
Estudi de la connectivitat longitudinal del riu Fluvià i la seva aplicació per a la gestió de l’anguila europea (Anguilla anguilla) 

ANNEX I: Fitxes obstacles 

FFLLUU--3399  

RESCLOSA 

    

 

Situació 

Curs fluvial: Fluvià 
Conca: Fluvià 
Codi : FLU-39 

Localitat: Nucli urbà La Canya 
Municipi: La Vall de Bianya/Olot 
Comarca: La Garrotxa 

UTM x: 458749 
UTM y: 4672691 

 

 

Característiques de la infraestructura 

Tipus: Resclosa 

Motiu construcció/ús: Generació energia 

Actualment en ús?: No 

Es tat de conservació: Necessita manteniment 

Canal de derivació: Inexistent  
 

Mesures de la infraestructura 

Alçada (h): 100 cm 
Longitud (l ): 0 cm 

Profundi tat de la bassa (z): 10 cm 
Amplada de coronació (AC): 100 cm 
Alçada làmina de coronació (ALC): 10 cm 

Diàmetre del tub (d): - cm 
Velocitat de l’aigua dins del tub o secció de pas (v): - m/s 
Material: Formigó 

Circula aigua per sobre l’obstacle o per l’interior dels tubs?: Sí 
Data de mostreig: 20/02/09 
Observacions: 
Al marge esquerre trobem un talús vertical amb horts a sobre. Al marge dret 
probablement hi hagi una canalització per ús industrial/elèctric. Al costat dret hi ha una 
acumulació de blocs i còdols que facilitaria el pas de l’anguila. Plataforma frontal de 
formigó d’1 m d’amplada i 0,6 m d’alçada. 

 
DEFICIENT 



Estudi de la connectivitat longitudinal del riu Fluvià i la seva aplicació per a la gestió de l’anguila europea (Anguilla anguilla) 

ANNEX I: Fitxes obstacles 

Vista frontal infraestructura Vista posterior infraestructura 

  

Vista riu aigües avall Vista riu aigües amunt 

  

 

Ictiofauna 

Grups presents: 
G2, G3, G4 

 

Valoració de l’obstacle 

Valoració ICF: 
Infranquejable per algunes 
espècies 

Nivell de qualitat ICF: Deficient 

Diagnosi: 
Paràmetre responsable de l’aïllament del tram fluvial: alçada. Permet el pas de l’anguila 
reptant per la ribera. 

Valoració final:  
Requereix mesures correctores de la connectivitat fluvial. 



Estudi de la connectivitat longitudinal del riu Fluvià i la seva aplicació per a la gestió de l’anguila europea (Anguilla anguilla) 

ANNEX I: Fitxes obstacles 

FFLLUU--4400  

RESCLOSA 

    

 

Situació 

Curs fluvial: Fluvià 
Conca: Fluvià 
Codi : FLU-40 

Localitat: Can Coromines 
Municipi: Olot 
Comarca: La Garrotxa 

UTM x: 458746 
UTM y: 4672458 

 

 

Característiques de la infraestructura 

Tipus: Resclosa 

Motiu construcció/ús: Generació electricitat 

Actualment en ús?: Sí 

Es tat de conservació: Necessita manteniment 

Canal de derivació: Al marge esquerre  
 

Mesures de la infraestructura 

Alçada (h): 300 cm 
Longitud (l ): 200 cm 

Profundi tat de la bassa (z): 100 cm 
Amplada de coronació (AC): 90 cm 
Alçada làmina de coronació (ALC): 20 cm 

Diàmetre del tub (d): - cm 
Velocitat de l’aigua dins del tub o secció de pas (v): - m/s 
Material: Formigó 

Circula aigua per sobre l’obstacle o per l’interior dels tubs?: Sí 
Data de mostreig: 14/02/09 
Observacions: 
El marge esquerre és vertical pel canal de derivació. Al marge dret hi ha uns salts 
naturals amb vegetació que facilitarien el pas de l’anguila. 

 
DEFICIENT 



Estudi de la connectivitat longitudinal del riu Fluvià i la seva aplicació per a la gestió de l’anguila europea (Anguilla anguilla) 

ANNEX I: Fitxes obstacles 

Vista frontal infraestructura Vista posterior infraestructura 

  

Vista riu aigües avall Vista riu aigües amunt 

  

 

Ictiofauna 

Grups presents: 
G2, G3, G4 

 

Valoració de l’obstacle 

Valoració ICF: 
Infranquejable per algunes 
espècies 

Nivell de qualitat ICF: Deficient 

Diagnosi: 
Paràmetre responsable de l’aïllament del tram fluvial: alçada. Permet el pas de l’anguila 
reptant per la ribera. 

Valoració final:  
Requereix mesures correctores de la connectivitat fluvial. 



Estudi de la connectivitat longitudinal del riu Fluvià i la seva aplicació per a la gestió de l’anguila europea (Anguilla anguilla) 

ANNEX I: Fitxes obstacles 

FFLLUU--4411  

GUAL 

    

 

Situació 

Curs fluvial: Fluvià 
Conca: Fluvià 
Codi : FLU-41  

Localitat: Can Gori, Camps de les Illes 
Municipi: Olot 
Comarca: La Garrotxa 

UTM x: 458807 
UTM y: 4672324 

 

 

Característiques de la infraestructura 

Tipus: Gual 

Motiu construcció/ús: Trànsit rodat 

Actualment en ús?: Sí 

Es tat de conservació: Necessita manteniment 

Canal de derivació: Inexistent  
 

Mesures de la infraestructura 

Alçada (h): 0 cm 
Longitud (l ): 0 cm 

Profundi tat de la bassa (z): 40 cm 
Amplada de coronació (AC): 350 cm 
Alçada làmina de coronació (ALC): 20 cm 

Diàmetre del tub (d): 100 cm 
Velocitat de l’aigua dins del tub o secció de pas (v): 0,20 m/s 
Material: Formigó 

Circula aigua per sobre l’obstacle o per l’interior dels tubs?: Sí 
Data de mostreig: 14/02/09 
Observacions: 
 

 
BO 



Estudi de la connectivitat longitudinal del riu Fluvià i la seva aplicació per a la gestió de l’anguila europea (Anguilla anguilla) 

ANNEX I: Fitxes obstacles 

Vista frontal infraestructura Vista posterior infraestructura 

  

Vista riu aigües avall Vista riu aigües amunt 

  

 

Ictiofauna 

Grups presents: 
G2, G3, G4 

 

Valoració de l’obstacle 

Valoració ICF: Franquejable Nivell de qualitat ICF: Bo 

Diagnosi: 
Tots els paràmetres contemplats a l’ICF donen un nivell de qualitat bo. 

Valoració final:  
No requereix mesures correctores de la connectivitat fluvial. 



Estudi de la connectivitat longitudinal del riu Fluvià i la seva aplicació per a la gestió de l’anguila europea (Anguilla anguilla) 

ANNEX I: Fitxes obstacles 

FFLLUU--4422  

RESCLOSA 

    

 

Situació 

Curs fluvial: Fluvià 
Conca: Fluvià 
Codi : FLU-42 

Localitat: Can Gori, Camps de les Illes 
Municipi: Olot 
Comarca: La Garrotxa 

UTM x: 458823 
UTM y: 4672321 

 

 

Característiques de la infraestructura 

Tipus: Resclosa 

Motiu construcció/ús: Generació energia 

Actualment en ús?: No 

Es tat de conservació: Necessita manteniment 

Canal de derivació: Al marge dret  
 

Mesures de la infraestructura 

Alçada (h): 100 cm 
Longitud (l ): 0 cm 

Profundi tat de la bassa (z): 25 cm 
Amplada de coronació (AC): 90 cm 
Alçada làmina de coronació (ALC): 5 cm 

Diàmetre del tub (d): - cm 
Velocitat de l’aigua dins del tub o secció de pas (v): - m/s 
Material: Formigó i escullera a la base 

Circula aigua per sobre l’obstacle o per l’interior dels tubs?: Sí 
Data de mostreig: 14/02/09 
Observacions: 
El canal de derivació del marge dret connecta amb la següent resclosa. El marge 
esquerre té un pendent inferior a 45º amb cobertura arbòria. 

 
DEFICIENT 



Estudi de la connectivitat longitudinal del riu Fluvià i la seva aplicació per a la gestió de l’anguila europea (Anguilla anguilla) 

ANNEX I: Fitxes obstacles 

Vista frontal infraestructura Vista posterior infraestructura 

  

Vista riu aigües avall Vista riu aigües amunt 

  

 

Ictiofauna 

Grups presents: 
G2, G3, G4 

 

Valoració de l’obstacle 

Valoració ICF: 
Infranquejable per algunes 
espècies 

Nivell de qualitat ICF: Deficient 

Diagnosi: 
Paràmetre responsable de l’aïllament del tram fluvial: alçada. Permet el pas de l’anguila 
reptant per la ribera. 

Valoració final:  
Requereix mesures correctores de la connectivitat fluvial. 



Estudi de la connectivitat longitudinal del riu Fluvià i la seva aplicació per a la gestió de l’anguila europea (Anguilla anguilla) 

ANNEX I: Fitxes obstacles 

FFLLUU--4433  

RESCLOSA 

    

 

Situació 

Curs fluvial: Fluvià 
Conca: Fluvià 
Codi : FLU-43 

Localitat: Ca l’Ocell 
Municipi: Olot 
Comarca: La Garrotxa 

UTM x: 458837 
UTM y: 4672152 

 

 

Característiques de la infraestructura 

Tipus: Resclosa (restes) 

Motiu construcció/ús: Indeterminat 

Actualment en ús?: No 

Es tat de conservació: Necessita reparació 

Canal de derivació: Inexistent  
 

Mesures de la infraestructura 

Alçada (h): 300 cm 
Longitud (l ): 200 cm 

Profundi tat de la bassa (z): 50 cm 
Amplada de coronació (AC): 0 cm 
Alçada làmina de coronació (ALC): 10 cm 

Diàmetre del tub (d): - cm 
Velocitat de l’aigua dins del tub o secció de pas (v): - m/s 
Material: Maçoneria 

Circula aigua per sobre l’obstacle o per l’interior dels tubs?: Sí 
Data de mostreig: 14/02/09 
Observacions: 
Sembla que sigui una travessa per estabilitzar la llera, però són les restes d’una antiga 
resclosa en desús. Les ribes tenen un pendent inferior a 45º. 

 
DEFICIENT 



Estudi de la connectivitat longitudinal del riu Fluvià i la seva aplicació per a la gestió de l’anguila europea (Anguilla anguilla) 

ANNEX I: Fitxes obstacles 

Vista frontal infraestructura Vista posterior infraestructura 

  

Vista riu aigües avall Vista riu aigües amunt 

  

 

Ictiofauna 

Grups presents: 
G2, G3, G4 

 

Valoració de l’obstacle 

Valoració ICF: 
Infranquejable per algunes 
espècies 

Nivell de qualitat ICF: Deficient 

Diagnosi: 
Paràmetre responsable de l’aïllament del tram fluvial: alçada. Permet el pas de l’anguila 
reptant per la ribera. 

Valoració final:  
Requereix mesures correctores de la connectivitat fluvial. 



Estudi de la connectivitat longitudinal del riu Fluvià i la seva aplicació per a la gestió de l’anguila europea (Anguilla anguilla) 

ANNEX I: Fitxes obstacles 

FFLLUU--4444  

RESCLOSA 

    

 

Situació 

Curs fluvial: Fluvià 
Conca: Fluvià 
Codi : FLU-44 

Localitat: Polígon Industrial Les Mates 
Municipi: Olot 
Comarca: La Garrotxa 

UTM x: 459035 
UTM y: 4671851 

 

 

Característiques de la infraestructura 

Tipus: Resclosa 

Motiu construcció/ús: Generació energia 

Actualment en ús?: No 

Es tat de conservació: Necessita manteniment 

Canal de derivació: Al marge dret  
 

Mesures de la infraestructura 

Alçada (h): 330 cm 
Longitud (l ): 300 cm 

Profundi tat de la bassa (z): 100 cm 
Amplada de coronació (AC): 100 cm 
Alçada làmina de coronació (ALC): 10 cm 

Diàmetre del tub (d): - cm 
Velocitat de l’aigua dins del tub o secció de pas (v): - m/s 
Material: Formigó 

Circula aigua per sobre l’obstacle o per l’interior dels tubs?: Sí 
Data de mostreig: 14/02/09 
Observacions: 
La resclosa està molt encaixada a la roca mare. Els marges són pràcticament verticals. 

 
DOLENT 



Estudi de la connectivitat longitudinal del riu Fluvià i la seva aplicació per a la gestió de l’anguila europea (Anguilla anguilla) 

ANNEX I: Fitxes obstacles 

Vista frontal infraestructura Vista posterior infraestructura 

  

Vista riu aigües avall Vista riu aigües amunt 

  

 

Ictiofauna 

Grups presents: 
G2, G3, G4 

 

Valoració de l’obstacle 

Valoració ICF: Infranquejable  Nivell de qualitat ICF: Dolent 

Diagnosi: 
Paràmetre responsable de l’aïllament del tram fluvial: alçada. Considerem que l’anguila 
no pot reptar degut a la verticalitat dels marges. 

Valoració final:  
Requereix mesures correctores de la connectivitat fluvial. 



Estudi de la connectivitat longitudinal del riu Fluvià i la seva aplicació per a la gestió de l’anguila europea (Anguilla anguilla) 

ANNEX I: Fitxes obstacles 

FFLLUU--4455  

RESCLOSA 

    

 

Situació 

Curs fluvial: Fluvià 
Conca: Fluvià 
Codi : FLU-45 

Localitat: Ronda de Les Mates 
Municipi: Olot 
Comarca: La Garrotxa 

UTM x: 459200 
UTM y: 4671743 

 

 

Característiques de la infraestructura 

Tipus: Resclosa 

Motiu construcció/ús: Generació energia 

Actualment en ús?: No 

Es tat de conservació: Necessita manteniment 

Canal de derivació: Al marge dret  
 

Mesures de la infraestructura 

Alçada (h): 700 cm 
Longitud (l ): 1000 cm 

Profundi tat de la bassa (z): 100 cm 
Amplada de coronació (AC): 130 cm 
Alçada làmina de coronació (ALC): 15 cm 

Diàmetre del tub (d): - cm 
Velocitat de l’aigua dins del tub o secció de pas (v): - m/s 
Material: Formigó  

Circula aigua per sobre l’obstacle o per l’interior dels tubs?: Sí 
Data de mostreig: 14/02/09 
Observacions: 
La resclosa està molt encaixada a la roca mare. Els marges són pràcticament verticals. 
Al marge dret hi ha una comporta que si estigués oberta donaria lloc a un salt més petit.  

