatges estat actual 
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Ubicació de l’actuació 
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REGULACIÓ D’ACCESSOS PER EVITAR EL TRÀNSIT RODAT A L’INTERIOR DE 
L’ESPAI EN CUSTÒDIA FLUVIAL.  

Tipus actuació:  

Instal·lació i condicionament de tanques i altres sistemes de canalització de visitants.  

Objectiu de l’actuació  

Regulació dels accessos rodats a Deveses d’en Bru.  

Justificació de l’actuació 

Actualment hi ha accés rodat a l’espai en custòdia fluvial de Deveses d’en Bru, aquest 
fet ocasiona molèsties a la fauna, impactes sobre els hàbitats, usos inadequats de 
l’espai (accessos nocturns amb finalitats lúdiques), abocaments incontrolats...  

La solució proposada és la instal·lació d’elements que impedeixin l’accés rodat als 
vehicles no autoritzats. Els vehicles amb accés a l’espai: Usuaris del camp de cultiu, els 
serveis de manteniment i millora de l’espai, així com els propietaris dels terrenys i 
l’Ajuntament de Girona. 

Descripció de l’actuació 

Instal·lació de tanca amb cadenat i claus. Es reubicaran pedres de grans dimensions 
existents a l’espai als laterals de la tanca per evitar que es creïn nous accessos 
permetent l’accés a persones a peu i en bicicleta, però no a vehicles motoritzats.  
S’instal·laran dos senyals de  prohibició d’accés amb vehicle motoritzat a l’espai.  

 

Imatges estat actual 
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Ubicació de l’actuació 
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INSTAL·LACIÓ DE PANTALLA AGUAIT ENTORN LA BASSA  

Tipus actuació:  

Instal·lació i condicionament d’observatoris de fauna, pantalles, etc. per a observació 
del paisatge i la fauna.   

Objectiu de l’actuació  

Oferir un punt d’observació de fauna amb senyalització informativa i divulgativa dels 
valors naturals de l’espai.  

Valoritzar i adequar els recursos endògens del territori per a un ú social sostenible, 
element clau per a la seva conservació i difusió.     

Increment de la sensibilització dels visitants a favor de la protecció de la natura i la 
recuperació del patrimoni natural. 

Transmetre i fomentar comportaments respectuosos amb el medi ambient en base als 
valors de les àrees naturals del riu Ter.  

Augmentar la consciència i transmetre els valors positius que són inherents a la 
inclusió dels espais naturals en els ENP i les oportunitats que es puguin generar per al 
desenvolupament ambiental, social i econòmic. 

Dotar el territori d’elements d’interpretació seguint un fil argumental sòlid i de gran 
coherència pel que fa al missatge, continguts i objectius. 

Justificació de l’actuació 

Actualment hi ha accessos no consolidats en diversos punts a l’entorn de la bassa de 
Deveses d’en Bru, però no existeix un únic punt d’observació dels valors naturals de 
l’espai condicionat i que ofereixi informació de la fauna que s’hi pot trobar. La seva 
ubicació s’ha escollit per interferir el mínim en la fauna de la zona ja que s’ofereix una 
panoràmica de tota la bassa en un únic punt d’accés allunyat dels punts d’abeurament 
de la fauna, i  a la zona més propera de la xarxa d’itineraris evitant que es generin 
accessos en altres indrets que provocarien majors pertorbacions.   

La solució proposada és la instal·lació d’un observatori obert format per dues pantalles 
juntes que entre si formin un angle que permeti observar sense ser vist.  
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Descripció de l’actuació 

Instal·lació d’Observatori obert: doble pantalla de fusta tractada amb obertures a 
diferents alçades per a permetre l’observació de fauna. Es crearan obertures a 
diferents alçades per tal que hi puguin arribar tots els públics. L’alçada mínima serà de 
2,10 metres. Amplada de fins a 7 metres entre les dues pantalles.  A la pantalla s’hi 
instal·larà senyalització interpretativa (Elements interpretatius de 90 x 45 cm ancorats 
a la fusta) per tal que els usuaris pugui identificar bé les espècies de fauna i flora de 
l’entorn. L’estructura estarà formada per llistons de pi serrats i polits tractats per 
exterior amb autoclau. Mides tauló de fusta d'exterior de pi del Nord tractat amb 
protecció IV i raspallat. De secció 14,5x4,5cm. Utilitzats en construccions de fusta 
exteriors. I es construirà mitjançant pilars de fusta tractada de 9x9 encastats al terreny 
natural amb sabates de formigó.  Els entorns de la pantalla de fusta estaran amagats 
amb elements d’ocultació com vímet per evitar alertar la fauna que pugui estar a la 
bassa 12 metres lineals.  

Caldrà adequar l’accés a l’observatori efectuant un tram de 50 ml de camí des del camí 
principal, l’amplada màxima del mateix serà de 2 metres. També es condicionarà la 
superfície on ha d’anar instal·lada la pantalla.  

Exemple pantalla a instal·lar:  
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Imatges estat actual 

 
 

 

Ubicació de l’actuació 
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HÀBITATS I ESPÈCIES BENEFICIATS PER LES ACTUACIONS PROPOSADES 

Les actuacions proposades estan en la línia de desenvolupar les mesures proposades 
en l’ instrument de gestió de les Zones Especials de Conservació (ZEC) de la regió 
mediterrània a Catalunya, en concret de la ZEC Riberes del Baix Ter.  

