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Projecte: ACTUACIONS DE CONSERVACIÓ I GESTIÓ DE L’ÚS PÚBLIC ALS ESPAIS EN 

CUSTÒDIA FLUVIAL DE RIBERES DEL BAIX TER.  

 

Àmbit d’ actuació: finques en custòdia fluvial a Riberes del Baix Ter i espais de domini 

públic hidràulic.  

Espai natural protegit: Xarxa Natura 2000 ZEC Riberes del Baix Ter  

Actuacions a desenvolupar:  

 Conservació d’hàbitats i espècies de flora i fauna 

- TORTUGA D’ESTANY (Emys orbicularis) 

- TURÓ EUROPEU ( Mustela putorius) 

- HÀBITATS: BASSES TEMPORALS MEDITERRÀNIES, BOSCOS EN GALERIA 

(92A0, 91E0*) 

- ALTRES ACTUACIONS PER A LA CONSERVACIÓ DE LA BIODIVERSITAT 

 Ús públic: regulació i ordenació 

- RESTAURACIÓ I ARRANJAMENT DE LA XARXA ITINERARIS DE DESCOBERTA 

DELS ESPAIS EN CUSTÒDIA DE RIBERES DEL BAIX TER 

Durada: 6 MESOS (APROX. SEGON SEMESTRE DE 2020) 

Cartografia: 

https://www.instamaps.cat/visor.html?businessid=9be470380149213789554c3a6c8

21bb2&3D=false 

Pressupost:  30.885,25 € 

 IMPORT BASE IVA TOTAL 

LOT 1. TREBALLS RESERVA EMPRESES TERCER SECTOR 16.425,00 € 3.449,25 € 19.874,25 € 

LOT 2. TREBALLS ESPECIALITZATS CONTROL FAUNA 4.400,00 € 924,00 € 5.324,00 € 

LOT 3. OBRES. MOVIMENTS DE TERRES PER A MILLORA 
HÀBITATS TORTUGA D'ESTANY I AMFIBIS 

1.200,00 € 252,00 € 1.452,00 € 

LOT 4. ELEMENTS D'ÚS PÚBLIC: AGUAIT PANTALLA 
(LLÉMENA) i CARTELLERIA 

3.500,00 € 735,00 € 4.235,00 € 

 25.525,00 € 5.360,25 € 30.885,25 € 

 

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.  

D’alguns anys ençà el Consorci del Ter ha endegat una línia de treball basada en la 

conservació dels espais fluvials emmarcada en la custòdia fluvial. El Consorci del Ter 

disposa de diversos espais emblemàtics del riu Ter i en porta la gestió a través de 

diversos convenis de custòdia fluvial, fets tant amb particulars, com amb ens públics ( 

Ajuntaments, Agència Catalana de l’Aigua).  

La gestió que es vol portar a terme en aquests espais es basa en el desenvolupament 

d’actuacions que permetin la millora i conservació dels hàbitats i de les espècies 

pròpies dels espais fluvials, bona part d’ells inclosos a la Xarxa Natura 2000 pels seus 

valors naturals, tot fent-la compatible amb un ús públic racional i sostenible. Per tal 

de garantir la conservació dels hàbitats i les especies presents i potencials d’aquests  

espais 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 hàbitats 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 als espais 

en custodia del Consorci del Ter a  Riberes del Baix Ter.  

La present proposta doncs es centra en els espais en custodia del Ter de Riberes del 

Baix Ter i en la gestió a desenvolupar adaptant-la als canvis d’ençà la riuada de gener 

de 2020. Aquesta riuada considerada a dia d’avui excepcional ha provocat afectacions 

diverses en els hàbitats del riu Ter i també desperfectes en la xarxa d’itineraris.  

L’objectiu de la present proposta és 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 
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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, una xarxa d’itineraris pedestres i 

ciclables 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”, sense 

comprometre’n la seva conservació. 
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ACTUACIONS A DESENVOLUPAR  

CONSERVACIÓ D’HÀBITATS I ESPÈCIES DE FLORA I FAUNA 

TORTUGA D’ESTANY ( Emys orbicularis): SEGUIMENT, MILLORA I 

SUPERVISIÓ DE L’ESPÈCIE I EL SEU HÀBITAT.   

Tipus actuació:  

Conservació de fauna amenaçada: Emys orbicularis 

Conservació d’hàbitats: zones humides i basses temporals mediterrànies 

Control de fauna invasora 

Objectiu de l’actuació  

Conservació de la tortuga d’estany. 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  

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.  

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 
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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 

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 190 exemplars de tortuga d'estany durant els anys 2015-2019. 

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.  

Descripció de les actuacions: 
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 MILLORA DELS HÀBITATS PER A L’ESPÈCIE:  

Es desenvoluparan tres tipus d’actuacions: 

MILLORA DE LA BASSA ENTORN LA RESCLOSA VELLA DE BESCANÓ 

Les tortugues d’estany hivernen enterrades al sediment, sota l'aigua; per tant, durant el 

període de finals de tardor a inicis de primavera caldrà que hi hagi disponibilitat 

d'aigua a les basses que constitueixen hàbitat per a aquesta espècie.  Actualment la 

bassa entorn la resclosa vella de Bescanó no té disponibilitat d’aigua durant bona part 

de l’any, així doncs convé la  recuperació de la bassa amb actuacions centrades en 

descolmatar- la (treure la capa de sediments que s’ha anat acumulant amb els anys). La 

riuada de gener de 2020 ha comportat un nou dipòsit de sediments que implicarà un 

cop els cabals retornin a ser normals que aquesta bassa tingui molt poca disponibilitat 

d’aigua, menys de la que ja tenia abans de la mateixa. 

 

Les actuacions han de permetre recuperar una bassa que  abans de la riuada ja 

presentava un alt grau de colmatació, fent que pràcticament tot l’any romangués seca i 

per tant, no apte per a la tortuga d’estany ni per als amfibis. Les actuacions doncs 

aniran encaminades a permetre que la bassa recuperi un grau de temporalitat que 

garanteixi que hi hagi aigua almenys durant uns mesos l’any. Aquesta bassa es molt 

propera a punts de reforç poblacional de tortuga d’estany i per tant es considera 

necessari i oportú recuperar-ne la funcionalitat. Les operacions es duran a terme amb 

maquinària i estaran supervisades pels serveis tècnics del Consorci del Ter per tal 

d’evitar malmetre els hàbitats adjacents.  

L’excavació de les bassa 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 bassa serà sinuós i 

irregular. Les terres producte de l’excavació, sempre que siguin de material adequat, es 

reutilitzaran en reperfilar camins de la xarxa d’itineraris, talussos i crear alguna 

protecció per a les basses. 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.  
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Imatges estat actual 

 

 

 

Ubicació de l’actuació   

ETRS UTM 31N 447032; 4646346 
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TASQUES DE CONSERVACIÓ I MILLORA DELS HÀBITATS DE TORTUGA D’ESTANY A 

RIBERES DEL BAIX TER. 

Les tasques van 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) no requereix 

una insolació total, n'hi ha prou que tingui obertures entre la vegetació arbrada. 

Actuació: Tractament de la vegetació de l'entorn de les basses i cursos amb presència 

de tortuga d’estany. Es realitzaran treballs forestals eliminant alguns peus, efectuant 

podes i també eliminant alguns exemplars arboris que dificulten la insolació de les 

basses. També es procedirà a deixar els arbres en peu amb corretgeta per tal d’eliminar 

l’ombra del fullatge o bé a retirar-los en funció del percentatge de fracció de cabuda 

coberta de l’entorn. Inclou també, arrencada manual de plançons d’exòtiques al 

l’entorn de les basses, etc.  

- 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 dins les basses i cursos 

fluvials amb presencia de l’espècie. S’utilitzaran els materials ( troncs) obtinguts de les 

feines de millora de les condicions d’insolació dels hàbitats de tortuga d’estany o bé 

troncs existents a les proximitats dels hàbitats de tortuga d’estany.   

- 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.  

- Treballs manuals per a recol·locació de sorres dipositades per l’avinguda per a 

afavorir i/o retenir el flux d’aigua a les basses i còrrecs. Reperfilats manuals de còrrecs 

i basses en zones sensibles.  

- També s’efectuaran  treballs forestals per a poder accedir a les zones d’alliberament i 

seguiment de tortuga d’estany (arbres tombats) i també desbrossades dels diferents 

punts d’alliberament i seguiment per tal de poder accedir en aquestes zones de ribera 

on prolifera la vegetació i  hi ha dificultats d’accés després de la riuada de gener de 

2020.     

A criteri dels serveis tècnics del Consorci del Ter es tallaran arbres per a realitzar 

actuacions d’aclarida de peus per millorar les condicions d’insolació dels hàbitats de la 
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tortuga d’estany. Es realitzaran tallades selectives buscant una distribució correcta i 

deixant els arbres de més qualitat d’espècies autòctones. Es farà una selecció de tanys 

de soques afavorint els peus de llavor per damunt dels de rebrot.  

Les feines no contemplen que es tallin ni es tractin espècies invasores. El tractament 

d’espècies exòtiques invasores (per les seves capacitats rebrotadores i de pertorbació dels 

hàbitats) no es contempla en aquest projecte. No obstant, a través d’altres projectes i 

iniciatives del Consorci aquests treballs es podran dur a terme anteriorment, 

simultàniament o posteriorment al desenvolupament d’aquesta proposta. Totes les 

actuacions que desenvolupa el Consorci amb espècies invasores es fan seguint  els 

protocols establerts mitjançant personal qualificat. Així doncs, en aquesta proposta 

només es contemplen treballs amb espècies autòctones o de plantació (pollancres, 

plàtans, ...) que no suposin una dispersió d’espècies amb capacitats invasores.  

Alhora de tallar els arbres, primerament s’haurà de senyalitzar l’àmbit de treball i 

establir una zona de seguretat, tancant el pas al públic. La senyalització s’efectuarà 

mitjançant cinta i cartells indicatius de treballs forestals a tots els accessos existents a 

la zona de treball.  Es pretén afavorir la comunitat vegetals pròpia d’ambients fluvials 

mitjançant regeneració natural, eliminant progressivament les espècies invasores i 

potenciar la biodiversitat segons el tipus de sòl i la seva orientació.   L’abatiment es farà 

mitjançant la tala dels arbres arran de soca (entre terres) i dirigint la caiguda en la 

direcció que ocasioni el mínim de lesions a l’arbrat existent.   Es farà servir, si fora 

necessari, cabrestants manuals o mecànics per dirigir la caiguda de l’arbre. Els arbres 

s’abatran sempre cap a la zona de l’actuació. En cas que no es pugui acomplir aquestes 

condicions, es decidirà conjuntament amb la direcció tècnica per escollir la millor 

opció.   L’extracció dels arbres abatuts  i la seva recol·locació als punts d’insolació 

òptims es farà de manera que no ocasionin danys a la vegetació existent, fent ús dels 

mitjans que produeixin la mínima erosió sobre el terreny. Les restes de brancatge es 

deixaran sobre el terreny fins a obtenir fraccions que no sobrepassin els 50 cm de 

llargària i amb un repartiment uniforme sobre el terreny. Aquestes actuacions es 

portaran a terme mitjançant empreses del tercer sector ambiental.  