 
DOLENT 



Estudi de la connectivitat longitudinal del riu Fluvià i la seva aplicació per a la gestió de l’anguila europea (Anguilla anguilla) 

ANNEX I: Fitxes obstacles 

Vista frontal infraestructura Vista posterior infraestructura 

  

Vista riu aigües avall Vista riu aigües amunt 

  

 

Ictiofauna 

Grups presents: 
G2, G3, G4 

 

Valoració de l’obstacle 

Valoració ICF: Infranquejable  Nivell de qualitat ICF: Dolent 

Diagnosi: 
Paràmetre responsable de l’aïllament del tram fluvial: alçada. Considerem que l’anguila 
no pot reptar degut a la verticalitat dels marges. 

Valoració final:  
Requereix mesures correctores de la connectivitat fluvial. 



Estudi de la connectivitat longitudinal del riu Fluvià i la seva aplicació per a la gestió de l’anguila europea (Anguilla anguilla) 

ANNEX I: Fitxes obstacles 

FFLLUU--4466  

GUAL 

    

 

Situació 

Curs fluvial: Fluvià 
Conca: Fluvià 
Codi : FLU-46 

Localitat: Pla de les Mates 
Municipi: Olot 
Comarca: La Garrotxa 

UTM x: 459618 
UTM y: 4671518 

 

 

Característiques de la infraestructura 

Tipus: Gual 

Motiu construcció/ús: Trànsit rodat 

Actualment en ús?: Sí 

Es tat de conservació: Necessita manteniment 

Canal de derivació: -  
 

Mesures de la infraestructura 

Alçada (h): 40 cm 
Longitud (l ): 0 cm 

Profundi tat de la bassa (z): 70 cm 
Amplada de coronació (AC): 310 cm 
Alçada làmina de coronació (ALC): 30 cm 

Diàmetre del tub (d): 100 cm 
Velocitat de l’aigua dins del tub o secció de pas (v): 2,10 m/s 
Material: Formigó 

Circula aigua per sobre l’obstacle o per l’interior dels tubs?: Sí 
Data de mostreig: 14/02/09 
Observacions: 
Marges amb pendent inferior a 45º amb cobertura arbòria i vegetació. 

 
DEFICIENT 



Estudi de la connectivitat longitudinal del riu Fluvià i la seva aplicació per a la gestió de l’anguila europea (Anguilla anguilla) 

ANNEX I: Fitxes obstacles 

Vista frontal infraestructura Vista posterior infraestructura 

  

Vista riu aigües avall Vista riu aigües amunt 

  

 

Ictiofauna 

Grups presents: 
G2, G3, G4 

 

Valoració de l’obstacle 

Valoració ICF: 
Infranquejable per algunes 
espècies 

Nivell de qualitat ICF: Deficient 

Diagnosi: 
Paràmetre responsable de l’aïllament del tram fluvial: velocitat de l’aigua dins del tub. 
Permet el pas de l’anguila reptant per la ribera i per dins dels tubs quan la velocitat de 
l’aigua no supera els 0,4 m/s. 

Valoració final:  
Requereix mesures correctores de la connectivitat fluvial. 



Estudi de la connectivitat longitudinal del riu Fluvià i la seva aplicació per a la gestió de l’anguila europea (Anguilla anguilla) 

ANNEX I: Fitxes obstacles 

FFLLUU--4477  

ESTACIÓ D’AFORAMENT 

    

 

Situació 

Curs fluvial: Fluvià 
Conca: Fluvià 
Codi : FLU-47 

Localitat: Parc de les Tries 
Municipi: Olot 
Comarca: La Garrotxa 

UTM x: 459637 
UTM y: 4671043 

 

 

Característiques de la infraestructura 

Tipus: Estació d’aforament 

Motiu construcció/ús: Mesura de cabals 

Actualment en ús?: Sí 

Es tat de conservació: En bon estat 

Canal de derivació: -  
 

Mesures de la infraestructura 

Alçada (h): 10 cm 
Longitud (l ): 0 cm 

Profundi tat de la bassa (z): 30 cm 
Amplada de coronació (AC): 10 cm 
Alçada làmina de coronació (ALC): 20 cm 

Diàmetre del tub (d): - cm 
Velocitat de l’aigua dins del tub o secció de pas (v): - m/s 
Material: Formigó i planxes de ferro 

Circula aigua per sobre l’obstacle o per l’interior dels tubs?: Sí 
Data de mostreig: 14/02/09 
Observacions: 
 

 
BO 



Estudi de la connectivitat longitudinal del riu Fluvià i la seva aplicació per a la gestió de l’anguila europea (Anguilla anguilla) 

ANNEX I: Fitxes obstacles 

Vista frontal infraestructura Vista posterior infraestructura 

  

Vista riu aigües avall Vista riu aigües amunt 

  

 

Ictiofauna 

Grups presents: 
G2, G3, G4 

 

Valoració de l’obstacle 

Valoració ICF: Franquejable Nivell de qualitat ICF: Bo 

Diagnosi: 
Tots els paràmetres contemplats a l’ICF donen un nivell de qualitat bo. 

Valoració final:  
No requereix mesures correctores. 



Estudi de la connectivitat longitudinal del riu Fluvià i la seva aplicació per a la gestió de l’anguila europea (Anguilla anguilla) 

ANNEX I: Fitxes obstacles 

FFLLUU--4488  

RESCLOSA 

    

 

Situació 

Curs fluvial: Fluvià 
Conca: Fluvià 
Codi : FLU-48 

Localitat: Molí de la Torre 
Municipi: Olot 
Comarca: La Garrotxa 

UTM x: 459110 
UTM y: 4671053 

 

 

Característiques de la infraestructura 

Tipus: Resclosa 

Motiu construcció/ús: Generació energia 

Actualment en ús?: No 

Es tat de conservació: Necessita reparació 

Canal de derivació: Al marge esquerre  
 

Mesures de la infraestructura 

Alçada (h): 160 cm 
Longitud (l ): 700 cm 

Profundi tat de la bassa (z): 40 cm 
Amplada de coronació (AC): 80 cm 
Alçada làmina de coronació (ALC): 5 cm 

Diàmetre del tub (d): - cm 
Velocitat de l’aigua dins del tub o secció de pas (v): - m/s 
Material: Formigó 

Circula aigua per sobre l’obstacle o per l’interior dels tubs?: Sí 
Data de mostreig: 14/02/09 
Observacions: 
Els marges tenen un pendent inferior a 45º amb cobertura arbòria i abundant vegetació. 

 
DEFICIENT 



Estudi de la connectivitat longitudinal del riu Fluvià i la seva aplicació per a la gestió de l’anguila europea (Anguilla anguilla) 

ANNEX I: Fitxes obstacles 

Vista frontal infraestructura Vista posterior infraestructura 

  

Vista riu aigües avall Vista riu aigües amunt 

  

 

Ictiofauna 

Grups presents: 
G2, G3, G4 

 

Valoració de l’obstacle 

Valoració ICF: 
Infranquejable per algunes 
espècies 

Nivell de qualitat ICF: Deficient 

Diagnosi: 
Paràmetre responsable de l’aïllament del tram fluvial: alçada. Permet el pas de l’anguila 
reptant per la ribera. 

Valoració final:  
Requereix mesures correctores de la connectivitat fluvial. 



Estudi de la connectivitat longitudinal del riu Fluvià i la seva aplicació per a la gestió de l’anguila europea (Anguilla anguilla) 

ANNEX I: Fitxes obstacles 

FFLLUU--4499  

RESCLOSA 

    

 

Situació 

Curs fluvial: Fluvià 
Conca: Fluvià 
Codi : FLU-49 

Localitat: A prop del Molí Can Ciment 
Municipi: Olot 
Comarca: La Garrotxa 

UTM x: 458788 
UTM y: 4670878 

 

 

Característiques de la infraestructura 

Tipus: Resclosa 

Motiu construcció/ús: Generació energia 

Actualment en ús?: No 

Es tat de conservació: Necessita reparació 

Canal de derivació: Inexistent  
 

Mesures de la infraestructura 

Alçada (h): 80 cm 
Longitud (l ): 60 cm 

Profundi tat de la bassa (z): 12 cm 
Amplada de coronació (AC): 5 cm 
Alçada làmina de coronació (ALC): 1 cm 

Diàmetre del tub (d): - cm 
Velocitat de l’aigua dins del tub o secció de pas (v): - m/s 
Material: Formigó i planxa metàl·lica 

Circula aigua per sobre l’obstacle o per l’interior dels tubs?: Sí 
Data de mostreig: 14/02/09 
Observacions: 
Molta acumulació de troncs i branques. Els marges tenen un pendent inferior a 45º. Al 
costat esquerre una acumulació de blocs que pot facilitar el pas de l’anguila. De forma 
natural es formen basses que podria facilitar la construcció d’un pas de peixos. 

 
DEFICIENT 



Estudi de la connectivitat longitudinal del riu Fluvià i la seva aplicació per a la gestió de l’anguila europea (Anguilla anguilla) 

ANNEX I: Fitxes obstacles 

Vista frontal infraestructura Vista posterior infraestructura 

  

Vista riu aigües avall Vista riu aigües amunt 

  

 

Ictiofauna 

Grups presents: 
G2, G3, G4 

 

Valoració de l’obstacle 

Valoració ICF: 
Infranquejable per algunes 
espècies 

Nivell de qualitat ICF: Deficient 

Diagnosi: 
Paràmetre responsable de l’aïllament del tram fluvial: alçada. Permet el pas de l’anguila 
reptant per la ribera. 

Valoració final:  
Requereix mesures correctores de la connectivitat fluvial. 



Estudi de la connectivitat longitudinal del riu Fluvià i la seva aplicació per a la gestió de l’anguila europea (Anguilla anguilla) 

ANNEX I: Fitxes obstacles 

FFLLUU--5500  

RESCLOSA 

    

 

Situació 

Curs fluvial: Fluvià 
Conca: Fluvià 
Codi : FLU-50 

Localitat: Can Collell 
Municipi: Olot 
Comarca: La Garrotxa 

UTM x: 458592 
UTM y: 4670675 

 

 

Característiques de la infraestructura 

Tipus: Resclosa 

Motiu construcció/ús: Generació energia 

Actualment en ús?: No 

Es tat de conservació: Necessita reparació 

Canal de derivació: Al marge esquerre  
 

Mesures de la infraestructura 

Alçada (h): 230 cm 
Longitud (l ): 50 cm 

Profundi tat de la bassa (z): 10 cm 
Amplada de coronació (AC): 200 cm 
Alçada làmina de coronació (ALC): 10 cm 

Diàmetre del tub (d): - cm 
Velocitat de l’aigua dins del tub o secció de pas (v): - m/s 
Material: Formigó 

Circula aigua per sobre l’obstacle o per l’interior dels tubs?: Sí 
Data de mostreig: 14/02/09 
Observacions: 
Plataforma frontal de roca mare de 2,5 m i 2,2 m d’alçada. Molt irregular. Al marge 
esquerre trobem la paret vertical del canal de derivació. Al marge dret hi ha un mur de 5 
metres d’alçada que forma una bassa amb una profunditat de 0,7 metres. Per aquest 
costat podria reptar l’anguila. 

 
DEFICIENT 



Estudi de la connectivitat longitudinal del riu Fluvià i la seva aplicació per a la gestió de l’anguila europea (Anguilla anguilla) 

ANNEX I: Fitxes obstacles 

Vista frontal infraestructura Vista posterior infraestructura 

  

Vista riu aigües avall Vista riu aigües amunt 

  

 

Ictiofauna 

Grups presents: 
G2, G3, G4 

 

Valoració de l’obstacle 

Valoració ICF: 
Infranquejable per algunes 
espècies 

Nivell de qualitat ICF: Deficient 

Diagnosi: 
Paràmetre responsable de l’aïllament del tram fluvial: alçada. Permet el pas de l’anguila 
reptant per la ribera. 

Valoració final:  
Requereix mesures correctores de la connectivitat fluvial. 



Estudi de la connectivitat longitudinal del riu Fluvià i la seva aplicació per a la gestió de l’anguila europea (Anguilla anguilla) 

ANNEX I: Fitxes obstacles 

FFLLUU--5511  

RESCLOSA 

    

 

Situació 

Curs fluvial: Fluvià 
Conca: Fluvià 
Codi : FLU-51 

Localitat: A prop del Pont Nou 
Municipi: Olot 
Comarca: La Garrotxa 

UTM x: 458318 
UTM y: 4670449 

 

 

Característiques de la infraestructura 

Tipus: Resclosa 

Motiu construcció/ús: Generació energia 

Actualment en ús?: No 

Es tat de conservació: Necessita manteniment 

Canal de derivació: Inexistent  
 

Mesures de la infraestructura 

Alçada (h): 190 cm 
Longitud (l ): 120 cm 

Profundi tat de la bassa (z): 150 cm 
Amplada de coronació (AC): 160 cm 
Alçada làmina de coronació (ALC): 5 cm 

Diàmetre del tub (d): - cm 
Velocitat de l’aigua dins del tub o secció de pas (v): - m/s 
Material: Formigó 

Circula aigua per sobre l’obstacle o per l’interior dels tubs?: Sí 
Data de mostreig: 12/02/09 
Observacions: 
La complexitat de la infraestructura genera dos obstacles: la resclosa principal i una 
segona perpendicular a aquesta. Al marge esquerre hi ha un mur vertical amb 
edificacions a sobre. El marge dret també és vertical però l’anguila podria reptar per la 
ribera amb dificultat. 

 
DEFICIENT 



Estudi de la connectivitat longitudinal del riu Fluvià i la seva aplicació per a la gestió de l’anguila europea (Anguilla anguilla) 

ANNEX I: Fitxes obstacles 

Vista frontal infraestructura Vista posterior infraestructura 

  

Vista riu aigües avall Vista riu aigües amunt 

  

 

Ictiofauna 

Grups presents: 
G2, G3, G4 

 

Valoració de l’obstacle 

Valoració ICF: 
Infranquejable per algunes 
espècies 

Nivell de qualitat ICF: Deficient 

Diagnosi: 
Paràmetre responsable de l’aïllament del tram fluvial: alçada. Permet el pas de l’anguila 
reptant per la ribera, però considerem que amb molta dificultat degut a la verticalitat de 
la riba. 