En especial pels diferents elements clau següents:  

 
Per a 92A0  Albaredes, salzedes i altres boscos de ribera afins:  
Control d’espècies invasores propiciant la seva eradicació en les zones amb presència 
important de l'hàbitat. 
Adequació de les estassades de l'estrat arbustiu a estassades més selectives per tal 
d'evitar la tala d'espècies endèmiques, protegides o d'interès especial. 
 
Per a Myotis capaccinii i Miniopterus schreibersii:  
 
Ordenació i/o restricció d’accés als llocs d’interès per l’espècie (coves de cria i 
d’hivernada). Creació refugi i control accessos.  
 
Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat dels 
boscos de ribera i a augmentar-ne la seva extensió.  
 
Per a Emys orbicularis:  
Foment de la recuperació de poblacions extintes, mitjançant translocacions 
/reintroducció previ estudi detallat en zones on no hi hagi espècies al·lòctones 
competidores.  
 
A banda d’aquests elements clau cal considerar que es beneficiaran directament de les 
actuacions altres espècies presents a l’espai:  
 
Tortuga de rierol 
Amfibis diversos 
Quiròpters 
 
La regulació dels usos públics de l’espai permetrà mantenir i millorar l’estat de 
conservació dels hàbitats i les poblacions existents. Totes aquestes actuacions s’han 
emmarcat en les directrius de gestió de la Xarxa Natura 2000 respecte al  turisme, el 
lleure i la circulació rodada  dels espais d’aigües continentals que estableixen que:  
  
La gestió de les activitats de turisme i lleure als espais de la xarxa Natura 2000 ha d’anar encaminada a la 
seva realització de forma compatible amb la conservació dels valors naturals d’aquests espais així com a la 
seva promoció com a recurs econòmic d’aquestes àrees. Les condicions que han de regir aquestes activitats 
seran les següents:   
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Planificació - Es regularan les activitats turístiques, esportives i de lleure, sent especialment restrictiu amb 
les que comportin una afluència massiva de públic, tenint en compte les àrees amb presència d’elements 
prioritaris de conservació i el seu període de màxima sensibilitat. - Les noves concessions en matèria 
d’esports d’aventura en l’àmbit dels espais Natura 2000 requeriran un informe previ dels Serveis 
Territorials del DMAH. La seva autorització ha de tenir en compte, sobretot, les àrees amb presència de 
mamífers semiaquàtics i la seva possible afectació, definint calendaris, horaris i àrees més òptimes. - 
S’aplicaran restriccions d’accés en les àrees amb presència d’hàbitats i/o espècies d’interès comunitari i en 
els seus períodes de màxima sensibilitat, quan les circumstàncies especials que afectin la seva conservació 
així ho aconsellin.  
Informació i sensiblització - S’impulsarà, amb caràcter general, la informació abundant i les activitats 
d’educació ambiental per afavorir canvis d’actituds i facilitar el recolzament i la participació social 
necessaris per a assolir amb èxit la conservació de d’hàbitats i espècies d’interès comunitari. - S’elaborarà 
un manual de bones conductes per a visitants d’espais Natura 2000, amb l’objectiu de conscienciar al 
visitant de la importància del seu comportament per la conservació dels hàbitats i les espècies d’interès 
comunitari (tortuga de rierol, tortuga d’estant, llúdriga, etc.). - Periòdicament, es promouran campanyes 
d’informació i sensibilització sobre les conseqüències negatives de l’alliberament d’espècies exòtiques 
(tortugues, peixos, etc.) en el medi natural.  
Ús públic - Es prohibeix l’alliberament d’espècies exòtiques als rius (tortuga de florida, carpí, peix sol, etc.). - 
Es promouran activitats turístiques sostenibles i la comercialització de productes artesanals, amb el 
recolzament de la imatge d‘espècies emblemàtiques (llúdriga, etc.) com a símbol i marca de qualitat. - Es 
portaran a terme o s’actualitzaran inventaris de pistes, camins i senders, classificant-los en categories 
relacionades amb el grau d’afectació als elements prioritaris de conservació i que contemplin la restricció 
del pas en base a criteris temporals i d’ús. - S’eliminaran les pistes i camins que no tinguin utilitat evident, 
restaurant la topografia de la vegetació d’acord amb l’entorn. 
 
Les actuacions que es promouen no constitueixen en cap cas perjudici a la integritat de 
l’espai Riberes del Baix Ter en qüestió ja que són compatibles amb els valors naturals 
dels espais. Les activitats que es preveuen en aquest document són de baix impacte 
ambiental i encaminades al desenvolupament sostenible del territori, afavorint la 
conservació i la difusió dels valors naturals.  
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          Conservació d’hàbitats i espècies de flora i fauna 

         CONTROL DE FLORA INVASORA: AILANT, GLEDITSIA, 
TROANA, PLOMALL DE LA PAMPA, IUCA, NEGUNDO, 
ETC.                    

CONTROL DE FAUNA INVASORA: QUELONIS 
AQUÀTICS INVASORS                   

CREACIÓ D’UN REFUGI PER A RATPENATS                   

ALTRES ACTUACIONS PER A LA CONSERVACIÓ DE LA 
BIODIVERISITAT DE L’ESPAI DEVESES D’EN BRU.                   

ENDERROC ESTRUCTURA                   

Ús públic: regulació i ordenació                   

XARXA ITINERARIS DE DESCOBERTA: ESTABLIMENT 
I MANTENIMENT                    

SENYALITZACIÓ DE LA XARXA D’ITINERARIS.                   

 MILLORA DE LA RAMPA D’ACCÉS PEATONAL I 
CICLABLE SECTOR FONTAJAU.                    

