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1 . PRESENTACIÓ DEL PLA 

L’Anella Verda de Girona neix amb l’objectiu d’unir i preservar els diferents 
espais naturals que envolten la Regió Metropolitana de Girona, consolidant així 
les àrees d’interès connector formades principalment per les grans masses 
forestals i boscos de ribera. Aquest espai garantirà la connexió ecològica entre 
els espais naturals de l’EIN de la Crosa de Sant Dalmai, l’EIN Rocacorba i 
l’EIN Gavarres, alhora que permetrà la connexió social dels diferents municipis 
per mitjà d’un itinerari interpretatiu. 
 
Per tal de garantir la funcionalitat d’aquest espai, es necessari aplicar una sèrie 
de mesures i actuacions que facilitin la seva conservació i protecció, tot 
desenvolupant les actuals activitats i donant a conèixer a la població el seu 
desenvolupament. D’aquesta manera l’espai actuarà com a element equilibrador 
des del punt de vista ambiental, econòmic i territorial. 
 
Aquest seguit d’actuacions són el resultat de les propostes i les aportacions de 
l’equip tècnic, els agents socials i econòmics i de les administracions públiques 
que intervenen en la realització de l’Anella Verda de Girona. Són essencials les 
experiències endegades en altres indrets com a referència en el redacció i 
desenvolupament del Pla, tot tenint en compte la realitat pròpia de l’espai.  
 
El Pla de Gestió marca doncs, la pauta de les actuacions per al 
desenvolupament d’activitats productives dins l’àmbit de l’Anella, la millora de 
les condicions ambientals, la implantació de les mesures d’execució necessàries 
per a la creació i gaudi de l’itinerari, com també de la infraestructura adient per 
garantir la permeabilitat social i ecològica del territori i, finalment la 
potenciació i promoció dels valors d’aquest territori. 
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2 . ORGANITZACIÓ DEL DOCUMENT 

En el present document es resumeixen els objectius de gestió, les 
actuacions directrius i les mesures de permeabilització 
d’infraestructures i restauració d’hàbitats, en el sector sud-oest de l’Anella 
Verda de Girona. Es presenten també les diferents zones considerades i els 
criteris seguits per a la seva designació.  
 
Al fer referència als objectius (general i específics) plantejats en la memòria 
descriptiva i justificativa, s’afegeix una referència sobre els àmbits de gestió 
implicats. 
 
Així, el conjunt de mesures i directrius s’han agrupat en funció dels següents 
àmbits: 
 

- Gestió agrícola i ramadera.  
- Gestió forestal. 
- Ús turístic i públic. 
- Biodiversitat i paisatge. 
- Restauració i condicionament de les àrees de millora ambiental. 
- Proposta d’itinerari interpretatiu i de la infraestructura associada per el 

seu gaudi. 
- Mesures de permeabilització d’infraestructures. 
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3 . OBJECTIU GENERAL I LÍNIES ESTRATÈGIQUES 

L’objectiu general de l’Anella Verda de Girona és consolidar i desenvolupar 
una matriu territorial que garanteixi la connectivitat ecològica del territori, tot 
impulsant activitats agrícoles, ramaderes, forestals i turístiques que permetin 
preservar els valors i les funcions d’aquest espai. 
 
Aquest objectiu general s’orienta vers cinc línies estratègiques:  
 

- Aconseguir un espai  natural de qualitat. 
 

- Fomentar el desenvolupament d’activitats agrícoles i ramaderes 
respectuoses amb l’entorn, i promoure especialment, en el sistemes 
productius, l’adopció i l’aplicació dels criteris ecològics. 

 
- Aplicar plans de gestió forestal que afavoreixin i garanteixin la 

diversitat específica i estructural del bosc, com també les diverses 
funcions d’aquest (ecològica, lúdica i productiva). 

 
- Promoure, consolidar i regular els usos turístics i públics de forma que 

siguin compatibles amb la conservació dels recursos naturals i culturals. 
 

- Garantir la permeabilitat ecològica i social de les infraestructures 
existents i previstes en el territori. 

 
Per tal de desenvolupar aquestes línies estratègiques, s’han previst unes 
directrius específiques a seguir i mesures concretes d’actuació. 
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4 . DIRECTRIUS ESPECÍFIQUES 

En aquest capítol es defineixen les directrius que cal seguir per part de les 
diferents administracions, agents responsables i societat en general per 
implantar els principals objectius que persegueix l’Anella Verda al seu pas pels 
municipis de Vilablareix i Aiguaviva. 
 
Línies estratègiques Directrius específiques 
  
  

1. Aconseguir un espai  natural de qualitat. 
 

 
1.1 Determinar la necessitat de conservar 

el territori inclòs dins l’àmbit de 
l’Anella Verda com a sòl no 
urbanitzable. 

1.2 Redactar un Pla de protecció i 
gestió dels aqüífers. 

1.3 Trasllat de les activitats i 
instal·lacions alienes als usos del 
medi rural. 

1.4 Promoure l’estudi i la recuperació 
d’espècies faunístiques. 

1.5 Impulsar el control i eliminació 
d’espècies exòtiques i de caràcter 
invasiu. 

  

2. Fomentar el desenvolupament 
d’activitats agrícoles i ramaderes 
respectuoses amb l’entorn. 

2.1 Afavorir la producció integrada i/o 
ecològica, per mitjà d’ajuts 
econòmics a projectes productius 
concrets, facilitant la distribució en els 
mercats propers d’aquestes varietats. 

2.2 Impulsar mesures administratives i 
fiscals especials per garantir el 
manteniment dels usos agraris. 

2.3 Campanya per la promoció i 
implantació de les bones pràctiques 
agrícoles i ramaderes. 
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3. Aplicar plans de gestió forestal que 
afavoreixin i garanteixin la diversitat 
específica i estructural del bosc. 

3.1 Impulsar mesures administratives i 
fiscals especials per garantir la 
correcta gestió de les masses 
forestals. 

3.2 Aplicar mesures de prevenció 
d’incendis forestals. 

 

  

  

4. Consolidar i regular els usos turístics i 
públics de forma que siguin compatibles amb 
la conservació dels recursos naturals i 
culturals. 

 
4.1 Promoure la concessió d’ajudes 

econòmiques a accions per la 
promoció, comercialització i 
dinamització dels recursos turístics 
locals i comarcals. 

4.2 Promoure en el disseny d’itineraris 
aquells traçats circulars, així com 
aquells que puguin connectar-se amb 
altres alternatives pròximes generant 
diferents possibilitats turístiques. 

4.3 Desenvolupar programes pedagògics 
sobre l’espai i les activitats 
tradicionals existents. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. Promoure la permeabilització de les 
infraestructures existents i previstes en el 
territori. 

 
5.1 Establir convenis de col·laboració 

entre les diferents administracions, 
òrgans i agents implicats en la gestió 
de les infraestructures viàries i 
ferroviàries. 

5.2 Realitzar un seguiment de les 
infraestructures per valorar l’impacte 
ambiental d’aquestes. 

5.3 Ordenar l’entorn natural per tal 
d’afavorir la connectivitat del territori 
per mitjà d’accions i mesures 
concretes de condicionament 
d’espais. 
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5 . MESURES I ACTUACIONS PROPOSADES 

5.1 SÍNTESI DE LES MESURES DE GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT 

Línies estratègiques Prioritat Mesures 
   
   

ALTA 

1.1 Pla especial de protecció del 
medi natural i del paisatge 

1.2 Redactar un pla de protecció i 
gestió dels aqüífers 

 
 

MITJANA 

1.3 Integrar-se dins la xarxa 
europea FEDENATUR 

1.4 Estudi per avaluar diferents 
mètodes de eradicació de les 
espècies vegetals al·lòctones 
invasores 

 
 

 
 
 

BAIXA 

1.5 Elaborar estratègies  de 
trasllat o eradicació de les 
activitats i instal·lacions 
alienes als usos del medi rural 
en l’àmbit i entorn de l’Anella 
Verda 

1.6 Programa per la millora de 
l’estat de conservació de les 
poblacions de quiròpters 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Aconseguir un espai  natural de 
qualitat. 

 

 
 
 
 
 
 

 

ALTA 
 

2.4 Pla de conservació d’activitats 
agroramaderes 

2.5 Creació d’un servei per al 
desenvolupament rural 

2.6 Desenvolupar contractes 
globals d’explotació 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Fomentar el desenvolupament 
d’activitats agrícoles i ramaderes 
respectuoses amb l’entorn. 

MITJANA 
 

2.7 Campanya per al foment del 
cooperativisme per a la 
revalorització dels productes 
agraris 

2.8 Campanya per la promoció i 
implantació de les bones 
pràctiques agrícoles i 
ramaderes 

2.9 Elaboració i aplicació d’un Pla 
de gestió de residus agrícoles 
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ALTA 
 

3.3 Desenvolupar contractes de 
custòdia del territori en 
l’àmbit forestal 

 
 
 

MITJANA 
 

3.4 Promoure la redacció de plans 
tècnics de gestió i millora 
forestal (PTGMF) i plans 
simples de gestió forestals 
(PSGF) 

3.5 Potenciar i coordinar les ADF 
existents 

 
 

3. Aplicar plans de gestió forestal 
que afavoreixin i garanteixin la 
diversitat específica i estructural del 
bosc. 

BAIXA 

3.6 Establir mecanismes per 
afavorir la substitució natural 
de les plantacions d’eucaliptus 
abandonades per masses de 
vegetació autòctona 

  
  

   

 
 

ALTA 
 
 
 
 
 
 

MITJANA 
 

4.4 Redactar el Pla de promoció 
turística de l’Anella Verda 

4.5 Impuls dels allotjaments de 
turisme rural 

 
 
4.6 Creació d’una xarxa 

complementraia d’itineraris 
interpretatius 

4.7 Identificar i promocionar 
aquells productes, 
destinacions i serveis adaptats 
per a persones amb 
discapacitat 

 
 

BAIXA 

4.8 Disseny de programes 
pedagògics dirigits a escoles 

4.9 Disseny de programes 
d’educació pedagògica per el 
públic en general 

4. Consolidar i regular els usos 
turístics i públics de forma que siguin 
compatibles amb la conservació dels 
recursos naturals i culturals. 
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5. Promoure la permeabilització de 
les infraestructures existents i 
previstes en el territori. 

ALTA 
 

 

5.4 Creació d’un protocol per a la 
implantació de noves 
infraestructures 

5.5 Seguiment de les 
infraestructures per valorar 
l’impacte sobre la fauna, 
identificant aquells punts de 
major incidència 

5.6 Establir i promoure la creació 
d’un protocol de gestió, 
manteniment i millora dels 
passos de fauna i tancaments 
perimetrals de les vies 
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5.2 MESURES DE GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT 

Tot seguit es descriuen aquelles mesures a executar a mig i llarg termini, 
necessàries per garantir la conservació i preservació dels espais que formen 
part de l’Anella Verda en aquest sector. 
 
Línia estratègica 
 
ACONSEGUIR UN ESPAI NATURAL DE QUALITAT 
 
Àmbit d’actuació 
 
BIODIVERSITAT I PAISATGE 
 
Directriu específica 
 
DETERMINAR LA NECESSITAT DE CONSERVAR EL TERRITORI INCLÒS DINS L’ÀMBIT DE 
L’ANELLA VERDA COM A SÒL NO URBANITZABLE 
 
Mesura 
 
PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL MEDI NATURAL I DEL PAISATGE 
  
Descripció 
 
La condició dels sòls presents en l’àmbit de l’anella com a elements equilibradors del territori, i 
el fet que tot l’espai es trobi sotmès a fortes pressions, determina la necessitat de conservar-
los com a sòl no urbanitzable. En aquest sentit caldria per garantir el seu objectiu l’elaboració, 
aprovació i aplicació del Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge, d’acord amb 
el que estableix el Dret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei d’urbanisme. 
 
Aquest Pla especial ha de tenir com a objectiu l’establiment de les determinacions, criteris, 
previsions i normativa pel reconeixement de l’àmbit de l’Anella i ha de contribuir als objectius 
generals de l’ordenament dels municipis de Vilablareix i Aiguaviva. D’aquesta manera, el 
document ha de fixar les línies d’ordenació de l’àmbit de l’Anella, les quals també poden ser 
incorporades en les diverses  figures de planejament previstes. 
 
Agents implicats 
 

- Ajuntaments 
- Consell comarcal del Gironès 
- Direcció General d’Urbanisme 
- Propietaris afectats 

 
Marc jurídic 
 

- Planejament urbanístic municipal vigent 
- Pla Territorial de les comarques gironines 
- Pla Director Urbanístic de l’Àrea Urbana de Girona 
- Ley 8/2007, de 28 de maig 
- Llei 2/2002, de 14 de març 

  
Prioritat Cost 
 
Alta 

 
15.000 € 
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Línia estratègica 
 
ACONSEGUIR UN ESPAI NATURAL DE QUALITAT 
 
Àmbit d’actuació 
 
BIODIVERSITAT I PAISATGE 
 
Directriu específica 
 
REDACTAR UN PLA DE PROTECCIÓ I GESTIÓ DELS AQÜÍFERS  
 
Mesura 
 
REDACTAR UN PLA DE PROTECCIÓ I GESTIÓ DELS AQÜÍFERS  
 
Descripció 
 
Caldria elaborar un Pla de protecció i gestió dels aqüífers que tingui per objectiu 
diagnosticar l’estat de les aigües subterrànies i permetre identificar els factors concrets i 
genèrics de degradació per establir una protecció i gestió adequada (proposta d’ordenació 
d’usos i perímetres de protecció, etc.).  
 
Agents implicats 
 

- Agència Catalana de l'Aigua (ACA) 
- Ajuntaments 

 
Marc jurídic 
 

- Decret Legislatiu 3/2003, de 4 novembre 
 
Prioritat Cost 
 
Alta 

 
16.000 € 
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Línia estratègica 
 
ACONSEGUIR UN ESPAI NATURAL DE QUALITAT 
 
Àmbit d’actuació 
 
BIODIVERSITAT I PAISATGE 
 
Directriu específica 
 
DETERMINAR LA NECESSITAT DE CONSERVAR EL TERRITORI INCLÒS DINS L’AMBIT DE 
L’ANELLA VERDA COM A SÒL NO URBANITZABLE 
 
Mesura 
 
INTEGRAR-SE DINS LA XARXA EUROPEA FEDENATUR 
 
Descripció 
 
La Federació Europea dels Espais Naturals i Rurals Metropolitans i Periurbans (Fedenatur) té 
l’objectiu de mobilitzar els gestors dels espais naturals metropolitans i periurbans que 
posseeixen una qualitat ambiental rica i diversificada.  
 
L’experiència en la gestió d’aquests espais adquirida en aquests darrers anys, ha posat de 
manifest la importància d’estructurar-ne el règim de preservació ja que per situació 
estratègica, aquestes es veuen sotmesos a un alt índex de pressió humana i, com a 
conseqüència, de rebre diversos impactes. 
 
En aquest sentit, la integració a aquesta Federació permetrà mantenir un intercanvi 
d’experiències sobre els models de planificació, protecció, gestió i finançament que s’apliquen a 
Europa, a la vegada que també permetrà avaluar les estratègies i adaptar constantment els 
models vigents a les tendències de gestió actuals. 
 
Agents implicats 
 

- Ajuntaments 
- Consell Comarcal del Gironès 
- Diputació de Girona 
- Federació Europea d'Espais Naturals i Rurals Metropolitans i Periurbans 

 
Marc jurídic 
 

- Planejament urbanístic municipal vigent 
- Pla Territorial de les comarques gironines 
- Pla Director Urbanístic de l’Àrea Urbana de Girona 
- Ley 8/2007, de 28 de maig 
- Llei 2/2002, de 14 de març 

 
 
Prioritat Cost 
 
Mitjana 

 
1.000 € 
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Línia estratègica 
 
ACONSEGUIR UN ESPAI NATURAL DE QUALITAT 
 
Àmbit d’actuació 
 
BIODIVERSITAT I PAISATGE 
 
Directriu específica 
 
IMPULSAR EL CONTROL I ELIMINACIÓ D’ESPÈCIES EXÒTIQUES I DE CARÀCTER INVASIU 
 
Mesura 
 
ESTUDI PER AVALUAR DIFERENTS MÈTODES DE ERADICACIÓ DE LES ESPÈCIES VEGETALS 
AL·LÒCTONES INVASORES 
 
Descripció 
 
Per tal d’aconseguir la retirada efectiva de les espècies vegetals al·lòctones amb caràcter 
invasiu que impedeixen el desenvolupament natural dels hàbitats presents, es preveu 
realitzar un estudi, on es determinin els mecanismes i mètodes per la seva eliminació. 
 
