
 

 

Plans al�luvials del Garrumbert, el Terri, el Revardit, el 
Remença, el Riudellots i el Matamors 
 
Codi: 103 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Superfície i municipis que es comprenen:   
  
123,91 ha. Fontcoberta, Banyoles, Porqueres, Camós, Cornellà de Terri, Palol de 
Reverdit i Sant Julià de Ramis. 
 

Delimitació: 
 
El riu Terri i les rieres associades al mateix tenen origen al Pla de l’Estany i les 
seves aigües provenen en bona part sistema lacunar de Banyoles. El Terri, que neix 
a la vora de Borgonyà travessa el Pla de l’Estany fins arribar al Ter, on aboca les 
seves aigües. 
  

Caracterització de l’espai: 
 
Espai fluvial que inclou els principals cursos hídrics de la comarca estructurats 
bàsicament a partir del riu Terri. 
 
La riera de Garrumbert neix de les surgències del Pla de Martís - Usall i de les 
aigües residuals de la urbanització de Melianta. Es caracteritza per presentar una 
vegetació formada per les plantacions de planifolis, i en concret pollancres (Populus 
sp.) i plàtans (Platanus x hybrida), tot i que alguns trams presenten un recobriment 
format per freixes de fulla petita (Fraxinus angustifolia), amb pollancres (Populus 
nigra), àlbers (Populus alba) i  acàcies (Robinia pseudoacacia). El fet de creuar un 
espai agroforestal que presenta un bon estat de conservació comporta que voltants 
hi hagi l'àguila marcenca (Circaetus gallicus) i algunes parelles d'aligots (Buteo 
buteo), a més dels ocells atrets per l'abocador de deixalles, com milans negres 
(Milvus migrans) o cigonyes (Ciconia ciconia). En alguns trams de la riera també 
s'hi observa el bernat pescaire (Ardea cinerea).  
 
La riera de Matamors defineix un espai d’un elevat valor estratègic com a connector 
biològic i a la vegada conté paratges de gran valor ecològic, com per exemple 



 

 

l’estany present a la zona de l’Ullal amb vegetació vinculada als ambients 
aigualosos, com els poblaments de caràcies (Chara sp.), jonc boval (Scirpus 
holoschoenus), balca (Thypha sp.) i canyís (Phragmites australis). La zona de 
l’aiguabarreig amb el riu Terri també destaca ja que la bona qualitat de l’aigua en 
aquest punt permet la pervivència de poblaments de barbs (Barbus meridionalis), 
bagres (Leuciscus cephalus) i anguiles (Anguilla anguilla). També és probable que 
hi nidifiqui el martinet de nit (Nyctocorax nyctocorax), a més de la presència de 
diverses espècies com el blauet (Alcedo athis), el bernat pescaire (Ardea cinerea) o 
la merla d'aigua (Cinclus cinclus). L’espai també presenta indrets de gran valor 
geològic i geomorfològics com els dipòsits travertínics que hi afloren i els salts 
d’aigua i gorgues que es creen, com per exemple la Font de Sant Dalmau o la 
Gorga Blava. La vegetació de ribera està dominada per plantacions de pollancres 
(Populus sp.) i plàtans (Platanus x hispanica), tot i que en determinades zones hi 
creixen freixes de fulla petita (Fraxinus angustifolia). De manera general l’espai 
manté algunes poblacions de barbs (Barbus meridionalis) i també s’hi pot trobar el 
picot garser petit (Dendrocopos minor). Per les zones del voltant hom pot trobar 
l’esparver (Accipiter nissus) i l’òliba (Tyto alba). 
 
La riera de Remençà baixa encaixonada entre camps de conreus i presenta un bosc 
de ribera molt limitat i principalment dominat per plantacions de pollancres 
(Populus sp.) i plàtans (Platanus x hispanica). De totes les rieres és la que presenta 
un pitjor estat de conservació i la zona de més interès natural forma la part que es 
troba en contacte amb el Serrat de Cal Gall. 
 
El Revardit, a la seva part superior presenta un bon estat de conservació però a la 
resta de trams la qualitat del bosc de ribera empitjora malgrat la presència de 
retalls de freixeneda de freixe de fulla petita (Fraxinus angustifolia) entre les fileres 
i les plantacions de pollancres (Populus sp.) i plàtans (Platanus x hispanica) i, els 
rodals d’acàcies (Robínia pseudoacacia). Destaca en algun tram la presència de 
bosquines, corresponents a pinedes amb sotabosc d'alzinar i roures martinencs 
(Quercus humilis). 
 