REGULACIÓ D’ACCESSOS PER EVITAR EL TRÀNSIT 
RODAT A L’INTERIOR DE L’ESPAI EN CUSTÒDIA 
FLUVIAL.                    

INSTAL·LACIÓ DE PANTALLA AGUAIT ENTORN LA 
BASSA                    
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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 CINQUANTA-NOU MIL NORANTA-DOS EUROS I SEIXANTA-DOS 
CÈNTIMS (IVA inclòs).  

PRESSUPOST 

 

concepte total 

CREACIÓ REFUGI RATPENATS (LOT 1) 3.166,06 € 
MOVIMENTS DE TERRES, SENDERS I ENDERROCS (LOT2) 14.876,95 € 
CONTROL DE FLORA INVASORA (LOT3) 10.258,38 € 
SERVEIS ESTABLIMENT I MANTENIMENT XARXA ITINERARIS, NETEJA 
GENERAL DE L'ESPAI  I ALTRES ACTUACIONS DE CONSERVACIÓ DE LA 
BIODIVERSITAT (LOT4) 15.662,24 € 
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'ELEMENTS D'ÚS PÚBLIC (LOT 5) 7.734,68 € 
SENYALETICA (LOT 6) 7.394,31 € 
 59.092,62 € 
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DISPONIBILITAT DELS TERRENYS  

 

Els terrenys objecte de la present proposta són majoritàriament de propietat privada 
amb la qual hi ha subscrit un contrate de custòdia del territori que ha de permetre la 
conservació dels elements i valors naturals, culturals i paisatgístics de la finca 
anomenada “Deveses d’en Bru”.  

El contracte té una vigència de 10 anys prorrogables i es va signar el maig de 2019.  

S’adjunta còpia del contracte.  

Els terrenys formen part de la zona de policia i per tant també s’adjunta el document 
conforme s’ha demanat autorització a l’Agència Catalana de l’Aigua. 
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT  

 

OBJECTE 

Aquest estudi té per objectiu complir amb les determinacions que fixa el Real decret 
1627/1997 de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de 
seguretat i salut a les obres de construcció o d’enginyeria civil. 

Es redacta un estudi bàsic de seguretat i salut perquè no es compleix cap dels supòsits 
que fan necessària la redacció de l’estudi complert: 

- El pressupost d’execució per contracte és inferior als 450.759,08 € (75 MPTA.) 

- El nombre màxim simultani de treballadors no superarà els 15. 

- El volum de mà d’obra total serà inferior a 500 dies. 

 

DESCRIPCIÓ DE L’OBRA 

El procés constructiu inclou les següents unitats: 

- Neteja i sanejament 
- Petits moviments de terres 
- Construcció de murs i cobertes, arrebossats, ... 
- Sanejament i impermeabilització de coberta 
- Sistemes de tancament 
- Enderroc 
- Acabat i neteja de les restes d’obra 
- Treballs silvícoles: tallada d'arbres, desbrancat, trossejat, estassada vegetació, 

arrossegament de fusta, tractament de restes vegetals i aplicació de fitocides. 
- Col·locació de panells informatius, senyalització de seguiment, barreres i punt 

d’observació 

Encara que es podrien detallar més les unitats constructives o d'obra, s'ha considerat 
convenient agrupar-les com es recull anteriorment. Cal entendre que dins d’aquestes 
s’inclouen les tasques preparatòries dels treballs, com ara el transport de maquinària i 
de persones, la senyalització dels treballs, etc. 

D'altra banda, els riscos, mesures preventives i equipaments de protecció de qualsevol 
treball o ús de maquinària de tipus forestal que no es trobi inclòs en aquest estudi, 
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s'haurà de seguir per allò que ofereixi més garanties en aquell moment, d'acord amb 
els progressos que es donin en matèria de seguretat i salut. 

 

PROCEDIMENTS, EQUIPS TÈCNICS I MITJANS AUXILIARS A UTILITZAR EN 
L’EXECUCIÓ DE L’OBRA 

En coherència amb el resum per capítols del pressupost de l’obra i el pla d’execució de 
l’obra es defineixen els següents procediments, equips tècnics i mitjans auxiliars a 
utilitzar en l’execució de l’obra. 

- Motodesbrossadora. 
- Motoserra 
- Mini retroexcavadora de 40-99CV 
-  Camions 
- Formigoneres 
- Camió de transport amb o sense grua de 7 m3 
- Eines manuals 

RISCOS I MESURES PREVENTIVES 

Peó motoserrista fent tala, desbrancat i trossejat d’arbrat amb motoserra 

A. Avaluació dels riscos 

RISCOS D’ACCIDENT 

1. Caigudes al mateix nivell 

2. Caigudes de diferent nivell 

3. Caiguda d’objectes per ensorrament o desplomament 

4. Caiguda d’objectes per manipulació (arbres) 

5. Caiguda d’objectes despresos 

6. Trepitjades sobre objectes 

7. Cops o xocs contra objectes immòbils 

9. Cops/talls per objectes o eines 

10. Projecció de fragments o partícules 

13. Sobre-esforços 

14. Exposició a temperatures ambientals extremes 

15. Contactes tèrmics (cremades) 



 

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 

17. Exposició a substàncies nocives 

21. Incendis 

22. Accidents per éssers vius 

23. Atropellaments, cops i xocs contra vehicles 

 

B. Mesures preventives 

Col·locar la motoserra sobre el terra per a la seva arrencada i assegurar-se que qualsevol persona està 
suficientment allunyada abans de posar en marxa la màquina. 

Col·locar fermament els peus abans de començar a serrar. 