Les espècies que ha d’incloure aquest estudi, són: 
 

- Canya (Arundo donax) 
- Gineri (Cortaderia selloana) 
- Acàcia blanca (Robinia pseudoacia) 
- Seneci del Cap Verd (Senecio inaequidens) 

 
Agents implicats 
 

- Ajuntaments 
- Universitat de Girona 
- Propietaris afectats 

 
Marc jurídic 
 

- Ley 42/2007, de 13 de diciembre 
 
Prioritat Cost 
 
Mitjana 

 
7.500 € 
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Línia estratègica 
 
ACONSEGUIR UN ESPAI NATURAL DE QUALITAT 
 
Àmbit d’actuació 
 
BIODIVERSITAT I PAISATGE 
 
Directriu específica 
 
TRASLLAT DE LES ACTIVITATS I INSTAL·LACIONS ALIENES ALS USOS DEL MEDI RURAL 
 
Mesura 
 
ELABORAR ESTRATÈGIES DE TRASLLAT O ERADICACIÓ DE LES ACTIVITATS I INSTAL·LACIONS 
ALIENES ALS USOS DEL MEDI RURAL EN L’ÀMBIT I ENTORN DE L’ANELLA VERDA 
  
Descripció 
 
Previ coneixement de la situació administrativa de les instal·lacions dedicades a usos aliens al 
medi rural, s’elaborarà una estratègia d’eliminació i/o trasllat que contempli les opcions, o bé 
de compra dels drets o bé, d’exclusió de l'àmbit d'ordenació, perquè una vegada acabi la 
llicència s’hagin de traslladar fora de l'espai inclòs dins l'Anella. 
 
Aquesta estratègia l’han d’elaborar els ajuntaments, ja que son els responsables directes de la 
gestió territorial del seu àmbit municipal i els que tenen la capacitat legal suficient per actuar. 
A més, en aquestes estratègies caldria especificar la seva aplicació, és a dir les diverses vies, 
fases i temporalitzacions en funció de les característiques de les activitats i la seva situació 
administrativa. 
 
Agents implicats 
 

- Ajuntaments 
- Consell comarcal del Gironès 
- Propietaris d’activitats 
- Direcció General d’Urbanisme 

 
Marc jurídic 
 

- Planejament urbanístic municipal vigent 
- Pla Director Urbanístic de l’Àrea Urbana de Girona 
- Ley 8/2007, de 28 de maig 
- Llei 2/2002, de 14 de març 

  
Prioritat Cost 
 
Baixa 

 
12.000 € 
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Línia estratègica 
 
ACONSEGUIR UN ESPAI NATURAL DE QUALITAT 
 
Àmbit d’actuació 
 
BIODIVERSITAT I PAISATGE 
 
Directriu específica 
 
PROMOURE L’ESTUDI I LA RECUPERACIÓ D’ESPÈCIES FAUNÍSTIQUES 
 
Mesura 
 
PROGRAMA PER LA MILLORA DE L’ESTAT DE CONSERVACIÓ DE LES POBLACIONS DE 
QUIRÒPTERS 
 
Descripció 
 
Aquest programa es basarà en un estudi de l’estat actual de les poblacions de quiròpters 
presents en l’àmbit de l’Anella. L’objectiu és poder determinar la seva distribució, identificació i 
prospecció dels punts amb presència potencial, per tal de millorar les mesures específiques 
aplicables a la gestió dels hàbitats naturals i seminaturals, i en especial de l’estat de 
conservació dels elements d’interès (edificacions, etc.) així com de l’ecosistema forestal en 
general. 
 
Agents implicats 
 

- Ajuntaments 
- Universitat de Girona 
- Propietaris afectats  

 
Marc jurídic 
 

- Ley 42/2007, de 13 de diciembre 
- Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig 

 
Prioritat Cost 
 
Baixa 

 
4.500 € 
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Línia estratègica 
 
FOMENTAR EL DESENVOLUPAMENT D’ACTIVITATS AGRÍCOLES I RAMADERES RESPECTUOSES 
AMB L’ENTORN, POTENCIANT ESPECIALMENT AQUELLES QUE SEGUEIXIN CRITERIS ECOLÒGICS 
 
Àmbit d’actuació 
 
GESTIÓ AGRÍCOLA I RAMADERA 
 
Directriu específica 
 
AFAVORIR LA PRODUCCIÓ INTEGRADA I/O ECOLÒGICA, PER MITJÀ D’AJUTS ECONÒMICS A 
PROJECTES PRODUCTIUS CONCRETS, FACILITANT LA DISTRIBUCIÓ EN ELS MERCATS PROPERS 
D’AQUESTES VARIETATS 
 
Mesura 
 
PLA DE CONVERSIÓ D’ACTIVITATS AGRORAMADERES 
 
Descripció 
 
El Pla de conversió té per objectiu transformar, mitjançant l’establiment de diversos 
instruments, una explotació dirigida amb mètodes convencionals per una de basada en la 
producció agrícola de caire ecològic i/o integrada. 
 
Per adoptar mètodes ecològics cal complir amb una fase de conversió que dura dos anys pels 
cultius herbacis anuals, tres pels cultius perennes i de 6 setmanes a 12 mesos per les 
explotacions ramaderes.  
 
En aquest sentit el Pla de conversió d’activitats agrícoles ha de determinar curosament els 
potencials i els desavantatges de les explotacions interessades en la conversió, i les solucions 
tècniques i econòmiques més adequades per cada cas.  
  
Agents implicats 
 

- Ajuntaments 
- Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural 
- Associacions pageses i pagesos 
- Associacions ramaderes i ramaders 

 
Marc jurídic 
 

- Real Decreto 4/2001, de 12 de gener 
- Reglament 2092/91/CEE 
- Llei 18/2001, de 31 de desembre 

 
Prioritat Cost 
 
Alta 

 
14.000 € 
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Línia estratègica 
 
ACONSEGUIR UN ESPAI NATURAL DE QUALITAT 
 
Àmbit d’actuació 
 
GESTIÓ AGRÍCOLA I RAMADERA 
 
Directriu específica 
 
IMPULSAR MESURES ADMINISTRATIVES I FISCALS ESPECIALS PER GARANTIR EL MANTENIMENT 
DELS USOS AGRARIS DEL SÒL 
 
Mesura 
 
CREACIÓ D’UN SERVEI PER AL DESENVOLUPAMENT RURAL 
 
Descripció 
 
Es proposa la creació d’un Servei per al Desenvolupament Rural amb recursos suficients per tal 
de promoure i realitzar tasques com: assessorament a les explotacions ramaderes familiars, i 
estudi d’alternatives d’ingressos complementaris; formació continuada i assessorament en 
diferents àmbits, com a mesura exclusivament a curt termini (normativa, millors tecnologies 
disponibles, etc.); promoció de Plans de Millora de les explotacions; promoció de marques i 
productes propis de la zona; assessorament en la gestió dels residus agroramaders; promoure 
la recerca d’alternatives de cultiu, així com el seguiment de camps d’assaig a la zona; tractar 
l’erosió del sòl degut a la gestió agrícola i ramadera actual; realització de plans d’adobat a les 
explotacions agrícoles; incentivar la continuïtat dels joves a les explotacions agràries, a través 
de la modernització que en garanteixi la seva viabilitat; facilitar informació de les subvencions 
a les que es poden accedir els agricultors i ramaders de la zona; i potenciar la diversificació 
d’activitats rurals. 
 
Agents implicats 
 

- Ajuntaments 
- Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural  
- Xarxa de custòdia del territori 
- Propietaris interessats 

 
Marc jurídic 
 

- Real Decreto 4/2001, de 12 de gener 
- Llei 18/2001, de 31 de desembre 

  
Prioritat Cost 
 
Alta 

 
18.000 € 
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Línia estratègica 
 
ACONSEGUIR UN ESPAI NATURAL DE QUALITAT 
 
Àmbit d’actuació 
 
GESTIÓ AGRÍCOLA I RAMADERA 
 
Directriu específica 
 
IMPULSAR MESURES ADMINISTRATIVES I FISCALS ESPECIALS PER GARANTIR EL MANTENIMENT 
DELS USOS AGRARIS DEL SÒL 
 
Mesura 
 
DESENVOLUPAR CONTRACTES GLOBALS D’EXPLOTACIÓ 
  
Descripció 
 
Els Contractes Globals d'Explotació són un sistema contractual integrat que té per objectiu 
afavorir el foment de la producció d'aliments de qualitat, la millora de les condicions de vida i 
treball dels pagesos, el manteniment del paisatge agrari i de l‘espai natural, l’ordenació de les 
pràctiques agràries i la incorporació de joves a aquest sector. 
 
Aquests contractes sorgeixen del compromís voluntari dels pagesos amb la societat, que es 
concreta a través de l’Administració, per fer una agricultura basada en pràctiques més 
respectuoses amb el medi ambient i actuar com a gestor del territori. Aquest compromís s’ha 
de valorar i compensar econòmicament, i cal potenciar-lo en aquelles produccions amb 
dificultats econòmiques i de viabilitat. 
  
Agents implicats 
 

- Ajuntaments 
- Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural  
- Xarxa de custòdia del territori 
- Propietaris interessats 

 
Marc jurídic 
 

- Real Decreto 4/2001, de 12 de gener 
- Llei 18/2001, de 31 de desembre 

  
Prioritat Cost 
 
Alta 

 
5.000 € 
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Línia estratègica 
 
FOMENTAR EL DESENVOLUPAMENT D’ACTIVITATS AGRÍCOLES I RAMADERES RESPECTUOSES 
AMB L’ENTORN, POTENCIANT ESPECIALMENT AQUELLES QUE SEGUEIXIN CRITERIS ECOLÒGICS 
 
Àmbit d’actuació 
 
GESTIÓ AGRÍCOLA I RAMADERA 
 
Directriu específica 
 
IMPULSAR MESURES ADMINISTRATIVES I FISCALS ESPECIALS PER GARANTIR EL MANTENIMENT 
DELS USOS AGRARIS DEL SÒL 
 
Mesura 
 
CAMPANYA PER AL FOMENT DEL COOPERATIVISME PER A LA REVALORITZACIÓ DELS 
PRODUCTES AGRARIS 
 
Descripció 
 
Les cooperatives agrícoles, desenvolupen estratègies de transformació i comercialització de 
productes que faciliten el desenvolupament del sector primari, maximitzant els beneficis als 
productors i millorant la qualitat del producte. 
 
En aquest sentit, aquesta pot ser una fórmula empresarial clau pel manteniment de les 
activitats primàries i per tant caldria diagnosticar l’estat actual i potencial del sector agrícola i 
analitzar la possible implantació.   
 
Agents implicats 
 

- Ajuntaments 
- Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural 
- Associacions pageses i pagesos 
- Associacions ramaderes i ramaders 

 
Marc jurídic 
 

- Real Decreto 4/2001, de 12 de gener 
- Llei 18/2001, de 31 de desembre 
- Llei 18/2002, de 5 de juliol 

 
Prioritat Cost 
 
Mitjana 

 
4.500 € 
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Línia estratègica 
 
FOMENTAR EL DESENVOLUPAMENT D’ACTIVITATS AGRÍCOLES I RAMADERES RESPECTUOSES 
AMB L’ENTORN, POTENCIANT ESPECIALMENT AQUELLES QUE SEGUEIXIN CRITERIS ECOLÒGICS 
 
Àmbit d’actuació 
 
GESTIÓ AGRÍCOLA I RAMADERA 
 
Directriu específica 
 
CAMPANYA PER A LA PROMOCIÓ I IMPLANTACIÓ DE LES BONES PRÀCTIQUES AGRÍCOLES I 
RAMADERES 
 
Mesura 
 
CAMPANYA PER LA PROMOCIÓ I IMPLANTACIÓ DE LES BONES PRÀCTIQUES AGRÍCOLES I 
RAMADERES 
 
Descripció 
 
Tot i que les bones pràctiques agràries i ramaderes abasten diferents àmbits (benestar animal, 
conservació de les pastures, gestió dels residus ramaders,...) de manera preferent s’inclourà el 
Codi de bones pràctiques agràries en relació al nitrogen elaborat pel Departament 
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, que és d’obligat compliment en els municipis classificats com 
a vulnerables a la contaminació produïda pels nitrats d’origen agrari. 
 
Des de l’ajuntament s’ha de vetllar per al compliment d’aquestes i per a aconseguir-ne la 
difusió a través de xerrades, jornades, edició de tríptics o llibrets informatius. 
 
Agents implicats 
 

- Ajuntaments 
- Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca. 
- Propietaris afectats 

 
Marc jurídic 
 

- Real Decreto 4/2001, de 12 de gener 
- Llei 18/2001, de 31 de desembre 

 
Prioritat Cost 
 
Mitjana 

 
4.500 € 
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Línia estratègica 
 
FOMENTAR EL DESENVOLUPAMENT D’ACTIVITATS AGRÍCOLES I RAMADERES RESPECTUOSES 
AMB L’ENTORN, POTENCIANT ESPECIALMENT AQUELLES QUE SEGUEIXIN CRITERIS ECOLÒGICS 
 
Àmbit d’actuació 
 
GESTIÓ AGRÍCOLA I RAMADERA 
 
Directriu específica 
 
CAMPANYA PER LA PROMOCIÓ I IMPLANTACIÓ DE LES BONES PRÀCTIQUES AGRÍCOLES I 
RAMADERES 
 
Mesura 
 
ELABORACIÓ I APLICACIÓ D’UN PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS AGRÍCOLES 
 
Descripció 
 
Les pràctiques agrícoles generen uns residus que no són reciclaves en el marc de l’explotació 
agrícola. És el cas dels plàstics d’hivernacles, els envasos de fitosanitaris, etc. També hi ha 
dificultats alhora de gestionar els purins, les restes orgàniques i altres productes químics (olis 
d’automòbil, productes de neteja, etc.). 
  
Es tracta, en cada cas, d’actuar de suport a la implementació i difusió dels plans integrats de 
gestió i elaborar un pla que prevegi fórmules per derivar cadascun dels diversos productes cap 
al reciclatge o a l’abocador si no hi ha cap altra alternativa. 
 
Agents implicats 
 

- Ajuntaments 
- Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural  
- Associacions pageses i pagesos 
- Associacions ramaderes i ramaders 
- Agència Catalana de Residus 
 

Marc jurídic 
 

- Real Decreto 4/2001, de 12 de gener 
- Real Decreto 1416/2001, de 14 de desembre 
- Ley 10/1998, de 21 de abril 
- Llei 18/2001, de 31 de desembre 
- Decret 220/2001, d’1 d’agost 
- Decret 93/1999, de 6 d’abril 

 
Prioritat Cost 
 
Mitjana 

 
6.500 € 
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Línia estratègica 
 
APLICAR PLANS DE GESTIÓ FORESTAL QUE AFAVOREIXIN I GARANTEIXIN LA DIVERSITAT 
ESPECÍFICA I ESTRUCTURAL DEL BOSC 
 
Àmbit d’actuació 
 
BIODIVERSITAT I PAISATGE 
 
Directriu específica 
 
IMPULSAR MESURES ADMINISTRATIVES I FISCALS ESPECIALS PER GARANTIR LA CORRECTA 
GESTIÓ DE LES MASSES FORESTALS 
 
Mesura 
 
DESENVOLUPAR CONTRACTES DE CUSTÒDIA DEL TERRITORI EN L’ÀMBIT FORESTAL 
  
Descripció 
 
La gestió activa de les finques forestals és essencial per minimitzar els efectes destructius dels 
aiguats, evitar la pèrdua de sòl fèrtil, facilitar la infiltració de l'aigua, regular les crescudes del 
nivell de l'aigua dels rius, reduir el risc d’incendis forestals i millorar la biodiversitat associada. 
 
Aquests contractes són de caràcter voluntari, i aniran destinats a entitats de custòdia 
(associacions ecologistes, associacions de defensa forestal, grups excursionistes, etc.) i, als 
propietaris de terrenys forestals, amb l’objectiu de millorar la qualitat de les masses forestals i 
garantir-ne la conservació. 
 