Valoració final:  
Requereix mesures correctores de la connectivitat fluvial. 



Estudi de la connectivitat longitudinal del riu Fluvià i la seva aplicació per a la gestió de l’anguila europea (Anguilla anguilla) 

ANNEX I: Fitxes obstacles 

FFLLUU--5522  

RESCLOSA 

    

 

Situació 

Curs fluvial: Fluvià 
Conca: Fluvià 
Codi : FLU-52 

Localitat: A prop Pont de Sta. Magdalena 
Municipi: Olot 
Comarca: La Garrotxa 

UTM x: 458241 
UTM y: 4670276 

 

 

Característiques de la infraestructura 

Tipus: Resclosa 

Motiu construcció/ús: Generació energia 

Actualment en ús?: No 

Es tat de conservació: Necessita manteniment 

Canal de derivació: Inexistent  
 

Mesures de la infraestructura 

Alçada (h): 150 cm 
Longitud (l ): 0 cm 

Profundi tat de la bassa (z): 100 cm 
Amplada de coronació (AC): 120 cm 
Alçada làmina de coronació (ALC): 10 cm 

Diàmetre del tub (d): - cm 
Velocitat de l’aigua dins del tub o secció de pas (v): - m/s 
Material: Formigó i blocs 

Circula aigua per sobre l’obstacle o per l’interior dels tubs?: Sí 
Data de mostreig: 13/02/09 
Observacions: 
Al marge dret trobem una paret vertical amb edificacions a sobre. Al marge esquerre hi 
ha un esglaonat de roca mare que pot facilitar el pas de l’anguila. 

 
DEFICIENT 



Estudi de la connectivitat longitudinal del riu Fluvià i la seva aplicació per a la gestió de l’anguila europea (Anguilla anguilla) 

ANNEX I: Fitxes obstacles 

Vista frontal infraestructura Vista posterior infraestructura 

  

Vista riu aigües avall Vista riu aigües amunt 

  

 

Ictiofauna 

Grups presents: 
G2, G3, G4 

 

Valoració de l’obstacle 

Valoració ICF: 
Infranquejable per algunes 
espècies 

Nivell de qualitat ICF: Deficient 

Diagnosi: 
Paràmetre responsable de l’aïllament del tram fluvial: alçada. Permet el pas de l’anguila 
reptant per la ribera. 

Valoració final:  
Requereix mesures correctores de la connectivitat fluvial. 



Estudi de la connectivitat longitudinal del riu Fluvià i la seva aplicació per a la gestió de l’anguila europea (Anguilla anguilla) 

ANNEX I: Fitxes obstacles 

FFLLUU--5533  

RESCLOSA 

    

 

Situació 

Curs fluvial: Fluvià 
Conca: Fluvià 
Codi : FLU-53 

Localitat: Final carrer Fluvià 
Municipi: Olot 
Comarca: La Garrotxa 

UTM x: 458165 
UTM y: 4670080 

 

 

Característiques de la infraestructura 

Tipus: Resclosa 

Motiu construcció/ús: Generació energia 

Actualment en ús?: No 

Es tat de conservació: Necessita reparació 

Canal de derivació: Inexistent  
 

Mesures de la infraestructura 

Alçada (h): 180 cm 
Longitud (l ): 110 cm 

Profundi tat de la bassa (z): 190 cm 
Amplada de coronació (AC): 180 cm 
Alçada làmina de coronació (ALC): 20 cm 

Diàmetre del tub (d): - cm 
Velocitat de l’aigua dins del tub o secció de pas (v): - m/s 
Material: Formigó 

Circula aigua per sobre l’obstacle o per l’interior dels tubs?: Sí 
Data de mostreig: 13/02/09 
Observacions: 
L’aigua passa per una zona deprimida de la coronació de la resclosa, a l’esquerra. Els 
marges tenen un pendent inferior a 45º. 

 
DEFICIENT 



Estudi de la connectivitat longitudinal del riu Fluvià i la seva aplicació per a la gestió de l’anguila europea (Anguilla anguilla) 

ANNEX I: Fitxes obstacles 

Vista frontal infraestructura Vista posterior infraestructura 

  

Vista riu aigües avall Vista riu aigües amunt 

  

 

Ictiofauna 

Grups presents: 
G2, G3, G4 

 

Valoració de l’obstacle 

Valoració ICF: 
Infranquejable per algunes 
espècies 

Nivell de qualitat ICF: Deficient 

Diagnosi: 
Paràmetre responsable de l’aïllament del tram fluvial: alçada. Permet el pas de l’anguila 
reptant per la ribera. 

Valoració final:  
Requereix mesures correctores de la connectivitat fluvial. 



Estudi de la connectivitat longitudinal del riu Fluvià i la seva aplicació per a la gestió de l’anguila europea (Anguilla anguilla) 

ANNEX I: Fitxes obstacles 

FFLLUU--5544  

RESCLOSA 

    

 

Situació 

Curs fluvial: Fluvià 
Conca: Fluvià 
Codi : FLU-54 

Localitat: Ronda del Fluvià 
Municipi: Olot 
Comarca: La Garrotxa 

UTM x: 457869 
UTM y: 4669876 

 

 

Característiques de la infraestructura 

Tipus: Resclosa 

Motiu construcció/ús: Generació energia 

Actualment en ús?: No 

Es tat de conservació: Necessita manteniment 

Canal de derivació: Al marge esquerre  
 

Mesures de la infraestructura 

Alçada (h): 170 cm 
Longitud (l ): 60 cm 

Profundi tat de la bassa (z): 180 cm 
Amplada de coronació (AC): 130 cm 
Alçada làmina de coronació (ALC): 10 cm 

Diàmetre del tub (d): - cm 
Velocitat de l’aigua dins del tub o secció de pas (v): - m/s 
Material: Formigó i blocs 

Circula aigua per sobre l’obstacle o per l’interior dels tubs?: Sí 
Data de mostreig: 13/02/09 
Observacions: 
Al marge dret hi ha una plataforma de maçoneria de 4 metres amb un pendent inferior a 
45º que podria permetre el pas de l’anguila i, probablement, d’altres espècies. 

 
DEFICIENT 



Estudi de la connectivitat longitudinal del riu Fluvià i la seva aplicació per a la gestió de l’anguila europea (Anguilla anguilla) 

ANNEX I: Fitxes obstacles 

Vista frontal infraestructura Vista posterior infraestructura 

  

Vista riu aigües avall Vista riu aigües amunt 

  

 

Ictiofauna 

Grups presents: 
G2, G3, G4 

 

Valoració de l’obstacle 

Valoració ICF: 
Infranquejable per algunes 
espècies 

Nivell de qualitat ICF: Deficient 

Diagnosi: 
Paràmetre responsable de l’aïllament del tram fluvial: alçada. Permet el pas de l’anguila 
reptant per la ribera o per la plataforma de maçoneria. 

Valoració final:  
Requereix mesures correctores de la connectivitat fluvial. 



Estudi de la connectivitat longitudinal del riu Fluvià i la seva aplicació per a la gestió de l’anguila europea (Anguilla anguilla) 

ANNEX I: Fitxes obstacles 

FFLLUU--5555  

RESCLOSA 

    

 

Situació 

Curs fluvial: Fluvià 
Conca: Fluvià 
Codi : FLU-55 

Localitat: Molí de Sant Roc 
Municipi: Olot 
Comarca: La Garrotxa 

UTM x: 456576 
UTM y: 4669473 

 

 

Característiques de la infraestructura 

Tipus: Resclosa 

Motiu construcció/ús: Generació energia 

Actualment en ús?: No 

Es tat de conservació: Necessita reparació 

Canal de derivació: Al marge esquerre  
 

Mesures de la infraestructura 

Alçada (h): 300 cm 
Longitud (l ): 0 cm 

Profundi tat de la bassa (z): 50 cm 
Amplada de coronació (AC): 190 cm 
Alçada làmina de coronació (ALC): 5 cm 

Diàmetre del tub (d): - cm 
Velocitat de l’aigua dins del tub o secció de pas (v): - m/s 
Material: Formigó més maçoneria 

Circula aigua per sobre l’obstacle o per l’interior dels tubs?: Sí 
Data de mostreig: 13/02/09 
Observacions: 
Al marge esquerre trobem el mur vertical del canal de derivació però la roca mare fa un 
esglaonat amb vegetació que permetria el pas de l’anguila reptant. Al marge dret trobem 
un mur vertical de contenció.  

 
DEFICIENT 



Estudi de la connectivitat longitudinal del riu Fluvià i la seva aplicació per a la gestió de l’anguila europea (Anguilla anguilla) 

ANNEX I: Fitxes obstacles 

Vista frontal infraestructura Vista posterior infraestructura 

  

Vista riu aigües avall Vista riu aigües amunt 

  

 

Ictiofauna 

Grups presents: 
G2, G3, G4 

 

Valoració de l’obstacle 

Valoració ICF: 
Infranquejable per algunes 
espècies 

Nivell de qualitat ICF: Deficient 

Diagnosi: 
Paràmetre responsable de l’aïllament del tram fluvial: alçada. Permet el pas de l’anguila 
reptant per la ribera. 

Valoració final:  
Requereix mesures correctores de la connectivitat fluvial. 



Estudi de la connectivitat longitudinal del riu Fluvià i la seva aplicació per a la gestió de l’anguila europea (Anguilla anguilla) 

ANNEX I: Fitxes obstacles 

FFLLUU--5566  

GUAL 

    

 

Situació 

Curs fluvial: Fluvià 
Conca: Fluvià 
Codi : FLU-56 

Localitat: Font de Cruta 
Municipi: Olot 
Comarca: La Garrotxa 

UTM x: 455929 
UTM y: 4669411 

 

 

Característiques de la infraestructura 

Tipus: Gual 

Motiu construcció/ús: Trànsit rodat 

Actualment en ús?: Sí 

Es tat de conservació: Necessita manteniment 

Canal de derivació: -  
 

Mesures de la infraestructura 

Alçada (h): 5 cm 
Longitud (l ): 0 cm 

Profundi tat de la bassa (z): 30 cm 
Amplada de coronació (AC): 340 cm 
Alçada làmina de coronació (ALC): 15 cm 

Diàmetre del tub (d): 80 cm 
Velocitat de l’aigua dins del tub o secció de pas (v): 1,98 m/s 
Material: Formigó 

Circula aigua per sobre l’obstacle o per l’interior dels tubs?: Sí 
Data de mostreig: 15/02/09 
Observacions: 
Els marges tenen pendents inferiors a 45º amb cobertura arbòria i vegetació. 

 
DEFICIENT 



Estudi de la connectivitat longitudinal del riu Fluvià i la seva aplicació per a la gestió de l’anguila europea (Anguilla anguilla) 

ANNEX I: Fitxes obstacles 

Vista frontal infraestructura Vista posterior infraestructura 

  

Vista riu aigües avall Vista riu aigües amunt 

  

 

Ictiofauna 

Grups presents: 
G2, G3, G4 

 

Valoració de l’obstacle 

Valoració ICF: 
Infranquejable per algunes 
espècies 

Nivell de qualitat ICF: Deficient 

Diagnosi: 
Paràmetre responsable de l’aïllament del tram fluvial: velocitat de l’aigua dins dels tubs 
i profunditat de la bassa. Permet el pas de l’anguila reptant per la ribera. 

Valoració final:  
Requereix mesures correctores de la connectivitat fluvial. 



Estudi de la connectivitat longitudinal del riu Fluvià i la seva aplicació per a la gestió de l’anguila europea (Anguilla anguilla) 

ANNEX I: Fitxes obstacles 

FFLLUU--5577  

GUAL 

    

 

Situació 

Curs fluvial: Fluvià 
Conca: Fluvià 
Codi : FLU-57 

Localitat: Molí del Colell 
Municipi: Olot 
Comarca: La Garrotxa 

UTM x: 455718 
UTM y: 4668972 

 

 

Característiques de la infraestructura 

Tipus: Gual 

Motiu construcció/ús: Trànsit rodat 

Actualment en ús?: Sí 

Es tat de conservació: Necessita manteniment 

Canal de derivació: -  
 

Mesures de la infraestructura 

Alçada (h): 30 cm 
Longitud (l ): 0 cm 

Profundi tat de la bassa (z): 30 cm 
Amplada de coronació (AC): 140 cm 
Alçada làmina de coronació (ALC): 15 cm 

Diàmetre del tub (d): 170 cm 
Velocitat de l’aigua dins del tub o secció de pas (v): 1,75 m/s 
Material: Formigó 

Circula aigua per sobre l’obstacle o per l’interior dels tubs?: Sí 
Data de mostreig: 15/02/09 
Observacions: 
Infraestructura molt complexa constituïda per un gual i un pont. L’aigua circula per dins 
dels 16 tubs del gual i per sota del pont. L’aigua que passa pel pont es divideix en dos 
camins, una part circula per la llera natural i una altra part continua per un canal que 
desguassa uns metres més avall. Tots els salts són superiors a 1 metre. Considerem que 
l’anguila pot reptar per la roca mare de la ribera. 

 
DEFICIENT 



Estudi de la connectivitat longitudinal del riu Fluvià i la seva aplicació per a la gestió de l’anguila europea (Anguilla anguilla) 

ANNEX I: Fitxes obstacles 

Vista frontal infraestructura Vista posterior infraestructura 

  

Vista riu aigües avall Vista riu aigües amunt 

  

 

Ictiofauna 

Grups presents: 
G2, G3, G4 

 

Valoració de l’obstacle 

Valoració ICF: 
Infranquejable per algunes 
espècies 

Nivell de qualitat ICF: Deficient 

Diagnosi: 
Paràmetre responsable de l’aïllament del tram fluvial: alçada i profunditat de la bassa. 
L’ICF és desfavorable per a tots els desnivells. Permet el pas de l’anguila reptant per la 
ribera. 

Valoració final:  
Requereix mesures correctores de la connectivitat fluvial. 