Utilitzar SEMPRE la motoserra amb les dues mans. 

Operar sempre des de terra i no enfilat a un altre tronc o una superfície inestable. 

No substituir la frontissa per una tall excessivament gran. 

Evitar el treball conjunt de més d'una persona sobre un mateix arbre. 

Seguir els diagrames de circulació establerts a l'obra. 

Al tallar branques sobre les que hi descansi un tronc caigut, o bé, en trossejar-lo sobre terrenys amb 
pendent, situar-se sempre al costat segur (part superior del pendent). 

Per avançar podant troncs caiguts amb branques, tallar amb l'espasa de la motoserra per l'altre costat 
del tronc enganxat a ell. 

No atacar cap branca amb la punta de la guia per evitar una perillosa sacsejada a la màquina ("cop de 
retrocés") que sovint obliga a l'operari a deixar-la anar sense control. 

Controlar les branques que tinguin una posició forçada ja que s'ha de tenir en compte que enl ser 
tallades pot produir-se un desplaçament brusc de la base. 

Parar el motor per desplaçar-se d'un arbre a un altre o, en el seu cas, realitzar el trasllat amb el fre de 
cadena posat. 

Determinar la zona d'abatiment dels arbres i fixar la separació entre els diferents talls (com a mínim un 
cop i mig l'alçada del tronc a abatre). 

Durant l'abatiment donar la veu d'avís quan es doni el tall de l'abatiment. 

Assegurar-se que tant el personal com qualsevol altre espectador es troben a cobert d'un possible 
suposat de relliscada o ruptura del tronc. 

Utilitzar el giratoris per girar els troncs. 

Utilitzar la gana de raser de trossejament quan es faci aixecar i girar el tronc. 
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Quan s'utilitzi la palanca d'enfonsament es mantindrà l'esquena recta i les cames flexionals mentre es 
realitza l'esforç. 

Mantenir en perfecte estat tots els elements de seguretat de la motoserra. 

Parar sempre el motor per a qualsevol reglatge, quan el seu funcionament no sigui necessari per això. 

No arrencar el motor ni comprovar el funcionament de la bugia a prop dels dipòsits de combustibles. No 
fumar mentre es reposa. 

Quan sigui necessari apropar-se a un motoserrista avançar de cara per tal que pugui observar-nos. 

Evitar l'ús de robes massa amples, bufandes o altres vestimentes incompatibles amb l'activitat. 

Organitzar el treball de forma que els motosserristes estiguin separats entre ells un mínim de l’altura 
dominant dels arbres. 

Emprar la motoserra de potència adequada a cada tasca: podar i talar arbres petits amb motoserres 
petites i talar arbres grans amb motoserres més potents. 

 

D. Proteccions individuals 

Casc de seguretat amb protecció auditiva i pantalla anti-projeccions. 

Pantaló de motoserrista amb protecció contra els talls. 

Botes de seguretat anti-tall, amb puntera i sola amb relleu anti-relliscant. 

Guants de protecció contra riscos mecànics, de pell amb diverses capes i la zona de la palma anti-lliscant. 

Armilla reflectant de color taronja o fúcsia ajustada al cos o algun altre element de vestir que faci visibles 
els treballadors els uns als altres. 

Jaqueta de motoserrista amb protecció contra talls (quan sigui necessari). 

Repel·lent d’insectes i crema per a picades d’insectes. 

Crema de protecció solar. 

Faixa de protecció lumbar. 

Farmaciola individual. 

 

E. Sistemes de seguretat de la motoserra 

Fre de cadena. 

Captor de cadena. 

Protectors de la mà. 



 

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 

Fixador d'acceleració. 

Botó de parada fàcil. 

Dispositius d'amortiment de les vibracions. 

 

Peó desbrossant amb motodesbrossadora 

A. Avaluació dels riscos 

RISCOS D’ACCIDENT 

1. Caigudes al mateix nivell 

2. Caigudes de diferent nivell 

3. Caiguda d’objectes per ensorrament o desplomament 

4. Caiguda d’objectes per manipulació (arbres) 

5. Caiguda d’objectes despresos 

6. Trepitjades sobre objectes 

7. Cops o xocs contra objectes immòbils 

9. Cops/talls per objectes o eines 

10. Projecció de fragments o partícules 

13. Sobre-esforços 

14. Exposició a temperatures ambientals extremes 

15. Contactes tèrmics (cremades) 

17. Exposició a substàncies nocives 

21. Incendis 

22. Accidents per éssers vius 

23. Atropellaments, cops i xocs contra vehicles 

RISCOS DE MALALTIA PROFESSIONAL 

26. Exposició a soroll 

27. Exposició a vibracions 
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B. Mesures preventives 

Col·locar fermament els peus abans de començar a tallar. 

Utilitzar SEMPRE la motodesbrossadora amb les dues mans. 

Operar sempre des de terra i no enfilat a un altre tronc o una superfície inestable. 

Evitar el treball conjunt i proper de més d'una persona. 

Mantenir en perfecte estat tots els elements de seguretat de la motodesbrossadora. 

Parar sempre el motor per a qualsevol reglatge, quan el seu funcionament no sigui necessari per això. 

No arrencar el motor ni comprovar el funcionament de la bugia a prop dels dipòsits de combustibles. No 
fumar mentre es reposa. 

Quan sigui necessari apropar-se a un motodesbrossador avançar de cara per tal que pugui observar-nos. 

S'evitarà l'ús de robes massa amples, bufandes o altres vestimentes incompatibles amb l'activitat. 