 

Ubicació de l’actuació  
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 CONTROL DE QUELONIS EXÒTICS I SEGUIMENT DE QUELONIS AUTÒCTONS 

Tipus actuació:  

Control d’espècies exòtiques invasores de fauna que alhora permet el seguiment de les 

poblacions de tortugues aquàtiques autòctones.   

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 
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espècies que també servirà per capturar espècies autòctones com Mauremys leprosa, o 

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 

Els treballs s’efectuaran amb el suport d’una brigada d’inserció social o d’un centre 

especial de treball que efectuarà el transport i la col·locació de les trampes, la seva 

retirada i donaran suport en tot moment al tècnic del Consorci del Ter responsable de 

les actuacions.  

Ubicació de l’actuació  

http://www.lifepotamofauna.org/ca/documents-oficials/protocols
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ACTUACIONS PER AFAVORIR EL TURÓ EUROPEU (Mustela putorius) 

Tipus actuació:  

Conservació de fauna amenaçada 

Gestió i millora dels hàbitats de l’espècie 

Objectiu de l’actuació  

Afavorir el turó europeu i facilitar la connectivitat de les poblacions / exemplars 

existent a través d’accions de millora de l’hàbitat, afavoriment de les poblacions de 

conill i d’amfibis com a font d’aliment del turó, i  control de competidors (especialment 

visó americà).    

Augmentar les possibilitats de conservació del turó europeu.   

Justificació de l’actuació  

El turó europeu és una espècie que es troba a Catalunya en recessió i no es coneixen les 

causes ni els efectes d'aquest fet. Durant els últims anys s'ha començat a monitoritzar 

la població de Catalunya. Actualment l'espècie es troba a l'Alt Empordà, al Baix 

Empordà i a la Cerdanya. És possible que es trobi en alguna altra zona de Catalunya, 

per exemple a la conca del Segre. S'han realitzat estudis poblacionals i d'ecoetologia a 

la comarca de l'Alt Empordà. Es considera que la major part dels efectius es concentren 

al voltant dels cursos baixos dels rius Fluvià i Ter, a l'Alt i Baix Empordà, així com en 

sèquies i canals adjacent.  És  important doncs, garantir la connectivitat dels exemplars 

de l’Alt Empordà, on es troba bona part dels efectius de Catalunya, amb el Baix 

Empordà.  Per a aquesta connectivitat resulten fonamentals diversos corredors que 

travessen el Ter. D’aquests s’han identificat com a llocs d’importància per a l’espècie 

les finques en custòdia de l’Illa d’Avall i la de Foixà-Colomers.  

Es tracta d’una espècie d'interès comunitari que requereix una protecció estricta, i 

contemplada en la Llei estatal 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de 

la biodiversitat. A Catalunya, segons el  Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual 

s'aprova el text refós de la Llei de protecció dels animals, és una espècie protegida de la 

fauna salvatge autòctona. I consta en el  Catàleg de fauna amenaçada de Catalunya (en 

esborrany) que considera l'espècie en perill d'extinció (la seva supervivència a curt 

termini és poc probable). 

La principal causa del declivi és l'avanç del visó americà, però no és ni de bon tros 

l'única. Hi ha altres causes. El conjunt de factors desfavorable inclou la destrucció de 

l'hàbitat (la degradació i alteració dels boscos de ribera, la desaparició i dessecació de 
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prats inundables ...), els atropellaments a la carretera, la reducció i desaparició de les 

poblacions locals de conill i amfibis.   

Fins fa poc es creia que el turó preferia les zones humides, actualment a Catalunya es 

troba sobretot en zones seques, això semblaria respondre a major presència de conill i 

micromamífers i que no s’hi troben visons americans. La presència de el turó en 

hàbitats més mediterranis es deu a la pressió que exerceix el visó americà sobre els 

seus hàbitats aquàtics. Un altre fet que avala aquesta idea és que en els llocs en què s'ha 

trobat el visó americà no es detecta la presència de turó.  

Totes les actuacions plantejades han estat proposades i consensuades amb Salvador 

Salvador, biòleg i coordinador del Pla de recuperació del turó a Catalunya. L’expert es 

coordina i treballa conjuntament amb els Agents Rurals de la Generalitat. Així doncs, 

les actuacions proposades s’emmarquen en la conservació de l’espècie a escala de país i 

volen ser un complement a la gestió i impuls en espais clau on sovint no es pot abastar 

per manca de recursos.  

Descripció de les actuacions 

Així doncs, les actuacions que es plantegen van encarades a:  

 CONTROL DE VISÓ AMERICÀ 

 

MÈTODE DE CAPTURA AMB PARANYS PER A VISÓ AMERICÀ 

  

Instal·lació: El parany s’instal·larà preferentment a l’entorn del Ter i les basses 

existents tant de la finca en custòdia fluvial de Foixà com l’Illa d’Avall de Jafre. Els 

paranys s'instal·len a sobre una plataforma flotant sobre la massa d'aigua i lligada amb 

un cordill de 1-2 m a un arbre per a que no se l'endugui el corrent. El parany (gàbia) es 

cobreix amb una coberta de fusta per a que l'animal s'hi senti protegit. No cal utilitzar 

un atraient olorós, ja que la curiositat natural del visó americà l'impulsa a explorar la 

plataforma i entrar al parany. La seva ubicació a sobre l'aigua fa disminuir molt la 

probabilitat de que hi entri una altra espècie de petit carnívor, mentre que la mida del 

parany exclou la possibilitat de capturar llúdrigues. Aquests avantatges expliquen que 

l'ús de paranys sobre plataformes s'hagi convertit en el mètode utilitzat arreu(Regne 

Unit, Espanya...) per a la captura d'aquesta espècie invasora. Pel que fa a l'emplaçament 

s'ha d'intentar col·locar-los en punts on es trobin rastres de presència de visó americà 

o en punts estratègics com confluències de rius o recs, illes de vegetació de ribera en 

àrees desbrossades, etc. S'ha d'intentar que no siguin fàcilment visibles per les 

persones per a evitar robatoris o vandalisme. 
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Ubicació del parany: La caixa s’ha obre d’una plataforma flotant, a 1-2 metres de 

distància de la vora. 

  

Nivell de qualificació exigit al personal que ha de desenvolupar els treballs: Acreditació 

com a persona usuària de mètodes de captura homologats. 

  

Revisió dels paranys: Els paranys s’han de revisar diàriament a primera hora del matí. 

Les espècies no objectiu tenen una elevada probabilitat de ser capturades a la nit, i és 

més gran el perill de patir lesions com més gran sigui el temps de retenció.  

  

Manipulació dels animals capturats: Els exemplars de les espècies capturades han de 

ser manipulats sense que siguin sotmesos a patiments innecessaris per tal que siguin 

immobilitzats i sacrificats correctament, o alliberats ràpidament (obrir la porta i 

allunyar-se'n) en cas de ser una espècie no objectiu. 

  

Immobilització, sacrifici i alliberament:  

Els exemplars de visó americà han de ser manipulats i immobilitzats de la forma més 

ràpida possible i sacrificats amb un mètode reconegut com a no cruel. Es recomanen 

dos tipus de sacrifici, el primer, amb anestèsic i després una dosi letal de pentobarbital, 

i el segon, un tret al cap amb bala captiva a curta distància. En els dos casos, es tracta 

de mètodes ràpids i no cruels. L’opció que s’utilitzaria seria la bala captiva. 

En el segon cas, l’aproximació a la caixa ha der ser lenta, i sense posar nerviós l’animal, 

s'ha d'apropar el màxim possible el canó al cap de l’animal i disparar. En aquest cas 

mor de forma immediata. 

 

En cas de capturar espècies no objectiu de forma accidental cal actuar de la manera 

següent: 

Les espècies amenaçades i no amenaçades en aparent bon estat de salut s’han 

d’alliberar in situ. Si durant les operacions d’aproximació i manipulació es detecten 

lesions d’aparent gravetat, cal donar avís de forma immediata al Cos d’Agents Rurals 

per tal de traslladar l’exemplar a un Centre de Fauna. Mentre no es traslladi cal garantir 

la tranquil·litat de l’animal capturat i evitar-li qualsevol manipulació. El millor és tapar-

lo amb un drap i no fer soroll. 

  

Recomanacions de seguretat per als usuaris 

Aquest mètode de captura no és susceptible de provocar danys de gravetat als usuaris 

durant la seva instal·lació i manipulació. No obstant això, es poden produir talls i 

abrasions lleus amb els elements metàl·lics del parany o amb altres elements naturals 

com pedres o branques, que poden ser evitats amb l’ús de guants i amb roba adequada 
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per transitar pel camp. En cas de produir-se es poden tractar amb els elements bàsics 

d’una farmaciola personal. 

La manipulació dels animals salvatges capturats pot causar ferides produïdes per 

mossegades o ferides amb les dents, que poden transmetre malalties i provocar 

infeccions, per la qual cosa cal que siguin tractades en un centre mèdic. L’ús de guants 

de protecció és totalment necessari per manipular els animals capturats. 

La utilització d’armes per al sacrifici dels visons requereix una especial atenció per part 

del personal. 

És recomanable estar al corrent de les vacunes preceptives per als operaris forestals. 

  

Àmbit territorial amb restriccions d’ús 

L’ús d’aquest mètode de captura pot ser autoritzat en tot el territori de Catalunya, 

sense restriccions d’ús, però s’ha de tenir especial cura en zones humides on habita el 

turó europeu (espècie protegida pel Decret legislatiu 2/2008). El turó és de forma i 

mida molt semblant al visó americà i fàcilment pot caure en aquests paranys. Aquesta 

espècie pateix una situació crítica a Catalunya i comparteix l'hàbitat (rius i zones 

humides del baix Ter i del baix Fluvià) amb el visó americà. El turó europeu capturat, si 

la metodologia està ben aplicada, no pateix danys i s’allibera en bones condicions. En 

cas contrari, s’ha de portar a un Centre de Fauna. 