El Torrent de Riudellots, és un petit curs fluvial que creua la part sud del municipi 
de Palol de Revardit, envoltat de turons amb una densa vegetació. Tot i la 
proximitat a la carretera C-66 i al fet de travessar-la i l’activitat humana, l’alteració 
humana és mínima, llevat d’algunes granges a la part baixa. La vegetació de ribera 
és la salzeda de sarga (Salix eleagnos) i la freixeneda de freixe de fulla estreta 
(Fraxinus angustifolia), tot i que en alguns trams aquestes han estat substituïdes 
per plantacions lineals de pollancres i plàtans. Just abans de creuar la carretera C-
66 el torrent travessa la plana agrícola associada al pas del Terri, malgrat que es 
tracta d’una zona on encara resten importants taques forestals formades per 
l'alzinar de terra baixa (Quercetum ilicis-galloprovinciale) i la pineda de pi blanc 
(Pinus halepensis). 
 
El Terri esdevé de tots el principal curs hídric de la comarca i a més, es tracta d’un 
curs d’aigua especialment interessant per la dinàmica fluvial que presenta, la qual 
va lligada a l’Estany de Banyoles. Presenta un cabal pràcticament constant durant 
tot l’any, fenomen únic per un curs fluvials de la zona mediterrània catalana. A 
més, aquest fet, proporciona unes condicions excepcionals per a les espècies 
aquàtiques. Tanmateix també, cal senyalar el gran interès que té des del punt de 
vista geomorfològic, per l’estructura meandriforme que pren en el seu tram baix. La 
vegetació de ribera està fortament artificialitzada al llarg de tot el recorregut, amb 
nombroses plantacions de planifolis i també per àrees on s’han naturalitzat les 



 

 

robínies (Robinia pseudoacacia), tot i que hi ha trams amb retalls de freixes de fulla 
petita, salzes (Salix sp.) arbres blancs (Populus alba) i fins i tot verns (Alnus 
glutinosa). Tot i que podem establir que la qualitat de l’aigua és irregular cal 
esmentar que el curs manté poblacions de barb (Barbus meridionalis), anguila 
(Anguilla anguilla) i bagra (Leuciscus cephalus) a part, de nombroses poblacions 
d’ocells vinculades als ambients riberencs com el blauet (Alcedo athis), el collverd 
(Anas platyrhynchos) i la polla d'aigua (Gallinula chloropus). A la vegada, és 
freqüent veure-hi espècies introduïdes, com el visó americà (Mustela vison), el 
cranc de riu americà (Procambarus clarki) o la carpa (Cyprinus carpio). Recentment 
hi ha hagut una citació de la llúdriga (Lutra lutra) i tampoc es descarta la presència 
d’alguns invertebrats aquàtics d’interès, com Bofilliella subarcuata i Unio mancus, 
dues espècies protegides de mol�luscs. 
 
La funcionalitat del connector és elevada inicialment ja que permet superar la C-66 
(amb un IMD superior a 22.000 vehicles). Així, es tracta d’un connector entre les 
serres forestals de l’oest i la plana agrícola associada al Terri i al Ter, a l’est, 
superant la barrera que representa la C-66.  
 
El principal impacte sobre aquest connector és el pas de la C-66, amb el seu trànsit 
associat. 
 
El pas de la carretera C-66 podria afavorir la urbanització o ocupació de la part 
mitja del torrent per desenvolupar-hi terrenys urbanitzables, siguin residencials o 
industrials, aspecte que suposaria un increment de l’efecte barrera d’aquesta 
infraestructura, per la qual cosa cal que la planificació urbanística tingui en compte 
el valor del connector. 

 
Motius de la inclusió en el catàleg: 
 
Malgrat que el seu estat de conservació aquest espai es troba dins el catàleg per 
diferents motius de gran importància. En primer lloc, cal senyalar el fet que l’espai 
actua com a connector ecològic estratègicament molt important, ja que enllaça el 
riu Terri (i per extensió, el Ter) amb els sistemes naturals situats en els extrems de 
la comarca del Pla de L’Estany i les Gavarres; en segon lloc per albergar paratges i 
indrets de gran valor ecològic, geològic i en alguns casos hidrogeològic; i en tercer 
lloc, per la funció de zona tampó que aquest espai desenvolupa ja que ha d’impedir 
l’establiment de continus urbans derivats del creixement de Porqueres, de Cornellà 
de Terri i de les urbanitzacions pròximes a la variant C-66, i protegir una zona 
també sotmesa a un important risc d’inundació.  