Agents implicats 
 

- Ajuntaments 
- Departament de Medi Ambient i Habitatge  
- Xarxa de custòdia del territori 
- Propietaris interessats 

 
Marc jurídic 
 

- Ley 43/2003, de 21 de novembre 
- Llei 6/1988, de 30 de març 

  
Prioritat Cost 
 
Alta 

 
5.500 € 
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Línia estratègica 
 
APLICAR PLANS DE GESTIÓ FORESTAL QUE AFAVOREIXIN I GARANTEIXIN LA DIVERSITAT 
ESPECÍFICA I ESTRUCTURAL DEL BOSC 
 
Àmbit d’actuació 
 
GESTIÓ FORESTAL 
 
Directriu específica 
 
IMPULSAR MESURES ADMINISTRATIVES I FISCALS ESPECIALS PER GARANTIR LA CORRECTA 
GESTIÓ DE LES MASSES FORESTALS 
 
Mesura 
 
PROMOURE LA REDACCIÓ DE PLANS TÈCNICS DE GESTIÓ I MILLORA FORESTAL (PTGMF) I 
PLANS SIMPLES DE GESTIÓ FORESTALS (PSGF) 
 
Descripció 
 
Els plans tècnics de gestió forestal reflecteixen els boscos i les superfícies prioritàries a actuar, 
segons els diversos criteris tècnics i socials. S’especifica el tipus de tractament silvícola a 
realitzar, el cost estimat de les actuacions i la planificació dels treballs en el temps, segons la 
prioritat silvícola i les previsions d’inversió de cada propietari o agrupació. La vigència 
d’aquests, va de deu a trenta anys en el cas dels PTGMF i de deu a 15 anys en el cas dels 
PSGF. En finalitzar, el propietari pot fer la revisió per tal de prorrogar el pla. 
 
Aquests plans han de determinar les actuacions silvícoles mínimes i necessàries pel 
manteniment i millora de l’estabilitat i vitalitat d’una massa forestal, segons la seva funció 
prioritària (producció forestal, conservació, lleure, etc.). 
  
Agents implicats 
 

- Ajuntaments 
- Departament de Medi Ambient i Habitatge  
- Propietaris interessats 

 
Marc jurídic 
 

- Ley 43/2003, de 21 de novembre 
- Llei 6/1988, de 30 de març 
- Llei 7/1999, de 30 de juliol 
- Decret 206/2005, de 27 de setembre 

 
Prioritat Cost 
 
Mitjana 

 
3.500 € 
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Línia estratègica 
 
APLICAR PLANS DE GESTIÓ FORESTAL QUE AFAVOREIXIN I GARANTEIXIN LA DIVERSITAT 
ESPECÍFICA I ESTRUCTURAL DEL BOSC 
 
Àmbit d’actuació 
 
BIODIVERSITAT I PAISATGE 
 
Directriu específica 
 
APLICAR MESURES DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS 
 
Mesura 
 
POTENCIAR I COORDINAR LES ADF EXISTENTS 
  
Descripció 
 
Per tal de millorar la capacitat en la detecció i prevenció d’incendis, es proposa potenciar i 
intensificar la relació i coordinació entre les diferents ADF’s de la comarca del Gironès 
(Cinyana, Sant Jordi Desvalls, Muntanyes de Llémena, Cervià de Ter, Sant Julià de Ramis – 
Medinyà, Sant Martí Vell – Juià - Celrà, Girona, Puig d'Arques, Quart, Giselva, Cassà de la selva 
i Llagostera). 
 
Aquesta millora de les relacions i comunicacions entre les diferents associacions garantirà 
l’elaboració i execució de programes comuns de vigilància i de prevenció d’incendis, la creació i 
manteniment d’infraestructures compartides (xarxa de camins, punts d’aigua, etc.), i la 
col·laboració en l’extinció d’incendis. Tanmateix, a través d’aquesta coordinació també es podrà 
tractar temes per a millorar la logística i els recursos existents i/o compartits. 
 
Agents implicats 
 

- Ajuntaments 
- Departament de Medi Ambient i Habitatge  
- Diputació de Girona 
- Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació 
- Associacions de Defensa Forestal 

 
Marc jurídic 
 

- Ley 43/2003, de 21 de novembre 
- Llei 6/1988, de 30 de març 

 
Prioritat Cost 
 
Mitjana 

 
4.500 € 
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Línia estratègica 
 
APLICAR PLANS DE GESTIÓ FORESTAL QUE AFAVOREIXIN I GARANTEIXIN LA DIVERSITAT 
ESPECÍFICA I ESTRUCTURAL DEL BOSC 
 
Àmbit d’actuació 
 
GESTIÓ FORESTAL 
 
Directriu específica 
 
IMPULSAR MESURES ADMINISTRATIVES I FISCALS ESPECIALS PER GARANTIR LA CORRECTA 
GESTIÓ DE LES MASSES FORESTALS 
 
Mesura 
 
ESTABLIR MECANISMES PER AFAVORIR LA SUBSTITUCIÓ NATURAL DE LES PLANTACIONS 
D’EUCALIPTUS ABANDONADES PER MASSES DE VEGETACIÓ AUTOCTONA  
  
Descripció 
 
En aquelles finques forestals on les plantacions d’eucaliptus han estat abandonades i ja s’han 
iniciat els processos de successió vegetal intrínsecs, caldria, mitjançant l’elaboració d’un pla de 
gestió forestal, incentivar aquesta evolució ecològica i per tant, afavorir la vegetació autòctona 
i eliminar els peus d’eucaliptus.   
 
Agents implicats 
 

- Ajuntaments 
- Departament de Medi Ambient i Habitatge  
- Diputació de Girona 
- Propietaris interessats 

 
Marc jurídic 
 

- Llei 6/1988, de 30 de març 
- Planejament vigent 

  
Prioritat Cost 
 
Baixa 

 
6.000 € 
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Línia estratègica 
 
CONSOLIDAR I REGULAR ELS USOS TURÍSTICS I PÚBLICS DE FORMA QUE SIGUIN 
COMPATIBLES AMB LA CONSERVACIÓ ELS RECURSOS NATURALS I CULTURALS 
 
Àmbit d’actuació 
 
ÚS TURÍSTIC I PÚBLIC 
 
Directriu específica 
 
PROMOURE LA CONCESSIÓ D’AJUDES ECONÒMIQUES A ACCIONS PER LA PROMOCIÓ, 
COMERCIALITZACIÓ I DINAMITZACIÓ DELS RECURSOS TURÍSTICS LOCALS I COMARCALS 
 
Mesura 
 
REDACTAR EL PLA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA DE L’ANELLA VERDA 
 
Descripció 
 
La promoció turística de l’espai pretén que l’Anella sigui considerada com una destinació 
turística de qualitat i tranquil·litat dins les comarques gironines, on la natura i el patrimoni són 
elements claus per moure l’interès del visitant, al mateix temps que els camins i rutes faciliten 
la seva descoberta.  
 
Així, aquest Pla definirà les estratègies de comunicació i el públic potencial receptor, així com 
les eines bàsiques per adaptar-se a aquestes. És essencial la creació d’un portal web 
d’informació, on es recullin els valors, els serveis i activitats que s’ofereixen, etc., com també 
l’edició de fulletons i tríptics de difusió d’aquest espai repartits en els indrets estratègics i 
potencials per l’arribada de visitants. 
 
Agents implicats 
 

- Ajuntaments 
- Consell Comarcal dels Gironès 
- Diputació de Girona 
- Departament d’Economia i Finances 

 
 
Marc jurídic 
 

- Llei 13/2002, de 21 de juny 
 
Prioritat Cost 
 
Alta 

 
12.000 € 
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Línia estratègica 
 
CONSOLIDAR I REGULAR ELS USOS TURÍSTICS I PÚBLICS DE FORMA QUE SIGUIN 
COMPATIBLES AMB LA CONSERVACIÓ ELS RECURSOS NATURALS I CULTURALS 
 
Àmbit d’actuació 
 
ÚS TURÍSTIC I PÚBLIC 
 
Directriu específica 
 
PROMOURE LA CONCESSIÓ D’AJUDES ECONÒMIQUES A ACCIONS PER LA PROMOCIÓ, 
COMERCIALITZACIÓ I DINAMITZACIÓ DELS RECURSOS TURÍSTICS LOCALS I COMARCALS 
 
Mesura 
 
IMPULS DELS ALLOTJAMENTS DE TURISME RURAL  
 
Descripció 
 
Es tracta de promoure, mitjançant ajudes fiscals, la conversió d’aquelles edificacions ja 
existents que vulguin esdevenir allotjaments de turisme rural, i elaborar una estratègia 
concreta per difondre la seva oferta.  
 
Agents implicats 
 

- Ajuntaments 
- Consell Comarcal dels Gironès 
- Diputació de Girona 
- Departament d’Economia i Finances 

 
 
Marc jurídic 
 

- Llei 13/2002, de 21 de juny 
 
Prioritat Cost 
 
Alta 

 
25.000 € 
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Línia estratègica 
 
CONSOLIDAR I REGULAR ELS USOS TURÍSTICS I PÚBLICS DE FORMA QUE SIGUIN 
COMPATIBLES AMB LA CONSERVACIÓ ELS RECURSOS NATURALS I CULTURALS 
 
Àmbit d’actuació 
 
ÚS TURÍSTIC I PÚBLIC 
 
Directriu específica 
 
PROMOURE EN EL DISSENY D’ITINERARIS AQUELLS TRAÇATS CIRCULARS, AIXÍ COM AQUELLS 
QUE PUGUIN CONNECTAR-SE AMB ALTRES ALTERNATIVES PRÒXIMES GENERANT DIFERENTS 
POSSIBILITATS TURÍSTIQUES 
 
Mesura 
 
CREACIÓ D’UNA XARXA COMPLEMENTARIA D’ITINERARIS INTERPRETATIUS 
 
Descripció 
 
La important xarxa de camins i el patrimoni natural i cultural associat, permet definir 
recorreguts i itineraris secundaris que complementin l’itinerari principal de l’Anella. Aquests 
també han d’oferir elements pedagògics que posin èmfasi en aquells valors més importants i 
per tant, han de complementar l’itinerari principal facilitant el coneixement de l’entorn per part 
dels visitants i residents. 
 
La creació d’aquests hauria de preveure diverses actuacions, com la senyalització, la definició 
de les temàtiques a tractar, accions de neteja i condicionament puntal, manteniment dels 
ferms, o impulsar l’accés a la utilització de la xarxa a les persones amb mobilitat reduïda. 
 
Agents implicats 
 

- Ajuntaments 
- Consell Comarcal dels Gironès 
- Diputació de Girona 

 
Marc jurídic 
 

- Planejament vigent 
- Llei 9/1995, de 27 de juliol 
- Llei 13/2002, de 21 de juny 

 
Prioritat Cost 
 
Mitjana 

 
18.000 € 
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Línia estratègica 
 
CONSOLIDAR I REGULAR ELS USOS TURÍSTICS I PÚBLICS DE FORMA QUE SIGUIN 
COMPATIBLES AMB LA CONSERVACIÓ ELS RECURSOS NATURALS I CULTURALS 
 
Àmbit d’actuació 
 
ÚS TURÍSTIC I PÚBLIC 
 
Directriu específica 
 
PROMOURE LA CONCESSIÓ D’AJUDES ECONÒMIQUES A ACCIONS PER LA PROMOCIÓ, 
COMERCIALITZACIÓ I DINAMITZACIÓ DELS RECURSOS TURÍSTICS LOCALS I COMARCALS 
 
Mesura 
 
IDENTIFICAR I PROMOCIONAR AQUELLS PRODUCTES, DESTINACIONS I SERVEIS ADAPTATS PER 
A PERSONES AMB DISCAPACITAT 
 
Descripció 
 
Impulsar el turisme accessible dins l’àmbit de l’Anella garanteix un dret a aquelles persones 
amb discapacitat. 
 
És important conèixer els nivells d’accessibilitat turística de que disposa el conjunt de l’oferta 
turística actual mitjançant una diagnosi de la situació i elaborar un programa per tal de superar 
les principals mancances. Tanmateix, s’hauria de reconèixer aquelles empreses i establiments 
amb condicions adequades d’accessibilitat per a persones amb discapacitat o mobilitat reduïda 
mitjançant accions de promoció i comercialització turística. 
 
Agents implicats 
 

- Ajuntaments 
- Consell Comarcal dels Gironès 
- Diputació de Girona 
- Departament d’Economia i Finances 

 
Marc jurídic 
 

- Planejament vigent 
- Llei 13/2002, de 21 de juny 

 
Prioritat Cost 
 
Mitjana 

 
6.000 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  LA COPA SCCL - Gran Via Jaume I, núm. 10, 2on. - 1ª 17001 Girona.  
  Tel./Fax 872 080 258 c/e  info@lacopa.cc 
 

32

Línia estratègica 
 
CONSOLIDAR I REGULAR ELS USOS TURÍSTICS I PÚBLICS DE FORMA QUE SIGUIN 
COMPATIBLES AMB LA CONSERVACIÓ ELS RECURSOS NATURALS I CULTURALS 
 
Àmbit d’actuació 
 
ÚS TURÍSTIC I PÚBLIC 
 
Directriu específica 
 
DESENVOLUPAR PROGRAMES PEDAGÒGICS SOBRE L’ESPAI I LES ACTIVITATS TRADICIONALS 
EXISTENTS 
 
Mesura 
 
DISSENY DE PROGRAMES PEDAGÒGICS DIRIGITS A ESCOLES 
 
Descripció 
 
Les activitats educatives tenen una importància clau per implicar la societat en la conservació i 
desenvolupament d’aquest espai, que és fonamental per la determinació del model territorial. 
 
Així, el disseny de programes pedagògics per escoles tindrà com a objectiu donar la descoberta 
dels aspectes generals o sectorials del medi (espais naturalitzats, activitats tradicionals, 
l’evolució dels usos del sòl, la importància de la connectivitat, etc), tot cercant per mitjà de 
guiatges el reconeixement i estima pel territori per part dels escolars.  
 
Es farà especial èmfasi als aspectes de medi natural i conservació del territori, com també als 
aprofitaments agrícoles, ramaders i silvícoles, per tal d’aconseguir mantenir l’atenció dels 
grups d’escolars i potenciar el coneixement i el sentiment de respecte per la qualitat ambiental 
del territori.  
 
Agents implicats 
 

- Ajuntaments 
- Consell Comarcal del Gironès 
- Diputació de Girona 
- Departament d'Educació 

 
Marc jurídic 
 
 
Prioritat  Cost 
 
Baixa 

 
10.000 € 
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Línia estratègica 
 
CONSOLIDAR I REGULAR ELS USOS TURÍSTICS I PÚBLICS DE FORMA QUE SIGUIN 
COMPATIBLES AMB LA CONSERVACIÓ ELS RECURSOS NATURALS I CULTURALS 
 
Àmbit d’actuació 
 
ÚS TURÍSTIC I PÚBLIC 
 
Directriu específica 
 
DESENVOLUPAR PROGRAMES PEDAGÒGICS SOBRE L’ESPAI I LES ACTIVITATS TRADICIONALS 
EXISTENTS 
 
Mesura 
 
DISSENY DE PROGRAMES D’EDUCACIÓ PEDAGÒGICA PER EL PÚBLIC EN GENERAL 
 
Descripció 
 
Les activitats educatives tenen una importància clau per implicar la societat en la conservació i 
desenvolupament d’aquest espai, que és fonamental per la determinació del model territorial. 
 
Així, el disseny de programes pedagògics per el públic en general tindrà com a objectiu donar a 
conèixer a través de l’utilització de diversos mitjans (guiatges, edicions de material divulgatiu, 
etc.) aspectes generals o sectorials del medi (espais naturalitzats, activitats tradicionals, 
l’evolució dels usos del sòl, la importància de la connectivitat, etc).   
 
Agents implicats 
 

- Ajuntaments 
- Consell Comarcal del Gironès 
- Diputació de Girona 
- Departament d'Educació 

 
Marc jurídic 
 
 
Prioritat Cost 
 
Baixa 

 
10.000 € 
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Línia estratègica 
 
PROMOURE LA PERMEABILITZACIÓ DE LES INFRAESTRUCTURES EXISTENTS I PREVISTES EN EL 
TERRITORI 
 
Àmbit d’actuació 
 
MESURES DE PERMEABITLITZACIÓ D’INFRAESTRUCTURES  
 
Directriu específica 
 
ESTABLIR CONVENIS DE COL·LABORACIÓ ENTRE LES DIFERENTS ADMINISTRACIONS, ÒRGANS I 
AGENTS IMPLICATS EN LA GESTIÓ DE LES INFRAESTRUCTURES VIÀRIES I FERROVIÀRIES  
 
Mesura 
 
CREACIÓ D’UN PROTOCOL PER A LA IMPLANTACIÓ DE NOVES INFRAESTRUCTURES 
 
Descripció 
 
L’aparició i ampliació d’un seguit d’infraestructures condicionarà la connectivitat de tota la 
comarca i del territori en general. Així, cal que les noves infraestructures prevegin les mesures 
necessàries per a la conservació de la connectivitat ecològica i social, així com d’aquells espais 
amb hàbitats i espècies més singulars o representatius. 
 