Estudi de la connectivitat longitudinal del riu Fluvià i la seva aplicació per a la gestió de l’anguila europea (Anguilla anguilla) 

ANNEX I: Fitxes obstacles 

FFLLUU--5588  

PONT 

    

 

Situació 

Curs fluvial: Fluvià 
Conca: Fluvià 
Codi : FLU-58 

Localitat: Pas de la Torre 
Municipi: La Vall d’en Bas 
Comarca: La Garrotxa 

UTM x: 454662 
UTM y: 4666050 

 

 

Característiques de la infraestructura 

Tipus: Pont 

Motiu construcció/ús: Trànsit rodat 

Actualment en ús?: Sí 

Es tat de conservació: Necessita reparació 

Canal de derivació: -  
 

Mesures de la infraestructura 

Alçada (h): 30 cm 
Longitud (l ): 0 cm 

Profundi tat de la bassa (z): 30 cm 
Amplada de coronació (AC): 110 cm 
Alçada làmina de coronació (ALC): 1 cm 

Diàmetre del tub (d): - cm 
Velocitat de l’aigua dins del tub o secció de pas (v): - m/s 
Material: Formigó i blocs 

Circula aigua per sobre l’obstacle o per l’interior dels tubs?: Sí 
Data de mostreig: 15/11/08 
Observacions: 
És un pont amb una plataforma de blocs i còdols amb matriu de formigó que genera el 
desnivell descrit. 

 
DEFICIENT 



Estudi de la connectivitat longitudinal del riu Fluvià i la seva aplicació per a la gestió de l’anguila europea (Anguilla anguilla) 

ANNEX I: Fitxes obstacles 

Vista frontal infraestructura Vista posterior infraestructura 

  

Vista riu aigües avall Vista riu aigües amunt 

  

 

Ictiofauna 

Grups presents: 
G2, G3, G4 

 

Valoració de l’obstacle 

Valoració ICF: 
Infranquejable per algunes 
espècies 

Nivell de qualitat ICF: Deficient 

Diagnosi: 
Paràmetre responsable de l’aïllament del tram fluvial: alçada i profunditat de la bassa. 
L’ICF és desfavorable degut al desnivell que genera la plataforma frontal, no el pont en 
si mateix. Permet el pas de l’anguila reptant per la ribera. 

Valoració final:  
Requereix mesures correctores de la connectivitat fluvial. 



Estudi de la connectivitat longitudinal del riu Fluvià i la seva aplicació per a la gestió de l’anguila europea (Anguilla anguilla) 

ANNEX I: Fitxes obstacles 

FFLLUU--5599  

GUAL 

    

 

Situació 

Curs fluvial: Fluvià 
Conca: Fluvià 
Codi : FLU-59 

Localitat: Can Perequel 
Municipi: La Vall d’en Bas 
Comarca: La Garrotxa 

UTM x: 454588 
UTM y: 4664970 

 

 

Característiques de la infraestructura 

Tipus: Gual 

Motiu construcció/ús: Trànsit rodat 

Actualment en ús?: Sí 

Es tat de conservació: Necessita manteniment 

Canal de derivació: -  
 

Mesures de la infraestructura 

Alçada (h): 6 cm 
Longitud (l ): 0 cm 

Profundi tat de la bassa (z): 0 cm 
Amplada de coronació (AC): 400 cm 
Alçada làmina de coronació (ALC): 0 cm 

Diàmetre del tub (d): 30 cm 
Velocitat de l’aigua dins del tub o secció de pas (v): - m/s 
Material: Formigó 

Circula aigua per sobre l’obstacle o per l’interior dels tubs?: No 
Data de mostreig: 15/11/08 
Observacions: 
Plataforma frontal de formigó i blocs de 2,3 m d’amplada i 0,2 m d’alçada. 

 
DOLENT 



Estudi de la connectivitat longitudinal del riu Fluvià i la seva aplicació per a la gestió de l’anguila europea (Anguilla anguilla) 

ANNEX I: Fitxes obstacles 

Vista frontal infraestructura Vista posterior infraestructura 

  

Vista riu aigües avall Vista riu aigües amunt 

  

 

Ictiofauna 

Grups presents: 
G2, G3, G4 

 

Valoració de l’obstacle 

Valoració ICF: Infranquejable  Nivell de qualitat ICF: Dolent 

Diagnosi: 
Paràmetre responsable de l’aïllament del tram fluvial: alçada làmina de coronació 
inexistent.  

Valoració final:  
Segons l’ICF requereix mesures correctores, però atenent a la manca de cabal, no tindria 
cap sentit dur- les a terme. 



Estudi de la connectivitat longitudinal del riu Fluvià i la seva aplicació per a la gestió de l’anguila europea (Anguilla anguilla) 

ANNEX I: Fitxes obstacles 

FFLLUU--6600  

PASSALLÍS 

    

 

Situació 

Curs fluvial: Fluvià 
Conca: Fluvià 
Codi : FLU-60 

Localitat: Els Hostalets d’en Bas 
Municipi: La Vall d’en Bas 
Comarca: La Garrotxa 

UTM x: 455250 
UTM y: 4661281 

 

 

Característiques de la infraestructura 

Tipus: Passallís 

Motiu construcció/ús: Trànsit rodat 

Actualment en ús?: Sí 

Es tat de conservació: Necessita manteniment 

Canal de derivació: -  
 

Mesures de la infraestructura 

Alçada (h): 90 cm 
Longitud (l ): 0 cm 

Profundi tat de la bassa (z): 0 cm 
Amplada de coronació (AC): 340 cm 
Alçada làmina de coronació (ALC): 0 cm 

Diàmetre del tub (d): - cm 
Velocitat de l’aigua dins del tub o secció de pas (v): - m/s 
Material: Formigó i blocs 

Circula aigua per sobre l’obstacle o per l’interior dels tubs?: No 
Data de mostreig: 15/11/08 
Observacions: 
 

 
DOLENT 



Estudi de la connectivitat longitudinal del riu Fluvià i la seva aplicació per a la gestió de l’anguila europea (Anguilla anguilla) 

ANNEX I: Fitxes obstacles 

Vista frontal infraestructura Vista posterior infraestructura 

  

Vista riu aigües avall Vista riu aigües amunt 

  

 

Ictiofauna 

Grups presents: 
G2, G3, G4 

 

Valoració de l’obstacle 

Valoració ICF: Infranquejable  Nivell de qualitat ICF: Dolent 

Diagnosi: 
Paràmetre responsable de l’aïllament del tram fluvial: alçada làmina de coronació 
inexistent.  

Valoració final:  
Segons l’ICF requereix mesures correctores, però atenent a la manca de cabal, no tindria 
cap sentit dur- les a terme. 



Estudi de la connectivitat longitudinal del riu Fluvià i la seva aplicació per a la gestió de l’anguila europea (Anguilla anguilla) 

ANNEX I: Fitxes obstacles 

FFLLUU--6611  

GUAL 

    

 

Situació 

Curs fluvial: Fluvià 
Conca: Fluvià 
Codi : FLU-61 

Localitat: Ca l’Aubert 
Municipi: La Vall d’en Bas 
Comarca: La Garrotxa 

UTM x: 455169 
UTM y: 4660730 

 

 

Característiques de la infraestructura 

Tipus: Gual 

Motiu construcció/ús: Trànsit rodat 

Actualment en ús?: Sí 

Es tat de conservació: Necessita manteniment 

Canal de derivació: -  
 

Mesures de la infraestructura 

Alçada (h): 65 cm 
Longitud (l ): 0 cm 

Profundi tat de la bassa (z): 50 cm 
Amplada de coronació (AC): 780 cm 
Alçada làmina de coronació (ALC): 0 cm 

Diàmetre del tub (d): - cm 
Velocitat de l’aigua dins del tub o secció de pas (v): - m/s 
Material: Formigó i maçoneria 

Circula aigua per sobre l’obstacle o per l’interior dels tubs?: No 
Data de mostreig: 15/11/08 
Observacions: 
És un pont amb una plataforma de blocs i còdols amb matriu de formigó que genera el 
desnivell descrit. 

 
DOLENT 



Estudi de la connectivitat longitudinal del riu Fluvià i la seva aplicació per a la gestió de l’anguila europea (Anguilla anguilla) 

ANNEX I: Fitxes obstacles 

Vista frontal infraestructura Vista posterior infraestructura 

  

Vista riu aigües avall Vista riu aigües amunt 

  

 

Ictiofauna 

Grups presents: 
G2, G3, G4 

 

Valoració de l’obstacle 

Valoració ICF: Infranquejable  Nivell de qualitat ICF: Dolent 

Diagnosi: 
Paràmetre responsable de l’aïllament del tram fluvial: alçada làmina de coronació 
inexistent.  

Valoració final:  
Segons l’ICF requereix mesures correctores, però atenent a la manca de cabal, no tindria 
cap sentit dur- les a terme. 



Estudi de la connectivitat longitudinal del riu Fluvià i la seva aplicació per a la gestió de l’anguila europea (Anguilla anguilla) 

 

ANNEX II: Fitxes actuacions del programa d’implementació 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX II : Programa d’implementació. Fitxes, 

cronograma i resum del pressupost. 
 

 

 



Estudi de la connectivitat longitudinal del riu Fluvià i la seva aplicació per a la gestió de l’anguila europea (Anguilla anguilla) 

 

ANNEX II: Fitxes actuacions del programa d’implementació 

 

Núm. actuació: 1 
Fase: 1a 
Codi  obstacle: FLU-07 
UTM X: 492464 
UTM Y: 4667850 
Municipi: Bàscara 
Tipus: RESCLOSA  
 
JUSTIFICACIÓ 

• Proximitat a la desembocadura: tram baix 
• Longitud del tram alliberat: 6,7 km 
• Aprofitament hidroelèctric: central de Calabuig 
• Nivell de qualitat ICF: defic ient 
• Verticalitat de la riba: 45-90º 
• Accés a subconca de nivell: 3 
• Risc d’inundacions: punt conflictiu segons l’INUNCAT (codi FL-BS-01) 
• Xarxa Natura 2000: ES5120021 Riu Fluvià 

 
MESURA CORRECTORA 

• Construcció d’un pas de peixos 
• Instal·lació de reixa protectora a l’entrada del canal de derivació  amb un ull de malla que no 

superi els 2 cm 
 
ENTITATS COMPETENTS ENTITATS VINCULADES 

• Empresa concessionària de l’exp lotació 
hidroelèctrica (responsable directe) 

• Agència Catalana de l’Aigua (subsidiari) 

• Departament de Medi Ambient i Hab itatge 
• Diputació de Girona 
• Consell Comarcal de l’A lt Empordà 
• Ajuntament de Bàscara 

 
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

• Evitar executar l’obra en el període de reproducció de la ict iofauna: abril – juny 
• Precaució amb els hàbitats d’interès comunitari presents a la zona: 

- Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera 
• Seguiment ambiental de l’obra 
• Control i manteniment del pas de peixos i de la reixa protectora 
• Pla de seguiment: 

- Monitoratge de la ictiofauna mitjançant censos anuals 
- Avaluació de l’efectivitat del pas de peixos mit jançant la instal·lació d’un receptor i el 

marcatge d’individus 
 
POSSIBLES FONTS DE FINANÇAMENT 

• Projectes de conservació dels recursos naturals del Fons Europeu de Pesca 
• Fons de la Unió Europea del programa LIFE-Natura 
• Concurs de projectes per a l’increment de la biodiversitat (Inic iativa Countdown 2010 Salvar la 

Biodiversitat) del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
• Ajuts de l’Agència Catalana de l’A igua als ens locals destinats a la recuperació d’espais fluvials 
• Programa d’ajuts al foment de la connectivitat social, paisatgística i ecològica entre els espais 

lliures de les comarques gironines de la Diputació de Girona 
 
TEMPORALITZACIÓ PRESSUPOST APROXIMAT 

• Prioritat fase: màxima 
• Període del Pla d’Implementació: 10 anys 
• Termini per l’execució de l’obra: 1er any 

 
• 100.000 € 
 

 
 
 
 
 
 



Estudi de la connectivitat longitudinal del riu Fluvià i la seva aplicació per a la gestió de l’anguila europea (Anguilla anguilla) 

 

ANNEX II: Fitxes actuacions del programa d’implementació 

 

Núm. actuació: 2 
Fase: 1a 
Codi  obstacle: FLU-03 
UTM X: 498783 
UTM Y: 4667742 
Municipi: Sant Mori 
Tipus: RESCLOSA  
 
JUSTIFICACIÓ 

• Proximitat a la desembocadura: tram baix 
• Longitud del tram alliberat: 4,8 km 
• Aprofitament hidroelèctric: central de Sentmenat 
• Nivell de qualitat ICF: defic ient 
• Verticalitat de la riba: 45-90º 
• Accés a subconca de nivell: 2 
• Xarxa Natura 2000: ES5120021 Riu Fluvià 

 
MESURA CORRECTORA 

• Construcció d’un pas de peixos 
• Instal·lació de reixa protectora a l’entrada del canal de derivació  amb un ull de malla que no 

superi els 2 cm 
 
ENTITATS COMPETENTS ENTITATS VINCULADES 

• Empresa concessionària de l’exp lotació 
hidroelèctrica (responsable directe) 

• Agència Catalana de l’Aigua (subsidiari) 

• Departament de Medi Ambient i Hab itatge 
• Diputació de Girona 
• Consell Comarcal de l’A lt Empordà 
• Ajuntament de Sant Mori 

 
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

• Evitar executar l’obra en el període de reproducció de la ict iofauna: abril – juny 
• Precaució amb els hàbitats d’interès comunitari presents a la zona: 

- Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera 
- Pinedes mediterrànies 
- Estanys naturals eutròfics amb vegetació natant (Hydrocharition) o poblaments submersos 

d’espigues d’aigua (Potamion) 
• Seguiment ambiental de l’obra 
• Control i manteniment del pas de peixos i de la reixa protectora 
• Pla de seguiment: 

- Monitoratge de la ictiofauna mitjançant censos anuals 
- Avaluació de l’efectivitat del pas de peixos mit jançant la instal·lació d’un receptor i el 

marcatge d’individus 
 
POSSIBLES FONTS DE FINANÇAMENT 

• Projectes de conservació dels recursos naturals del Fons Europeu de Pesca 
• Fons de la Unió Europea del programa LIFE-Natura 
• Concurs de projectes per a l’increment de la biodiversitat (Inic iativa Countdown 2010 Salvar la 

Biodiversitat) del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
• Ajuts de l’Agència Catalana de l’A igua als ens locals destinats a la recuperació d’espais fluvials 
• Programa d’ajuts al foment de la connectivitat social, paisatgística i ecològica entre els espais 

lliures de les comarques gironines de la Diputació de Girona 
 
TEMPORALITZACIÓ PRESSUPOST APROXIMAT 

• Prioritat fase: màxima 
• Període del Pla d’Implementació: 10 anys 
• Termini per l’execució de l’obra: 1er any 