No es prohibeix la captura de visons americans amb aquests paranys en zones on 

habita el turó europeu, ja que la captura i retirada de visons del medi natural és una 

mesura molt beneficiosa per al turó europeu, ja que té menys competència ecològica 

amb l’espècie invasora. 

 

Campanyes 

Es realitzaran dues campanyes de captura anuals. La primera campanya coincidint amb 

l’època de zel i aparellament (hivern-primavera: entre 15/01-15/04, també al juny 

durant l’alletament) i la segona coincidint amb l’època de dispersió juvenil (tardor: 

entre 15/09-15/12). 

Les campanyes tindran una durada aproximada de 3 setmanes. 

Els paranys es revisaran cada dia i es desactivaran si al dia següent no es poden mirar. 

 

 

Ubicació de l’actuació  
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 MILLORA DE LES POBLACIONS D’AMFIBIS 

Entre els anys 2010-13 es va desenvolupar el projecte LIFE Riparia Ter, el qual va 

permetre crear basses temporals mediterrànies a l’Illa d’Avall a Jafre. Amb el pas del 

temps i després d’algunes riuades importants les dues primeres basses creades tenen 

deficiències i no compleixen amb els objectius de constituir punts de conservació de la 

biodiversitat. La primera bassa s’ha reblert completament per materials fins i la segona 

presenta un règim hídric molt efímer. Per la qual cosa es planteja el seu reperfilat.  

Les actuacions consistiran en la millora de la disponibilitat d’aigua de les basses 

temporànies de Jafre per tal d’afavorir les poblacions d’amfibis, i de retruc de turó,  de 

l’Illa d’Avall. Neteja i reperfilat de basses a Jafre. Inclou: Excavació de terres a cel obert 

sota rasant, en terra tova, amb mitjans mecànics, fins a aconseguir la cota de 

profunditat indicada per la DO inferior o igual a 4 m. Inclús transport de la maquinària, 

formació de rampa provisional per a accés de la maquinària al fons de l'excavació i la 

seva posterior retirada, extracció de terres fora de l'excavació, retirada dels materials 

excavats i càrrega a camió. Transport i recol·locació de terres dels productes 

procedents de l'excavació de qualsevol tipus de terreny dins l’espai en custòdia, a una 

distància menor de 0,5 km. Perfilat i repassada de talussos de bassa, de fins a 3 m 

d'altura, en terra, amb mitjans mecànics. Els materials extrets de les basses serviran 

per reperfilar els camins de la xarxa d’itineraris.  

Els pendents dels talussos es situaran entre el 10 i el 40%. El contorn de les basses serà 

sinuós i irregular. L’excavació es realitzarà mitjançant retroexcavadora. No es preveu 
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cap tractament d’impermeabilització de les cubetes, 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 materials inerts 

resultants es re col·locaran a l’entorn de les mateixes basses i/o s’utilitzaran per a la 

millora de l’itinerari. No s’autoritza en cap cas l’extracció de materials fora de l’illa 

d’Avall.  

 

Els treballs no s’efectuaran en dies de pluja o neu, i no s’autoritzen treballs nocturns.  

La superfície de treball, no pas d’excavació,  de la bassa 1 és de 1175m2, i la de la bassa 

número 2 és de 2125m2.  
 

Ubicació de l’actuació  

 

 

 

Il·lustració 1: Àmbit d'actuació de les basses de l'Illa d'Avall de Jafre. 
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ALTRES ACTUACIONS PER A LA CONSERVACIÓ DE LA BIODIVERISITAT DE 

L’ESPAI RIBERES DEL BAIX TER .  

Tipus actuació:  

Creació i condicionament de microhàbitats per afavorir a espècies clau.   

Objectiu de l’actuació  

Afavorir les poblacions de rèptils, amfibis, petits mamífers i aus. 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. 

També de crear punts de refugi i d’hibernació per a les poblacions d’amfibis, rèptils i 

petits mamífers.  

Justificació de l’actuació  

Per afavorir que l’hàbitat sigui adient per a les poblacions d’ amfibis, rèptils, petits 

mamífers i aus 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, caixes-niu, 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.  

Aquestes actuacions també es poden portar a terme mitjançant restes de treballs 

forestals  i brancada.  

S’instal·laran també caixes niu en diversos espais en custòdia.  
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Ubicació de l’actuació  

 

Es crearan com a mínim dues piles en cadascun dels àmbits d’actuació definits dels 

entorns de la resclosa d’en Joga, l’illa de la Pilastra i l’espai de Foixà - Colomers, a l’Illa 

d’Avall de Jafre el mínim serà de 3.  
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ÚS PÚBLIC: REGULACIÓ I ORDENACIÓ 

XARXA ITINERARIS DE DESCOBERTA: RESTITUCIÓ DE LA XARXA 

D’ITINERARIS DESPRÉS DE LA RIUADA DE GENER DE 2020.  

Tipus actuació:  

Desenvolupament de treballs extraordinaris per l’arranjament dels desperfectes 

ocorreguts arran de la ventada de finals de desembre de 2019 i sobretot de la riuada de 

gener de 2020.  

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 ús 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 

El Consorci del Ter disposa d’una xarxa d’itineraris fluvials en els espais en custòdia 

fluvial que han resultat malmesos per la riuada de gener de 2020. La riuada ha passat 

per sobre bona part dels itineraris fluvials, en alguns punts hi ha afectacions diverses 

com pot ser acumulacions de materials (sediments, troncs, residus inerts) sobre els 

itineraris, desperfectes diversos en els elements d’ús públic ( banderoles, cartells, 

aguaits, ...).   



 

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 

La solució proposada és  el restabliment d’una xarxa d’itineraris controlada i 

senyalitzada que aporti elements de guiatge i informatius dels valors naturals de 

l’espai.  També es preveu la instal·lació d’elements que impedeixin l’accés rodat als 

vehicles no autoritzats.  

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 un màxim de 2 metres mitjançant les feines de restauració del camí existent per a 

fer-lo apte per al pas de peatons i ciclistes, aquestes feines es desenvoluparan 

mitjançant treballs forestals per a retirar possibles arbres tombats sobre els itineraris, 

podes i altres treballs com omplir ( puntualment) sots manualment per facilitar el pas 

amb materials de l’entorn com rierencs o terres/sorres. 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 els plànols.  

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. Per tal de garantir la seguretat dels usuaris de la xarxa d’itineraris 

es retiraran els troncs,  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. 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 feines es realitzaran a través d’empreses del tercer sector. Les empreses del tercer 

sector resseguiran tot el traçat dels itineraris per restablir la xarxa d’itineraris i 

efectuar els treballs descrits anteriorment. Caldrà efectuar imatges de l’abans i després 

de les operacions per a justificar els treballs efectuats.  

 

 

Imatges estat actual 
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Ubicació de les actuacions 
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Itineraris dels espais en custòdia fluvial de:  

Bescanó- Sant Gregori. Aprox. 4km longitud 

Sarrià de Ter. Aprox. 450m longitud 

Foixà –Colomers. Aprox. 2,5 km longitud 

Illa d’Avall ( Jafre). Aprox. 2,2 km  

Veure cartografia on es detalla els trams a restaurar i els itineraris fluvials existents. 
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ARRANJAMENT DELS ELEMENTS D’ÚS PÚBLIC MALMESOS.  

Tipus actuació:  

Arranjar i substituir els elements d’ús públic malmesos (restitució 1 cartell, 

redreçament de senyals malmeses, arranjament de passera de fusta, millora accés a la 

resclosa vella, arranjament de la pantalla aguait de Sarrià de Ter, etc.  

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 d’itineraris en els espais en custòdia del Consorci 

del Ter. La proposta del Consorci del Ter és l’establiment d’una xarxa d’itineraris 

controlada i senyalitzada que aporti elements d’ús públic en condicions adients i també 

elements de guiatge i informatius dels valors naturals de l’espai en bon estat.   

Descripció de l’actuació  

L’actuació consistirà en la reposició i arranjament de senyals  i elements d’ús públic 

malmesos per la riuada de gener de 2020. Alguns elements han desaparegut i d’altres 

han estat tombats,  descalçats i/o desplaçats.  Les actuacions consistiran en efectuar els 

treballs corresponents d’arranjament dels elements descrits a la taula d’ubicació.  

Caldrà re col·locar i adreçar totes les banderoles i cartells existents dels espais en 

custòdia de Riberes del Baix Ter. Caldrà recuperar, reparar, recondicionar i restaurar 
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aquells elements d’ús públic com passeres, baranes, aguait, pantalles i altres elements 

que es trobaven en aquests espais i han estat malmesos.  

Les tasques s’efectuaran a través d’empreses d’inserció social.  

Imatges estat actual 
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Ubicació de l’actuació  

Itineraris dels espais en custòdia fluvial de:  

Bescanó- Sant Gregori; Sarrià de Ter; Foixà –Colomers; Illa d’Avall ( Jafre) 
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INDRET DESCRIPCIÓ LATITUD LONGITUD COTA 

BESCANÓ RETIRAR BANDEROLA, SUBSTITUCIÓ 4.197.019 273.390 99 

R.VELLA  RECALÇAR BANDEROLA I REFER RAMPA D’ACCÉS A PASSERA PER ACCÉS A 

RESCLOSA VELLA 

4.196.911 272.486 103 

BARCA 

BESCANÓ 

RETIRADA D'ELEMENTS MALMESOS; REFER TANQUES DE PROTECCIÓ 

TRAM ENTRE LA BARCA I GRANGES D’EN BATLLORI.  

4.196.961 274.094 94 

CAN JOGA BANDEROLA A ARRANJAR/REREÇAR 4.197.125 271.968 104 

CAN JOGA REINSTAL·LAR PILONA REGULACIÓ USOS RODATS 4.197.111 271.948 103 

FOIXÀ REINSTAL·LAR TANCA DE FUSTA, DESAPAREGUDA  4.208.096 298.121 22 

PILASTRA 

ST GREG 

TREBALLS DIVERSOS ILLA PILASTRA: RETIRADA ELEMENTS MALMESOS, 

ARRANJAMENT ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ, REDREÇAR PILONES, 

SUBSTITUCIÓ... 