Les dificultats per establir espais de comunicació entre les diferents administracions, dificulten 
la implantació ordenada de les infraestructures en el territori, com també la infraestructura 
necessària per la seva permeabilització, donant lloc a un augment del grau de la fragmentació 
del territori que provoca sovint situacions de desconcert entre la població local i les parts 
interessades.   
 
Per millorar la implantació d’aquestes es proposa la creació d’un protocol de millora de la 
comunicació entre els agents implicats, on es determinin les fases que cal seguir a l’hora 
d’implantar les noves infraestructura, així com les mesures correctores i compensatòries 
necessàries de minimització de l’impacte, i també els elements claus del seu desenvolupament 
(taula de trobades, sessions informatives, definició de canals de comunicació directes i 
periòdics, etc.). 
 
Agents implicats 
 

- Ajuntaments 
- Consell Comarcal del Gironès 
- Diputació de Girona 
- Generalitat de Catalunya 
- Govern d’Espanya 

 
Marc jurídic 
 

- Planejament urbanístic municipal vigent 
- Pla Territorial de les comarques gironines 
- Pla Director Urbanístic de l’Àrea Urbana de Girona 
- Pla d'infraestructures de transports a Catalunya 
- Plan estratégico de infraestructuras y transporte 
- Llei 7/1993, de 30 de setembre 
- Ley 25/1988, de 29 de julio 

 
Prioritat Cost 
 
Alta 

 
7.500 € 
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Línia estratègica 
 
PROMOURE LA PERMEABILITZACIÓ DE LES INFRAESTRUCTURES EXISTENTS I PREVISTES EN EL 
TERRITORI 
 
Àmbit d’actuació 
 
MESURES DE PERMEABITLITZACIÓ D’INFRAESTRUCTURES  
 
Directriu específica 
 
REALITZAR UN SEGUIMENT DE LES INFRAESTRUCTURES PER VALORAR L’IMPACTE AMBIENTAL 
D’AQUESTES 
 
Mesura 
 
SEGUIMENT DE LES INFRAESTRUCTURES PER VALORAR L’IMPACTE SOBRE LA FAUNA, 
IDENTIFICANT AQUELLS PUNTS DE MAJOR INCIDÈNCIA 
 
Descripció 
 
Un dels efectes negatius més importants que generen les vies de transport són l’afectació dels 
animals que intenten creuar la via i moren per atropellament. Aquest aspecte és especialment 
important en certs trams , tant pel nombre d’animals afectats com per la seva incidència en la 
seguretat vial. 
 
Així, es creu necessari realitzar un inventari o cens d’atropellaments per tal de poder elaborar 
la identificació i delimitació dels trams més conflictius i plantejar les conseqüents mesures 
correctores en els mateixos. 
 
Agents implicats 
 

- Ajuntaments 
- Diputació de Girona 
- Departament de Medi Ambient i Habitatge 
- Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
- Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
- Ministerio de Fomento 
- Gestors d’infraestructures 

 
Marc jurídic 
 

- Planejament urbanístic municipal vigent 
- Pla Territorial de les comarques gironines 
- Pla Director Urbanístic de l’Àrea Urbana de Girona 
- Pla d'infraestructures de transports a Catalunya 
- Plan estratégico de infraestructuras y transporte 
- Llei 7/1993, de 30 de setembre 
- Ley 25/1988, de 29 de julio 
- Llei  4/2006, de 31 de març 
- Ley 42/2007, de 13 de diciembre 

 
Prioritat Cost 
 
Alta 

 
30.000 € 

 
 
 
 
 



 

  LA COPA SCCL - Gran Via Jaume I, núm. 10, 2on. - 1ª 17001 Girona.  
  Tel./Fax 872 080 258 c/e  info@lacopa.cc 
 

36

Línia estratègica 
 
PROMOURE LA PERMEABILITZACIÓ DE LES INFRAESTRUCTURES EXISTENTS I PREVISTES EN EL 
TERRITORI 
 
Àmbit d’actuació 
 
MESURES DE PERMEABITLITZACIÓ D’INFRAESTRUCTURES  
 
Directriu específica 
 
REALITZAR UN SEGUIMENT DE LES INFRAESTRUCTURES PER VALORAR L’IMPACTE AMBIENTAL 
D’AQUESTES 
 
Mesura 
 
ESTABLIR I PROMOURE LA CREACIÓ D’UN PROTOCOL DE GESTIÓ, MANTENIMENT I MILLORA 
DELS PASSOS DE FAUNA I TANCAMENTS PERIMETRALS DE LES VIES 
 
Descripció 
 
La utilitat dels passos de fauna ve determinada en gran mesura per la seva localització, el tipus 
de via, les seves característiques, l’estat de conservació i l’entorn del mateix. El protocol de 
gestió i manteniment dels passos de fauna ha de ser el document bàsic que han de seguir els 
gestors de les infraestructures per tal de reduir els atropellaments en les vies de l’àmbit de 
l’Anella. 
 
Les principals mesures que el protocol hauria de contemplar van des de l’avís als conductors 
del risc potencial de col·lisió mitjançant senyals, fins a la col·locació de fites reflectants 
catadiòptrics que alertin als animals del pas de vehicles al desviar la llum d’aquests cap a 
l’entorn de la via o, el control periòdic del tancament perimetral. 
 
Agents implicats 
 

- Ajuntaments 
- Diputació de Girona 
- Departament de Medi Ambient i Habitatge 
- Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
- Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
- Ministerio de Fomento 
- Gestors d’infraestructures 

 
Marc jurídic 
 

- Planejament urbanístic municipal vigent 
- Pla Territorial de les comarques gironines 
- Pla Director Urbanístic de l’Àrea Urbana de Girona 
- Pla d'infraestructures de transports a Catalunya 
- Plan estratégico de infraestructuras y transporte 
- Llei 7/1993, de 30 de setembre 
- Ley 25/1988, de 29 de julio 
- Llei  4/2006, de 31 de març 
- Ley 42/2007, de 13 de diciembre 

 
Prioritat Cost 
 
Alta 

 
6.500 € 
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5.3 ACTUACIONS DE CONDICIONAMENT DE LES ÀREES DE MILLORA 
AMBIENTAL 

El següent apartat descriu i detalla els diferents treballs contemplats per 
garantir la connectivitat ecològica del territori i la millora dels passos de fauna. 
El cost de cadascuna de les actuacions previstes en aquest capítol es 
desenvolupen dins el Pla d’Etapes i Avaluació Econòmica. Els treballs s’han 
agrupat per tipologies per tal de facilitar la seva localització. 

5.3.1 Treballs previs 

a) Tallada d’arbres al·lòctons de ribera. 
 
S’ha previst la realització d’aquests treballs de tallada d’arbres a diferents 
rieres i torrents de la zona on actualment les espècies fustaneres al·lòctones 
dominen les riberes. L’objectiu de la tallada és deixar espai lliure per a les 
espècies autòctones que es plantaran posteriorment. S’ha d’evitar durant la 
realització dels treballs de tallada, l’afectació de les espècies arbustives i 
arbòries autòctones existents. 
 
La partida reflectida al pressupost inclou la trituració “in situ” de les branques 
no aprofitables amb biotrituradora. 
 
El mesurament i abonament de la partida de tallada d’arbres es farà per metre 
lineal mesurat sobre plànol i realment executat, considerant que 1 m.l.  de 
ribera inclou els dos marges del curs fluvial. 
 
b) Desbrossada de canyars i bardisses. 
 
Es realitzaran treballs de desbrossada en trams de torrents i rieres on la canya 
(Arundo donax) i/o l’esbarzer (Rubus ulmifolius) impossibiliten la recuperació 
de la vegetació autòctona de ribera. En el nostre cas, la major part de 
l’amidament d’aquesta partida correspon a la riera de la Torre i el Rec de Can 
Gibert. 
 
Els treballs de desbrossada es podran realitzar mitjançant desbrossadores 
manuals o de braç basculant muntades sobre tractor (sempre que l’accés sigui 
possible i no s’afecti als conreus propers). 
 
S’ha d’evitar durant la realització dels treballs de desbrossada, l’afectació de les 
espècies arbustives i arbòries autòctones existents. La desbrossada es 
realitzarà poc abans de les plantacions projectades.  
 
La partida reflectida al pressupost inclou la trituració “in situ”, amb 
biotrituradora, de les restes vegetals generades. 
 
El mesurament i abonament de la partida de desbrossament es farà per metre 
lineal mesurat sobre plànol i realment executat, considerant que 1 m.l.  de 
ribera inclou els dos marges del curs fluvial. 
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5.3.2 Moviments de terres 

a) Excavacions. 
 
El pressupost d’actuacions preveu una petita excavació per tal d’adequar la 
morfologia de l’entrada a la OD de Can Ros (Gi-533) i fer-la més adient per al 
pas de fauna. 
 
L’excavació es realitzarà per mitjans mecànics. Els materials extrets es podran 
utilitzar com a materials de rebliment per a alguna de les obres projectades 
(falsos túnels, motes de terra) o es portaran a abocador. 
 
El mesurament i abonament d’aquesta excavació es farà per metre cúbic 
realment excavat. 
 
b) Retirada de sediments de ODs. 
 
Els treballs de retirada de sediments es realitzen en les ODs (obres de 
drenatge) que no tenen un flux d’aigua permanent i en les que s’ha detectat el 
pas de fauna. En aquestes, hi ha acumulacions de sediments a la solera de la 
OD, que durant les estacions humides dificulten el moviment de la fauna. 
 
Aquests treballs consistiran en la retirada, a la part central de la OD, dels 
sediments acumulats, de manera que es delimitarà un canal central per on ha 
de passar l’aigua. El material retirat es dipositarà formant dos esglaons laterals 
(paral·lels al canal central), de com a mínim 1 m. d’amplada i uns 20 cm. 
d’alçada. 
 
El mesurament i abonament d’aquesta excavació es farà per metre quadrat 
mesurat sobre plànol i realment executat. 
 
c) Formació de mota de terra de protecció visual i acústica. 
 
S’ha projectat aquesta actuació en els tres falsos túnels previstos. La formació 
de la mota de terra té l’objectiu de servir d’apantallament visual i acústic, 
evitant les molèsties, causades a la fauna, per part dels vehicles. 
 
S’ha dissenyat una mota de terra continua d’1,5 m d’alçada i amb secció 
trapezoïdal, amb 0,3 m d’amplada a la part superior  i 4,8 m de base. Els 
talussos laterals de la mota tindran un pendent de 3H:2V.  
 
El mesurament i abonament d’aquesta partida es farà per metre cúbic resultat 
de multiplicar els m.l. mesurats sobre plànol per la secció teòrica de la mota. 
 
d) Estesa de terra vegetal adobada. 
 
S’ha previst l’estesa de terra vegetal tractada (amb adob orgànic) a la part 
superior dels falsos túnels i als terraplens propers a la OD Bosc d’en Bellsolà 
(GI-533). L’existència d’un substrat adequat (terra vegetal) és imprescindible 
per tal  de garantir una millor implantació de les hidrosembres i plantacions 
posteriors. 
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La partida pressupostada preveu la millora de la terra vegetal procedent de 
préstec amb una aportació de matèria orgànica (fems madurs o compost madur  
en una dosi de 30 kg de fems o compost per cada m3 de terra vegetal. La 
barreja es realitzarà afegint la matèria orgànica sobre la terra vegetal i 
mesclant tots dos, fins a l’obtenció d’una barreja uniforme. Un cop executada, 
la mescla es transportarà fins al lloc d’estesa on s’escamparà formant una capa 
de 30 cm de gruix. Caldrà, per finalitzar aquest treball, retirar de la superfície 
estesa els elements grollers que poguessin dificultar la germinació de les 
hidrosembres. 
 
La terra vegetal procedent de préstec ha de ser de tipus terra franca, amb un 
percentatge de matèria orgànica d’entre 2 i 5% i un pH  lleugerament àcid (6,2-
7).   
 
El mesurament i abonament d’aquesta partida es farà per metre cúbic resultat 
de multiplicar els m2 mesurats sobre plànol per un gruix fix de 0.3 m. 

5.3.3 Hidrosembres 

S’ha projectat executar hidrosembres per tal d’evitar l’erosió superficial del 
terreny en zones on s’escamparà terra vegetal (falsos túnels, OD bosc de Can 
Bellsolà) o en zones en les que actualment es detecten problemes d’erosió 
(immediacions OD de Can Ros, GI-533).  
 
Es defineix com hidrosembra la tècnica de sembra que consisteix en la projecció 
sobre el terreny, mitjançant una màquina anomenada hidrosembradora, d'una 
barreja de llavors, adobs, additius i aigua, sobre la qual posteriorment 
(preferiblement) o en una sola operació, s’estén una capa de "mulch". 
 
La dosi de llavors herbàcies a aplicar serà de 300 kg/ha. La llavor haurà de 
presentar un índex de puresa (sempre superior al 85%) i un alt poder 
germinatiu. La multiplicació d’aquests dos índexs serà sempre superior al 80%. 
Les llavors no podran estar contaminades per fongs, ni presentar signes d’haver 
patit cap malaltia micològica. Tampoc presentaran parasitisme d’insectes. 
 
A continuació es detalla la composició específica (% en pes) de la barreja 
d’herbàcies proposada: 
 
Espècie (%) 
Gramínies 
Festuca ovina 15% 
Festuca arundinacea 25% 
Lolium perenne 25% 
Cynodon dactylon 10% 
Lleguminoses 
Medicago lupulina 10% 
Lotus corniculatus 8% 
Trifolium subterraneum 7% 
 
L’època idònia per a l’execució de les hidrosembres és durant els mesos de 
març i abril, i de la segona quinzena de setembre fins a finals de novembre. No 
és recomanable sembrar durant la resta de l’any per motius de reducció de la 
reserva hídrica del sòl o del risc de gelades. 
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El mesurament i abonament d’aquesta partida es farà per metre quadrat 
mesurat sobre plànol i realment executat. 
 
S’ha previst una partida alçada a justificar d’hidrosembres destinada a cobrir 
les possibles contingències derivades de la concreció de projectes 
d’infraestructures que en l’actualitat estan pendents de definició. 

5.3.4 Plantacions 

S’han dissenyat 10 tipus de plantació que varien atenent a la composició 
d’espècies o densitat de peus o exemplars per unitat de mesurament. 
 
Totes les plantacions s’han dissenyat amb espècies arbòries i arbustives 
autòctones i, a més, que han estat detectades a la zona durant el treball de 
camp. En la majoria dels casos s’ha optat per planta de mida petita (1 o 2 
anys) per què és la que presenta major índex de supervivència en aquest tipus 
de restauracions. Quan hem volgut aconseguir un efecte visual més immediat, 
hem triat espècies de major mida, però en aquest cas hem reduït les densitats 
per tal de no incrementar excessivament els costos de subministrament. 
 
No s’han utilitzat espècies que puguin transmetre el foc bacterià atenent al 
Decret 42/2007, de 20 de febrer, pel qual s’estableixen mesures per a la 
prevenció del foc bacterià (Erwinia amylovora). 
 
a) Plantació arbòria tipus FT1-A. 
 
S’ha projectat aquest tipus de plantació als falsos túnels i en la zona 
d’influència d’algun viaducte (enllaç AP-7/A2) i de dos ODs del TGV (OD Camps 
d’en Figueres, OD Abadia). La funció d’aquestes plantacions és la de dirigir a la 
fauna cap a les estructures dissenyades o adaptades com a passos de fauna. 
 
La partida de plantació pressupostada inclou el subministrament de la planta 
posada en obra, l’obertura de clot de 0,5 x 0,5 x 0,5 m, l’aportació d’adob 
orgànic madur al clot, la col·locació de planta al sot i tapat, l'entutorat, la 
formació d’escocell i primer reg de plantació. 
 