• 100.000 € 

 
 
 
 



Estudi de la connectivitat longitudinal del riu Fluvià i la seva aplicació per a la gestió de l’anguila europea (Anguilla anguilla) 

 

ANNEX II: Fitxes actuacions del programa d’implementació 

 

Núm. actuació: 3 
Fase: 1a 
Codi  obstacle: FLU-13 
UTM X: 480713 
UTM Y: 4670805 
Municipi: Serinyà 
Tipus: RESCLOSA  
 
JUSTIFICACIÓ 

• Proximitat a la desembocadura: tram mitjà 
• Longitud del tram alliberat: 4,8 km 
• Aprofitament hidroelèctric: central de Serinyà 
• Nivell de qualitat ICF: defic ient 
• Verticalitat de la riba: 45-90º 
• Accés a subconca de nivell: 4 
• Xarxa Natura 2000: ES5120021 Riu Fluvià 
• Espai Natural de Protecció Especial: RNFS8 Reserva natural de fauna salvatge de l’Illa del Fluvià 

 
MESURA CORRECTORA 

• Construcció d’un pas de peixos 
• Instal·lació de reixa protectora a l’entrada del canal de derivació  amb un ull de malla que no 

superi els 2 cm 
 
ENTITATS COMPETENTS ENTITATS VINCULADES 

• Empresa concessionària de l’exp lotació 
hidroelèctrica (responsable directe) 

• Agència Catalana de l’Aigua (subsidiari) 

• Departament de Medi Ambient i Hab itatge 
• Diputació de Girona 
• Consell Comarcal del Pla de l’Estany 
• Ajuntament de Serinyà 

 
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

• Evitar executar l’obra en el període de reproducció de la ict iofauna: abril – juny 
• Precaució amb els hàbitats d’interès comunitari presents a la zona: 

- Rius de terra baixa i de la muntanya mitjana amb vegetació submersa o parcialment flotant 
(Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion) 

- Pinedes mediterrànies 
- Alzinars i carrascars 

• Seguiment ambiental de l’obra 
• Extremar la precaució amb les modificacions del règim h idrològic ja que la resclosa genera un 

espai que s’ha inclòs a l’Inventari de Zones Humides de Catalunya: codi 1190300 Resclosa de 
Serinyà i illa de Fluvià 

• Control i manteniment del pas de peixos i de la reixa protectora 
• Pla de seguiment: 

- Monitoratge de la ictiofauna mitjançant censos anuals 
- Avaluació de l’efectivitat del pas de peixos mit jançant la instal·lació d’un receptor i el 

marcatge d’individus 
 
POSSIBLES FONTS DE FINANÇAMENT 

• Projectes de conservació dels recursos naturals del Fons Europeu de Pesca 
• Fons de la Unió Europea del programa LIFE-Natura 
• Concurs de projectes per a l’increment de la biodiversitat (Inic iativa Countdown 2010 Salvar la 

Biodiversitat) del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
• Ajuts de l’Agència Catalana de l’A igua als ens locals destinats a la recuperació d’espais fluvials 
• Programa d’ajuts al foment de la connectivitat social, paisatgística i ecològica entre els espais 

lliures de les comarques gironines de la Diputació de Girona 
 
TEMPORALITZACIÓ PRESSUPOST APROXIMAT 

• Prioritat fase: màxima 
• Període del Pla d’Implementació: 10 anys 
• Termini per l’execució de l’obra: 2on any 

• 650.000 € 



Estudi de la connectivitat longitudinal del riu Fluvià i la seva aplicació per a la gestió de l’anguila europea (Anguilla anguilla) 

 

ANNEX II: Fitxes actuacions del programa d’implementació 

 

Núm. actuació: 4 
Fase: 1a 
Codi  obstacle: FLU-20 
UTM X: 469863 
UTM Y: 4673486 
Municipi: Argelaguer 
Tipus: RESCLOSA  
 
JUSTIFICACIÓ 

• Proximitat a la desembocadura: tram mitjà 
• Longitud del tram alliberat: 3,0 km 
• Aprofitament hidroelèctric: central Bassols 
• Nivell de qualitat ICF: dolent 
• Verticalitat de la riba: 45-90º 
• Accés a subconca de nivell: 5 
• Xarxa Natura 2000: ES5120021 Riu Fluvià 

 
MESURA CORRECTORA 

• Construcció d’un pas de peixos 
• Instal·lació de reixa protectora a l’entrada del canal de derivació  amb un ull de malla que no 

superi els 2 cm 
 
ENTITATS COMPETENTS ENTITATS VINCULADES 

• Empresa concessionària de l’exp lotació 
hidroelèctrica (responsable directe) 

• Agència Catalana de l’Aigua (subsidiari) 

• Departament de Medi Ambient i Hab itatge 
• Diputació de Girona 
• Consell Comarcal de la Garrotxa 
• Ajuntament d’Argelaguer 

 
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

• Evitar executar l’obra en el període de reproducció de la ict iofauna: abril – juny 
• Precaució amb els hàbitats d’interès comunitari presents a la zona: 

- Rius de terra baixa i de la muntanya mitjana amb vegetació submersa o parcialment flotant 
(Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion) 

- Alzinars i carrascars 
• Extremar la precaució amb les modificacions del règim h idrològic ja que la resclosa genera un 

espai que s’ha inclòs a l’Inventari de Zones Humides de Catalunya: codi 1200300 Rescloses d’en 
Bassols i del Molí 

• Seguiment ambiental de l’obra 
• Control i manteniment del pas de peixos i de la reixa protectora 
• Pla de seguiment: 

- Monitoratge de la ictiofauna mitjançant censos anuals 
- Avaluació de l’efectivitat del pas de peixos mit jançant la instal·lació d’un receptor i el 

marcatge d’individus 
 
POSSIBLES FONTS DE FINANÇAMENT 

• Projectes de conservació dels recursos naturals del Fons Europeu de Pesca 
• Fons de la Unió Europea del programa LIFE-Natura 
• Concurs de projectes per a l’increment de la biodiversitat (Inic iativa Countdown 2010 Salvar la 

Biodiversitat) del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
• Ajuts de l’Agència Catalana de l’A igua als ens locals destinats a la recuperació d’espais fluvials 
• Programa d’ajuts al foment de la connectivitat social, paisatgística i ecològica entre els espais 

lliures de les comarques gironines de la Diputació de Girona 
 
TEMPORALITZACIÓ PRESSUPOST APROXIMAT 

• Prioritat fase: màxima 
• Període del Pla d’Implementació: 10 anys 
• Termini per l’execució de l’obra: 2on any 

• 350.000 € 

 
 



Estudi de la connectivitat longitudinal del riu Fluvià i la seva aplicació per a la gestió de l’anguila europea (Anguilla anguilla) 

 

ANNEX II: Fitxes actuacions del programa d’implementació 

 

Núm. actuació: 5 
Fase: 1a 
Codi  obstacle: FLU-09 
UTM X: 489818 
UTM Y: 4670279 
Municipi: Vilademuls 
Tipus: RESCLOSA  
 
JUSTIFICACIÓ 

• Proximitat a la desembocadura: tram mitjà 
• Longitud del tram alliberat: 10,8 km 
• Aprofitament hidroelèctric: central d’Orfes 
• Nivell de qualitat ICF: defic ient 
• Accés a subconca de nivell: 4 
• Xarxa Natura 2000: ES5120021 Riu Fluvià 

 
MESURA CORRECTORA 

• Construcció d’un pas de peixos 
• Instal·lació de reixa protectora a l’entrada del canal de derivació  amb un ull de malla que no 

superi els 2 cm 
 
ENTITATS COMPETENTS ENTITATS VINCULADES 

• Empresa concessionària de l’exp lotació 
hidroelèctrica (responsable directe) 

• Agència Catalana de l’Aigua (subsidiari) 

• Departament de Medi Ambient i Hab itatge 
• Diputació de Girona 
• Consell Comarcal del Pla de l’Estany 
• Ajuntament de Vilademuls 

 
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

• Evitar executar l’obra en el període de reproducció de la ict iofauna: abril – juny 
• Precaució amb els hàbitats d’interès comunitari presents a la zona: 

- Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera 
- Rius de terra baixa i de la muntanya mitjana amb vegetació submersa o parcialment flotant 

(Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion) 
- Alzinars i carrascars 

• Seguiment ambiental de l’obra 
• Control i manteniment del pas de peixos i de la reixa protectora 
• Pla de seguiment: 

- Monitoratge de la ictiofauna mitjançant censos anuals 
- Avaluació de l’efectivitat del pas de peixos mit jançant la instal·lació d’un receptor i el 

marcatge d’individus 
 
POSSIBLES FONTS DE FINANÇAMENT 

• Projectes de conservació dels recursos naturals del Fons Europeu de Pesca 
• Fons de la Unió Europea del programa LIFE-Natura 
• Concurs de projectes per a l’increment de la biodiversitat (Inic iativa Countdown 2010 Salvar la 

Biodiversitat) del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
• Ajuts de l’Agència Catalana de l’A igua als ens locals destinats a la recuperació d’espais fluvials 
• Programa d’ajuts al foment de la connectivitat social, paisatgística i ecològica entre els espais 

lliures de les comarques gironines de la Diputació de Girona 
 
TEMPORALITZACIÓ PRESSUPOST APROXIMAT 

• Prioritat fase: màxima 
• Període del Pla d’Implementació: 10 anys 
• Termini per l’execució de l’obra: 3er any 

• 225.000 € 

 
 
 
 
 



Estudi de la connectivitat longitudinal del riu Fluvià i la seva aplicació per a la gestió de l’anguila europea (Anguilla anguilla) 

 

ANNEX II: Fitxes actuacions del programa d’implementació 

 

Núm. actuació: 6 
Fase: 1a 
Codi  obstacle: FLU-04 
UTM X: 496333 
UTM Y: 4667032 
Municipi: Garrigàs 
Tipus: RESCLOSA  
 
JUSTIFICACIÓ 

• Proximitat a la desembocadura: tram baix 
• Longitud del tram alliberat: 9,1 km 
• Aprofitament hidroelèctric: central d’Arenys d’Empordà 
• Nivell de qualitat ICF: defic ient 
• Accés a subconca de nivell: 3 
• Xarxa Natura 2000: ES5120021 Riu Fluvià 

 
MESURA CORRECTORA 

• Construcció d’un pas de peixos 
• Instal·lació de reixa protectora a l’entrada del canal de derivació  amb un ull de malla que no 

superi els 2 cm 
 
ENTITATS COMPETENTS ENTITATS VINCULADES 

• Empresa concessionària de l’exp lotació 
hidroelèctrica (responsable directe) 

• Agència Catalana de l’Aigua (subsidiari) 

• Departament de Medi Ambient i Hab itatge 
• Diputació de Girona 
• Consell Comarcal de l’A lt Empordà 
• Ajuntament de Garrigàs 

 
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

• Evitar executar l’obra en el període de reproducció de la ict iofauna: abril – juny 
• Precaució amb els hàbitats d’interès comunitari presents a la zona: 

- Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera 
- Estanys naturals eutròfics amb vegetació natant (Hydrocharition) o poblaments submersos 

d’espigues d’aigua (Potamion) 
• Seguiment ambiental de l’obra 
• Control i manteniment del pas de peixos i de la reixa protectora 
• Pla de seguiment: 

- Monitoratge de la ictiofauna mitjançant censos anuals 
- Avaluació de l’efectivitat del pas de peixos mit jançant la instal·lació d’un receptor i el 

marcatge d’individus 
 
POSSIBLES FONTS DE FINANÇAMENT 

• Projectes de conservació dels recursos naturals del Fons Europeu de Pesca 
• Fons de la Unió Europea del programa LIFE-Natura 
• Concurs de projectes per a l’increment de la biodiversitat (Inic iativa Countdown 2010 Salvar la 

Biodiversitat) del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
• Ajuts de l’Agència Catalana de l’A igua als ens locals destinats a la recuperació d’espais fluvials 
• Programa d’ajuts al foment de la connectivitat social, paisatgística i ecològica entre els espais 

lliures de les comarques gironines de la Diputació de Girona 
 
TEMPORALITZACIÓ PRESSUPOST APROXIMAT 

• Prioritat fase: màxima 
• Període del Pla d’Implementació: 10 anys 
• Termini per l’execució de l’obra: 3er any 

• 200.000 € 

 
 
 
 
 
 



Estudi de la connectivitat longitudinal del riu Fluvià i la seva aplicació per a la gestió de l’anguila europea (Anguilla anguilla) 

 

ANNEX II: Fitxes actuacions del programa d’implementació 

 

Núm. actuació: 7 
Fase: 1a 
Codi  obstacle: FLU-12 
UTM X: 482045 
UTM Y: 4670409 
Municipi: Esponellà 
Tipus: RESCLOSA  
 
JUSTIFICACIÓ 

• Proximitat a la desembocadura: tram mitjà 
• Longitud del tram alliberat: 3,2 km 
• Aprofitament hidroelèctric: central de Mart ís 
• Nivell de qualitat ICF: dolent 
• Verticalitat de la riba: 45-90º 
• Accés a subconca de nivell: 3 
• Xarxa Natura 2000: ES5120021 Riu Fluvià 

 
MESURA CORRECTORA 

• Construcció d’un pas de peixos 
• Instal·lació de reixa protectora a l’entrada del canal de derivació  amb un ull de malla que no 

superi els 2 cm 
 
ENTITATS COMPETENTS ENTITATS VINCULADES 

• Empresa concessionària de l’exp lotació 
hidroelèctrica (responsable directe) 

• Agència Catalana de l’Aigua (subsidiari) 

• Departament de Medi Ambient i Hab itatge 
• Diputació de Girona 
• Consell Comarcal del Pla de l’Estany 
• Ajuntament d’Esponellà 

 
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

• Evitar executar l’obra en el període de reproducció de la ict iofauna: abril – juny 
• Precaució amb els hàbitats d’interès comunitari presents a la zona: 

- Rius de terra baixa i de la muntanya mitjana amb vegetació submersa o parcialment flotant 
(Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion) 

- Pinedes mediterrànies 
- Alzinars i carrascars 

• Seguiment ambiental de l’obra 
• Control i manteniment del pas de peixos i de la reixa protectora 
• Pla de seguiment: 