D. Proteccions individuals 

Casc de seguretat amb protecció auditiva i pantalla anti-projeccions. 

Ulleres de seguretat per sota la pantalla. 

Pantaló de motodesbrossador amb protecció contra els cops i esgarrinxades. 

Botes de seguretat amb puntera i sola amb relleu anti-lliscant. 

Guants de protecció contra riscos mecànics, de pell amb diverses capes i la zona de la palma anti-lliscant. 

Armilla reflectant de color taronja o fúcsia ajustada al cos o algun altre element de vestir que faci visibles 
els treballadors els uns als altres. 

Repel·lent d’insectes i crema per a picades d’insectes. 

Crema amb protecció solar. 

Faixa de protecció lumbar. 

Farmaciola individual. 

 

E. Sistemes de seguretat de la motodesbrossadora 

Protectors de la mà. 

Fixador d'acceleració. 

Botó de parada fàcil. 
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Dispositius d'amortiment  de les vibracions. 

Topalls al capçal 

 

Peó movent restes vegetals i/o restes de deixalles i abocaments 

A. Avaluació dels riscos 

RISCOS D’ACCIDENT 

1. Caigudes al mateix nivell 

2. Caigudes de diferent nivell 

3. Caiguda d’objectes per ensorrament o desplomament 

4. Caiguda d’objectes per manipulació 

5. Caiguda d’objectes despresos 

6. Trepitjades sobre objectes 

7. Cops o xocs contra objectes immòbils 

8. Cops o xocs contra objectes mòbils de màquines 

9. Cops/talls per objectes o eines 

10. Projecció de fragments o partícules 

11. Atrapaments per o entre objectes 

12. Atrapament per bolcat de màquines o vehicles 

13. Sobre-esforços 

14. Exposició a temperatures ambientals extremes 

21. Incendis 

22. Accidents per éssers vius 

23. Atropellaments, cops i xocs contra vehicles 

 

B. Mesures preventives 

Organitzar el treball de forma que en fer l’acordonament no es facin operacions de tala ni poda a prop. 

Fer postures ergonòmiques. 
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Emprar eines de manipulació llargues que redueixin la necessitat d’ajupir-se. 

D. Proteccions individuals 

Casc de seguretat 

Ulleres de seguretat. 

Botos de seguretat. 

Pantaló de protecció contra els cops. 

Guants de protecció contra riscos mecànics, de pell amb diverses capes i la zona de la palma anti-lliscant 
o guants antitall, en funció de l’eina. 

Armilla reflectant de color taronja o fúcsia, si no ho és la jaqueta, ajustada al cos o algun altre element de 
vestir que faci visibles els treballadors els uns als altres. 

Repel·lent d’insectes i crema per a picades d’insectes. 

Crema de protecció solar. 

 

Peó ram de paleta, col·locació de rètols i altres elements 

A. Avaluació dels riscos 

RISCOS D’ACCIDENT 

1. Caigudes al mateix nivell 

4. Caiguda d’objectes per manipulació (camió descarregant material) 

6. Trepitjades sobre objectes 

7. Cops o xocs contra objectes immòbils 

8. Cops o xocs contra objectes mòbils de màquines 

9. Cops/abrasions per objectes o eines 

10. Projecció de fragments o partícules 

12. Atrapament per bolcat de màquines o vehicles 

13. Sobre-esforços 

14. Exposició a temperatures ambientals extremes 

15. Contactes tèrmics (cremades) 

16. Contactes elèctrics 
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21. Incendis 

22. Accidents per éssers vius 

23. Atropellaments, cops i xocs contra vehicles 

26. Exposició a soroll 

27. Exposició a vibracions 

 

B.1. Mesures preventives 

Apartar-se dels camions mentre estiguin descarregant. 

B.2. Mesures preventives en utilitzar el trepant elèctric portàtil 

Triar la broca adequada al material a foradar. 

No intentar fer forats inclinats a la força. 

No intentar fer més gros el forat fent oscil·lar el trepant. 

Muntar i desmuntar les broques amb la clau corresponent i amb el trepant desconnectat el corrent. 

Fer el forat en dos maniobres: primer marcar-lo i després fer-lo. 

Fer reparar el trepant per algú qualificat. 

No pressionar l’aparell excessivament. 

Les peces de mida reduïda, foradar-les sobre banc, emmordassades amb cargols. 

Evitar sobreescalfar les broques. 

Es prohibeix el consum de begudes alcohòliques abans i durant la jornada de treball. 

No prendre medicaments sense prescripció facultativa, en especial els que produeixin efectes negatius 
per a una adequada conducció durant la jornada de treball. 

Evitar els excessos de menjar durant la jornada de treball. 

Fer horaris laborals flexibles que permetin no treballar exposats al sol durant les hores de màxima 
radiació i calor ni en condicions meteorològiques especialment desfavorables com amb fred i vent. 

B.2. Mesures preventives en utilitzar eines de colpejar o cargolar 

Manteniment de l'eina en bon estat. 

Utilitzar l’eina adequada per a cada tipus de feina. 

B.3. Mesures preventives en utilitzar formigonera amb grup electrogen 



 

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 

Comprovar l’estat els cables elèctrics, la palanca i els accessoris de seguretat. 

Situar la màquina sobre una superfície plana i horitzontal. 

No introduir les extremitats dins el recipient mentre estigui en moviment. 

Deixar la màquina immobilitzada en acabar els treballs. 

No carregar galledes de formigó per sobre la càrrega màxima. 

No tocar directament el formigó, treballar sempre amb guants. 

Es prohibeix el consum de begudes alcohòliques abans i durant la jornada de treball. 

