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INTRODUCCIÓ
El Pla local de prevenció i mitigació de danys de senglar està impulsat per l’Ajuntament de Girona
a causa de la creixent conflictivitat que el senglar (Sus scrofa) genera en alguns àmbits municipals
molt concrets i propers a zones habitades o altament freqüentades.
Els danys generats per la fauna salvatge, cada cop més habituals, estan comportant, entre
d’altres, grans pèrdues econòmiques als pagesos i ramaders, suposen un greu perill per als
usuaris de les infraestructures viàries i sovint generen desperfectes recurrents en els espais
verds urbans, les reforestacions, així com en altres entorns. Una de les especies més conflictives
és el senglar (Sus scrofa); es tracta d’una espècie en expansió a bona part de Catalunya i en
especial al quadrant nord-est del país. L’augment de població, junt amb altres factors com
l’habituació a ambients no forestals i zones periurbanes, ha provocat un augment de conflictes
amb activitats humanes.
Al municipi de Girona, els danys i conflictes es centren especialment en els següents àmbits:
danys en zones de conreu, comunicacions d’observacions i incidències en zones urbanes,
desperfectes a zones enjardinades, desperfectes en el mobiliari urbà (abocament de
contenidors) i accidents de trànsit en les diferents tipologies de vials de comunicació.
L’entrada de senglars a les ciutats és provocada perquè, entre d’altres, els individus identifiquen
els espais humanitzats com a zones segures, on la caça no hi és permesa i on de forma senzilla
accedeixen a l’aliment provinent de deixalles o zones enjardinades irrigades. Aquesta
freqüentació dels senglars a les zones habitades afavoreix que s’habituïn als humans i perdin la
seva condició salvatge. Situacions com les de Girona són cada cop més freqüents a moltes ciutats
i pobles del país, i d’arreu d’Europa. Generalment venen provocades per una alta densitat de
l’espècie, la qual no disposa de predadors naturals i segueix expandint-se.
L’evolució del senglar a Catalunya s’ha monitoritzat des de la temporada de caça 1998-1999
mitjançant el Programa de seguiment de les poblacions de senglar a Catalunya, impulsat per la
Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona i aplicat de manera ininterrompuda fins a
l’actualitat. Aquest seguiment de les poblacions de suids permet conèixer i analitzar les
tendències demogràfiques de l’espècie, així com afirmar que el nombre d’individus de senglar a
les comarques gironines segueix incrementant-se. Aquesta situació es perpetua tot i la pressió
cinegètica exercida pel col·lectiu de caçadors, que ajuden notòriament a frenar l’expansió, però
no l’eviten del tot.
La demarcació de Girona és la demarcació que presenta una major densitat de senglars per
unitat de superfície. Es tracta de densitats d’entre 6 i 20 individus/km2 durant la temporada de
caça 2019-2020. Segons dades del ‘Programa de seguiment de les poblacions de senglar’ (DARP
2020), a les Gavarres (que integra part del municipi de Girona) la densitat es situa poc per sota
dels 8 senglars/km2, duplicant el valor de fa 15 anys, quan es va iniciar el seguiment. Aquestes
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densitats són molt superiors a les observades a altres demarcacions com Tarragona o Lleida amb
valors d’entre 1 i 5 senglars/km2.

1.1 Antecedents i actuacions en aplicació
Degut als creixents conflictes causats per senglars, l’Ajuntament de Girona ha dut a terme
diverses actuacions durant els darrers anys per tal de minimitzar-los. Les bases de les actuacions
a realitzar es varen establir conjuntament entre l’Ajuntament de Girona, el Cos d’Agents Rurals
(en endavant CAR) i la Secció d’Activitats Cinegètiques dels Serveis Territorials a Girona del
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (en endavant DARP; actualment
Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, en endavant DACC) .
S’ha previst aplicar mesures de diferents tipologies: les mesures de control poblacional
enfocades a capturar individus conflictius habituats a les zones urbanes; la gestió de punts
d’alimentació de gats, incloent la localització d’aquest punts i la realització d’una prova pilot de
tancament per tal d’impedir l’accés dels senglars (actuació pendent d’execució), i finalment les
mesures administratives, com és la redacció del present document, així com les diverses tasques
de recopilació de dades sobre conflictes generats pel senglar, incloent accidents de trànsit,
presencia en zones urbanes i danys en zones verdes urbanes, entre altres. L’Ajuntament és
titular també de l’Àrea Local de Caça (en endavant ALC) G-20005, de la qual gestiona
l’aprofitament cinegètic i autoritza la caça a les colles de caçadors de la zona.
També es disposa de l’ordenança de protecció, control i tinença d’animals que prohibeix
explícitament donar aliment als senglars (i altres animals salvatges) tant en espais públics com
privats exteriors.
Tot i l’aplicació d’aquestes mesures, la presència de senglars al municipi de Girona no ha
disminuït i els conflictes que aquesta espècie causa han augmentat la seva freqüència. Aquest
fet posa de manifest la necessitat de definir una estratègia de gestió global del conflicte i
d’identificar quins són els focus d’atracció de l’espècie per tal d’aplicar mesures coordinades que
en permetin reduir la seva presència a les zones urbanes.