- Monitoratge de la ictiofauna mitjançant censos anuals 
- Avaluació de l’efectivitat del pas de peixos mit jançant la instal·lació d’un receptor i el 

marcatge d’individus 
 
POSSIBLES FONTS DE FINANÇAMENT 

• Projectes de conservació dels recursos naturals del Fons Europeu de Pesca 
• Fons de la Unió Europea del programa LIFE-Natura 
• Concurs de projectes per a l’increment de la biodiversitat (Inic iativa Countdown 2010 Salvar la 

Biodiversitat) del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
• Ajuts de l’Agència Catalana de l’A igua als ens locals destinats a la recuperació d’espais fluvials 
• Programa d’ajuts al foment de la connectivitat social, paisatgística i ecològica entre els espais 

lliures de les comarques gironines de la Diputació de Girona 
 
TEMPORALITZACIÓ PRESSUPOST APROXIMAT 

• Prioritat fase: màxima 
• Període del Pla d’Implementació: 10 anys 
• Termini per l’execució de l’obra: 4rt  any 

• 400.000 € 

 
 
 
 



Estudi de la connectivitat longitudinal del riu Fluvià i la seva aplicació per a la gestió de l’anguila europea (Anguilla anguilla) 

 

ANNEX II: Fitxes actuacions del programa d’implementació 

 

Núm. actuació: 8 
Fase: 1a 
Codi  obstacle: FLU-28 
UTM X: 461388 
UTM Y: 4674043 
Municipi: Sant Joan les Fonts 
Tipus: RESCLOSA  
 
JUSTIFICACIÓ 

• Longitud del tram alliberat: 2,0 km 
• Aprofitament hidroelèctric: central de Gridó 
• Nivell de qualitat ICF: dolent 
• Verticalitat de la riba: 90º 
• Accés a subconca de nivell: 2 
• Xarxa Natura 2000: ES5120004 Zona Vo lcànica de la Garrotxa 
• Espai d’Interès Natural: GZV Zona Volcànica de la Garrotxa 
• Espai Natural de Protecció Especial: PNAT4 Parc Natural de la Zona Vo lcànica de la Garrotxa 

 
MESURA CORRECTORA 

• Construcció d’un pas de peixos 
• Instal·lació de reixa protectora a l’entrada del canal de derivació  amb un ull de malla que no 

superi els 2 cm 
 
ENTITATS COMPETENTS ENTITATS VINCULADES 

• Empresa concessionària de l’exp lotació 
hidroelèctrica (responsable directe) 

• Agència Catalana de l’Aigua (subsidiari) 

• Departament de Medi Ambient i Hab itatge 
• Diputació de Girona 
• Consell Comarcal de la Garrotxa 
• Ajuntament de Sant Joan les Fonts 

 
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

• Evitar executar l’obra en el període de reproducció de la ict iofauna: abril – juny 
• Precaució amb els hàbitats d’interès comunitari presents a la zona: 

- Alzinars i carrascars 
- Rouredes de roure pènol i boscos mixtos del Carpinion betuli 

• Extremar la precaució amb l’hàbitat d’interès comunitari PRIORITARI: 
- Vernedes i alt res boscos de ribera afins (Alno-Padion) 

• Seguiment ambiental de l’obra 
• Control i manteniment del pas de peixos i de la reixa protectora 
• Pla de seguiment: 

- Monitoratge de la ictiofauna mitjançant censos anuals 
- Avaluació de l’efectivitat del pas de peixos mit jançant la instal·lació d’un receptor i el 

marcatge d’individus 
 
POSSIBLES FONTS DE FINANÇAMENT 

• Projectes de conservació dels recursos naturals del Fons Europeu de Pesca 
• Fons de la Unió Europea del programa LIFE-Natura 
• Concurs de projectes per a l’increment de la biodiversitat (Inic iativa Countdown 2010 Salvar la 

Biodiversitat) del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
• Ajuts de l’Agència Catalana de l’A igua als ens locals destinats a la recuperació d’espais fluvials 
• Programa d’ajuts al foment de la connectivitat social, paisatgística i ecològica entre els espais 

lliures de les comarques gironines de la Diputació de Girona 
 
TEMPORALITZACIÓ PRESSUPOST APROXIMAT 

• Prioritat fase: màxima 
• Període del Pla d’Implementació: 10 anys 
• Termini per l’execució de l’obra: 4rt  any 

• 50.000 € 

 
 
 



Estudi de la connectivitat longitudinal del riu Fluvià i la seva aplicació per a la gestió de l’anguila europea (Anguilla anguilla) 

 

ANNEX II: Fitxes actuacions del programa d’implementació 

 

Núm. actuació: 9 
Fase: 1a 
Codi  obstacle: FLU-10 
UTM X: 485019 
UTM Y: 4669470 
Municipi: Esponellà 
Tipus: RESCLOSA  
 
JUSTIFICACIÓ 

• Proximitat a la desembocadura: tram mitjà 
• Longitud del tram alliberat: 11,5 km 
• Aprofitament hidroelèctric: central de Travy 
• Nivell de qualitat ICF: defic ient 
• Accés a subconca de nivell: 3 
• Xarxa Natura 2000: ES5120021 Riu Fluvià 

 
MESURA CORRECTORA 

• Construcció d’un pas de peixos 
• Instal·lació de reixa protectora a l’entrada del canal de derivació  amb un ull de malla que no 

superi els 2 cm 
 
ENTITATS COMPETENTS ENTITATS VINCULADES 

• Empresa concessionària de l’exp lotació 
hidroelèctrica (responsable directe) 

• Agència Catalana de l’Aigua (subsidiari) 

• Departament de Medi Ambient i Hab itatge 
• Diputació de Girona 
• Consell Comarcal del Pla de l’Estany 
• Ajuntament d’Esponellà 

 
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

• Evitar executar l’obra en el període de reproducció de la ict iofauna: abril – juny 
• Precaució amb els hàbitats d’interès comunitari presents a la zona: 

- Rius de terra baixa i de la muntanya mitjana amb vegetació submersa o parcialment flotant 
(Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion) 

- Alzinars i carrascars 
• Seguiment ambiental de l’obra 
• Control i manteniment del pas de peixos i de la reixa protectora 
• Pla de seguiment: 

- Monitoratge de la ictiofauna mitjançant censos anuals 
- Avaluació de l’efectivitat del pas de peixos mit jançant la instal·lació d’un receptor i el 

marcatge d’individus 
 
POSSIBLES FONTS DE FINANÇAMENT 

• Projectes de conservació dels recursos naturals del Fons Europeu de Pesca 
• Fons de la Unió Europea del programa LIFE-Natura 
• Concurs de projectes per a l’increment de la biodiversitat (Inic iativa Countdown 2010 Salvar la 

Biodiversitat) del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
• Ajuts de l’Agència Catalana de l’A igua als ens locals destinats a la recuperació d’espais fluvials 
• Programa d’ajuts al foment de la connectivitat social, paisatgística i ecològica entre els espais 

lliures de les comarques gironines de la Diputació de Girona 
 
TEMPORALITZACIÓ PRESSUPOST APROXIMAT 

• Prioritat fase: màxima 
• Període del Pla d’Implementació: 10 anys 
• Termini per l’execució de l’obra: 5è any 

• 40.000 € 

 
 
 
 
 
 



Estudi de la connectivitat longitudinal del riu Fluvià i la seva aplicació per a la gestió de l’anguila europea (Anguilla anguilla) 

 

ANNEX II: Fitxes actuacions del programa d’implementació 

 

Núm. actuació: 10 
Fase: 1a 
Codi  obstacle: FLU-26 
UTM X: 462951 
UTM Y: 4674764 

Municipi: Castellfo llit de la 
Roca 

Tipus: RESCLOSA  

 
JUSTIFICACIÓ 

• Longitud del tram alliberat: 1,4 km 
• Aprofitament hidroelèctric: central de Castellfollit  de la Roca 
• Nivell de qualitat ICF: defic ient 
• Verticalitat de la riba: 90º 
• Accés a subconca de nivell: 4 
• Xarxa Natura 2000: ES5120004 Zona Vo lcànica de la Garrotxa 
• Espai d’Interès Natural: GZV Zona Volcànica de la Garrotxa 
• Espai Natural de Protecció Especial: PNAT4 Parc Natural de la Zona Vo lcànica de la Garrotxa 

 
MESURA CORRECTORA 

• Construcció d’un pas de peixos 
• Instal·lació de reixa protectora a l’entrada del canal de derivació  amb un ull de malla que no 

superi els 2 cm 
 
ENTITATS COMPETENTS ENTITATS VINCULADES 

• Empresa concessionària de l’exp lotació 
hidroelèctrica (responsable directe) 

• Agència Catalana de l’Aigua (subsidiari) 

• Departament de Medi Ambient i Hab itatge 
• Diputació de Girona 
• Consell Comarcal de la Garrotxa 
• Ajuntament de Castellfollit de la Roca 

 
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

• Evitar executar l’obra en el període de reproducció de la ict iofauna: abril – juny 
• Precaució amb els hàbitats d’interès comunitari presents a la zona: 

- Alzinars i carrascars 
- Rouredes de roure pènol i boscos mixtos del Carpinion betuli 
- Rius de terra baixa i de la muntanya mitjana amb vegetació submersa o parcialment flotant 

(Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion) 
• Extremar la precaució amb l’hàbitat d’interès comunitari PRIORITARI: 

- Vernedes i alt res boscos de ribera afins (Alno-Padion) 
• Seguiment ambiental de l’obra 
• Control i manteniment del pas de peixos i de la reixa protectora 
• Pla de seguiment: 

- Monitoratge de la ictiofauna mitjançant censos anuals 
- Avaluació de l’efectivitat del pas de peixos mit jançant la instal·lació d’un receptor i el 

marcatge d’individus 
 
POSSIBLES FONTS DE FINANÇAMENT 

• Projectes de conservació dels recursos naturals del Fons Europeu de Pesca 
• Fons de la Unió Europea del programa LIFE-Natura 
• Concurs de projectes per a l’increment de la biodiversitat (Inic iativa Countdown 2010 Salvar la 

Biodiversitat) del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
• Ajuts de l’Agència Catalana de l’A igua als ens locals destinats a la recuperació d’espais fluvials 
• Programa d’ajuts al foment de la connectivitat social, paisatgística i ecològica entre els espais 

lliures de les comarques gironines de la Diputació de Girona 
 
TEMPORALITZACIÓ PRESSUPOST APROXIMAT 

• Prioritat fase: màxima 
• Període del Pla d’Implementació: 10 anys 
• Termini per l’execució de l’obra: 5è any 

• 400.000 € 



Estudi de la connectivitat longitudinal del riu Fluvià i la seva aplicació per a la gestió de l’anguila europea (Anguilla anguilla) 

 

ANNEX II: Fitxes actuacions del programa d’implementació 

 

Núm. actuació: 11 
Fase: 1a 
Codi  obstacle: FLU-30 
UTM X: 460129 
UTM Y: 4674294 
Municipi: Sant Joan les Fonts 
Tipus: RESCLOSA  
 
JUSTIFICACIÓ 

• Longitud del tram alliberat: 1,4 km 
• Aprofitament hidroelèctric: central de la Sebastiana 
• Nivell de qualitat ICF: defic ient 
• Verticalitat de la riba: 90º 
• Accés a subconca de nivell: 5 
• Xarxa Natura 2000: ES5120004 Zona Vo lcànica de la Garrotxa 
• Espai d’Interès Natural: GZV Zona Volcànica de la Garrotxa 
• Espai Natural de Protecció Especial: PNAT4 Parc Natural de la Zona Vo lcànica de la Garrotxa 

 
MESURA CORRECTORA 

• Construcció d’un pas de peixos 
• Instal·lació de reixa protectora a l’entrada del canal de derivació  amb un ull de malla que no 

superi els 2 cm 
 
ENTITATS COMPETENTS ENTITATS VINCULADES 

• Empresa concessionària de l’exp lotació 
hidroelèctrica (responsable directe) 

• Agència Catalana de l’Aigua (subsidiari) 

• Departament de Medi Ambient i Hab itatge 
• Diputació de Girona 
• Consell Comarcal de la Garrotxa 
• Ajuntament de Sant Joan les Fonts 

 
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

• Evitar executar l’obra en el període de reproducció de la ict iofauna: abril – juny 
• Precaució amb els hàbitats d’interès comunitari presents a la zona: 

- Alzinars i carrascars 
- Rius amb vores llotoses colonitzades per herbassars nitròfils del Chenopodion rubri (p.p.) 

i del Bidention (p.p.) 
• Seguiment ambiental de l’obra 
• Control i manteniment del pas de peixos i de la reixa protectora 
• Pla de seguiment: 

- Monitoratge de la ictiofauna mitjançant censos anuals 
- Avaluació de l’efectivitat del pas de peixos mit jançant la instal·lació d’un receptor i el 

marcatge d’individus 
 
POSSIBLES FONTS DE FINANÇAMENT 

• Projectes de conservació dels recursos naturals del Fons Europeu de Pesca 
• Fons de la Unió Europea del programa LIFE-Natura 
• Concurs de projectes per a l’increment de la biodiversitat (Inic iativa Countdown 2010 Salvar la 

Biodiversitat) del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
• Ajuts de l’Agència Catalana de l’A igua als ens locals destinats a la recuperació d’espais fluvials 
• Programa d’ajuts al foment de la connectivitat social, paisatgística i ecològica entre els espais 

lliures de les comarques gironines de la Diputació de Girona 
 
TEMPORALITZACIÓ PRESSUPOST APROXIMAT 

• Prioritat fase: màxima 
• Període del Pla d’Implementació: 10 anys 
• Termini per l’execució de l’obra: 6è any 

• 50.000 € 

 
 
 
 



Estudi de la connectivitat longitudinal del riu Fluvià i la seva aplicació per a la gestió de l’anguila europea (Anguilla anguilla) 

 

ANNEX II: Fitxes actuacions del programa d’implementació 

 

Núm. actuació: 12 
Fase: 1a 
Codi  obstacle: FLU-01 
UTM X: 502542 
UTM Y: 4668713 
Municipi: Torroella de Fluvià 
Tipus: RESCLOSA  
 
JUSTIFICACIÓ 

• Proximitat a la desembocadura: tram baix 
• Longitud del tram alliberat: 15,4 km 
• Aprofitament: recàrrega de l’aqüífer 
• Nivell de qualitat ICF: defic ient 
• Accés a subconca de nivell: 2 
• Xarxa Natura 2000: ES5120021 Riu Fluvià 