La composició de la plantació s’inspira en la composició arbòria dels alzinars 
mixts de la zona i consta de les següents espècies: 
 

Espècie Nom comú Present* % 
Pinus pinea  Pi pinyer C, 100/125 a 60 
Quercus humilis Roure martinenc C, 6-8  p 15 
Quercus ilex Alzina C, 6-8 p 10 

Quercus suber Surera C, 10-12 p 10 

Arbutus unedo Arboç C, 60/80  a 5 
*Presentació de la planta: altura en cm, perímetre de tronc, tipus de contenidor. 
C: contenidor 
p: perímetre (cm) 
a: altura (cm) 
 
La densitat de plantació serà d’1 peu cada 6 metres lineals. 
 
Les tasques de manteniment d’aquestes plantacions (recs, escardes, etc.) 
s’inclouen al corresponent apartat de treballs de manteniment. 
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El mesurament i abonament d’aquesta partida es farà per metre lineal mesurat 
sobre plànol i realment executat. 
 
b) Plantació arbustiva tipus FT1-B. 
 
Aquesta plantació és complementària a l’anterior, es troba localitzada als 
mateixos llocs i compleix la mateixa funció que la FT-A. Un objectiu afegit 
d’aquesta plantació és que moltes de les espècies són un interessant recurs per 
a l’alimentació dels animals: fruits per a mamífers i ocells i nèctar i pol·len per 
a diferents grups d’insectes. 
 
La partida de plantació pressupostada inclou el subministrament de la planta 
posada en obra, l’obertura de clot de 0,3 x 0,3 x 0,3 m, l’aportació d’adob 
orgànic madur al clot, la col·locació de planta al sot i tapat, la formació 
d’escocell i primer reg de plantació. 
 
La composició de la plantació s’inspira en la composició arbustiva dels alzinars 
mixts de la zona i matollars de substitució dels mateixos, i consta de les 
següents espècies: 
 

Espècie Nom comú Present* % 
Spartium junceum Ginesta AV 250  40 
Sarothamnus arboreus Gòdua AV 250  35 
Viburnum tinus Marfull AV 250  15 

Rhamnus alaternus  Aladern AV 250 10 

*Presentació de la planta: altura en cm, perímetre de tronc, tipus de contenidor. 
AV: alvèol forestal 
p: perímetre (cm) 
a: altura (cm) 
 
La densitat de plantació serà d’1 peu cada 6 metres lineals. 
 
Les tasques de manteniment d’aquestes plantacions (recs, escardes, etc.) 
s’inclouen al corresponent apartat de treballs de manteniment. 
 
El mesurament i abonament d’aquesta partida es farà per metre lineal mesurat 
sobre plànol i realment executat. 
 
c) Plantació arbòria tipus C1. 
 
S’ha projectat aquest tipus de plantació per tal de restaurar els marges 
vegetals que antigament separaven els camps de conreu. Els marges vegetals 
són un corredor biològic utilitzat per diferents espècies de vertebrats i un 
hàbitat alimentari i de cria. 
 
La restauració de marges o closes vegetals es troba distribuïda a una gran part 
de l’àmbit de treball i està dissenyada per tal d’establir una xarxa que connecti 
diverses taques forestals (boscos illa) amb les grans formacions forestals. 
També s’han localitzat plantacions d’aquest tipus en zones on es pretenia 
canalitzar el flux de fauna (principalment vertebrats petits i mitjans) cap a 
obres de drenatge, passos inferiors o falsos túnels projectats. 
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Per tal d’evitar els possibles efectes perjudicials de l’ombra dels arbres sobre 
els conreus, aquest tipus de plantació C1 únicament es disposa en llocs on l’eix 
dominant  del marge és nord-sud. 
 
La partida de plantació pressupostada inclou el subministrament de la planta 
posada en obra, l’obertura de clot de 0,3 x 0,3 x 0,3 m, l’aportació d’adob 
orgànic madur al clot, la col·locació de planta al sot i tapat, la formació 
d’escocell i primer reg de plantació. 
 
La composició de la plantació s’inspira en la composició dels marges arbrats 
existents a la zona i consta de les següents espècies: 
 

Espècie Nom comú Present* % 
Quercus humilis Roure martinenc AF300 60 
Acer campestre Auró AF300 20 
Arbutus unedo Arboç  AF300 10 

Juniperus oxycedrus  Càdec AF300 10 

*Presentació de la planta: altura en cm, perímetre de tronc, tipus de contenidor. 
 
La densitat de plantació serà d’1 peu cada 6 metres lineals. 
 
Les tasques de manteniment d’aquestes plantacions (recs, escardes, etc.) 
s’inclouen al corresponent apartat de treballs de manteniment. 
 
El mesurament i abonament d’aquesta partida es farà per metre lineal mesurat 
sobre plànol i realment executat. 
 
d) Plantació arbustiva tipus C2. 
 
Té la mateixa funcionalitat que la plantació anterior. Donat les limitacions 
indicades per a les plantacions anteriors (efecte ombra sobre conreus), les 
plantacions C2 seran les més utilitzades per a la restauració dels marges 
vegetals.  
 
La partida de plantació pressupostada inclou el subministrament de la planta 
posada en obra, l’obertura de clot de 0,3 x 0,3 x 0,3 m, l’aportació d’adob 
orgànic madur al clot, la col·locació de planta al sot i tapat, la formació 
d’escocell i primer reg de plantació. 
 
La composició de la plantació s’inspira en la composició dels marges arbrats 
existents a la zona i consta de les següents espècies: 
 

Espècie Nom comú Present* % 
Cornus sanguinea Sanguinyol AF300 30 
Prunus spinosa Aranyoner AF250 40 
Ligustrum vulgare Olivereta  AF250 20 

Sarothamnus scoparius  Gòdua  AF250 10 
*Presentació de la planta: altura en cm, perímetre de tronc, tipus de contenidor. 
 
La densitat de plantació serà d’1 peu cada metre lineal. 
 
Les tasques de manteniment d’aquestes plantacions (recs, escardes, etc.) 
s’inclouen al corresponent apartat de treballs de manteniment. 
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El mesurament i abonament d’aquesta partida es farà per metre lineal mesurat 
sobre plànol i realment executat. 
 
e) Plantació arbòria tipus OD1-A. 
 
Aquestes plantacions es localitzen a la major part de les obres de drenatge que 
es pretén adaptar o potenciar com a pas de fauna. La seva funció és la de crear 
un ambient atractiu al costat de l’entrada i sortida de l’OD i la de connectar 
aquestes amb la vegetació de ribera (actual o prevista) del curs fluvial 
immediat. 
 
La partida de plantació pressupostada inclou el subministrament de la planta 
posada en obra, l’obertura de clot de 0,5 x 0,5 x 0,5 m, l’aportació d’adob 
orgànic madur al clot, la col·locació de planta al sot i tapat, l'entutorat, la 
formació d’escocell i primer reg de plantació. 
 
La composició de la plantació s’inspira en la composició de la vegetació de 
ribera de torrents o rieres amb freàtic poc superficial i consta de les següents 
espècies: 
 

Espècie Nom comú Present* % 
Fraxinus angustifolia Freixe de fulla petita  C, 6-8 p 60 
Salix cinerea Gatell C, 60/80 a 20 
Corylus avellana Avellaner  C, 60/80 a 10 

Quercus humilis  Roure martinenc C, 6-8  p 10 
*Presentació de la planta: altura en cm, perímetre de tronc, tipus de contenidor. 
C: contenidor 
p: perímetre (cm) 
a: altura (cm) 
 
La densitat de plantació serà d’1 peu cada 9 metres quadrats (marc de 3 x 3 
m). 
 
Les tasques de manteniment d'aquestes plantacions (recs, escardes, etc.) 
s'inclouen al corresponent apartat de treballs de manteniment. 
 
El mesurament i abonament d’aquesta partida es farà per metre quadrat  
realment executat. 
 
f) Plantació arbòria tipus OD1-B. 
 
Plantació complementària a l’anterior i localitzada als mateixos llocs. La 
presència d’espècies arbustives amb fruit incrementa el seu potencial d’atracció 
per a la fauna. 
 
La partida de plantació pressupostada inclou el subministrament de la planta 
posada en obra, l’obertura de clot de 0,3 x 0,3 x 0,3 m, l’aportació d’adob 
orgànic madur al clot, la col·locació de planta al sot i tapat, la formació 
d’escocell i primer reg de plantació. 
 
La composició de la plantació s’inspira en la composició de la vegetació de 
ribera de torrents o rieres amb freàtic poc superficial i consta de les següents 
espècies: 
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Espècie Nom comú Present* % 
Cornus sanguinea Sanguinyol  AF300 30 
Ligustrum vulgare Olivereta AF250 20 

Sambucus nigra Saüc  C 30/50 20 

Evonymus europaeus  Evònim C 20/40 20 

Prunus spinosa Aranyoner AF250 10 

*Presentació de la planta: altura en cm, perímetre de tronc, tipus de contenidor. 
 
La densitat de plantació serà d’1 peu cada metre quadrat. 
 
Les tasques de manteniment d’aquestes plantacions (recs, escardes, etc.) 
s’inclouen al corresponent apartat de treballs de manteniment. 
 
El mesurament i abonament d’aquesta partida es farà per metre quadrat  
realment executat. 
 
g) Plantació arbòria tipus R1-A. 
 
Les plantacions de ribera (tant les de tipus R1 com les R2), s’han dissenyat per 
tal de restaurar la vegetació de ribera de quatre cursos fluvials de la zona. La 
vegetació de ribera, a l’igual que els marges arboris i arbustius dels camps de 
conreu, tenen un important paper com a corredors lineals per a la fauna. 
L’objectiu de les plantacions de ribera R1 i R2 és la restitució de la vegetació 
dels corredors fluvials amb la conseqüent recuperació de les funcionalitats 
ecològiques dels boscos de ribera.  
 
Les plantacions tipus R1 es localitzen, principalment, a la a riera de la Torre i al 
riu Marrocs.  
 
La partida de plantació pressupostada inclou el subministrament de la planta 
posada en obra, l’obertura de clot de 0,5 x 0,5 x 0,5 m, l’aportació d’adob 
orgànic madur al clot, la col·locació de planta al sot i tapat, l'entutorat, la 
formació d’escocell i primer reg de plantació. 
 
La composició de la plantació s’inspira en la composició de la vegetació de 
ribera de torrents o rieres amb freàtic elevat (vernedes) i consta de les 
següents espècies: 
 

Espècie Nom comú Present* % 
Alnus glutinosa Vern RN, 6-8 p 60 
Fraxinus angustifolia Freixe de fulla petita C, 6-8 p 20 
Corylus avellana Avellaner  C, 60/80 a 15 

Salix cinerea  Gatell C, 60/80 a 10 

Salix alba Salze blanc    RN, 8-10 p 5 

*Presentació de la planta: altura en cm, perímetre de tronc, tipus de contenidor. 
RN: rel nua 
p: perímetre (cm) 
a: altura (cm) 
 
La densitat de plantació serà d’1 peu cada 6 metres lineals. 
 
Les tasques de manteniment d’aquestes plantacions (recs, escardes, etc.) 
s’inclouen al corresponent apartat de treballs de manteniment. 
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El mesurament i abonament d’aquesta partida es farà per metre lineal mesurat 
sobre plànol i realment executat. 
 
h) Plantació arbòria tipus R1-B. 
 
Plantació complementària a l’anterior i localitzada als mateixos llocs. La 
presència d’espècies arbustives amb fruit incrementa el seu potencial d’atracció 
per a la fauna. 
 
La partida de plantació pressupostada inclou el subministrament de la planta 
posada en obra, l’obertura de clot de 0,3 x 0,3 x 0,3 m, l’aportació d’adob 
orgànic madur al clot, la col·locació de planta al sot i tapat, la formació 
d’escocell i primer reg de plantació. 
 
La composició de la plantació s’inspira en la composició de la vegetació de 
ribera de torrents o rieres i consta de les següents espècies: 
 

Espècie Nom comú Present* % 
Cornus sanguinea Sanguinyol AF300 30 
Ligustrum vulgare Olivereta AF250 20 
Sambucus nigra Saüc  C 30/50 20 

Evonymus europaeus  Evònim C 20/40 20 

Prunus spinosa Aranyoner AF250 10 

*Presentació de la planta: altura en cm, perímetre de tronc, tipus de contenidor. 
 
La densitat de plantació serà d’1 peu cada metre lineal. 
 
Les tasques de manteniment d’aquestes plantacions (recs, escardes, etc.) 
s’inclouen al corresponent apartat de treballs de manteniment. 
 
El mesurament i abonament d’aquesta partida es farà per metre lineal mesurat 
sobre plànol i realment executat. 
 
i) Plantació arbòria tipus R2-A. 
 
És una plantació amb les mateixes funcions que la plantació tipus R1, però 
distribuïda en torrents en els que el nivell freàtic no es troba tan elevat. Les 
espècies seleccionades no seran tan freatòfiles com a la plantació R1-A. 
 
Aquesta plantació s’ha distribuït principalment al Rec de Can Gibert i en trams 
del torrent de Can Garrofa o de la riera de la Torre. 
 
La partida de plantació pressupostada inclou el subministrament de la planta 
posada en obra, l’obertura de clot de 0,5 x 0,5 x 0,5 m, l’aportació d’adob 
orgànic madur al clot, la col·locació de planta al sot i tapat, l'entutorat, la 
formació d’escocell i primer reg de plantació. 
 
La composició de la plantació s’inspira en la composició de la vegetació de 
ribera de torrents o rieres amb freàtic poc superficial i consta de les següents 
espècies: 
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Espècie Nom comú Present* % 
Fraxinus angustifolia Freixe de fulla petita C, 6-8 p 60 
Salix cinerea Gatell   C, 60/80 a 20 
Corylus avellana Avellaner  C, 60/80 a 10 

Quercus humilis Roure martinenc C, 6-8  p 10 
*Presentació de la planta: altura en cm, perímetre de tronc, tipus de contenidor. 
C: contenidor 
p: perímetre (cm) 
a: altura (cm) 
 
La densitat de plantació serà d’1 peu cada 6 metres lineals. 
 
Les tasques de manteniment d’aquestes plantacions (recs, escardes, etc.) 
s’inclouen al corresponent apartat de treballs de manteniment. 
 
El mesurament i abonament d’aquesta partida es farà per metre lineal mesurat 
sobre plànol i realment executat. 
 
j) Plantació arbòria tipus R2-B. 
 
Plantació complementària a l’anterior i localitzada als mateixos llocs. La 
presència d’espècies arbustives amb fruit incrementa el seu potencial d’atracció 
per a la fauna. 
 
La partida de plantació pressupostada inclou el subministrament de la planta 
posada en obra, l’obertura de clot de 0,3 x 0,3 x 0,3 m, l’aportació d’adob 
orgànic madur al clot, la col·locació de planta al sot i tapat, la formació 
d’escocell i primer reg de plantació. 
 
La composició de la plantació s’inspira en la composició de la vegetació de 
ribera de torrents o rieres i consta de les següents espècies: 
 

Espècie Nom comú Present* % 
Cornus sanguinea Sanguinyol AF300 30 
Ligustrum vulgare Olivereta AF250 20 
Sambucus nigra  Saüc  C 30/50 20 

Evonymus europaeus Evònim C 20/40 20 

Prunus spinosa Aranyoner AF250 10 
*Presentació de la planta: altura en cm, perímetre de tronc, tipus de contenidor. 
 
La densitat de plantació serà d’1 peu cada metre lineal. 
 
Les tasques de manteniment d’aquestes plantacions (recs, escardes, etc.) 
s’inclouen al corresponent apartat de treballs de manteniment. 
 
El mesurament i abonament d’aquesta partida es farà per metre lineal mesurat 
sobre plànol i realment executat. 

5.3.5 Manteniment 

a) Treballs de manteniment de plantacions. 
 
El pressupost inclou una partida destinada a conservar les plantacions durant 
un període de dos anys. 
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Els treballs de manteniment consistiran en al menys les següents tasques: 
 
-Regs: 2 regs anuals  distribuïts durant els períodes de màxim estrès hídric.  
 
En el cas de les plantacions amb planta gran (FT1-A, OD1-A, R1-A i R2-A) els 
regs per a cada peu arbori seran de 50 l. 
 
Per a les plantacions amb planta petita (FT1-B, C1 i C2, OD1-B, R1-B i R2-B) 
cada reg aportarà 15 l per planta. 
 