No prendre medicaments sense prescripció facultativa, en especial els que produeixin efectes negatius 
per a una adequada conducció durant la jornada de treball. 

Evitar els excessos de menjar durant la jornada de treball. 

Fer horaris laborals flexibles que permetin no treballar exposats al sol durant les hores de màxima 
radiació i calor ni en condicions meteorològiques especialment desfavorables com amb fred i vent. 

D. Proteccions individuals 

Casc de seguretat. 

Ulleres de seguretat anti-projeccions. 

Guants de protecció contra riscos mecànics, de pell amb diverses capes i la zona de la palma anti-lliscant. 

Guants impermeables i aïllants. 

Calçat de seguretat amb puntera i sola anti-lliscant. 

Proteccions auditives. 

Faixa de protecció lumbar. 

Armilla reflectant de color taronja o fúcsia ajustada al cos o algun altre element de vestir que faci visibles 
els treballadors els uns als altres. 

Farmaciola individual. 

E.1. Sistemes de seguretat dels trepants elèctrics 

Carcasses de protecció de les parts mòbils. 

Doble aïllament elèctric. 

Broques de tots els materials a perforar a l’obra. 

Clavilles i cables ben connectats, sense fils de coure al descobert ni connexions rudimentàries amb cinta 
aïllant. 
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E.2. Sistemes de seguretat de la formigonera 

Les parts mòbils estaran protegides per carcasses.  Hi ha d’haver una presa de terra connectada a grup. 

 

Conductor de camió 

A. Avaluació dels riscos 

RISCOS D’ACCIDENT 

1. Caigudes al mateix nivell 

2. Caigudes de diferent nivell 

3. Caiguda d’objectes per ensorrament o desplomament 

4. Caiguda d’objectes per manipulació 

6. Trepitjades sobre objectes 

7. Cops o xocs contra objectes immòbils 

8. Cops o xocs contra objectes mòbils de màquines 

9. Cops/talls per objectes o eines 

11. Atrapaments per o entre objectes 

12. Atrapament per bolcat de màquines o vehicles 

13. Sobre-esforços 

14. Exposició a temperatures ambientals extremes 

15. Contactes tèrmics (cremades) 

16. Contactes elèctrics 

17. Exposició a substàncies nocives 

22. Accidents per éssers vius 

23. Atropellaments, cops i xocs contra vehicles 

 

B. Mesures preventives per als treballs de càrrega i descàrrega de camions 

Abans de començar la feina demani que li donin guants i manyoples de cuir. 

Utilitzi sempre el calçat de seguretat. 
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Segueixi sempre les instruccions del cap de l’equip. 

Si ha de guiar les càrregues en suspensió faci-ho mitjançant cables de govern lligats a elles. Eviti 
empènyer-les directament amb les mans. 

No salti a terra des de la càrrega o des de la caixa si no és per evitar un risc greu. 

Als conductors dels camions se’ls lliurarà la normativa de seguretat. D'aquest lliurament en quedarà 
constància per escrit. 

Les màquines que s'utilitzin en aquesta obra portaran una farmaciola portàtil de primers auxilis, ubicada 
en lloc resguardat per tal que es conservi net. 

Utilitzi sempre l'equip de protecció individual que li facilitin a l'obra. 

Abans de començar les maniobres de càrrega i descàrrega del material, a més d'haver instal·lat el fre de 
mà de la cabina del camió, s'instal·laran falques immobilitzadores a les quatre rodes en prevenció 
d'accidents per fallada mecànica. 

Totes les maniobres de càrrega i descàrrega seran dirigides, en cas necessari, per un especialista 
coneixedor del procediment més adequat. 

El ganxo de la grua auxiliar tindrà pestells de seguretat. 

Les càrregues s'instal·laran sobre la caixa de manera uniforme compensant els pesos de la manera més 
uniformement repartida possible. 

L'accés i circulació interna de camions a l'obra s'efectuarà tal com es descriu en els plans d'aquest pla de 
seguretat. 

Les operacions de càrrega i descàrrega dels camions s'efectuaran en els llocs senyalats en els plànols per 
això. 

Tots els camions dedicats al transport de materials per a l'obra estaran en perfectes condicions de 
manteniment i conservació. 

Les maniobres de posició correcta (aparcament) i expedició (sortida) del camió seran dirigides per un 
assenyalador, en cas que sigui necessari. 

El màxim permès per a materials solts no superarà el pendent ideal del 5% i es cobrirà amb una lona en 
previsió d'enfonsaments. 

A les brigades encarregades de la càrrega i descàrrega dels camions se'ls lliurarà la normativa de 
seguretat, de la qual cosa en quedarà constància escrita. 

Fer horaris laborals flexibles que permetin no treballar exposats al sol durant les hores de màxima 
radiació i calor ni en condicions meteorològiques especialment desfavorables com amb fred i vent. 

D. Proteccions individuals 

Casc de seguretat per quan se surti del camió. 
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Guants de protecció contra riscos mecànics, de pell amb diverses capes i la zona de la palma anti-lliscant. 

Calçat de seguretat amb sola anti-lliscant. 

Vestit de treball. 

Protectors auditius. 

Ulleres de protecció. 

Armilla reflectant de color taronja o fúcsia ajustada al cos o algun altre element de vestir que faci visibles 
els treballadors els uns als altres. 

Farmaciola individual. 

Faixa de protecció lumbar. 

Màscara antipols. 