 
MESURA CORRECTORA 

• Construcció d’un pas de peixos 

 
ENTITATS COMPETENTS ENTITATS VINCULADES 

• Agència Catalana de l’Aigua 

• Departament de Medi Ambient i Hab itatge 
• Diputació de Girona 
• Consell Comarcal de l’A lt Empordà 
• Ajuntament de Torroella de Fluvià 

 
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

• Evitar executar l’obra en el període de reproducció de la ict iofauna: abril – juny 
• Precaució amb els hàbitats d’interès comunitari presents a la zona: 

- Estanys naturals eutròfics amb vegetació natant (Hydrocharition) o poblaments submersos 
d’espigues d’aigua (Potamion) 

• Extremar la precaució amb els lixiv iats de l’obra ja que l’obstacle es troba dins l’àrea de l’aqüífer 
protegit dels deltes del Fluvià i la Muga (annex II decret 328/1988) 

• Seguiment ambiental de l’obra 
• Control i manteniment del pas de peixos i de la reixa protectora 
• Pla de seguiment: 

- Monitoratge de la ictiofauna mitjançant censos anuals 
- Avaluació de l’efectivitat del pas de peixos mit jançant la instal·lació d’un receptor i el 

marcatge d’individus 
 
POSSIBLES FONTS DE FINANÇAMENT 

• Projectes de conservació dels recursos naturals del Fons Europeu de Pesca 
• Fons de la Unió Europea del programa LIFE-Natura 
• Concurs de projectes per a l’increment de la biodiversitat (Inic iativa Countdown 2010 Salvar la 

Biodiversitat) del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
• Ajuts de l’Agència Catalana de l’A igua als ens locals destinats a la recuperació d’espais fluvials 
• Programa d’ajuts al foment de la connectivitat social, paisatgística i ecològica entre els espais 

lliures de les comarques gironines de la Diputació de Girona 
 
TEMPORALITZACIÓ PRESSUPOST APROXIMAT 

• Prioritat fase: màxima 
• Període del Pla d’Implementació: 10 anys 
• Termini per l’execució de l’obra: 6è any 

• 50.000 € 

 
 
 
 
 
 



Estudi de la connectivitat longitudinal del riu Fluvià i la seva aplicació per a la gestió de l’anguila europea (Anguilla anguilla) 

 

ANNEX II: Fitxes actuacions del programa d’implementació 

 

Núm. actuació: 13 
Fase: 1a 
Codi  obstacle: FLU-15 
UTM X: 476155 
UTM Y: 4672474 
Municipi: Besalú 
Tipus: RESCLOSA  
 
JUSTIFICACIÓ 

• Proximitat a la desembocadura: tram mitjà 
• Longitud del tram alliberat: 6,1 km 
• Aprofitament hidroelèctric: central de Surós i Molí 
• Nivell de qualitat ICF: defic ient 
• Verticalitat de la riba: 45-90º 
• Accés a subconca de nivell: 3 
• Xarxa Natura 2000: ES5120021 Riu Fluvià 

 
MESURA CORRECTORA 

• Construcció d’un pas de peixos 
• Instal·lació de reixa protectora a l’entrada del canal de derivació  amb un ull de malla que no 

superi els 2 cm 
 
ENTITATS COMPETENTS ENTITATS VINCULADES 

• Empresa concessionària de l’exp lotació 
hidroelèctrica (responsable directe) 

• Agència Catalana de l’Aigua (subsidiari) 

• Departament de Medi Ambient i Hab itatge 
• Diputació de Girona 
• Consell Comarcal de la Garrotxa 
• Ajuntament de Besalú 

 
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

• Evitar executar l’obra en el període de reproducció de la ict iofauna: abril – juny 
• Precaució amb els hàbitats d’interès comunitari presents a la zona: 

- Rius de terra baixa i de la muntanya mitjana amb vegetació submersa o parcialment flotant 
(Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion) 

• Seguiment ambiental de l’obra 
• Control i manteniment del pas de peixos i de la reixa protectora 
• Pla de seguiment: 

- Monitoratge de la ictiofauna mitjançant censos anuals 
- Avaluació de l’efectivitat del pas de peixos mit jançant la instal·lació d’un receptor i el 

marcatge d’individus 
 
POSSIBLES FONTS DE FINANÇAMENT 

• Projectes de conservació dels recursos naturals del Fons Europeu de Pesca 
• Fons de la Unió Europea del programa LIFE-Natura 
• Concurs de projectes per a l’increment de la biodiversitat (Inic iativa Countdown 2010 Salvar la 

Biodiversitat) del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
• Ajuts de l’Agència Catalana de l’A igua als ens locals destinats a la recuperació d’espais fluvials 
• Programa d’ajuts al foment de la connectivitat social, paisatgística i ecològica entre els espais 

lliures de les comarques gironines de la Diputació de Girona 
 
TEMPORALITZACIÓ PRESSUPOST APROXIMAT 

• Prioritat fase: màxima 
• Període del Pla d’Implementació: 10 anys 
• Termini per l’execució de l’obra: 7è any 

• 250.000 € 

 
 
 
 
 
 



Estudi de la connectivitat longitudinal del riu Fluvià i la seva aplicació per a la gestió de l’anguila europea (Anguilla anguilla) 

 

ANNEX II: Fitxes actuacions del programa d’implementació 

 

Núm. actuació: 14 
Fase: 1a 
Codi  obstacle: FLU-24 
UTM X: 464497 
UTM Y: 4674412 
Municipi: Montagut 
Tipus: RESCLOSA  
 
JUSTIFICACIÓ 

• Longitud del tram alliberat: 4,5 km 
• Aprofitament hidroelèctric: central de Sant Jaume de Llierca 
• Nivell de qualitat ICF: dolent 
• Verticalitat de la riba: 90º 
• Accés a subconca de nivell: 3 
• Xarxa Natura 2000: ES5120021 Riu Fluvià 

 
MESURA CORRECTORA 

• Construcció d’un pas de peixos 
• Instal·lació de reixa protectora a l’entrada del canal de derivació  amb un ull de malla que no 

superi els 2 cm 
 
ENTITATS COMPETENTS ENTITATS VINCULADES 

• Empresa concessionària de l’exp lotació 
hidroelèctrica (responsable directe) 

• Agència Catalana de l’Aigua (subsidiari) 

• Departament de Medi Ambient i Hab itatge 
• Diputació de Girona 
• Consell Comarcal de la Garrotxa 
• Ajuntament de Montagut 

 
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

• Evitar executar l’obra en el període de reproducció de la ict iofauna: abril – juny 
• Precaució amb els hàbitats d’interès comunitari presents a la zona: 

- Alzinars i carrascars 
- Rius de terra baixa i de la muntanya mitjana amb vegetació submersa o parcialment flotant 

(Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion) 
• Seguiment ambiental de l’obra 
• Control i manteniment del pas de peixos i de la reixa protectora 
• Pla de seguiment: 

- Monitoratge de la ictiofauna mitjançant censos anuals 
- Avaluació de l’efectivitat del pas de peixos mit jançant la instal·lació d’un receptor i el 

marcatge d’individus 
 
POSSIBLES FONTS DE FINANÇAMENT 

• Projectes de conservació dels recursos naturals del Fons Europeu de Pesca 
• Fons de la Unió Europea del programa LIFE-Natura 
• Concurs de projectes per a l’increment de la biodiversitat (Inic iativa Countdown 2010 Salvar la 

Biodiversitat) del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
• Ajuts de l’Agència Catalana de l’A igua als ens locals destinats a la recuperació d’espais fluvials 
• Programa d’ajuts al foment de la connectivitat social, paisatgística i ecològica entre els espais 

lliures de les comarques gironines de la Diputació de Girona 
 
TEMPORALITZACIÓ PRESSUPOST APROXIMAT 

• Prioritat fase: màxima 
• Període del Pla d’Implementació: 10 anys 
• Termini per l’execució de l’obra: 7è any 

• 225.000 € 

 
 
 
 
 
 



Estudi de la connectivitat longitudinal del riu Fluvià i la seva aplicació per a la gestió de l’anguila europea (Anguilla anguilla) 

 

ANNEX II: Fitxes actuacions del programa d’implementació 

 

Núm. actuació: 15 
Fase: 1a 
Codi  obstacle: FLU-11 
UTM X: 483246 
UTM Y: 4670211 

Municipi: Límit Esponellà-
Crespià 

Tipus: RESCLOSA  

 
JUSTIFICACIÓ 

• Proximitat a la desembocadura: tram mitjà 
• Longitud del tram alliberat: 4,0 km 
• Aprofitament hidroelèctric: central d’Esponellà-B 
• Nivell de qualitat ICF: defic ient 
• Verticalitat de la riba: 45-90º 
• Accés a subconca de nivell: 2 
• Xarxa Natura 2000: ES5120021 Riu Fluvià 

 
MESURA CORRECTORA 

• Construcció d’un pas de peixos 
• Instal·lació de reixa protectora a l’entrada del canal de derivació  amb un ull de malla que no 

superi els 2 cm 
 
ENTITATS COMPETENTS ENTITATS VINCULADES 

• Empresa concessionària de l’exp lotació 
hidroelèctrica (responsable directe) 

• Agència Catalana de l’Aigua (subsidiari) 

• Departament de Medi Ambient i Hab itatge 
• Diputació de Girona 
• Consell Comarcal del Pla de l’Estany 
• Ajuntaments d’Esponellà i Crespià 

 
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

• Evitar executar l’obra en el període de reproducció de la ict iofauna: abril – juny 
• Precaució amb els hàbitats d’interès comunitari presents a la zona: 

- Pinedes mediterrànies 
- Rius de terra baixa i de la muntanya mitjana amb vegetació submersa o parcialment flotant 

(Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion) 
• Seguiment ambiental de l’obra 
• Control i manteniment del pas de peixos i de la reixa protectora 
• Pla de seguiment: 

- Monitoratge de la ictiofauna mitjançant censos anuals 
- Avaluació de l’efectivitat del pas de peixos mit jançant la instal·lació d’un receptor i el 

marcatge d’individus 
 
POSSIBLES FONTS DE FINANÇAMENT 

• Projectes de conservació dels recursos naturals del Fons Europeu de Pesca 
• Fons de la Unió Europea del programa LIFE-Natura 
• Concurs de projectes per a l’increment de la biodiversitat (Inic iativa Countdown 2010 Salvar la 

Biodiversitat) del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
• Ajuts de l’Agència Catalana de l’A igua als ens locals destinats a la recuperació d’espais fluvials 
• Programa d’ajuts al foment de la connectivitat social, paisatgística i ecològica entre els espais 

lliures de les comarques gironines de la Diputació de Girona 
 
TEMPORALITZACIÓ PRESSUPOST APROXIMAT 

• Prioritat fase: màxima 
• Període del Pla d’Implementació: 10 anys 
• Termini per l’execució de l’obra: 8è any 

• 125.000 € 

 
 
 
 



Estudi de la connectivitat longitudinal del riu Fluvià i la seva aplicació per a la gestió de l’anguila europea (Anguilla anguilla) 

 

ANNEX II: Fitxes actuacions del programa d’implementació 

 

Núm. actuació: 16 
Fase: 1a 
Codi  obstacle: FLU-19 
UTM X: 470361 
UTM Y: 4673410 
Municipi: Argelaguer 
Tipus: RESCLOSA  
 
JUSTIFICACIÓ 

• Proximitat a la desembocadura: tram mitjà 
• Longitud del tram alliberat: 1,7 km 
• Aprofitament hidroelèctric: central de Bassols 
• Nivell de qualitat ICF: defic ient 
• Verticalitat de la riba: 45-90º 
• Xarxa Natura 2000: ES5120021 Riu Fluvià 

 
MESURA CORRECTORA 

• Construcció d’un pas de peixos 
• Instal·lació de reixa protectora a l’entrada del canal de derivació  amb un ull de malla que no 

superi els 2 cm 
 
ENTITATS COMPETENTS ENTITATS VINCULADES 

• Empresa concessionària de l’exp lotació 
hidroelèctrica (responsable directe) 

• Agència Catalana de l’Aigua (subsidiari) 

• Departament de Medi Ambient i Hab itatge 
• Diputació de Girona 
• Consell Comarcal de la Garrotxa 
• Ajuntament d’Argelaguer 

 
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

• Evitar executar l’obra en el període de reproducció de la ict iofauna: abril – juny 
• Precaució amb els hàbitats d’interès comunitari presents a la zona: 

- Alzinars i carrascars 
- Rius de terra baixa i de la muntanya mitjana amb vegetació submersa o parcialment flotant 

(Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion) 
• Extremar la precaució amb les modificacions del règim h idrològic ja que la resclosa genera un 

espai que s’ha inclòs a l’Inventari de Zones Humides de Catalunya: codi 1200300 Rescloses d’en 
Bassols i del Molí 

• Seguiment ambiental de l’obra 
• Control i manteniment del pas de peixos i de la reixa protectora 
• Pla de seguiment: 

- Monitoratge de la ictiofauna mitjançant censos anuals 
- Avaluació de l’efectivitat del pas de peixos mit jançant la instal·lació d’un receptor i el 

marcatge d’individus 
 
POSSIBLES FONTS DE FINANÇAMENT 

• Projectes de conservació dels recursos naturals del Fons Europeu de Pesca 
• Fons de la Unió Europea del programa LIFE-Natura 
• Concurs de projectes per a l’increment de la biodiversitat (Inic iativa Countdown 2010 Salvar la 

Biodiversitat) del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
• Ajuts de l’Agència Catalana de l’A igua als ens locals destinats a la recuperació d’espais fluvials 
• Programa d’ajuts al foment de la connectivitat social, paisatgística i ecològica entre els espais 

lliures de les comarques gironines de la Diputació de Girona 
 
TEMPORALITZACIÓ PRESSUPOST APROXIMAT 

• Prioritat fase: màxima 
• Període del Pla d’Implementació: 10 anys 
• Termini per l’execució de l’obra: 8è any 

• 200.000 € 

 
 
 



Estudi de la connectivitat longitudinal del riu Fluvià i la seva aplicació per a la gestió de l’anguila europea (Anguilla anguilla) 

 

ANNEX II: Fitxes actuacions del programa d’implementació 

 