4.197.066 275.083 93 

CAN JOGA BANDEROLA A ARRANJAR/REDREÇAR 4.197.112 271.970 104 

JAFRE REDREÇAR BANDEROLA 4.205.889 300.621 16 

JAFRE RECALÇAR PILONA 4.205.719 300.444 20 

CAN JOGA REINSTAL·LAR CARTELL (TROBAT EN BON ESTAT) 4.197.125 271.932 103 

CAN JOGA ARRANJAR I RECOL·LOCAR PASSERA DE FUSTA MALMESA  4.196.952 272.134 103 

CAN JOGA REDREÇAR BANDEROLA 4.196.900 272.292 102 

JAFRE REDREÇAR BANDEROLES 4.206.091 300.271 16 

SARRIÀ RECOL·LOCAR PANTALLAAMB SABATES DE FORMIGÓ I PROTECCIÓ DE 

VÍMET AMB ELS PALS RTI CORRESPONENTS  

4.200.526 281.791 57 

JAFRE REFER  TANCA DE FUSTA MALMESA 4.206.493 300.409 17 

Treballs mínims a realitzar, no es descarta que quan el terreny vagi eixugant es tombin més senyals o es 

descalcin més elements d’ús públic.   
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 INSTAL·LACIÓ DE PANTALLA AGUAIT ENTORN LA DESEMBOCADURA DE LA 

LLÉMENA AL TER 

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 ús 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  

Un dels punts d’interès emblemàtics de Riberes del Baix Ter és la confluència amb la 

desembocadura de la Llémena. En aquest espai s’ofereix una panoràmica del riu Ter i la 

desembocadura de la Llémena que conflueix amb la xarxa d’itineraris existents, és 

tracta d’un espai d’elevat interès natural i social.  

Descripció de l’actuació  

Instal·lació d’Observatori obert: 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 ( 2 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 
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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 als 

entorns.   

La senyalització seguirà les prescripcions del Manual tècnic de senyalització d’espais 

natural protegits de la Generalitat de Catalunya.  Tots els senyals portaran el logotip de 

la Diputació de Girona i del Consorci del Ter, també el de l’ajuntament corresponent. 

Exemple de pantalla i cartells a instal·lar:  

 

 

Imatges estat actual 
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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. L’ Objectiu marc: 

és Mantenir en un estat de conservació favorable els hàbitats i les poblacions de 

les espècies presents a l'espai.  

En especial pels diferents elements clau següents:  

Per a Emys orbicularis:  

Control i eradicació d'espècies exòtiques en les masses d'aigua rellevants per a 

l'espècie. 

Conservació de la vegetació aquàtica i riberal heliòfita.  

Foment de la recuperació de poblacions extintes, mitjançant translocacions 

/reintroducció previ estudi detallat en zones on no hi hagi espècies al·lòctones 

competidores.  

 

Per a 92A0  Albaredes, salzedes i altres boscos de ribera afins:  

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. 

Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat dels 

boscos de ribera i a augmentar-ne la seva extensió.  

 

 

A banda d’aquests elements clau cal considerar que es beneficiaran directament de les 

actuacions altres espècies presents a l’espai:  

Turó europeu 

Tortuga de rierol 

Amfibis diversos 

Conill 

Ofidis 

Aus  

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:  

  



 

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 

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:   

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 

   

 

  

TORTUGA D’ESTANY ( Emys orbicularis): SEGUIMENT, MILLORA I 

SUPERVISIÓ DE L’ESPÈCIE I EL SEU HÀBITAT.       

 

  

ACUACIONS PER AFAVORIR EL TURÓ EUROPEU (Mustela 

putorius)       

 

  

ALTRES ACTUACIONS PER A LA CONSERVACIÓ DE LA 

BIODIVERISITAT        

 

  

MILLORA DE LES BASSES DE JAFRE I BESCANÓ 

   
 

  

Ús públic: regulació i ordenació       
 

  

XARXA ITINERARIS DE DESCOBERTA:  TREBALLS MANUALS       

 

  

INSTAL·LACIÓ DE PANTALLA AGUAIT        

 

  

Els treballs amb maquinària respectaran el període de nidificació de l’avifauna des 

d’abril de 2020 fins a mitjans de juliol de 2020.  
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RESUM DEL PRESSUPOST 

El pressupost de desenvolupament de la proposta presentada ASCENDEIX A TRENTA 

MIL VUITCENTS- VUITANTA-CINC EUROS I VINT-I-CINC CÈNTIMS. (IVA inclòs).  

PRESSUPOST 

    

TOTAL  30.885,25€ 

      

LOT 1. TREBALLS RESERVA EMPRESES TERCER SECTOR     

  

16.425,00 €   19.874,25 € 

DESCRIPCIÓ AMID PREU/UT IMPORT IVA TOTAL 

Hores de peó per a tasques de restauració dels itineraris i entorns 

adjacents: retirada d'arbres dels itineraris, retirada i recol·locació 

d'elements d'ús públic malmesos, ajudes per a instal·lació de nous 

elements d'ús públic.  (Inclou m.o. personal qualificat,  eines,  medis 

auxiliars i EPI’s.) 420 19,5 8.190,00 € 1.719,90 € 9.909,90 € 

HORA DE PEÓ PER A TASQUES DE CONTROL DE TORTUGUES 

EXÒTIQUES,  SEGUIMENT I MILLORA DELS HÀBITATS DE TORTUGA 

D'ESTANY.   LES FEINES CONSISTIRAN EN:  

Recollida de trampes al magatzem amb el vehicle de la brigada, 

tranport fins al punt de control, instal·lació trampes i revisió i  

desinstal·lació de trampes, recollida i transport de trampes fins al 

magatzem amb el vehicle. Tasques de suport al tècnic: ajuda en presa 

de dades biomètriques, transport de tortugues, ....  

ALTRES TASQUES DE CONSERVACIÓ I MILLORA DELS HÀBITATS DE 

TORTUGA D’ESTANY A RIBERES DEL BAIX TER: Inclou hores de peó per 

a  treballs forestals diversos: millora de les condicions d'insolació de 

les basses i instal·lació d'elements dins les mateixes, accessos, 

desbrossada de corriols, Arrencada manual de plançons d’exòtiques al 

l’entorn de les basses, treballs manuals per retirar acumulacions 

puntuals de sorres, etc.   

 (Inclou m.o. personal qualificat,  eines,  medis auxiliars i EPI’s.) 250 19,50 € 4.875,00 € 1.023,75 € 5.898,75 € 

PA Materials per a refer elements d'ús públic: fustes, morter, pals RTI, 

... Materials diversos per a reinstal·lació cartelleria, reinstal·lació 

d'aguait, refer passera de fusta... Inclou refer vinils de senyalització si 

s'escau.  1 1.800,00 € 1.800,00 € 378,00 € 2.178,00 € 

Hores de peó forestal per a desenvolupament de les actuacions 

descrites en l'apartat altres  actuacions per a la conservació de la 

biodiversitat: creació de microhàbitats. (Inclou m.o. personal 

qualificat,  eines, carretó, medis auxiliars i EPI’s.) 80 19,5 1.560,00 € 327,60 € 1.887,60 € 

LOT 2. TREBALLS ESPECIALITZATS CONTROL FAUNA     4.400,00 €    5.324,00 € 

DESCRIPCIÓ AMID PREU/UT IMPORT IVA TOTAL 

Jornals tècnic especialista en control de depredadors i exòtics invasors 

(Visó americà). FOIXÀ i JAFRE. AFAVORIMENT DE LES POBLACIONS DE 

TURÓ EUROPEU. (0,5-1 jornals per dia de campanya) 20 220,00 € 4.400,00 € 924,00 € 5.324,00 € 
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LOT 3. OBRES. MOVIMENTS DE TERRES PER A MILLORA HÀBITATS TORTUGA D'ESTANY I AMFIBIS 1.452,00€ 

DESCRIPCIÓ AMID PREU/UT IMPORT IVA TOTAL 

PA. descolmatació  i reperfilat de basses a Bescanó i Jafre per a 

millorar la disponibilitat d'aigua de la mateixa. Inclou: Excavació de 

terres a cel obert sota rasant, en terra tova, amb mitjans mecànics 

mini pala excavadora i/o giratòria, fins a aconseguir la cota de 

profunditat indicada per la DO inferior o igual a 1,5 m. Inclús transport 

de la maquinària, extracció de terres fora de l'excavació, retirada dels 

materials excavats i transport i recol·locació de terres dels productes 

procedents de l'excavació de qualsevol tipus terreny dins la obra, a 

una distància menor de 0,75 km.  Perfilat i repassada de talussos de 

bassa, de fins a 1,5 m d'altura ( Bescanó) i 3,5m (Jafre), en terra, amb 

mitjans mecànics.  1 1.200,00 € 1.200,00 € 252,00 € 1.452,00 € 

LOT 4. OBRES. ELEMENTS D'ÚS PÚBLIC: AGUAIT PANTALLA(LLÉMENA) i CARTELLERIA 3.500€    4.235,00 € 

DESCRIPCIÓ AMID PREU/UT IMPORT IVA TOTAL 

H.1.15. Mòdul d'acer galvanitzat de 900 x 450 x 30 mm.pintat i retolat 

amb impressió digital, amb contraplaca sencera per collar a paret de 

l'aguait. Inclou cargoleria, disseny i maquetació. Segons manual ENP 2 300 600,00 € 126,00 € 726,00 € 

Subministrament i instal·lació d'aguait. Observatori obert, 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 4 metres.  A la pantalla s’hi instal·larà 

senyalització interpretativa 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 al riu. 12 metres 

lineals. (Inclou m.o. personal qualificat,  eines,  medis auxiliars i EPI’s.) 1 2.900,00 € 2.900,00 € 609,00 € 3.509,00 € 

NOTA REFERENT ALS PREUS DEL PRESSUPOST CORRESPONENTS ALS LOTS D'OBRA (LOT 3 I LOT 4) ELS PREUS REFERITS A 

IMPORT INCORPOREN DESPESES GENERALS (13%) I BENEFICI INDUSTRIAL (6%). 
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DISPONIBILITAT DELS TERRENYS  

 

Els terrenys objecte de la present proposta són majoritàriament espais en custòdia 

fluvial del Consorci del Ter, la resta són espais de domini públic hidràulic.  