- Binada, escarda i recalçat de peus: per a totes les plantacions, haurà de 
realitzar-se una binada i una escarda, cap a mitjans de primavera. Les binades 
són operacions consistents en trencar la crosta superficial del sòl, amb la 
finalitat de fer-lo més permeable a l'aire i a l'aigua i disminuir l'evaporació, 
trencant els tubs capil·lars que puguin haver-se format. Les escardes 
consisteixen en extirpar la vegetació herbàcia existent al voltant de les plantes, 
per a evitar que les ofeguin. En realitzar aquestes operacions s’aprofitarà per a 
recalçar els peus de les plantes. El recalçament consisteix en cobrir amb terra 
els peus de les plantes fins una certa alçada 
 
- Refer l’escocell: es refaran els escocells quan aquests es trobin deteriorats. 
 
Els preus de manteniment de les plantacions varien en funció del tipus de 
plantació mantinguda i estan correlacionats amb les densitats d’aquestes. El 
preu indicat al pressupost inclou tot el conjunt de treballs a realitzar al llarg de 
dos anys. 
 
b) Desbrossades de manteniment de plantacions de ribera. 
 
Treballs destinats a mantenir un perímetre lliure de vegetació al voltant de cada 
peu arbori i arbustiu plantat a les riberes on actualment es troba estesa la 
canya o l’esbarzer. 
 
L’amidament i abonament de la partida s’efectuarà atenent als mateixos criteris 
(i no preus) de les desbrossades prèvies a les plantacions. 
 
c) Manteniment d’obres de drenatge adaptades com a pas de fauna. 
 
El pressupost contempla els treballs de manteniment anuals necessaris per a 
conservar la funcionalitat, com a pas de fauna, de les obres de drenatge 
adaptades per a aquesta finalitat. 
 
Els treballs consistiran en la retirada de materials que pugui impedir el trànsit 
dels animals, l’arranjament de possibles esglaons que puguin sorgir entre les 
soleres i la llera, i la desbrossada de vegetació que pugui obstruir el pas. 
 
El pressupost contempla aquestes actuacions al llarg d’un període de dos anys. 
 
S’han diferenciat dos tipus de manteniment relacionats amb les mides de les 
obres de drenatge: un tipus està pensat per les OD de menys de 2 m de 
diàmetre o de 2 x 2 m de secció i un altre per a les de dimensions superiors. 
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El mesurament i abonament d’aquest tipus de treball es farà per unitat de 
manteniment realment executada. 
 
d) Segues de manteniment. 
 
S’ha dissenyat aquesta partida per tal de mantenir espais transitables per a la 
fauna terrestre en el context dels passos situats per sobre dels falsos túnels. En 
el cas del viaducte de Marrocs també s’aplica aquesta mesura per tal de 
mantenir la continuïtat dels espais oberts a banda i banda del mateix. 
 
El mesurament i abonament d’aquest tipus de treball es farà per m2 de sega 
mesurat sobre plànol i realment executada. 

5.3.6 Altres treballs 

a) Formació de barreres de blocs de pedra. 
 
S’ha dissenyat aquesta actuació per tal d’impedir el trànsit descontrolat de 
vehicles per sobre dels falsos túnels. Aquest moviment de vehicles anul·laria la 
funcionalitat prevista d’aquests falsos túnels com a passos de fauna. 
Així doncs està prevista la col·locació de grans blocs de pedres, d’uns 200 kg de 
pes, separats per 1.5 m de distància. 
 
El mesurament i abonament d’aquest tipus de treball es farà per m.l. de barrera 
de pedres realment executada. 
 
b) Tancament per a fauna. 
 
Aquesta actuació es localitza al voltant de les ODs de Can Ros i del Bosc d’en 
Bellsolà (GI-533). Es pretén amb aquesta mesura evitar els atropellaments de 
fauna a la GI-533 canalitzant els seus moviments cap a les obres de drenatge 
esmentades. 
 
La partida consta del subministrament i instal·lació d’una tanca metàl·lica 
adaptada per a la fauna de 2 m d’altura. La tela serà metàl·lica de torsió simple 
de 50 mm de llum de pas. Juntament amb aquesta, s’ha previst la sobreposició 
de 80 cm de malla tipus galliner de 20 mm de llum de pas, en la part inferior. 
La malla se soterrarà 30 cm.  El preu calculat inclou igualment el 
subministrament i col·locació dels suports de fixació de la malla (pal de tub 
galvanitzat de 50 mm de diàmetre) cada 3 m col·locats sobre daus de formigó.  
 
El mesurament i abonament d’aquest tipus de treball es farà per m.l. de tanca 
realment executada. 
 
c) Apantallaments de fusta. 
 
Els apantallaments de fusta s’han dissenyat per tal de facilitar el pas de la 
fauna per sota dels viaductes (AP-7) i alguns passos inferiors i ODs concrets. En 
aquests llocs les llums del trànsit espanten els animals que intenten travessar 
les infraestructures per sota. Els apantallaments anul·laran aquestes molèsties. 
 
S’han dissenyat apantallaments de fusta per al viaducte de Marrocs, el de can 
Garrofa, els previstos per a l’enllaç de Fornells (a l’alçada del torrent de Can 
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Garrofa), al pas inferior de Can Mateu Vell (AP-7), i a la OD de Mas Gelats 
(TGV). 
 
Els apantallaments projectats seran de 2 m d’altura i la fusta haurà de ser de pi 
o robínia, i haurà d’haver estat tractada per a ser utilitzada a la intempèrie. Les 
lamel·les emprades per a la construcció de les superfícies d’apantallament 
tindran un gruix no inferior a 22 mm. La partida pressupostada inclou la part 
proporcional d’execució de treballs de formació de fonamentació de formigó 
realitzada sobre terreny natural i la subjecció de l’apantallament a aquesta 
fonamentació. 
 
El mesurament i abonament d’aquest tipus de treball es farà per m2 

d’apantallament realment executat. 
 
d) Apantallaments acústics fixats sobre barrera de seguretat de 

formigó. 
 
S’han dissenyat dos trams d’apantallaments acústics per tal de minimitzar 
l’impacte del soroll general per la AP-7 sobre els usuaris de l’itinerari que s’ha 
dissenyat per a aquest sector de l'Anella verda. 
 
Aquest apantallaments es localitzaran al marge esquerre de la AP-7 (mirant en 
direcció Girona), en els punts on la traça discorre pròxima a l’itinerari i sobre 
terraplè. 
 
La partida contempla l’execució de pantalla acústica de formigó porós colorejat 
en mòduls i tractament d’acabat en part posterior per a formigó a la vista, 
inclosos el subministrament del mòdul, perfils metàl·lics de suport soldats a 
placa base, part proporcional d’accessoris i fixació, així com tots els treballs 
auxiliars necessaris per a una correcta instal·lació. L’altura dels mòduls serà 
d’1,2 m. 
 
S’ha dissenyat per tal que es muntin i fixin sobre una barrera de seguretat de 
formigó tipus BHSPJ2/0a (NEW JERSEY o equivalent), de 0.85 m d’altura, amb 
perfil a una cara i l’altre vertical.  
  
El mesurament i abonament d’aquest tipus de treball es farà per m2 

d’apantallament i m.l. de barrera de formigó realment executats. 
 
e) Cuneta de formigó. 
 
S’ha previst la construcció d’una cuneta de formigó per tal de conduir l’aigua 
d'un sector de la GI-533 cap a la OD del bosc d’en Bellsolà i evitar l’erosió del 
terraplè proper. 
 
El mesurament i abonament d’aquest tipus de treball es farà per m.l. de cuneta 
realment executada. 
 
f) Enderroc d’antigues estructures. 
 
Aquesta partida es reserva per a la retirada d’una antiga passera de formigó, de 
4 m de llarg per 2.5 m d’amplada, situada a tocar de l’entrada del pont de la 
riera de la Torre, a la carretera GIV-5343. 
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El preu calculat contempla l’enderroc de l’estructura amb mitjans mecànics i 
manuals, la càrrega de les restes d’enderroc sobre camió i el seu transport a 
abocador controlat, inclòs el pagament de les taxes d’abocament corresponents. 
 
El mesurament i abonament d’aquest tipus de treball es farà per m3 
d’estructura enderrocada. 
 
g) Formació de rampes de terra i pedra. 
 
Per tal que les ODs siguin accessibles per a la fauna cal que les seves 
immediacions no estiguin envoltades de talussos de fort pendent. En els casos 
en els que s’ha detectat aquesta situació, hem calculat una partida per 
l’acondicionament d’aquestes zones. 
 
S’adopta aquesta solució per tal de condicionar les ODs següents: pont del 
Güell i pont riera de la Torre, totes dos a la carretera GIV-5343, i la OD Pla Goi, 
situada a la AP-7. 
 
Aquestes rampes es complementen en la major part dels casos amb la 
construcció de banquetes o recrescuts de formigó a l’interior dels drenatges 
(una altra partida del pressupost).  
 
La partida preveu la construcció de rampes excavades a terraplens o marges de 
ribera, formant una zona de pas d’entre 0.5 m i 1 m d’amplada. En casos en els 
que sigui necessari s’haurà de subjectar el camí mitjançant muret de pedra 
collat amb morter. El pendent màxim longitudinal d’aquestes rampes haurà 
d’ésser d’uns 30 a 45º. 
 
El mesurament i abonament d’aquest tipus de treball es farà per m.l. de rampa 
realment executada. 
 
h) Banquetes de formigó a l’interior OD i zones d’accés. 
 
Algunes ODs, que funcionen o poden funcionar com a pas de fauna, presenten, 
la major part de l’any, una làmina d’aigua que dificulta el pas de molts grups de 
vertebrats. La construcció de recreixements o banquetes laterals de formigó al 
seu interior permet l'aparició d'una zona de pas “sec” molt útil per al trànsit 
d’una gran varietat d’animals. 
 
Aquesta solució s’ha projectat per a les ODs següents: 
 
- Pont del Güell (GIV-5343) i OD el Regal (AP-7), amb banquetes d’1 m d’ample 
per 0.5 m d’altura. 
- ODs de la riera de la Torre amb la AP-7 i la A2, amb banquetes d’1 m d’ample 
per 0.3 d'altura.  
 
En el cas de la Riera de la Torre (AP-7) i de la OD el Regal (AP-7) la formació 
de tolls d’aigua a l’entrada de l’obra de drenatge fa necessari prolongar les 
banquetes fins a salvar aquestes zones inundades. 
 
El mesurament i abonament d’aquest tipus de treball es farà per m2 de 
recrescut de formigó realment executat. 
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i) Eliminació d’esglaons a la sortida d’ODs. 
 
A la sortida d'algunes ODs es detecta la formació d’un desnivell important prop 
de 60 cm entre l’estructura i el nivell de la llera. Aquests esglaons són un 
obstacle per al moviment de la fauna, entre d’altres els amfibis, que cal 
solucionar. Aquests treballs contemplen la col·locació de blocs de pedra collats 
amb morter per tal de formar una rampa més accessible. 
 
Aquestes actuacions es localitzen a un gual del camí a Can Garsa (riera de la 
Torre), al pont d’aquesta mateixa riera a la GIV-5343 i a la OD de la AP-7. 
 
El mesurament i abonament d’aquest tipus de treball es farà per unitat 
realment executada. 
 
j) Neteja d’abocaments. 
 
Durant el treball de camp s’han detectat abocaments dispersos (residus sòlids) 
per diferents punts de la zona. En general es tracta de petits abocaments, però 
on el material està molt dispers i genera un impacte visual localitzat.  
 
S’han detectat abocaments a les següents zones: 
 
- Riu Marrocs (prop restaurant); restes de jardineria.  
- GIV-5332, prop pont Marrocs. 
- Viaducte mas Garrofa (immediacions). 
- Bosc prop de Cal Carreter. 
- Bosc de Can Daniel (diferents abocaments). 
- Bosc de Ca n'Arbres. 
- Bosc prop de Can Vinyoles. 
 
Els treballs de neteja contemplaran la recollida manual de tots els residus, la 
seva càrrega sobre camió i la correcta eliminació dels mateixos. 
 
El mesurament i abonament d’aquest tipus de treball es farà per m2 d’abocador 
netejat. 
 
k) Subministrament i col·locació de senyals. 
 
Es tracta d’una acció complementària a l’anterior. Consisteix en col·locar  9 
senyals informatives distribuïdes per les zones anteriors, indicant la prohibició 
d’abocament.  
 
El mesurament i abonament d’aquest tipus de treball es farà per ut de senyal 
subministrada i col·locada. 
 
l) Seguiment de fauna. 
 
Els treballs de seguiment de fauna associats a l’efecte barrera que causen les 
infraestructures són imprescindibles per tal d’optimitzar les inversions de 
recursos econòmics i aconseguir una bona relació entre l’efectivitat de les 
mesures i el seu cost. 
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Hem contemplat una partida de seguiment de la fauna per tal d’assolir com a 
mínim els següents objectius: 
 
- Definir noves mesures de permeabilització a mesura que es concretin els 
projectes de construcció i modificació d’infraestructures que afecten a l’espai.  
 
- Detecció de punts negres d’atropellament (per a diferents grups faunístics). 
 
- Fer una proposta de punts de fugida per a la fauna atenent al punt anterior. 
 
- Fer una proposta d’apantallaments específics per a amfibis en funció de 
l’estudi d’atropellaments. 
 
- Detecció de deficiències en els tancaments de les infraestructures. 
 
- Establir l’eficiència de les mesures de permeabilització adoptades al present 
document (diferència entre l’ús dels passos abans i desprès de l’adopció de les 
mesures correctores) 
 
La partida calculada inclou tots els treballs i mitjans necessaris per a la 
realització del seguiment de fauna durant un període de 3 anys. 
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6 . PROPOSTA D’ITINERARI INTERPRETATIU 

6.1 ACTUACIONS D’ARRANJAMENT I MILLORA DINS L’ITINERARI 

a) Plantació de xiprers 
 
Es preveu col·locar elements de particularització de l’itinerari. En concret, es 
plantaran xiprers (Cupressus sempervirens) en grups de tres en tres de manera 
repetitiva al llarg de l’itinerari principal de l’Anella. Aquests tenen la funció 
d’homogeneïtzar el recorregut principal i a la vegada esdevenir l’element 
definidor i caracterització del circuit. 
 
La plantació es farà amb pa de terra i un forat de 30 cm3, on s’hi col·locarà una 
pastilla d’adob a cada peu per afavorir-ne el creixement. Es disposaran de 
manera aleatòria seguint 2 criteris: que siguin visibles entre ells i segons la 
major aptitud del sòl per poder-los plantar. Es preveuen plantar 48 individus 
entre 1’75-2,00 m. d’alçada. 
 
b) Plafons informatius 
 
Es preveu la instal·lació de plafons de fusta de pi laminada i vernissada, 
tractada en autoclau a nivell 4, impressió digital de 130 x 124 cm. i amb placa 
de policarbonat de protecció, a 1 cara. Es completa amb una franja superior de 
policarbonat.  
 
Aquests tractaran els diferents ambients o paisatges particulars que s’inclouen 
dins l’àmbit de l’Anella. Majoritàriament aniran vinculats a les àrees d’estada 
previstes. Els continguts de cada un d’ells variarà segons l’indret on s’ubiquen.  
 