Núm. actuació: 17 
Fase: 1a 
Codi  obstacle: FLU-23 
UTM X: 466485 
UTM Y: 4673250 

Municipi: Sant Jaume de 
Llierca 

Tipus: RESCLOSA  

 
JUSTIFICACIÓ 

• Longitud del tram alliberat: 5,1 km 
• Aprofitament hidroelèctric: central de Sorribes 
• Nivell de qualitat ICF: dolent 
• Verticalitat de la riba: 45-90º 
• Accés a subconca de nivell: 3 
• Xarxa Natura 2000: ES5120021 Riu Fluvià 

 
MESURA CORRECTORA 

• Construcció d’un pas de peixos 
• Instal·lació de reixa protectora a l’entrada del canal de derivació  amb un ull de malla que no 

superi els 2 cm 
 
ENTITATS COMPETENTS ENTITATS VINCULADES 

• Empresa concessionària de l’exp lotació 
hidroelèctrica (responsable directe) 

• Agència Catalana de l’Aigua (subsidiari) 

• Departament de Medi Ambient i Hab itatge 
• Diputació de Girona 
• Consell Comarcal de la Garrotxa 
• Ajuntament de Sant Jaume de Llierca 

 
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

• Evitar executar l’obra en el període de reproducció de la ict iofauna: abril – juny 
• Precaució amb els hàbitats d’interès comunitari presents a la zona: 

- Alzinars i carrascars 
- Rius de terra baixa i de la muntanya mitjana amb vegetació submersa o parcialment flotant 

(Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion) 
• Extremar la precaució amb les modificacions del règim h idrològic ja que la resclosa genera un 

espai que s’ha inclòs a l’Inventari de Zones Humides de Catalunya: codi 1160300 Resclosa de la 
Fàbrica de Sant Jaume de Llierca 

• Seguiment ambiental de l’obra 
• Control i manteniment del pas de peixos i de la reixa protectora 
• Pla de seguiment: 

- Monitoratge de la ictiofauna mitjançant censos anuals 
- Avaluació de l’efectivitat del pas de peixos mit jançant la instal·lació d’un receptor i el 

marcatge d’individus 
 
POSSIBLES FONTS DE FINANÇAMENT 

• Projectes de conservació dels recursos naturals del Fons Europeu de Pesca 
• Fons de la Unió Europea del programa LIFE-Natura 
• Concurs de projectes per a l’increment de la biodiversitat (Inic iativa Countdown 2010 Salvar la 

Biodiversitat) del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
• Ajuts de l’Agència Catalana de l’A igua als ens locals destinats a la recuperació d’espais fluvials 
• Programa d’ajuts al foment de la connectivitat social, paisatgística i ecològica entre els espais 

lliures de les comarques gironines de la Diputació de Girona 
 
TEMPORALITZACIÓ PRESSUPOST APROXIMAT 

• Prioritat fase: màxima 
• Període del Pla d’Implementació: 10 anys 
• Termini per l’execució de l’obra: 9è any 

• 200.000 € 

 
 



Estudi de la connectivitat longitudinal del riu Fluvià i la seva aplicació per a la gestió de l’anguila europea (Anguilla anguilla) 

 

ANNEX II: Fitxes actuacions del programa d’implementació 

 

Núm. actuació: 18 
Fase: 1a 
Codi  obstacle: FLU-25 
UTM X: 463407 
UTM Y: 4674413 

Municipi: Castellfo llit de la 
Roca 

Tipus: RESCLOSA  

 
JUSTIFICACIÓ 

• Longitud del tram alliberat: 1,8 km 
• Aprofitament hidroelèctric: central de Xaudiera 
• Nivell de qualitat ICF: defic ient 
• Verticalitat de la riba: 45-90º 
• Xarxa Natura 2000: ES5120004 Zona Vo lcànica de la Garrotxa 
• Espai d’Interès Natural: GZV Zona Volcànica de la Garrotxa 
• Espai Natural de Protecció Especial: PNAT4 Parc Natural de la Zona Vo lcànica de la Garrotxa 

 
MESURA CORRECTORA 

• Construcció d’un pas de peixos 
• Instal·lació de reixa protectora a l’entrada del canal de derivació  amb un ull de malla que no 

superi els 2 cm 
 
ENTITATS COMPETENTS ENTITATS VINCULADES 

• Empresa concessionària de l’exp lotació 
hidroelèctrica (responsable directe) 

• Agència Catalana de l’Aigua (subsidiari) 

• Departament de Medi Ambient i Hab itatge 
• Diputació de Girona 
• Consell Comarcal de la Garrotxa 
• Ajuntament de Castellfollit de la Roca 

 
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

• Evitar executar l’obra en el període de reproducció de la ict iofauna: abril – juny 
• Precaució amb els hàbitats d’interès comunitari presents a la zona: 

- Alzinars i carrascars 
- Rius de terra baixa i de la muntanya mitjana amb vegetació submersa o parcialment flotant 

(Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion) 
- Rius amb vores llotoses colonitzades per herbassars nitròfils del Chenopodion rubri (p.p.) 

i del Bidention (p.p.) 
• Seguiment ambiental de l’obra 
• Control i manteniment del pas de peixos i de la reixa protectora 
• Pla de seguiment: 

- Monitoratge de la ictiofauna mitjançant censos anuals 
- Avaluació de l’efectivitat del pas de peixos mit jançant la instal·lació d’un receptor i el 

marcatge d’individus 
 
POSSIBLES FONTS DE FINANÇAMENT 

• Projectes de conservació dels recursos naturals del Fons Europeu de Pesca 
• Fons de la Unió Europea del programa LIFE-Natura 
• Concurs de projectes per a l’increment de la biodiversitat (Inic iativa Countdown 2010 Salvar la 

Biodiversitat) del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
• Ajuts de l’Agència Catalana de l’A igua als ens locals destinats a la recuperació d’espais fluvials 
• Programa d’ajuts al foment de la connectivitat social, paisatgística i ecològica entre els espais 

lliures de les comarques gironines de la Diputació de Girona 
 
TEMPORALITZACIÓ PRESSUPOST APROXIMAT 

• Prioritat fase: màxima 
• Període del Pla d’Implementació: 10 anys 
• Termini per l’execució de l’obra: 9è any 

• 150.000 € 

 
 



Estudi de la connectivitat longitudinal del riu Fluvià i la seva aplicació per a la gestió de l’anguila europea (Anguilla anguilla) 

 

ANNEX II: Fitxes actuacions del programa d’implementació 

 

Núm. actuació: 19 
Fase: 1a 
Codi  obstacle: FLU-05 
UTM X: 493711 
UTM Y: 4668371 
Municipi: Bàscara 
Tipus: GUAL  
 
JUSTIFICACIÓ 

• Proximitat a la desembocadura: tram baix 
• Longitud del tram alliberat: 5,8 km 
• Nivell de qualitat ICF: defic ient 
• Accés a subconca de nivell: 2 
• Xarxa Natura 2000: ES5120021 Riu Fluvià 

 
MESURA CORRECTORA 

• Construcció d’un pont pel trànsit rodat que no representi un obstacle per a l’ictio fauna 

 
ENTITATS COMPETENTS ENTITATS VINCULADES 

• Agència Catalana de l’Aigua 

• Departament de Medi Ambient i Hab itatge 
• Diputació de Girona 
• Consell Comarcal de l’A lt Empordà 
• Ajuntament de Bàscara 

 
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

• Evitar executar l’obra en el període de reproducció de la ict iofauna: abril – juny 
• Precaució amb els hàbitats d’interès comunitari presents a la zona: 

- Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera 
• Seguiment ambiental de l’obra 
• Control i manteniment del pont 
• Pla de seguiment: 

- Monitoratge de la ictiofauna mitjançant censos anuals 
 
POSSIBLES FONTS DE FINANÇAMENT 

• Projectes de conservació dels recursos naturals del Fons Europeu de Pesca 
• Fons de la Unió Europea del programa LIFE-Natura 
• Concurs de projectes per a l’increment de la biodiversitat (Inic iativa Countdown 2010 Salvar la 

Biodiversitat) del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
• Ajuts de l’Agència Catalana de l’A igua als ens locals destinats a la recuperació d’espais fluvials 
• Programa d’ajuts al foment de la connectivitat social, paisatgística i ecològica entre els espais 

lliures de les comarques gironines de la Diputació de Girona 
 
TEMPORALITZACIÓ PRESSUPOST APROXIMAT 

• Prioritat fase: màxima 
• Període del Pla d’Implementació: 10 anys 
• Termini per l’execució de l’obra: 10è any 

• Indeterminat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Estudi de la connectivitat longitudinal del riu Fluvià i la seva aplicació per a la gestió de l’anguila europea (Anguilla anguilla) 

 

ANNEX II: Fitxes actuacions del programa d’implementació 

 

Núm. actuació: 20 
Fase: 1a 
Codi  obstacle: FLU-29 
UTM X: 460777 
UTM Y: 4674129 
Municipi: Sant Joan les Fonts 
Tipus: RESCLOSA  
 
JUSTIFICACIÓ 

• Longitud del tram alliberat: 1,8 km 
• Aprofitament hidroelèctric: central de la Sebastiana 
• Nivell de qualitat ICF: defic ient 
• Accés a subconca de nivell: 2 
• Xarxa Natura 2000: ES5120004 Zona Vo lcànica de la Garrotxa 
• Espai d’Interès Natural: GZV Zona Volcànica de la Garrotxa 
• Espai Natural de Protecció Especial: PNAT4 Parc Natural de la Zona Vo lcànica de la Garrotxa 

 
MESURA CORRECTORA 

• Construcció d’un pas de peixos 
• Instal·lació de reixa protectora a l’entrada del canal de derivació  amb un ull de malla que no 

superi els 2 cm 
 
ENTITATS COMPETENTS ENTITATS VINCULADES 

• Empresa concessionària de l’exp lotació 
hidroelèctrica (responsable directe) 

• Agència Catalana de l’Aigua (subsidiari) 

• Departament de Medi Ambient i Hab itatge 
• Diputació de Girona 
• Consell Comarcal de la Garrotxa 
• Ajuntament de Sant Joan les Fonts 

 
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

• Evitar executar l’obra en el període de reproducció de la ict iofauna: abril – juny 
• Precaució amb els hàbitats d’interès comunitari presents a la zona: 

- Alzinars i carrascars 
- Rius amb vores llotoses colonitzades per herbassars nitròfils del Chenopodion rubri (p.p.) 

i del Bidention (p.p.) 
• Extremar la precaució amb l’hàbitat d’interès comunitari PRIORITARI: 

- Vernedes i alt res boscos de ribera afins (Alno-Padion) 
• Seguiment ambiental de l’obra 
• Control i manteniment del pas de peixos i de la reixa protectora 
• Pla de seguiment: 

- Monitoratge de la ictiofauna mitjançant censos anuals 
- Avaluació de l’efectivitat del pas de peixos mit jançant la instal·lació d’un receptor i el 

marcatge d’individus 
 
POSSIBLES FONTS DE FINANÇAMENT 

• Projectes de conservació dels recursos naturals del Fons Europeu de Pesca 
• Fons de la Unió Europea del programa LIFE-Natura 
• Concurs de projectes per a l’increment de la biodiversitat (Inic iativa Countdown 2010 Salvar la 

Biodiversitat) del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
• Ajuts de l’Agència Catalana de l’A igua als ens locals destinats a la recuperació d’espais fluvials 
• Programa d’ajuts al foment de la connectivitat social, paisatgística i ecològica entre els espais 

lliures de les comarques gironines de la Diputació de Girona 
 
TEMPORALITZACIÓ PRESSUPOST APROXIMAT 

• Prioritat fase: màxima 
• Període del Pla d’Implementació: 10 anys 
• Termini per l’execució de l’obra: 10è any 

• 25.000 € 
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ANNEX II: Cronograma del programa d’implementació 
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ANNEX II: Resum del pressupost del programa d’implementació 

 

 
RESUM DEL PRESSUPOST DEL PROGRAMA D’IMPLEMENTACIÓ 

 
Núm. Codi Mesura Pressupost 

actuació obstacle 
Tipus Municipi 

correctora 

Ordre 

actuació aprox. (€) 

1 FLU-07 Resclosa Bàscara Pas de peixos 1er any 100.000 

2 FLU-03 Resclosa Sant Mori Pas de peixos 1er any 100.000 

3 FLU-13 Resclosa Serinyà Pas de peixos 2on any 650.000 

4 FLU-20 Resclosa Argelaguer Pas de peixos 2on any 350.000 

5 FLU-09 Resclosa Vilademuls Pas de peixos 3er any 225.000 

6 FLU-04 Resclosa Garrigàs Pas de peixos 3er any 200.000 

7 FLU-12 Resclosa Esponellà Pas de peixos 4rt any 400.000 

8 FLU-28 Resclosa St. Joan les Fonts Pas de peixos 4rt any 50.000 

9 FLU-10 Resclosa Esponellà Pas de peixos 5è any 40.000 

10 FLU-26 Resclosa Castellfollit de la Roca Pas de peixos 5è any 400.000 

11 FLU-30 Resclosa St. Joan les Fonts Pas de peixos 6è any 50.000 

12 FLU-01 Resclosa Torroella de Fluvià Pas de peixos 6è any 50.000 

13 FLU-15 Resclosa Besalú Pas de peixos 7è any 250.000 

14 FLU-24 Resclosa Montagut Pas de peixos 7è any 225.000 

15 FLU-11 Resclosa Crespià Pas de peixos 8è any 125.000 

16 FLU-19 Resclosa Argelaguer Pas de peixos 8è any 200.000 

17 FLU-23 Resclosa St. Jaume de Llierca Pas de peixos 9è any 200.000 

18 FLU-25 Resclosa Castellfollit de la Roca Pas de peixos 9è any 150.000 

19 FLU-05 Gual Bàscara Construcció pont 10è any Indeterminat 

20 FLU-29 Resclosa St. Joan les Fonts Pas de peixos 10è any 25.000 

TOTAL PRESSUPOST 3.790.000 
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ANNEX III: Cartografia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX III : Cartografia 
• Mapa 1: Localització de la conca del Fluvià 

• Mapa 2: Localització del curs principal del riu Fluvià 

• Mapa 3: Tipus d’infraestructures transversals al riu Fluvià 

• Mapa 4: Nivell de qualitat dels obstacles segons l’ICF 

• Mapa 5: Obstacles de la fase prioritària del programa d’implementació 
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ANNEX IV: Fulls de camp 
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