Finques en custòdia fluvial on s’intervindrà:  

ESPAI EN CUSTÒDIA MUNICIPI PARCEL·LES CADASTRALS S (HA) TITULARITAT 

RIBES DEL TER 

ENTRE BESCANÓ I 

SANT GREGORI 

(tram des del Pont 

de Bonmatí fins a la 

confluència amb la 

Llémena) 

BESCANÓ 17023A001090380000LX  

17023A001090270000LL 

17251A001090060000RX 

17173A009090370000PK 

17173A009090380000PR 

17173A009090310000PP 

17173A008090170000PG 

17023A001000870000LU 

79,26 ACA 

PILASTRA BESCANÓ 17173A008090170000PG 7,027 PÚBLICA PATRIM 

PLA D'EN XUNCLA  SARRIÀ DE TER 17198A001000980000JP 2,1588 PÚBLICA PATRIM 

COLOMERS-FOIXÀ COLOMERS I FOIXÀ 17074A001000340000WP 

17060A003002310000RZ 

17060A003002300000RS 

17074A001000350000WL 

17074A001001070000WD 

17074A001001080000WX  

17074A001001090000WI 

17074A001001110000WX 

55 ACA 

ILLA AVALL JAFRE 17091A004000010000MM 25,7077 PÚBLICA PATRIM 

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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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

1. OBJECTE DEL PLEC 

L’objecte del present plec de condicions és la contractació dels treballs vinculats a  les actuacions de 

conservació i gestió de l’ús públic als espais en custòdia fluvial de Riberes del Baix Ter i que es 

relacionen en la memòria, aquest plec de condicions i als seus annexos.  

El contracte de serveis i obres comprèn els treballs de millora, conservació i neteja i ús públic de 

diferents espais fluvials de la Xarxa Natura 2000Riberes del Baix Ter incloent-hi la mà d’obra necessària, 

així com la maquinària i tots els elements necessaris per la prestació dels serveis i obres.  

La relació de les obres i tasques que s’han de realitzar amb les corresponents característiques de qualitat 

específiques, són les establertes en el present document aquest plec de condicions tècniques.  

 

2. ÀMBIT D’ACTUACIÓ  

L’àmbit d’actuació és l’espai de la Xarxa Natura 2000 “ Riberes del Baix Ter” i majoritàriament els espais 

en custòdia fluvial del Consorci del Ter. La relació d'espais concrets objecte de contractació es defineixen 

en la descripció de cada lot i en els mapes.  Vegeu els mapes.  

 

3. ESTAT ACTUAL  

El contractista de cada lot acceptarà els àmbits objectes de la licitació en les condicions que es trobin en 

el moment d’assumir-lo, es farà càrrec de tots els elements i conjunts vegetals i els prestarà els serveis 

necessaris pel seu correcte desenvolupament, manteniment i conservació, seguint el que s’especifica en 

aquest Plec de Condicions Tècniques Particulars.  

El contractista de cada lot s’obliga a mantenir els elements existents originalment sense canviar les 

característiques essencials, tret que prèviament sol·liciti i justifiqui la necessitat per escrit al Consorci 

del Ter i se li autoritzi formalment. 

 

4. RESPONSABILITATS DEL CONTRACTISTA 

El contractista de cada lot respectarà i vetllarà en tot moment el compliment rigorós de totes les 

normatives legals d’obligat compliment, protocols i directrius establertes pel Consorci del Ter  i regles 

de bona pràctica que afectin el seu treball, tant des d’un punt de vista tècnic, com de respecte al medi 

ambient, i de la seguretat i salut del personal propi, o de tercers que puguin resultar afectats pels 

treballs. 

El contractista serà responsable dels danys i perjudicis ocasionats en el desenvolupament de la licitació, 

tant enfront del Consorci del Ter com enfront de tercers. Serà responsable de les conseqüències 

derivades dels incompliments dels protocols i directrius establertes i de la normativa aplicable a la seva 

activitat. L’adjudicatari serà també responsable dels danys i perjudicis ocasionats en el 
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desenvolupament de la licitació per culpa, negligència o incompliment de les obligacions contingudes en 

el present Plec; llevat d’aquelles de força major i acceptades com a tal per als serveis tècnics del Consorci 

del Ter. La responsabilitat obliga a l’adjudicatari a satisfer la quantia corresponent a l’import que resulti 

de la valoració dels danys i perjudicis produïts, la qual serà fixada pel Consorci del Ter, i/o a restablir 

immediatament la situació de normalitat prèvia, assumint completament les despeses. 

El contractista formarà i informarà adequadament el seu personal tant des del punt de vista 

professional, com de seguretat i salut, així com de les característiques del contracte en allò que fa a tipus 

de treballs a realitzar, terminis, periodicitats, requisits administratius, mesures de respecte al medi 

ambient, etc. 

El contractista haurà d’aportar els vehicles, la maquinària, les eines i els equips de protecció necessaris 

per poder realitzar adequadament totes les funcions o treballs previstos en aquest plec, segons els bons 

costums de la professió.  L’adquisició de tot tipus de material i maquinària necessaris per a la prestació 

del servei, serà per compte i càrrec de l’adjudicatari. Tots els transports originats pels treballs 

contractats, així com la mobilitat necessària per als treballadors, són per compte del contractista 

adjudicatari i s’entenen compresos als preus oferts. Els vehicles que s’utilitzin per a l’execució de les 

feines descrites en el plec del contracte tindran les condicions necessàries per a l’ús al qual són destinats, 

amb referència a la seva seguretat, condicions sanitàries i conveniències d’estètica. 

L'empresa adjudicatària en el moment de formalitzar el contracte, acreditarà mitjançant declaració 

responsable l'afiliació i l'alta en la Seguretat Social de les persones treballadores destinades a l'execució 

del contracte. Aquesta obligació s'estendrà a tot el personal subcontractat per l'empresa adjudicatària 

principal.  

En tot cas s’haurà de respectar el principi de no discriminació per raó de gènere i s’haurà d’evitar l’ús del 

llenguatge i imatges sexistes.  

 

5. PLA DE FUNCIONAMENT 

Els licitadors hauran de presentar un pla de funcionament en que s'hi reflecteixin les seves previsions 

dels treballs objecte del contracte. Dins d'aquestes previsions caldrà detallar: 

 

a. Pla d'organització detallat dels treballs a realitzar pel compliment de la contracta. 

b. Previsions de personal (qualificació del personal, si s’escau). 

c. Proposta de cronograma de tasques a realitzar. 

d. Dades de contacte del personal responsable del desenvolupament de les tasques.  

e. Relació d’eines, maquinària i vehicles previstos. 

f. Detall de les mesures de seguretat i salut laboral aplicades a la contracta. 
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Conjuntament amb els serveis tècnics del Consorci del Ter caldrà revisar les feines estipulades en funció 

de les variants climatològiques. 

 

6. DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS  

El desenvolupament dels treballs serà de dilluns a divendres preferentment (i dissabte si així ho 

considera l’adjudicatari o per treballs que no es puguin realitzar durant la setmana, sempre i quan hi 

hagi l’autorització expressa dels Serveis tècnics del Consorci del Ter).  

No s’autoritza la realització de treballs nocturns.  

Els treballs amb maquinària en zones de vegetació autòctona s’hauran de desenvolupar respectant els 

períodes de nidificació de les aus i d’alt risc d’incendi forestal, comprovant diàriament que no s’hagi 

activat el Pla Alfa nivell 3.  

Es tracta d’una zona d’ús públic elevat, per això caldrà marcar totes les zones de treball i evitar l’accés 

dels usuaris on s’estigui treballant. Les zones de treballs hauran d’estar degudament senyalitzades amb 

rètols mòbils d’obra i/o cintes de prohibició de pas que adverteixin de les tasques que s’estan realitzant. 

Abans d’iniciar la feina, s’ha de senyalitzar l’àmbit on s’intervé i establir una zona de seguretat, d’accés 

tancat per al públic. 

Durant els treballs caldrà comunicar als Serveis Tècnics del Consorci del Ter totes les incidències 

detectades  en el desenvolupament dels treballs i que es considerin urgents.  

Tots els treballs objecte d'aquesta contractació es realitzaran seguint els criteris descrits a continuació.  

 

7. DESCRIPCIÓ I CARACTERÍSTIQUES DEL LOTS 

 

Per la licitació es defineixen quatre lots:  

LOT 1 – TREBALLS RESERVA DEL TERCER SECTOR 

LOT 2 - TREBALLS ESPECIALITZATS CONTROL FAUNA  

LOT 3 - OBRES. MOVIMENTS DE TERRES PER A MILLORA HÀBITATS TORTUGA D'ESTANY I AMFIBIS 

LOT 4 - OBRES. ELEMENTS D'ÚS PÚBLIC: AGUAIT PANTALLA (LLÉMENA) i CARTELLERIA   

 

A continuació es descriuen els àmbits, descripció de les actuacions, terminis i condicions d’execució dels 

diferents lots:   
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LOT 1 –  TREBALLS RESERVA DEL TERCER SECTOR 

Actuacions:  

Les actuacions consisteixen en:  

1. TASQUES DE RESTAURACIÓ DELS ITINERARIS I ENTORNS ADJACENTS: RETIRADA D'ARBRES DELS 

ITINERARIS, RETIRADA I RECOL·LOCACIÓ D'ELEMENTS D'ÚS PÚBLIC MALMESOS, AJUDES PER A 

INSTAL·LACIÓ DE NOUS ELEMENTS D'ÚS PÚBLIC.   

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 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.  Els residus generats 

en la desbrancada dels arbres, podes, etc., en el cas que es decideixi deixar-la in situ, s’hauran de reduir 

per trituració sobre la mateixa zona, evitant de malmetre els arbustos que es deixin. Les restes alhora 

poden ser transportades a cremadors controlats, plantes de compostatge, centrals d’aprofitament de 

biomassa o plantes similars, on se’ls aplica el tractament adequat. Així mateix, si s’acorda amb els serveis 

tècnics del Consorci de Ter, es pot realitzar una crema controlada seguint els criteris que disposa la 

vigent normativa que estableix les mesures de prevenció d’incendis forestals. S’haurà de seguir el 

procediment d’avís i/o petició per fer foc a l’organisme competent. 

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 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.  

Per començar l’execució de l’actuació de recol·locació i restuaració d’elements d’ús públic cal realitzar 

sobre el terreny un replanteig de l’actuació. El representant designat pel contractista i els serveis tècnics 

del Consorci del Ter realitzaran sobre el terreny el replanteig de cadascun dels punts on s’han d’efectuar 

aquestes tasques. Es revisaran els diferents materials i és determinarà la  feina a fer i la seva posició final 

així com el punt on plantar els suports. 

Posteriorment el contractista procedirà a:  

Efectuar els treballs acordats i a instal·lar  i refer en els punts designats durant el replanteig cada una de 

les senyals, pantalles, materials, etc.  