Aquests són 4, tot i que també se’n proposa un d’opcional:  
 

1. El Güell. Associat a una àrea de descans de nova creació. 
2. Riera de la Torre. Associat a una àrea de descans de nova creació. 
3. Pla de Vilablareix. Instal·lació únicament de plafó. 
4. Aiguaviva. Instal·lació únicament de plafó. 
5. A l’àrea extractiva de la Font Ballarga. Aquest és opcional i es preveu 

aprofitar el projecte de restauració d’aquest espai, el qual ja s’ha iniciat. 
S’usarà una estructura de plafó ja instal·lada i només caldrà col·locar el 
pòster. 

 
c) Àrees d’estada 
 
Es preveuen dues àrees d’estada de nova creació. Aquests seran espais on es 
podrà descansar i gaudir de l’entorn. S’ubicaran a l’àrea del Güell i a l’àrea de 
la Riera de la Torre. Cada àrea estarà formada per: 
 

- Plafó informatiu. 
- Aparcabicicletes. 
- Bancs. 
- I un arbre blanc (Populus alba) en el cas de la Riera de la Torre, per 

donar ombra a aquest espai de descans. Aquest es preveu d’una alçada 
mínima de 2 m. L’arbre es farà amb pa de terra i es plantarà en un forat 
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de 30 cm3, on s’hi col·locarà una pastilla d’adob per afavorir-ne el 
creixement. A l’àrea del Güell no es preveu cap plantació ja que 
cobertura dels plataners actuals dóna una bona ombra. 

 
d) Bancs 
 
Es preveu la col·locació de 2 bancs a cada una de les àrees d’estada. El model 
escollit és el SO-FFA de la casa ESCOFET, de formigó prefabricat color negre 
decapat, de dues mides diferents (referència FFA1 sofà gran; referència FFA2 
sofà petit). S’ubicaran a les 2 àrees amb l’ajut tècnic d’una grua, ja que aquest 
model s’aguanta pel seu propi pes, recolzat sense ancoratges. 
 
e) Aparcabicicletes 
 
Es col·locaran 2 aparcabicicletes a cada una de les àrees d’estada. El model 
previst és el EZZO de la casa GOITAKIT. Aquests consten de mòduls 
prefabricats amb estructura de terrazo, format per formigó modelat i polit amb 
incrustacions de petites pedres. Cada unitat separada s’ajunta amb una barra 
d’acer galvanitzada. 
 
f) Esquena d’ase 
 
S’instal·laran 3 esquenes d’ase de forma arrodonida i de formigó,  ocupant tota 
la calçada de la carretera. S’ubicaran: 
  

-  A la carretera de GI-533, dins el nucli d’Aiguaviva.  
-  A la carretera GIV-5332.  
-  A l’alçada de Cal Cavall. 
-  A l’alçada del Mas Creus. 

 
g) Banderoles 
 
Per facilitar l’accés a l’itinerari de l’Anella verda, s’ha previst un sistema de 
rètols indicatius, ubicats en punts estratègics. Aquests es suportaran sobre un 
pal rodó de fusta tractada de 100 mm de diàmetre i 3 m. d’alçada, i banderola 
d’alumini retolada de 25 x 45, tal i com s’estableix en el model de senyalització 
d’itineraris que estableix Turisme de Catalunya. 
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7 . MESURES DE PERMEABITLIZACIÓ D’INFRAESTRUCTURES 

Les mesures correctores que es descriuen tot seguit tenen per objectiu reduir al 
mínim els conflictes de seguretat vial que causen les col·lisions amb grans 
mamífers i minimitzar l’efecte barrera i la mortalitat de fauna causada per les 
infraestructures i el seu ús. 

7.1 PERMEABILITZACIÓ D’INFRAESTRUCTURES EXISTENTS 

Codi: 1 Nom de la infraestructura: Carretera GI-533 OD de Can Ros 
Prioritat: 
Alta 
Funció: 
Drenatge de xarxa fluvial 

Índex d’obertura:  
0,66 

Permeabilitat prevista: 
Des de mamífers mitjans a rèptils, ocasionalment amfibis 
Mesures correctores: 

- Adequació morfològica de la mota de terra esquerra (entrada OD) per tal que connecti (sense 
corbes) amb l’OD (veure foto). 

- Plantacions arbustives i arbòries tipus OD1-A i OD1-B2 per tal de millorar la connexió entre la 
vegetació de ribera i la OD. 

- Hidrosembra de “cunetes de guarda” i altres zones de la nova carretera amb escassa cobertura 
vegetal, per tal d’evitar l’arrossegament de sediments a la OD i xarxa fluvial. 

- Aquestes mesures es complementen amb la revegetació del torrent aigües  a dalt i  a baix. 
- Retirada de sediments a la part central de l’OD formant un canal central i deposició del material 

retirat als laterals formant dos zones sobreelevades. 
- Instal·lació de tancament per a reconduir la fauna cap a la OD.  

Justificació: 
- Carretera amb una IMD de 9.800 vehicles (any 2000) que es considera barrera infranquejable per 

a la fauna, és necessari habilitar passos per a tot tipus de fauna 
Agents implicats: 

- Diputació de Girona 
Valoració econòmica: 
14.824,59 € 
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Codi: 2 Nom de la infraestructura: Carretera GIV-5343 Pont del Güell 
Prioritat: 
Mitjana 
Funció: 
Drenatge de xarxa fluvial 

Índex d’obertura:  
0,85 

Permeabilitat prevista: 
Des d’herbívors mitjans a rèptils, ocasionalment amfibis 
Mesures correctores: 

- Construcció de banqueta al cantó esquerre del pont (amplada d’1 m i altura de 0,5 m). 
- Realitzar rampes d’accés amb terra i ciment a la banqueta proposada (a l’entrada i sortida del 

pont). 
- Aquestes mesures es complementen amb la revegetació del torrent aigües  a dalt i a baix. 

Justificació: 
- El Torrent de Can Garrofa i el Marrocs són corredors de fauna importants. 
- En aquesta infraestructura local hi ha molt pocs passos per sota de la carretera que es puguin 

adaptar per a herbívors mitjans. 
Agents implicats: 

- Diputació de Girona 
- ACA 

Valoració econòmica: 
2.006,20 € 
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Codi: 3 Nom de la infraestructura: Carretera GIV-5343 OD de la granja Aulet 
Prioritat: 
Mitjana 
Funció: 
Drenatge de xarxa fluvial 

Índex d’obertura:  
0,025 

Permeabilitat prevista: 
Des de mamífers mitjans a rèptils, ocasionalment amfibis 
Mesures correctores: 

- Plantacions arbustives i arbòries OD1-A i OD1-B  per tal de millorar la connexió entre la vegetació 
de ribera i la OD. 

- Aquestes mesures es complementen amb la revegetació del torrent aigües  a dalt i a baix. 
Justificació: 

- Es tracta d’una carretera bastant transitada i la OD actual (tub de 0.8 m de diàmetre) es troba 
totalment col·lapsada. 

Agents implicats: 
- Diputació de Girona 

Valoració econòmica: 
748,00 € 
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Codi: 4 Nom de la infraestructura: Carretera GIV-5343 Pont riera de la Torre Can 
General 

Prioritat: 
Alta 
Funció: 
Drenatge de xarxa fluvial 

Índex d’obertura:  
0,77 

Permeabilitat prevista: 
Des de mamífers mitjans a rèptils, ocasionalment amfibis 
Mesures correctores: 

- Retirada de calaix antic en desús situat a l’entrada del pont (aigües a baix). 
- Creació de rampes d’accés a l’interior del pont per tal d’evitar zones inundades i esglaons 

existents. 
- Aquestes mesures es complementen amb la revegetació del torrent aigües  a dalt i a baix. 

Justificació: 
- La riera de la torre és un dels corredors faunístics més importants de la zona i cal potenciar la 

seva funcionalitat actual. 
- Un cop condicionat pot permetre el pas d’herbívors mitjans (porc senglar) per sota de la 

carretera GIV 5343, amb la conseqüent reducció de risc d’atropellaments i accidents. 
Agents implicats: 

- Diputació de Girona 
- ACA 

Valoració econòmica: 
2.879,60 € 
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Codi: 5 Nom de la infraestructura: Carretera AP-7 Viaducte de Marrocs 
Prioritat: 
Baixa 
Funció: 
Drenatge de xarxa fluvial i pas inferior de vehicles 

Índex d’obertura:  
1-3 

Permeabilitat prevista: 
Tots els grups faunístics, ocasionalment amfibis 
Mesures correctores: 

- Instal·lació d’apantallaments de fusta, al darrera de les “biones” de l’AP7, per tal de reduir les 
molèsties que el trànsit ocasiona sobre la fauna que utilitza el pas. 

- Millorar la connexió entre la vegetació de ribera i l’entrada i sortida al viaducte (uns 20 m de 
long. per les dos bandes). Les plantacions es realitzarien amb vegetació de ribera tipus R1. 

- Mantenir la connexió entre hàbitats oberts (conreus herbacis, herbassars de marge de conreu) a 
banda i banda de l’AP7 mitjançant estassades periòdiques dels terraplens actualment deforestats. 

- Per tal d’afavorir el pas d’amfibis cal que es millori la qualitat de les aigües del torrent de 
Marrocs actualment afectades per abocaments d’aigües procedents de clavegueram. 

- Aquestes mesures es complementen amb la revegetació del torrent aigües a dalt i a baix. 
Justificació: 

- La riera de Marrocs és d’un corredor faunístic importat. 
- El viaducte té un índex d’obertura molt favorable per al pas de tot tipus de fauna (excepte 

peixos). 
Agents implicats: 

- ACESA 
- ACA 
- Ajuntament de Vilablareix 

Valoració econòmica: 
7.109,70 € 
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Codi: 6 Nom de la infraestructura: Carretera AP-7 OD Pla Goi 
Prioritat: 
Baixa 
Funció: 
Drenatge de l’AP7 i camps propers 

Índex d’obertura:  
0,044 

Permeabilitat prevista: 
Mamífers mitjans (els menys exigents), micromamífers, rèptils i ocasionalment amfibis 
Mesures correctores: 

- Rampa i plataforma d’accés (de 0.5 m d’amplada) a l’entrada de l’OD per la banda dreta (evitem 
el toll d’aigua que hi ha a l’entrada). 

- Realització de plantacions arbustives i arbòries tipus OD1-A i OD1-B per tal de millorar l’entorn 
de l’OD. 

- Aquestes mesures es complementen amb la plantació d’una closa vegetal tipus C1 seguint el 
drenatge longitudinal de l’AP7 fins a connectar amb la OD del Rec del Regal (té la finalitat de 
facilitar el moviment dels amfibis cap a les ODs). 

- Realització d’estudi de seguiment de fauna per tal de valorar la necessitat d’instal·lació de 
pantalla de reconducció per a amfibis. 

Justificació: 
- Els treballs del CILMA el consideren un punt de pas per a fauna i proposen un calaix de 3 x 2.5 m 

Agents implicats: 
- ACESA 

Valoració econòmica: 
1.854,10 €  
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Codi: 7 Nom de la infraestructura: Carretera AP-7 OD Rec del Regal 
Prioritat: 
Baixa 
Funció: 
Drenatge xarxa fluvial 

Índex d’obertura:  
0,26 

Permeabilitat prevista: 
Des de mamífers mitjans a rèptils i amfibis 
Mesures correctores: 

- Plataforma d’accés a la OD (d’1 m d’amplada) per la banda esquerra (tant a l’entrada com a la 
sortida). 

- Banqueta d’1 m d’amplada i 40 cm d’altura, a l’interior de l’OD que connectarà amb la 
plataforma anterior. 

- Millorar la connexió entre la vegetació de ribera i l’entrada a l’OD. Les plantacions es 
realitzarien amb vegetació de ribera tipus OD1-A i OD1-B. 

- Per tal d’afavorir el pas d’amfibis cal que es millori la qualitat de les aigües del Rec actualment 
afectades per abocaments d’aigües procedents de clavegueram. 

Justificació: 
- Els treballs del CILMA el consideren un punt de pas per a fauna i proposen un PI de 15 x 2 m 

Agents implicats: 
- ACESA  
- ACA 

Valoració econòmica: 
4.239,75  € 
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Codi: 8 Nom de la infraestructura: Carretera AP-7 Viaducte de Can Garrofa 
Prioritat: 
Mitjana 
Funció: 
Drenatge de xarxa fluvial i pas inferior de vehicles 

Índex d’obertura:  
0,85-1,7 

Permeabilitat prevista: 
Tots els grups faunístics, ocasionalment amfibis 
Mesures correctores: 

- Instal·lació d’apantallaments de fusta, al darrera de les “biones” de l’AP7, per tal de reduir les 
molèsties que el trànsit ocasiona sobre la fauna que utilitza el pas. 

- Millorar la connexió entre la vegetació a  l’entrada i sortida al viaducte. Les plantacions es 
realitzarien amb vegetació de ribera tipus R2 i vegetació d’alzinar amb roures tipus A1. 

- Aquestes mesures es complementen amb la revegetació del torrent aigües  a dalt. 
Justificació: 

- El torrent de Can Garrofa és un corredor faunístic important que discorre dins de la proposta 
d’anella verda 

Agents implicats: 
- ACESA  
- ACA 

Valoració econòmica: 
8.051,20 € 
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Codi: 9 Nom de la infraestructura: Carretera AP-7 OD Àrea de descans 
Prioritat: 
Alta 
Funció: 
Drenatge de l’AP7 i camps propers 

Índex d’obertura:  
0,04 

Permeabilitat prevista: 
Mamífers mitjans (els menys exigents), micromamífers, rèptils i ocasionalment amfibis. 
Mesures correctores: 

- Col·locació de solera de formigó a la base del tub de la dreta per tal d’eliminar el perfil ondulat 
del mateix. 

- Plantació tipus OD1-A i OD1-B a la sortida de l’OD (fins arribar al camí de terra). 
- Aquestes mesures es complementen amb la plantació d’una closa vegetal tipus C2, paral·lela a 

l’AP7, i que partint del viaducte de Can Garrofa arribaria al Rec de Can Gibert. 
- Durant la fase de seguiment es valorarà la possibilitat d’instal·lació de pantalla de reconducció 

per a amfibis, en paral·lel a la closa vegetal. 
Justificació: 

- Els estudis del CILMA proposen passos per a amfibis cada 200 m en aquest tram de l‘AP7. 
- Cal potenciar tots els passos possibles des d’aquesta OD i en direcció sud (fins a la OD riera de la 

Torre) per tal de garantir la funcionalitat del corredor de l’Anella verda- Sud i del corredor de la 
riera de la Torre. 

Agents implicats: 
- ACESA  

Valoració econòmica: 
1.377,50 € 
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Codi: 10 Nom de la infraestructura: Carretera AP-7 OD Can Vinyes 
Prioritat: 
Alta 
Funció: 
Drenatge de l’AP7 i camps propers 

Índex d’obertura:  
0,21 

Permeabilitat prevista: 
Mamífers mitjans, micromamífers, rèptils i ocasionalment amfibis. 
Mesures correctores: 

- Plantació tipus OD1-A i OD1-B a l’entrada i sortida de l’OD. 
- Aquestes mesures es complementen amb la plantació d’una closa vegetal tipus C2, paral·lela a 

l’AP7, i que partint del viaducte de Can Garrofa arribaria al Rec de Can Gibert. 
- Retirada de sediments a la part central de l’OD formant un canal central i deposició del material 

retirat als laterals formant dos zones sobreelevades. 
- Durant la fase de seguiment es valorarà la possibilitat d’instal·lació de pantalla de reconducció 

per a amfibis, en paral·lel a la closa vegetal. 
Justificació: 

- El CILMA proposa un pas de fauna de 15 m d’amplada. 
- Els estudis del CILMA proposen passos per a amfibis cada 200 m en aquest tram de l’AP7. 
- Cal potenciar tots els passos possibles des d’aquesta OD i en direcció sud (fins a la OD riera de la 

Torre) per tal de garantir la funcionalitat del corredor de l’Anella verda- Sud i del corredor de la 
riera de la Torre. 

Agents implicats: 
- ACESA  

Valoració econòmica: 
1.842,90 € 
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Codi: 11 Nom de la infraestructura: Carretera AP-7 OD Rec de Can Gibert 
Prioritat: 
Alta 
Funció: 
Drenatge de la xarxa fluvial 

Índex d’obertura:  
0,13 

Permeabilitat prevista: 
Mamífers mitjans, micromamífers, rèptils i ocasionalment amfibis 
Mesures correctores: 

- Plantació tipus OD1-A i OD1-B a l’entrada i sortida de l’OD. 
- Aquestes mesures es complementen amb la plantació d’una closa arbustiva tipus C2, paral·lela a 

l’AP7, i que partint del viaducte de Can Garrofa arribaria a aquesta OD. 
- Retirada de sediments a la part central de l’OD formant un canal central i deposició del material 

retirat als laterals formant dos zones sobreelevades. 
- Durant la fase de seguiment es valorarà la possibilitat d’instal·lació de pantalla de reconducció 

per a amfibis, en paral·lel a la closa vegetal. 
Justificació: 

- El CILMA proposa un pas de fauna de 15 m d’amplada. 
- Els estudis del CILMA proposen passos per a amfibis cada 200 m en aquest tram de l’AP7. 
- Cal potenciar tots els passos possibles des d’aquesta OD i en direcció sud (fins a la OD riera de la 

Torre) per tal de garantir la funcionalitat del corredor de l’Anella verda- Sud i del corredor de la 
riera de la Torre. 