 

Conductor de retroexcavadora (i/o tractors i maquinària diversa) 

A. Avaluació dels riscos 

RISCOS D’ACCIDENT 

1. Caigudes al mateix nivell 

3. Caiguda d’objectes per ensorrament o desplomament 

4. Caiguda d’objectes per manipulació 

6. Trepitjades sobre objectes 

7. Cops o xocs contra objectes immòbils 

8. Cops o xocs contra objectes mòbils de màquines 

9. Cops/talls per objectes o eines 

11. Atrapaments per o entre objectes 

12. Atrapament per bolcat de màquines o vehicles 

13. Sobre-esforços 

14. Exposició a temperatures ambientals extremes 

15. Contactes tèrmics (cremades) 

17. Exposició a substàncies nocives 

21. Incendis 
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22. Accidents per éssers vius 

23. Atropellaments, cops i xocs contra vehicles 

 

B. Mesures preventives 

Per pujar o baixar del tractor utilitzi els esglaons i assentaments disposats per això. 

No accedeixi a la màquina enfilant-se a través de les cadenes. 

Pugi i baixi de la màquina de manera frontal (mirant-la), aguantant-se en el passamà. 

No tracti de realitzar posades a punt de la màquina quan estigui aquesta en moviment i amb el motor en 
marxa. 

No permeti l'accés al tractor a persones no autoritzades. 

No treballi amb el tractor en situació d'avaria, encara que sigui amb fallades esporàdiques. Repari-la 
primer i després continuï el treball. 

Per evitar lesions durant les operacions de manteniment recolzi primer la fulla a terra, pari el motor, 
posi en servei el fre de mà, bloquegi la màquina i a continuació realitzi les operacions de servei que 
necessiti. 

Mantingui neta la cabina d'olis, greixos, draps, etc. 

No aixequi la tapa del radiador quan estigui calenta. Esperi que baixi la temperatura i operi 
posteriorment. 

Canviï l'oli del motor i del sistema hidràulic en fred per evitar cremades. 

Els líquids de la bateria desprenen gasos inflamables. Si els ha de manipular, no fumi i no hi apropi foc. 

No es podrà fumar quan es manipuli la bateria ni quan s'administri combustible a la màquina. 

Si ha de tocar l'electròlit (líquid de la bateria), faci-ho protegit amb guants de seguretat adequats. 

Si desitja manipular en el sistema elèctric, desconnecti la màquina i extregui primer la clau de contacte. 

Abans de soldar tubs del sistema hidràulic buidi-les i netegi-les d'oli. Recordi que alguns olis del sistema 
hidràulic són inflamables. 

No alliberi els frens de la màquina en posició de parada si abans no ha instal·lat els tacs d'immobilització 
de la roda. 

Si ha d'arrencar la màquina mitjançant la bateria d'una altra, prengui precaucions per evitar espurneigs 
dels cables. Recordi que els electròlits emeten gasos inflamables. Les bateries poden esclatar per causa 
d'una guspira 

Abans de començar cada torn de treball comprovi que funcionen els comandaments correctament. 
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No oblidi ajustar el seient per tal que pugui arribar als controls amb facilitat i el treball li resulti més 
agradable. 

Les operacions de control del bon funcionament dels comandaments faci-les amb marxes molt lentes. 

Si topen amb cables elèctrics no surti de la màquina fins que hagi interromput el contacte i hagi allunyat 
el tractor del lloc. Salti llavors sense tocar a l'hora el terreny i la màquina. 

D. Proteccions individuals 

Casc de seguretat per quan se surti del camió. 

Guants de protecció contra riscos mecànics, de pell amb diverses capes i la zona de la palma anti-lliscant. 

Calçat de seguretat amb sola anti-lliscant. 

Vestit de treball. 

Protectors auditius. 

 Ulleres de protecció. 

Armilla reflectant de color taronja o fúcsia ajustada al cos o algun altre element de vestir que faci visibles 
els treballadors els uns als altres. 

Farmaciola individual. 

Faixa de protecció lumbar. 

Màscara antipols 

 

SISTEMES I MEDIS AUXILIARS PREVENTIUS 

Senyalització dels riscos 

La prevenció dissenyada, per a millorar la seva eficàcia, requereix la utilització d’una 
senyalització adequada. A continuació s’adjunta una relació de les senyals més comuns 
segons la seva finalitat. 

 

Senyalització dels riscos del treball 

Com a complement de la protecció col·lectiva i dels equips de protecció individual 
previstos, es decideix la utilització d’una senyalització normalitzada que recordi en tot 
moment els riscos existents a tots els que treballen a l’obra. El plec de condicions 
defineix el necessari per a l’ús d’aquesta senyalització. La senyalització escollida és la 
del llistat que s’ofereix a continuació, a mode informatiu. 
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- Advertència risc elèctric 

- Banda d’advertència de perill 

- Prohibit el pas a vianants. 

- Senyal d’ús obligatori del casc. 

- Senyal de perill de caigudes. 

 

FORMACIÓ I INFORMACIÓ EN SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL 

- Tot el personal ha de rebre en ingressar a l'obra, una exposició dels mètodes de 
treball i els riscos que aquests poden crear, juntament amb les mesures de 
seguretat que hauran de prendre i fer servir. 

- Triant el personal més qualificat, es farà un curs de socorrisme i primers auxilis, de 
forma que l'obra disposi de personal qualificat en cas de màxima urgència. 

- Es convocaran reunions periòdiques, per part de l'empresa, per impartir matèria de 
seguretat i salut en el treball. 