 
Qualificació urbanística: 
 
Fontcoberta 
 

• Sòl no urbanitzable: 

 
- sistema de comunicació (2) 
- zona de muntanya i bosc (16) 
- zona de sòl rústic (17) 
- zona agrícola (18) 

 
 



 

 

Banyoles 
 

• Sòl no urbanitzable: 

 
- sistema viari 
- zona de protecció del sistema general 
d’infraestructures (N.U.1) 
- zona rústica (N.U.7) 

 
Porqueres 

 
• Sòl no urbanitzable: 

 
- sistema viari (V) 
- zona de sòl d’interès ecològic i paisatgístic 
forestal (24F)  

Camós 

 
• Sòl no urbanitzable: 

 
- sistema viari 
- sistema hidrogràfic  
- zona Agrícola (AG) 
- zona de protecció paisatgística i forestal (PF) 
- zona de rústic general (RG)  

 
Cornellà de Terri 

 
• Sòl no urbanitzable: 

 
- sistema de protecció de la xarxa de camins, 
carreteres i línia fèrria 
- sistema de protecció dels cursos d’aigua, rius i 
rieres  
- zona agrícola (AG) 
- zona de protecció paisatgística i forestal (PF) 
- zona de rústic general (RG) 

 
 
Palol de Revardit 

 
• Sòl no urbanitzable: 

 
- sistema viari 
- sistema hidrogràfic 
- sistema de serveis tècnics (E10) 
- zona agrícola (AG) 
- zona de protecció paisatgística i forestal (PF) 
- zona de rústic general (RG)  

 
 
 



 

 

Sant Julià de Ramis 

 
• Sòl no urbanitzable: 

 
- sistema viari (1) 
- sistema hidrogràfic (6) 
- espais agrícoles de protecció especial (18 PE) 
- espais agrícoles de protecció territorial (18 PT) 
- espais forestals de protecció especial (19 PE) 
- espais forestals de protecció territorial (19 PT) 

 
Construccions existents: 
 
El patrimoni lligat al Terri i les seves rieres té gran importància, degut a l’estat de 
conservació d’aquest i l’estreta relació que tenen amb l’aigua. Entre els elements 
que cal destacar tenim l’ermita romànica de la Mare de Deu de la Font al municipi 
de Fontcoberta, la Bòbila d’en Ventura a Camós, i un seguit de fonts com la del 
Garravar a Palol de Revardit o el Molí a Cornella de Terri. 
 

Estat de conservació. Impactes o greuges damunt els ecosistemes i 
els valors de la zona: 
 
El riu Terri és un espai altament humanitzat a la seva capçalera que, tot i néixer de 
les aigües netes de l’Estany de Banyoles, presenta unes greus deficiències en la 
qualitat de l’aigua. Aquestes deficiències són més acusades en alguns trams que 
d’altres, i a la vegada també presenten una certa discontinuïtat en el temps, amb 
episodis puntuals d’abocaments.  
 
Els impactes a que es veuen sotmesos els cursos fluvials que conformen l’espai 
bàsicament es poden concentrar en tres. Així, el primer és la mala qualitat que 
presenta l’aigua degut als abocament d’aigües residuals provinents de nuclis urbans 
o urbanitzacions, com per exemple el veïnat i el polígon industrial de Melianta sobre 
el Garrumbert, i per la contaminació difusa dels abocaments constants de purins. 
En segon lloc cal esmentar la mala qualitat del bosc de ribera, molt fragmentat, 
degradat i amb presència de nombroses plantacions de planifolis; i en tercer lloc, la 
pressió urbanística i de infraestructures viàries a que es veu la zona per on aquests 
cursos transcorren, fet que pot provocar una alteració important de tot l’espai. 
 

Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 
Evitar abocaments d’aigües residuals provinents de nuclis urbans, urbanitzacions 
polígons industrials esdevé una necessitat vital per millorar l’estat ecològic del 
conjunt d’aquest espai, com també cal seguir amb el control dels lixiviats que 
poden derivar de l’abocador d’escombraries ubicat al costat de la C-66, 
especialment si es porta a terme la possible ampliació. De fet establir un major 
control de les explotacions ramaderes, aplicar plans de gestió de residus ramaders, 
limitar els abocaments legals als camps, establir una moratòria en la construcció de 
noves granges o ampliació de les existents serien també mesures necessàries per 
millorar la qualitat d’aquest espai.  
 



 

 

D’altra banda, un altre requeriment el conforma la recuperació de la vegetació de 
ribera. En aquest sentit es creu necessari delimitar el Domini Públic Hidràulic i 
evitar les plantacions a tocar la llera.  
 
Un altre aspecte que també cal tenir en compte és el fet de controlar el creixement 
urbanístic dels nuclis urbans i evitar la construcció en zones properes al riu. La 
massiva i poc controlada urbanització associada a la C-66 estableix la necessitat 
d’apostar per un creixement sostenible i coherent dels municipis i per tant establir 
un planejament urbanístic a nivell supramunicipal (Pla director), permetria establir 
una ordenació adequada del territori, com també evitar la proliferació de zones 
industrials i residencials de forma desestructurada. 
 