Verificar que els treballs es desenvolupin d’acord a la metodologia prevista:  

Fer els forat suficientment fondo i ample per a poder col·locar a la suficient profunditat el material. La 

fixació sobre el terreny dels suports es farà amb morter/ formigó. Els suports de fusta han d’anar 
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enterrats a 40 cm de profunditat. Abans de col·locar-los en el formigó es clavaran 4 claus llargs (entre 10 

i 15 cm) en forma de creu entre els 15 o 20 cm a comptar des de la base del suport de fusta perquè ajudi 

a l’estabilització i anivellació de la senyalització. També es faran servir pedres dels entorns per reomplir 

els forats i ajudar a l’estabilització i anivellació del suport juntament amb el morter/ formigó.  

2. TASQUES DE CONTROL DE TORTUGUES EXÒTIQUES,  SEGUIMENT I MILLORA DELS HÀBITATS DE 

TORTUGA D'ESTANY.   Les feines consistiran en:  

Recollida de trampes al magatzem del Consorci del Ter amb el vehicle de l’empresa adjudicatària, 

transport fins al punt de control, instal·lació trampes i revisió i  desinstal·lació de trampes, recollida i 

transport de trampes fins al magatzem amb el vehicle. Tasques de suport al tècnic: ajuda en presa de 

dades biomètriques, transport de tortugues, ....  

ALTRES TASQUES DE CONSERVACIÓ I MILLORA DELS HÀBITATS DE TORTUGA D’ESTANY A RIBERES 

DEL BAIX TER: Inclou hores de peó per a treballs forestals diversos: millora de les condicions d'insolació 

de les basses i instal·lació d'elements dins les mateixes, accessos, desbrossada de corriols, Arrencada 

manual de plançons d’exòtiques al l’entorn de les basses, treballs manuals per retirar acumulacions 

puntuals de sorres, etc.   

Per començar l’execució cal realitzar sobre el terreny un replanteig de l’actuació. El representant 

designat pel contractista i els serveis tècnics del Consorci del Ter realitzaran sobre el terreny el 

replanteig de cadascun dels punts on s’han d’efectuar aquestes tasques. Es revisaran els diferents 

indrets i és determinarà la  feina a fer així com s’acotarà la metodologia dels treballs a efectuar.  

3. ALTRES  ACTUACIONS PER A LA CONSERVACIÓ DE LA BIODIVERSITAT: CREACIÓ DE 

MICROHÀBITATS. 

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 caixes-niu sobre arbres a certa alçada.  

Per començar l’execució cal realitzar sobre el terreny un replanteig de l’actuació. El representant 

designat pel contractista i els serveis tècnics del Consorci del Ter realitzaran sobre el terreny el 

replanteig de cadascun dels punts on s’han d’efectuar aquestes tasques. Es revisaran els diferents 

materials i és determinarà la  feina a fer i la seva posició final així com s’acotarà la metodologia dels 

treballs a efectuar.  

Les actuacions també es descriuen en l’apartat corresponent a ACTUACIONS A DESENVOLUPAR.  

Condicions d’execució:  

Prèviament als treballs o qualsevol actuació s’efectuarà el replanteig de la feina segons les directrius i les 

indicacions que dictaminin els serveis tècnics del Consorci del Ter.  
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El contractista caldrà que disposi dels mitjans materials necessaris per a executar els treballs descrits, 

així com els mitjans de protecció adients per al seu desenvolupament amb total seguretat. El personal ha 

de disposar dels EPIs necessaris per al desenvolupament dels treballs i n’ha de fer ús. 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

La zona afectada per les actuacions ha de quedar convenientment senyalitzada. 

S’han d’eliminar els residus sòlids urbans i els residus vegetals de la superfície de desbrossada que 

puguin fer malbé la maquinària, ser projectats o susceptibles a quedar triturats en petits fragments i que 

dificultaran la neteja posterior del sector. 

En cas d'observar elements deteriorats se'n donarà avís als serveis tècnics del Consorci del Ter. 

L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar l’entorn o la fauna de 

l'entorn. 

S'ha de minimitzar la formació de pols o la projecció de materials.  

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, etc.) s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i de prevenció 

d’incendis forestals. 

El contractista, en el seu àmbit de treball, haurà de fer front a qualsevol emergència o eventualitat de 

treball (caiguda de branques, caiguda d’arbres, etc.). L’empresa adjudicatària haurà de disposar dels 

mitjans i l'organització necessària per tal de donar resposta a aquestes situacions. 

Àmbits:  vegeu cartografia 

Termini d’execució: 2n semestre 2020 

 

LOT 2 - TREBALLS ESPECIALITZATS CONTROL FAUNA  

Les actuacions es descriuen en l’apartat corresponent a ACTUACIONS A DESENVOLUPAR.  

Condicions d’execució:  

Prèviament als treballs o qualsevol actuació s’efectuarà el replanteig de la feina segons les directrius i les 

indicacions que dictaminin els serveis tècnics del Consorci del Ter.  

El contractista caldrà que disposi dels mitjans materials necessaris per a executar els treballs descrits, 

així com els mitjans de protecció adients per al seu desenvolupament amb total seguretat. El personal ha 

de disposar dels EPIs necessaris per al desenvolupament dels treballs i n’ha de fer ús. 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 50 km/h. 

L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar l’entorn o la fauna de 

l'entorn. 
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S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i de prevenció 

d’incendis forestals. 

Totes les actuacions s’adequaran al  Pla de gestió de contenció i control del Visó americà Neovison vison,  

redactat pel Servei de Fauna i Flora del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 

Catalunya.  

El servei consisteix en el control de visó americà posant a disposició del Consorci del Ter de personal 

especialitzat  en la tasca, així com del material, equipament, infraestructures i vehicles adients. El 

personal ha de ser de camp especialitzat amb el control de fauna, seguiment, captura i maneig.  

El destí dels exemplars capturats, en viu o en mort, seguint els cursos que marca la llei i les instruccions 

al respecte que dicti el Servei de Fauna de la Generalitat de Catalunya, serà per compte de l’adjudicatari, 

tant quan a costos com a responsabilitats.  

La planificació del servei es realitzarà d’acord i en col·laboració amb el responsable del Pla de 

recuperació del turó a Catalunya i el cos d’Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya.  

El servei inclou el lliurament d’un informe final on es detalli el treball efectuat amb les captures 

efectuades, punts d ’instal·lació de trampes, cartografia, etc.  

 

ACREDITACIÓ SOLVÈNCIA TÈCNICA I PROFESSIONAL 

Els treballs els desenvoluparan per personal especialitzat que haurà de demostrar:  

Coneixements en mètodes de captura homologats ( indispensable Acreditació com a persona usuària de 

mètodes de captura homologats)  

Coneixements específics en fauna fluvial i específicament en mamífers. Es poden acreditar estudis, 

seguiments de fauna, publicacions, informes, etc. Mínim 3 en els darrers 10 anys.  

Experiència en algun servei similar en els últims 3 anys, pot ser actual o simultània.  

Àmbits:  Espais en custòdia fluvial de Jafre (Illa d’Avall) i Foixà-Colomers.  

Termini d’execució: 2n semestre 2020 
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LOT 3 - OBRES. MOVIMENTS DE TERRES PER A MILLORA HÀBITATS TORTUGA 

D'ESTANY I AMFIBIS 

Les actuacions es descriuen en l’apartat corresponent a ACTUACIONS A DESENVOLUPAR.  

Es tracta de la millora de les basses de Jafre i una de Bescanó. L’objectiu és que tinguin major 

disponibilitat d’aigua per afavorir a la fauna associada a aquesta ambients.  

Descolmatació  i reperfilat de basses a Bescanó i Jafre per a millorar la disponibilitat d'aigua de la 

mateixa. Inclou: Excavació de terres a cel obert sota rasant, en terra tova, amb mitjans mecànics mini 

pala excavadora i/o giratòria, fins a aconseguir la cota de profunditat indicada per la DO inferior o igual a 

1,5 m. Inclús transport de la maquinària, extracció de terres fora de l'excavació, retirada dels materials 

excavats i transport i recol·locació de terres dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus 

terreny dins la obra, a una distància menor de 0,75 km.  Perfilat i repassada de talussos de bassa, de fins 

a 1,5 m d'altura ( Bescanó) i 3,5m (Jafre), en terra, amb mitjans mecànics.  

L'àmbit d'actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a les basses i que està marcada en 

els plànols corresponents i la zona influenciada pel procés de l'obra. No s’obriran nous camins, ni 

s’afectaran les superfícies adjacents.  

 

Condicions generals d’execució:  

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 

L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar l’entorn o la fauna de 

l'entorn. 

S'ha de minimitzar la formació de pols o la projecció de materials.  

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, etc.) s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

Un cop acabats els treballs, l’espai  ha de quedar net de restes de material.  

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i 

transport de productes de construcció i de gestió de residus. 

 

Àmbits:  vegeu cartografia 

Termini d’execució: 2n semestre 2020 
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LOT 4 - OBRES. ELEMENTS D'ÚS PÚBLIC: AGUAIT PANTALLA (LLÉMENA) I 

CARTELLERIA   

Actuacions:  

Subministrament i instal·lació d’Observatori obert: 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.  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. Tanca de vímet de qualitat 

extra nacional, de 200 cm d'alçària, col·locada amb grapes sobre suports de fusta de 10 cm de diàmetre 

que prèviament s’hauran col·locat sobre el terreny amb una separació d’entre 1,5 i 2m ancorats amb 

formigó.  

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.  

Tots els cartells han de dissenyar-se i fabricar-se atenent el Manual Tècnic de Senyalització d’Espais 

Naturals Protegits de la Generalitat de Catalunya, disponible a: 

http://identitatcorporativa.gencat.cat/web/.content/Documentacio/descarregues/dpt/COLOR/Territor

i/manual_senyalPN.pdf 

http://identitatcorporativa.gencat.cat/web/.content/Documentacio/descarregues/dpt/COLOR/Territor

i/annex_manualPN.pdf 

Contingut dels senyals:  

Els serveis tècnics del Consorci del Ter facilitaran la documentació per al disseny i maquetació dels 

cartells:  

- Logotips 

- Textos 

- Imatges i dibuixos 

- Models de cartells com a referència.  

- Les tipografies, pictogrames i pantones a emprar són els del Manual Tècnic de Senyalització dels 

ENP.  

Es facilitarà el contingut detallat que ha de contenir cada senyal.   