 

ORGANITZACIÓ GENERAL DE L’OBRA 

Abans d’iniciar els treballs s’estudiaran els següents punts: 

- Pla d’abassegament: es determinaran les àrees d’abassegament del material de 
manera que no interfereixin en fases posteriors de l’obra i que després es puguin 
buidar i netejar amb facilitat. 

- Pla d’ordre i neteja: ordre en els treballs; hi haurà medis auxiliars per poder 
contenir els residus (sacs i contenidors); quan s’acabin els treballs s’hauran de 
recollir tots els residus i les restes de materials; no s’escamparà brutícia pels 
voltants de l’obra. 

- Pla de revisió i manteniment periòdic de la maquinària, responsabilitat inherent al 
contractista. 

- Pla d’emergència i primers auxilis: en un lloc visible es deixarà una relació amb les 
adreces i telèfons dels principals serveis i organismes públics i privats pels casos 
d’emergència (dispensari municipal, farmàcies, ambulàncies i hospital més proper). 
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- Es tindrà cura de les petites lesions que pugui patir el personal de l’obra amb la 
farmaciola que hi haurà d’haver a peu d’obra, subministrada per la mútua patronal 
d’accidents de treball a la qual estigui adscrit el contractista. 

- La farmaciola s’haurà d’equipar periòdicament i contindrà, com a mínim, el següent 
material: alcohol, aigua oxigenada, iode, benes de diferents mides, esparadrap, 
tiretes, pomada antisèptica, liniment, benes elàstiques, analgèsics, bicarbonat, 
pomada antihistamínica, pomada per cremades, pinces, tisores i cotó. 

 

GESTIÓ I CONTROL DE LA SEGURETAT I SALUT 

L’organització funcional de la seguretat i salut a l’obra serà responsabilitat del 
contractista, el qual nomenarà un responsable a peu d’obra, que actuarà sota el 
seguiment i control del coordinador de seguretat i salut nomenat pel promotor de les 
obres. 

 

PRESSUPOST DE SEGURETAT I SALUT 

El Real Decret 1627/1997 estableix disposicions mínimes i entre elles no figura, per 
l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut (E.B.S.S.), la de realitzar un Pressupost que 
quantifiqui el conjunt de despeses previstes per a l’aplicació d’aquest Estudi. 

Tot i no ser obligatori, es recomana reservar en el Pressupost una partida per a 
Seguretat i Salut, en funció del tipus d’obra. 

En el Pressupost d’execució material s’ha reservat dues partides alçades en dos lots 
concrets destinades a les mesures de seguretat i salut en l’execució de les obres.  
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GESTIÓ DE RESIDUS 

 

Durant les obres es generaran una sèrie de residus que hauran de ser gestionats 
correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre l’entorn. 

Segons l’article 4 del Real Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel que es regula la 
producció i gestió dels residus de construcció i demolició, s’ha d’estimar el volum dels 
residus de construcció i demolició que es generarà en l’obra.  

En termes generals, es preveu que les obres compleixin una sèrie de requisits que 
asseguraran una bona gestió dels residus on, a més de tenir en compte la finalitat dels 
mateixos, també s’establiran vies per prevenir i minimitzar la seva producció i per 
reduir el volum de residu destinat a tractament extern mitjançant la reutilització de 
restes i materials dins la mateixa obra. 

Les mesures de caràcter general a aplicar en la fase d’execució de l’obra són les 
següents: 

 Fomentar, mitjançant reunions informatives periòdiques amb el personal de 
l’obra, l’ interès per reduir els recursos utilitzats i el volum de residus originats. 

 Comprovar que tots aquells que intervenen a l’obra (incloses les subcontractes) 
coneguin les seves obligacions en relació amb els residus i que acompleixin les 
directrius del gestió de residus. 

 Aplicar a la pròpia obra les operacions de reutilització de residus establertes  

 Incrementar, d’una manera prudent i sempre que sigui tècnicament viable, el 
nombre de vegades que els mitjans auxiliars, com els encofrats i motlles, es 
posin a l’obra, ja que un cop usats es convertiran en residus. 

 Establir una zona especial per a l’aplec de materials, protegida d’accions que 
puguin inutilitzar-los. 

 Disposar dels contenidors més adequats per a cada tipus de material sobrant. A 
més, la separació selectiva s’ha d’efectuar en el moment en què s’originen els 
residus. 

 El control dels residus des del moment en que es produeixen és la manera més 
eficaç de reduir-ne la quantitat. Això vol dir que han de romandre sota control 
des del primer moment, en recipients preparats per al seu emmagatzematge, 
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perquè si es mesclen amb altres de diferents, la posterior separació incrementa 
els costos de gestió i disminueix el seu potencial de reciclatge. 

 Supervisar el moviment dels residus, de forma que no en quedin restes 
descontrolades. 

 Mantenir el seguiment previst sobre els materials potencialment perillosos, 
separant-los en el moment en què es generin i dipositant-los, degudament 
classificats i protegits, en emplaçaments específics de l’obra fins que un gestor 
autoritzat en completi la valorització. 

 Transportar els recipients que continguin residus en vehicles de caixa coberta. 
Els recipients, ja siguin contenidors, sacs, barrils, o la pròpia caixa del camió que 
transporta els residus, han d’estar coberts, de manera que els moviments i les 
accions a què es troben sotmesos no siguin causa d’un abocament descontrolat 
o una caiguda de material. 

 Impedir les males pràctiques que, de forma indirecta, originen residus 
imprevistos i el malbaratament de materials durant l’execució de l’obra. 

 

Els conceptes de runes, classificació i càrrega de les runes i terres es troben inclosos en 
el pressupost en les partides corresponents.  
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