Agents implicats: 
- ACESA  

Valoració econòmica: 
1.965,30 € 
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Codi: 12 Nom de la infraestructura: Carretera AP-7 OD Riera de la Torre 
Prioritat: 
Alta 
Funció: 
Drenatge xarxa fluvial 

Índex d’obertura:  
0,2 

Permeabilitat prevista: 
Mamífers mitjans, micromamífers, rèptils i amfibis 
Mesures correctores: 

- Construcció de dos banquetes de formigó, a l’interior de l’OD, d’1 m d’amplada i de 0,30 m 
d’altura. 

- Construcció de rampes d’accés a les banquetes per tal d’evitar l’acumulació d’aigua a l’entrada i 
un esglaó de 0,6 m que hi ha la sortida. 

- Plantació tipus OD1-A i OD1-B a l’entrada i sortida de l’OD per tal de millorar la connexió entre 
la vegetació de ribera i la OD. 

- Revisió del tancament al voltant de l’OD (s’han detectat obertures que permeten el pas de 
mamífers mitjans). 

- Durant la fase de seguiment es valorarà la possibilitat d’instal·lació de pantalla de reconducció 
per a amfibis.  

- Aquestes mesures es complementen amb la revegetació del torrent aigües  a dalt i a baix. 
Justificació: 

- La riera de la Torre es considera un connector essencial en l’àmbit Girona sud- Gavarres- 
Guilleries. 

- És un dels pocs cursos fluvials amb aigua permanent al llarg de l’any la qual cosa el converteix en 
corredor de gran interès per a amfibis. 

Agents implicats: 
- ACESA  

Valoració econòmica: 
6.609,75 € 
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Codi: 13 Nom de la infraestructura: Carretera N-II OD Riera de la Torre - II 
Prioritat: 
Alta 
Funció: 
Drenatge xarxa fluvial 

Índex d’obertura:  
0,6 

Permeabilitat prevista: 
Mamífers mitjans, micromamífers, rèptils i amfibis 
Mesures correctores: 

- Construcció de dos banquetes de formigó, a l’interior de l’OD, d’1 m d’amplada i de  0,30 m 
d’altura. 

- Construcció de rampes d’accés a les banquetes.  
- Plantació tipus R1 a l’entrada i sortida de l’OD per tal de millorar la connexió entre la vegetació 

de ribera i la OD. 
- Revisió del tancament al voltant de l’OD (s’han detectat obertures que permeten el pas de 

mamífers mitjans). 
- Durant la fase de seguiment es valorarà la possibilitat d’instal·lació de pantalla de reconducció 

per a amfibis.  
- Aquestes mesures es complementen amb la revegetació del torrent aigües  a dalt. 

Justificació: 
- La riera de la Torre es considera un important corredor faunístic. 
- És un dels pocs cursos fluvials amb aigua permanent al llarg de l’any la qual cosa el converteix en 

corredor de gran interès per a amfibis. 
Agents implicats: 

- Ministerio de fomento 
Valoració econòmica: 
5.589,75 € 
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Codi: 14 Nom de la infraestructura: Carretera GI-533 OD del Bosc de Bellsolà 
Prioritat: 
Alta 
Funció: 
Drenatge de carretera i camps propers. 

Índex d’obertura:  
2,54 

Permeabilitat prevista: 
Des d’herbívors mitjans a rèptils, ocasionalment amfibis 
Mesures correctores: 

- Formació de cuneta de guarda de formigó per tal de conduir les aigües del peu del terraplè fins a 
l’OD per tal d’evitar la formació de xaragalls. Aquesta se situaria a la banda dreta de la carretera 
en direcció Aiguaviva (entre l’OD i el següent tram de cuneta existent). 

- Retirada de sediments a la part central de l’OD formant un canal central i deposició del material 
retirat als laterals formant dos zones sobreelevades. 

- Estesa de terra vegetal tractada amb adob orgànic als terraplens propers. 
- Hidrosembra tipus H1 en les zones amb terra vegetal, per tal d’evitar l’arrossegament de 

sediments a la OD i xarxa fluvial. 
- Plantacions arbustives i arbòries tipus OD1-A i OD1-B per tal de millorar la connexió entre la 

vegetació de ribera i la sortida de l’OD. 
- Plantacions arbustives i arbòries tipus C2 per tal de millorar la connexió entre el bosc de 

Bellsolà, el marge vegetal existent i l’OD.  
- Instal·lació de tancament per a reconduir la fauna cap a la OD. 

Justificació: 
- Carretera amb una IMD de 9.800 vehicles (any 2000) que es considera barrera infranquejable per 

a la fauna, és necessari habilitar passos per a tot tipus de fauna. S’han detectat nombroses 
petjades d'almenys menys tres espècies (fagina, gineu i gat). 

- Les altres Ods properes (en direcció Girona) són tubs  de formigó de 180 cm de diàmetre més 
difícils d’adaptar com a pas de fauna. 

Agents implicats: 
- Diputació de Girona 

Valoració econòmica: 
6.975,96 € 
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7.2 PERMEABILITZACIÓ D’INFRAESTRUCTURES PREVISTES I 
CONSTRUCCIÓ DE NOUS PASSOS DE FAUNA 

Codi: 1 Nom de la infraestructura: AP-7 Fals túnel de Can Daniel 
Prioritat: 
Alta 
Descripció: 
Proposta de construcció de fals túnel de 150 m de 
longitud 
Permeabilitat prevista: 
Tots els grups faunístics (fins i tot els més 
exigents) 
Mesures correctores: 

- Construcció de fals túnel de 150 m de 
longitud i adequació morfològica de la part 
superior al relleu de l’entorn. 

- Formació de mota de protecció de terra a 
la part superior. 

- Estesa de terra vegetal. 
- Hidrosembra de fixació. 
- Revegetació de la part superior, i de les 

zones pròximes al mateix, amb plantacions 
tipus FT1-A i FT1-B, per tal de connectar-
les amb els boscos de l’entorn. 

- Col·locació de blocs de pedra per tal 
d'impedir l 'accés de vehicles a l 'espai 
destinat a pas de fauna. 

- Instal·lació de tancament per a reconduir 
la fauna cap a la OD. 

Agents implicats: 
- ACESA 

Valoració econòmica: 
1.864.915,46 € 

 

 
Codi: 2 Nom de la infraestructura: AP-7 Boscos de Can Daniel i de 

l’Abadia 
Prioritat: 
Mitjana 
Descripció: 
Zona en la que l’itinerari proposat per a  l’Anella 
Verda va paral·lel a la Autopista AP-7. Els punts 
conflictius són aquells en els que la traça es troba 
sobre terraplè i el soroll de l’autopista no té cap 
obstacle per a arribar fins als usuaris del camí. 
Aquest coincideixen amb les proximitats del rec de 
Can Gibert (tram de 184 metres) i les proximitats 
de Can Daniel (tram de 233 metres). 
Permeabilitat prevista: 
Contaminació acústica causada per l 'autopista AP-7 
que provoca molèsties als usuaris actuals dels 
camins immediats. Igualment pot provocar 
molèsties als futurs usuaris de l'itinerari de l 'Anella 
verda. 
Mesures correctores: 

- Construcció d’apantallaments acústics de 
formigó pigmentat , al costat de la font 
d’emissió (al costat de la plataforma de 
rodadura). Aquesta mesura permetrà reduir 
l’impacte acústic de l’autopista en 27 dB. 

Agents implicats: 
- ACESA 

Valoració econòmica: 
92.740,80 € 
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Codi: 3 Nom de la infraestructura: AP-7 Pas inferior de Can Mateu 

Vell 
Prioritat: 
Alta 
Descripció: 
Pas inferior de 16 m de longitud, segons dades del 
CILMA (nov. 2007). En l’actualitat existeix un pas 
de 6 x 4 m no adequat per al pas de fauna. 
Permeabilitat prevista: 
Des d’herbívors mitjans  a rèptils i ocasionalment 
amfibis. 
Mesures correctores: 

- Instal·lació d’apantallaments de fusta, al 
darrera de les “biones” de l’AP7, per tal 
de reduir les molèsties que el trànsit 
ocasiona sobre la fauna que utilitza el pas. 

- Aquesta mesura es complementa amb la 
plantació de closes vegetals tipus C1 als 
dos terraplens de l’AP7. Tenen la finalitat 
de connectar el PI amb les taques forestals 
pròximes i amb la riera de la Torre. 

Agents implicats: 
- ACESA 

Valoració econòmica: 
3.120 € 

 

 
Codi: 4 Nom de la infraestructura: TGV OD Mas Gelats 
Prioritat: 
Alta (condicionada a la construcció del fals túnel 
de Mas Gelats) 
Descripció: 
Segons projecte bàsic de TGV (CILMA feb. 2007) a 
l’alçada de Mas Gelats hi ha una OD marc de 8 x 5.3 
m. Aquesta OD tindrà un índex d’obertura suficient 
per al pas d’herbívors mitjans sempre i quant la 
longitud de la mateixa sigui inferior a 56,5 m. 
Permeabilitat prevista: 
Des d’herbívors mitjans a rèptils, ocasionalment 
amfibis 
Mesures correctores: 

- Plantacions tipus FT1-A i FT1-B a l’entrada 
i sortida a la OD  

- Plantació de closes vegetals per tal de 
connectar la OD amb les taques forestals 
pròximes. Les plantacions del terraplè NW 
seran de tipus C2 i les del terraplè SE de 
tipus C1. 

- Conformació de dos camins laterals de 
terra d’1 m d’amplada dins el P.I. 

- Col·locació d’una filera de pedres en un 
dels camins laterals per tal de facilitar el 
pas d’animals petits. 

- Instal·lació d’apantallaments de fusta al 
final de la plataforma del TGV, per tal de 
reduir les molèsties que el trànsit ocasiona 
sobre la fauna que utilitza el pas. 

Agents implicats: 
- ADIF 

Valoració econòmica: 
2.016 € 
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Codi: 5 Nom de la infraestructura: AP-7 i N-II Enllaç de fornells de la selva 
Prioritat: 
Mitjana 
Descripció: 
El document informatiu de l’enllaç de Fornells 
preveu una important afectació de la zona propera 
al torrent de Can Garrofa. Cal garantir la 
permeabilitat d’aquesta zona per a la fauna i 
afavorir, en la mesura del possible, que els animals 
que passin per l’antic viaducte de Can Garrofa es 
pugui dirigir, aprofitant la reposició del camí E3-3, 
cap al sud (àmbit de l’Anella verda). 
Permeabilitat prevista: 
Tots els grups faunístics 
Mesures correctores: 

- Reduir l’afectació del terraplè del ramal 1 
i del terraplè del ramal 2 en la zona de 
contacte amb el camí de reposició E3-3, 
mitjançant la col·locació d’un mur de 
formigó prefabricat o escullera en la base 
del mateix. 

- Plantació tipus FT1-A i FT1-B en els 
terraplens propers al viaducte del ramal 1 i 
del pas superior 1 del ramal 2. Les 
plantacions es realitzaran per tal de 
reconduir a la fauna en direcció al camí de 
servei. 

- En cas que el camí E3-3 s’hagi 
d’aglomerar, deixar un marge al costat del 
camí (el més allunyat de l’autopista) d’1 m 
d’amplada per tal que serveixi de pas a la 
fauna. 

- Instal·lació d’apantallaments de fusta per 
tal de reduir les molèsties que el trànsit 
ocasiona sobre la fauna que utilitza el pas. 

- Estudiar adequadament el tancament de la 
via, en aquesta zona en la que els ramals 
queden separats, per tal d’evitar punts de 
penetració de fauna a la traça. 

Agents implicats: 
- ACESA 
- Ministerio de fomento 

Valoració econòmica: 
19.492,80 € 
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Codi: 6 Nom de la infraestructura: TGV Fals túnel Mas Gelats 
Prioritat: 
Alta 
Descripció: 
Proposta de construcció d’un fals túnel de 150 m de 
longitud 
Permeabilitat prevista: 
Tots els grups faunístics 
Mesures correctores: 

- Construcció de fals túnel de 150 m i 
adequació morfològica de la part superior 
al relleu de l’entorn. 

- Formació de mota de protecció de terra a 
la part superior. 

- Estesa de terra vegetal. 
- Hidrosembra de fixació. 
- Plantacions de tipus FT1-A i FT1-B (la 

distribució de les quals imitarà el mosaic 
agroforestal de la zona).  

- Col·locació de blocs de pedra per tal 
d'impedir l 'accés de vehicles a l 'espai 
destinat a pas de fauna.   

- Instal•lació de tancament per a reconduir 
la fauna cap a la O.D. 

Agents implicats: 
- ADIF 

Valoració econòmica: 
1.837.708,02 € 

 

 
 

 
 

Codi: 7 Nom de la infraestructura: TGV OD Camps d’en Figueres 
Prioritat: 
Alta (condicionada) 
Descripció: 
Obra prevista segons projecte bàsic de TGV (CILMA 
feb. 2007). OD marc de 2 x 2 m. 
Permeabilitat prevista: 
Des de mamífers mitjans  a rèptils i ocasionalment 
amfibis 
Mesures correctores: 

- Adequació morfològica del relleu de 
l’entorn de l’OD per tal que els animals 
tinguin fàcil accés a aquesta (eliminació 
d’obstacles). 

- Plantacions tipus FT1-A i FT1-B a l’entrada 
i sortida de l’OD.  

- Plantacions (tipus FT1-A i FT1-B) de 
connexió entre l’OD i la vegetació de 
l’entorn. 

Agents implicats: 
- ADIF 

Valoració econòmica: 
1.946,40 € 
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Codi: 8 Nom de la infraestructura: TGV OD prop de la bassa de 

L’Abadia 
Prioritat: 
Mitjana 
Descripció: 
Obra prevista segons projecte bàsic de TGV (CILMA 
feb. 2007). OD tub de 2 m de diàmetre. 
Permeabilitat prevista: 
Des de mamífers mitjans  a rèptils i ocasionalment 
amfibis 
Mesures correctores: 

- Adequació morfològica del relleu de 
l’entorn de l’OD per tal que els animals 
tinguin fàcil accés a aquesta (eliminació 
d’obstacles). 

- Si el tub és de tipus corrugat caldrà 
disposar una solera de formigó per tal 
d’eliminar l’ondulació.  

- Plantacions tipus A1 a l’entrada i sortida 
de l’OD.  

- Plantacions (tipus A1) de connexió entre 
l’OD i la vegetació de l’entorn. 

Agents implicats: 
- ADIF 

Valoració econòmica: 
1.946,40 € 

 
 

 

 
Codi: 9 Nom de la infraestructura: TGV Viaducte de la riera de la 

Torre 
Prioritat: 
Alta 
Descripció: 
Proposta de viaducte de 200 m de longitud 
Permeabilitat prevista: 
tots els grups faunístics (fins i tot els més exigents) 
Mesures correctores: 

- Construcció de viaducte de 200 m de 
longitud. 

- Plantacions de vegetació tipus R1 als 
marges de la riera afectats per les obres 
de construcció. 

Agents implicats: 
- ADIF 

Valoració econòmica: 
2.400.000,00 € 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  LA COPA SCCL - Gran Via Jaume I, núm. 10, 2on. - 1ª 17001 Girona.  
  Tel./Fax 872 080 258 c/e  info@lacopa.cc 
 

74

Codi: 10 Nom de la infraestructura: Carretera GI-533 Fals túnel de Can Talaia   
Prioritat: 
Alta 
Descripció: 
Proposta de construcció de fals túnel de 80 m de 
longitud 
Permeabilitat prevista: 
Tots els grups faunístics (fins i tot els més 
exigents) 
Mesures correctores: 

- Construcció d’ecoducte de 80 m d’amplada 
(en forma de fals túnel) i adequació 
morfològica de la part superior al relleu de 
l’entorn. 

- Formació de mota de protecció de terra a 
la part superior. 

- Estesa de terra vegetal. 
- Hidrosembra de fixació. 
- Revegetació de la part superior amb 

plantacions tipus FT1-A i FT1-B per tal de 
connectar- lo amb els boscos de l’entorn. 

- Tancament de reconducció de fauna cap a 
aquest pas i cap a  la OD de Can Ros. 

- col·locació de blocs de pedra per tal 
d'impedir l 'accés de vehicles a l 'espai 
destinat a pas de fauna.   

Agents implicats: 
- Diputació de Girona 

Valoració econòmica: 
981.112,93 € 

 

 

 
 
 
 
 
 