Revisió dels continguts gràfics o descriptius: 

Un cop lliurada la documentació per al disseny i maquetació dels senyals el contractista tindrà un màxim 

de 10 dies hàbils per a realitzar una primera proposta de disseny perquè sigui revisada pels serveis 

tècnics del Consorci del Ter. Aquest procediment s’anirà repetint fins a que la proposta del contractista 

http://identitatcorporativa.gencat.cat/web/.content/Documentacio/descarregues/dpt/COLOR/Territori/annex_manualPN.pdf
http://identitatcorporativa.gencat.cat/web/.content/Documentacio/descarregues/dpt/COLOR/Territori/annex_manualPN.pdf
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sigui aprovada definitivament pels serveis tècnics del Consorci del Ter. En cas de ser necessari, el 

Consorci del Ter aportarà la documentació addicional necessària per a completar els continguts.   

El termini màxim total per a l’obtenció dels dissenys definitius és de 18 dies hàbils des del lliurament 

dels continguts.  

Producció  i lliurament dels senyals: 

Amb l’aprovació dels continguts gràfics de les diferents plaques, correspon al contractista, la producció 

de cadascuna de les plaques i suports descrits.    

Cal lliurar totes les senyals descrites, els seus suports i els cargols (cargols, visos i volanderes) necessaris 

per a la seva instal·lació sobre el terreny.  

El transport va a càrrec del contractista.  

 

Condicions d’execució:  

Per començar l’execució de l’actuació cal realitzar sobre el terreny un replanteig de l’actuació. El 

representant designat pel contractista i els serveis tècnics del Consorci del Ter realitzaran sobre el 

terreny el replanteig. Es revisaran els diferents materials i és determinarà la seva posició final així com 

el punt on cal instal·lar la pantalla.  

Posteriorment el contractista procedirà a:  

Instal·lar en el punt designat la pantalla.  

Verificar que els treballs es desenvolupin d’acord a la metodologia prevista:  

Fer el forat suficientment fondo i ample per a poder col·locar a la suficient profunditat el material. La 

fixació sobre el terreny dels suports es farà amb morter/ formigó. Els suports de fusta han d’anar 

enterrats a suficient  profunditat. Abans de col·locar els suports en el formigó es clavaran 4 claus llargs 

(entre 10 i 15 cm) en forma de creu entre els 15 o 20 cm a comptar des de la base del suport de fusta 

perquè ajudi a l’estabilització i anivellació de la senyalització. També es faran servir pedres dels entorns 

per reomplir el forat i ajudar a l’estabilització i anivellació del suport juntament amb el morter/ formigó.  

El contractista caldrà que disposi dels mitjans materials necessaris per a executar els treballs descrits, 

així com els mitjans de protecció adients per al seu desenvolupament amb total seguretat. El personal ha 

de disposar dels EPIs necessaris per al desenvolupament dels treballs i n’ha de fer ús. 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

La zona afectada per les actuacions ha de quedar convenientment senyalitzada. 

L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar l’entorn o la fauna de 

l'entorn. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, etc.) s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 



 

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 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut, de prevenció 

d’incendis forestals i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció i de gestió de residus. 

Àmbit:  Desembocadura de la Llémena vegeu cartografia 

Termini d’execució: 2n semestre 2020 

 

8. CONTROL DE QUALITAT 

El control de qualitat i la gestió dels serveis i obres  s’efectuarà directament pels Serveis Tècnics del 

Consorci del Ter que seran els encarregats de realitzar el control, la inspecció i la comprovació dels 

serveis  i obres que s’efectuen.   

La inspecció podrà efectuar-se sense previ avís a l’empresa adjudicatària per comprovar el grau 

d’efectivitat de les feines que l’empresa realitza.  

El contractista restarà subjecte a l’acció inspectora dels Serveis Tècnics del Consorci del Ter consistent 

en el seguiment i control de les obligacions contractuals derivades dels plecs de condicions reguladors i 

en conseqüència del corresponent contracte. 

 

9. MITJANS TÈCNICS, MAQUINÀRIA, VEHICLES I EQUIPAMENT 

L’empresa dotarà al seu personal de tots els mitjans, equips, eines i aparells necessaris pel correcte 

desenvolupament de les tasques encomanades. 

Aquest equipament serà substituït per el contractista amb les freqüències  necessàries perquè la seva 

eficàcia sigui l’adequada. 

L’encarregat general haurà de disposar d'un telèfon mòbil o localitzador per tal de facilitar la seva 

localització immediata en cas de necessitat. 

L’oferta inclourà l’aportació dels mitjans descrits i altres no esmentats expressament però considerats 

necessaris per l’execució del contracte, així com els costos originats per la utilització i el manteniment 

d’aquests mitjans. 

Tots i cada un d’aquests elements complirà la normativa de seguretat que li sigui preceptiva. 

Seran a càrrec del contractista adjudicatari els vehicles, maquinària, aparells, instruments, estris i 

accessoris necessaris per a la correcta prestació del servei i hauran d’estar en bon estat de conservació. 

El cost derivat de la utilització d’aquests mitjans estarà inclòs en el preu global del servei/obra. Les 

reparacions i manteniment per a la perfecta conservació dels vehicles, motors, màquines, aparells, 

instruments, estris, serà totalment a càrrec de l’adjudicatari, així com les despeses dels carburants i 

assegurances dels vehicles.  
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El conjunt de maquinària i eines hauran d’estar homologades i amb la corresponent certificació CE i 

hauran de complir el conjunt de normatives tècniques i mediambientals especialment pel que fa 

referència a consums, emissions i nivell sonor.  

Si l’adjudicatari no disposa de la maquinària específica per una feina, aquest l’haurà de llogar, a compte 

de l’adjudicatari. S’haurà de comprovar que la maquinària llogada és adient per la feina a desenvolupar i 

està homologada per aquest fi.  

El contractista haurà d'efectuar les revisions mecàniques oportunes pel manteniment del parc mòbil. 

Cada vehicle/maquinària haurà de disposar d'una fitxa tècnica. En el cas que un vehicle tingui avaria, 

l'empresa prestadora del servei i el substituirà per un altre del mateix tipus o similar, sense perjudicar la 

prestació del servei corresponent.  Les reparacions i manteniment per a la correcta conservació dels 

vehicles, motors, màquines, eines,  aparells, instruments, estris, serà totalment a càrrec de l’adjudicatari, 

així com les despeses dels carburants i assegurances dels vehicles. 

 

10. PERSONAL DESTINAT A LES OBRES I SERVEIS 

Haurà de ser suficient per a efectuar la totalitat dels serveis detallats en el present Plec de condicions. 

La distribució del personal durant l’’execució del contracte pot ser variable segons les necessitats  de la 

feina establertes en la corresponent programació. 

Tot el personal que en l'exercici de la seva feina condueixi vehicles i maquinària ha de disposar dels 

corresponents permisos i llicències, així com de totes les assegurances de responsabilitat civil. En les 

tasques que requereixin la  possessió de llicències o permisos concrets, com ara l'aplicació de productes 

plaguicides i fitosanitaris, tot el personal que les realitzi ha d'estar en possessió del carnet, que haurà de 

presentar a petició dels Serveis Tècnics del Consorci del Ter.   

El personal haurà de disposar i utilitzar en tot moment dels equips de protecció individual necessaris 

per les tasques que desenvolupin. 

Tot el personal que presti els seus serveis en la via pública guardarà amb el veïnat i públic en general, les 

degudes atencions i realitzarà la seva tasca amb la major cura i pulcritud. 

 

11. PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 

L’empresa adjudicatària de cada lot es compromet al compliment de totes les obligacions derivades de la 

normativa sobre prevenció de riscos laborals, i en concret a les derivades de la coordinació d’activitats 

empresarials, facilitant als Serveis tècnics del Consorci del Ter tota la informació sigui necessària per 

poder portar-la a terme. 

Tanmateix serà imprescindible, que el personal destinat a realitzar els treballs encomanats, hagi estat 

format i informat en relació als riscos, tan genèrics com específics, inherents als mateixos, facilitant-los 

els mitjans que siguin necessaris per garantir la seva seguretat personal i col·lectiva. 

El Consorci del Ter es reserva el dret d’autoritat pel que fa a l'observació, per part del contractista, de les 

mesures de seguretat contingudes a la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i disposicions concordants, 
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tenint el Consorci atribucions per aturar els treballs, si s’està posant en situació de risc tant al personal 

com als usuaris.  

 

12. GESTIÓ DE RESIDUS PRODUÏTS 

La gestió dels residus inclou els productes originats tant en l'àmbit estricte dels treballs del 

manteniment de jardins(brossa, restes vegetals, etc.) com tots aquells altres residus que es generin a les 

instal·lacions, en el manteniment dels vehicles i maquinària, etc. (com ara fluorescents, pneumàtics, etc.). 

Pel que fa a la brossa recollida en les operacions de neteja de les diferents zones se'n farà la recollida 

selectiva, sempre que sigui possible, i es dipositarà amb bosses ben lligades en els contenidors 

municipals per a cada fracció, sempre que per volum sigui possible sense perjudicar el servei de 

recollida domiciliària.  

Les restes vegetals i les restes d’esporga o tala d’arbres s’hauran de gestionar, a càrrec del contractista, a 

través de planta de compostatge autoritzada per l’Agència de Residus de Catalunya o altre destinació que 

pugui marcar el Consorci del Ter. 

Els voluminosos que eventualment puguin recollir-se es consideraran residus municipals i s’hauran de 

lliurar a la planta de tractament establerta pels ajuntaments corresponents.   

La resta de materials s’hauran de lliurar als gestors corresponents. 

El contractista haurà de presentar a requeriment del Consorci del Ter els justificants que acreditin una 

correcta gestió dels residus, en els quals hi haurà de constar com a mínim el lloc on s'ha dipositat el 

producte o el centre gestor (inclòs en el Registre de gestors de residus de l'Agència de Residus de 

Catalunya) la data de recepció, la tipologia del material dipositat i la quantitat lliurada.  
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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 

- Treballs silvícoles: tallada d'arbres, desbrancat, trossejat, estassada vegetació, 

arrossegament de fusta, tractament de restes vegetals. 

- 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, 

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. 
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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 i/o retroexcavadora/ giratòria 

- Camions 

- 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) 

17. Exposició a substàncies nocives 

21. Incendis 

22. Accidents per éssers vius 
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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. 

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. 
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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. 

Fixador d'acceleració. 

Botó de parada fàcil. 
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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 

 

B. Mesures preventives 

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

Dispositius d'amortiment  de les vibracions. 

Topalls al capçal 



 

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 

 

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. 

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

D. Proteccions individuals 
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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 

21. Incendis 

22. Accidents per éssers vius 
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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 

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

Situar la màquina sobre una superfície plana i horitzontal. 
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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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 

22. Accidents per éssers vius 

23. Atropellaments, cops i xocs contra vehicles 
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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. 