Finalment, també s’obre d’incloure totes aquestes propostes sota la figura d’un Pla 
especial de tota la conca el Terri el qual també establis les zones inundables i la 
seva correcta regulació urbanística i, considerar el paper del Terri i dels seus 
afluents en el desenvolupament del PEIN i de les seves necessitats de connectivitat 
ecològica. 
 

Actuacions i mesures de gestió urbanística i administrativa per a la 
preservació de l’espai.  Mesures de caràcter urbanístic i ambiental: 
 
a) Seguint el document tècnic aprovat el 28 de juny de 2001 pel Consell 

d’Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua es recomana el que els usos 
en aquesta zona haurien de tenir en compte els períodes d’avingudes: 

a. En la zona d’inundació amb període de retorn de 10 anys no es pot 
admetre cap ús, llevat d’aquells previstos a la legislació aplicable en 
matèria de domini públic hidràulic. Alhora caldria evitar la replantació 
de la vegetació de ribera amb l’acàcia, el plàtan i altres espècies no 
autòctones. 

b. En la zona d’inundació amb període de retorn de 100 anys no es pot 
admetre cap nova edificació o construcció ni cap ús o activitat que 
suposi una modificació sensible del perfil natural del terreny. 

c. En la zona d’inundació amb període de retorn de 500 anys no es pot 
admetre àrees d’acampada ni serveis de càmping, ni cap tipus 
d’edificació que es pugui veure afectada per una riuada.  

 
b) De manera general s’hauria de definir un radi de protecció de les surgències 

hídriques de 50 m per garantir el manteniment de cabal de sortida. 
 
c) Caldria establir una regulació més específica de les tanques de manera que 

es garantís la permeabilitat per la fauna. Així, es recomana que en sòl 
agrícola no s’admetin tanques cinegètiques i es limiti a filats longitudinals, 
tanques de fusta o vegetals. Amb tot però, es poden admetre tancats amb 
paret de pedra si la zona que envolten és el pati d’una edificació existent.  
En sòl forestal no s’hauria d’admetre cap tipus de tanca.  

 
d) De manera general en tot l’espai no s’haurien de permetre activitats 

extractives. En aquest sentit caldria que els municipis de Fontcoberta, 
Cornellà de Terri, Camós, Sant Julià de Ramis i Palol de Revardit, 
modifiquessin els seus planejaments per evitar la implantació d’activitats 
extractives. 

 



 

 

e) L’emplaçament i el tipus de construcció d’utilitat pública i interès social 
hauria d’estar condicionat a la redacció d’un Pla especial que contempli entre 
altres aspectes un estudi d’impacte ambiental i paisatgístic i els efectes 
territorials de la seva implantació, tal i com estableix el municipi de 
Fontcoberta. En sòl forestal aquestes no haurien d’estar permeses. 

 
f) Caldria en tot l’espai prohibir l’edificació de noves construccions sense 

vincles amb l’activitat agrícola, ramadera i forestal i sense acreditar la unitat 
mínima de conreu de 4,5 Ha. en secà i 1,5 Ha. en regadiu i 25 Ha. en sòl 
forestal. Així mateix s’hauria de limitar l’ampliació dels habitatges i 
construccions existents en un 20% de la seva superfície. 

 
g) Caldria evitar la construcció de noves explotacions agropecuàries de tipus 

industrial en els municipis de Cornellà de Terri i Sant Julià de Ramis, tal i 
com estableix el municipi de Fontcoberta. 

 
h) A Banyoles no s’hauria de permetre la implantació en sòl rústic de cap 

activitat relacionada amb el manteniment, reparació o emmagatzematge de 
maquinària agrícola o industrial. 

 
i) A Cornellà de Terri es permet la implantació de cementiris de vehicles i 

dipòsits de ferralla en sòl rústic, en aquest sentit recomanem establir una 
regulació més restrictiva. 

 
j) Palol de Revardit té una zona classificada per a serveis tècnics (article 101 

de la normativa), en els quals es permet la implantació de diferents 
estructures orientades aquesta funció. La implantació en aquestes zones així 
com la utilització d’àrees no programades aquests fins hauria d’estar 
condicionat a la redacció d’un Pla especial que contempli entre altres 
aspectes un estudi d’impacte ambiental i paisatgístic i els efectes territorials. 

 
k) L’aplicació del Pla de Recuperació i us sostenible del riu Terri es veu com un 

fet positiu per la conservació del Terri i les àrees associades. El 
desenvolupament d’aquest Pla porta de manera implícita la protecció del 
mosaic agroforestal i la vegetació de ribera. 

 



 

 

 