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. 
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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. 

- Advertència risc elèctric 

- Banda d’advertència de perill 
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- 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). 

- 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. 
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- 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. 
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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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CARTOGRAFIA 



ACTUACIONS DE CONSERVACIÓ I GESTIÓ DE L’ÚS PÚBLIC ALS ESPAIS EN CUSTÒDIA FLUVIAL DE RIBERES DEL BAIX TER.  
 

Àmbit d’ actuació: finques en custòdia fluvial a Riberes del Baix Ter i espais de domini públic hidràulic.  
Espai natural protegit: Xarxa Natura 2000 ZEC Riberes del Baix Ter  
  

ÀMBIT CUSTÒDIA RIBES DEL TER ENTRE BESCANÓ- ST.GREGORI:  
Millora dels hàbitats per a tortuga d’estany  
Control de quelonis exòtics i seguiment de quelonis autòctons 
Altres actuacions per a la conservació de la biodiversitat 
Restitució de la xarxa d’itineraris 
Arranjament dels elements d’ús públic malmesos 
Instal·lació de pantalla aguait Llémena-Ter 

ÀMBIT CUSTÒDIA  DEVESES D’EN 
BRU (BASSA) I  DPH BASSES 
SANTA EUGÈNIA :  
Control de quelonis exòtics i  
seguiment de quelonis autòctons 

ÀMBIT CUSTÒDIA PLA D’EN XUNCLA, SARRIÀ:  
Altres actuacions per a la conservació de la biodiverisitat 
Restitució de la xarxa d’itineraris 
Arranjament dels elements d’ús públic malmesos: aguait 

DPH SOBRÀNIGUES- FLAÇÀ:  
Millora dels hàbitats per a tortuga 
d’estany  
Control de quelonis exòtics i  
seguiment de quelonis autòctons 

ÀMBIT CUSTÒDIA  COLOMERS-FOIXÀ :  
Millora dels hàbitats per a tortuga d’estany  
Control de quelonis exòtics i seguiment de quelonis autòctons 
Actuacions per afavorir el turó europeu  (control visó) 
Altres actuacions per a la conservació de la biodiversitat 
Restitució de la xarxa d’itineraris 
Arranjament dels elements d’ús públic malmesos 

ÀMBIT CUSTÒDIA  ILLA D’AVALL , JAFRE :  
Actuacions per afavorir el turó europeu   
(control visó + millora amfibis) 
Altres actuacions per a la conservació de la biodiversitat 
Restitució de la xarxa d’itineraris 
Arranjament dels elements d’ús públic malmesos 



ACTUACIONS DE CONSERVACIÓ I GESTIÓ DE L’ÚS PÚBLIC ALS ESPAIS EN CUSTÒDIA FLUVIAL DE RIBERES DEL BAIX TER.  
 

Àmbit d’ actuació: finques en custòdia fluvial a Riberes del Baix Ter i espais de domini públic hidràulic.  
Espai natural protegit: Xarxa Natura 2000 ZEC Riberes del Baix Ter  
  

ÀMBIT CUSTÒDIA RIBES DEL TER ENTRE BESCANÓ- ST.GREGORI:  
Millora dels hàbitats per a tortuga d’estany  
Control de quelonis exòtics i seguiment de quelonis autòctons 
Altres actuacions per a la conservació de la biodiversitat 
Restitució de la xarxa d’itineraris 
Arranjament dels elements d’ús públic malmesos 
Instal·lació de pantalla aguait Llémena-Ter 

ÀMBIT CUSTÒDIA  DEVESES D’EN 
BRU ( BASSA) I DPH BASSES 
SANTA EUGÈNIA :  
Control de quelonis exòtics i  
seguiment de quelonis autòctons 

ÀMBIT CUSTÒDIA PLA D’EN XUNCLA, SARRIÀ:  
Altres actuacions per a la conservació de la biodiversitat 
Restitució de la xarxa d’itineraris 
Arranjament dels elements d’ús públic malmesos: aguait 

DPH SOBRÀNIGUES- FLAÇÀ:  
Millora dels hàbitats per a tortuga 
d’estany  
Control de quelonis exòtics i  
seguiment de quelonis autòctons 

ÀMBIT CUSTÒDIA  COLOMERS-FOIXÀ :  
Millora dels hàbitats per a tortuga d’estany  
Control de quelonis exòtics i seguiment de quelonis autòctons 
Actuacions per afavorir el turó europeu  (control visó) 
Altres actuacions per a la conservació de la biodiversitat 
Restitució de la xarxa d’itineraris 
Arranjament dels elements d’ús públic malmesos 

ÀMBIT CUSTÒDIA  ILLA D’AVALL , JAFRE :  
Actuacions per afavorir el turó europeu   
(control visó + millora amfibis) 
Altres actuacions per a la conservació de la biodiversitat 
Restitució de la xarxa d’itineraris 
Arranjament dels elements d’ús públic malmesos 



ACTUACIONS DE CONSERVACIÓ I GESTIÓ DE L’ÚS PÚBLIC ALS ESPAIS EN CUSTÒDIA 
FLUVIAL DE RIBERES  DEL BAIX TER.  

 
Àmbit d’ actuació: ÀMBIT DE CUSTÒDIA FLUVIAL DE LES RIBES DEL TER ENTRE 
BESCANÓ I SANT GREGORI 
Espai natural protegit: Xarxa Natura 2000 ZEC Riberes del Baix Ter  
  



ACTUACIONS DE CONSERVACIÓ I GESTIÓ DE L’ÚS PÚBLIC ALS ESPAIS EN CUSTÒDIA 
FLUVIAL DE RIBERES  DEL BAIX TER.  
ITINERARIS EXISTENTS EN ELS ESPAIS EN CUSTÒDIA FLUVIAL 

 
Àmbit d’ actuació: ÀMBIT DE CUSTÒDIA FLUVIAL DE LES RIBES DEL TER ENTRE 
BESCANÓ I SANT GREGORI 
Espai natural protegit: Xarxa Natura 2000 ZEC Riberes del Baix Ter  
  

XN00 Riberes del Baix Ter ITINERARIS FLUVIALS   



ACTUACIONS DE CONSERVACIÓ I GESTIÓ DE L’ÚS PÚBLIC ALS ESPAIS EN CUSTÒDIA 
FLUVIAL DE RIBERES  DEL BAIX TER.  

 
Àmbit d’ actuació: ÀMBIT DE CUSTÒDIA FLUVIAL DEL PLA D’EN XUNCLA A SARRIÀ 
Espai natural protegit: Xarxa Natura 2000 ZEC Riberes del Baix Ter  
  

SARRIÀ DE TER 



ACTUACIONS DE CONSERVACIÓ I GESTIÓ DE L’ÚS PÚBLIC ALS ESPAIS EN CUSTÒDIA 
FLUVIAL DE RIBERES  DEL BAIX TER.  

 
Àmbit d’ actuació: ÀMBIT DE CUSTÒDIA FLUVIAL DE  FOIXÀ -COLOMERS 
Espai natural protegit: Xarxa Natura 2000 ZEC Riberes del Baix Ter  
  

COLOMERS 



ACTUACIONS DE CONSERVACIÓ I GESTIÓ DE L’ÚS PÚBLIC ALS ESPAIS EN CUSTÒDIA 
FLUVIAL DE RIBERES  DEL BAIX TER.  
ITINERARIS EXISTENTS EN ELS ESPAIS EN CUSTÒDIA FLUVIAL 

 
Àmbit d’ actuació: ÀMBIT DE CUSTÒDIA FLUVIAL DE  FOIXÀ -COLOMERS 
Espai natural protegit: Xarxa Natura 2000 ZEC Riberes del Baix Ter  
  

XN00 Riberes del Baix Ter 

ITINERARIS FLUVIALS   

COLOMERS 



ACTUACIONS DE CONSERVACIÓ I GESTIÓ DE L’ÚS PÚBLIC ALS ESPAIS EN CUSTÒDIA 
FLUVIAL DE RIBERES  DEL BAIX TER.  

 
Àmbit d’ actuació: ÀMBIT DE CUSTÒDIA FLUVIAL DE L’ILLA  D’AVALL A JAFRE 
Espai natural protegit: Xarxa Natura 2000 ZEC Riberes del Baix Ter  
  

JAFRE 



ACTUACIONS DE CONSERVACIÓ I GESTIÓ DE L’ÚS PÚBLIC ALS ESPAIS EN CUSTÒDIA 
FLUVIAL DE RIBERES  DEL BAIX TER.  
ITINERARIS EXISTENTS EN ELS ESPAIS EN CUSTÒDIA FLUVIAL 

 
Àmbit d’ actuació: ÀMBIT DE CUSTÒDIA FLUVIAL DE L’ILLA  D’AVALL A JAFRE 
Espai natural protegit: Xarxa Natura 2000 ZEC Riberes del Baix Ter  
  

XN00 Riberes del Baix Ter 

ITINERARIS FLUVIALS   

JAFRE 



XN00 Riberes del Baix Ter 

Control tortugues invasores  
i seguiment Emys i Mauremys 

ACTUACIONS DE 
CONSERVACIÓ I GESTIÓ DE 
L’ÚS PÚBLIC ALS ESPAIS EN 
CUSTÒDIA FLUVIAL DE 
RIBERES DEL BAIX TER.  

 
  

FOIXÀ 



XN00 Riberes del Baix Ter 

Altres actuacions per a la conservació de la biodiversitat:  
Creació de microhàbitats  

ACTUACIONS DE 
CONSERVACIÓ I GESTIÓ DE 
L’ÚS PÚBLIC ALS ESPAIS EN 
CUSTÒDIA FLUVIAL DE 
RIBERES DEL BAIX TER.  

 
  

BESCANÓ 

FOIXÀ 



XN00 Riberes del Baix Ter 

Millora hàbitats per Emys   

ACTUACIONS DE 
CONSERVACIÓ I GESTIÓ DE 
L’ÚS PÚBLIC ALS ESPAIS EN 
CUSTÒDIA FLUVIAL DE 
RIBERES DEL BAIX TER.  

 
  

BESCANÓ 



XN00 Riberes del Baix Ter 

Millora hàbitats per Emys   

ACTUACIONS DE 
CONSERVACIÓ I GESTIÓ DE 
L’ÚS PÚBLIC ALS ESPAIS EN 
CUSTÒDIA FLUVIAL DE 
RIBERES DEL BAIX TER.  

 
  

FOIXÀ 