1.2 Objectius
El present Pla local de prevenció i mitigació de danys de senglar és una eina que permetrà
analitzar, en conjunt, les causes de la presencia de senglar en zones urbanes així com els
conflictes que causa. El pla estableix un conjunt d’actuacions, que n’integren algunes de les que
ja s’estan duent a terme, per tal de mitigar els conflictes causats per l’espècie. En concret els
objectius del Pla són els següents:
-

Realitzar una diagnosi de les causes que determinen la presència del senglar al
municipi de Girona.

-
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Identificar els principals conflictes causats per senglar a la interfície urbana forestal.
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-

Establir les possibles mesures a aplicar per tal de minimitzar la presència i els
impactes generats pel senglar al municipi.
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DESCRIPCIÓ DE LA ZONA D’ESTUDI
2.1 Situació i entorn
El municipi de Girona, té una superfície de 3.885 ha dividides en nou barris (veure Figura 2.1).
Està situat a 75 m.s.n.m i forma part de la unitat paisatgística del Pla de Girona, corresponent a
l’extrem septentrional de la depressió prelitoral, una zona de contacte entre cinc de les grans
unitats de relleu de Catalunya: la Serralada Transversal, la Serralada Prelitoral, la Serralada
Litoral, la plana de l’Empordà i la depressió de la Selva. A més, es troba en la confluència de
quatre rius (el Ter, l'Onyar, el Güell i el Galligants), en un punt clau per a la connectivitat
paisatgística i ecològica.
La ciutat de Girona destaca especialment per la gran superfície ocupada per espais verds, que
representen 15,35m2 d’espais verds per habitant, essent un valor superior al mínim establert
per la OMS, que és de 10m2/habitant. Aquestes zones però, no estan repartides de manera
uniforme entre els diferents barris. El barri Est, que inclou una gran superfície forestal és el que
té una major àrea de zones verdes, també el barri Nord i el de Santa Eugènia tenen grans
superfícies de zones verdes, mentre que en la resta de districtes aquest valor és molt menor. A
la Figura 2.1 es pot observar la distribució dels barris a la ciutat de Girona.
Per altra banda, està en marxa el projecte ‘La Vora’, que té com a objectiu estructurar el verd
urbà, especialment les zones de transició entre el medi natural i el medi urbà per tal de
connectar els barris a través d’espais naturalitzats, i preveu multiplicar per vuit els parcs urbans
existents i crear una infraestructura verda d'unes 600 hectàrees.
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Figura 2.1.Àmbit d’aplicació del Pla i divisió per barris del municipi de Girona.
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2.2 Usos del sòl
Segons la cartografia d’hàbitats de Catalunya establerta per la interpretació i adaptació de la
classificació d’hàbitats ’CORINE Biotopes Manual’, a Girona les àrees urbanes i industrials
ocupen el 33% de la superfície municipal, que sumades a les altres àrees antròpiques (com són
els espais agrícoles) representen gairebé la meitat de l’extensió municipal (49%). La resta de la
superfície municipal (51%), està composta per hàbitats forestals, hàbitats oberts i hàbitats
aquàtics, principalment hàbitats fluvials (veure Figura 2.2 i Taula 2.1). Les zones forestals estan
dominades per boscos aciculifolis com les pinedes majorment de pi pinastre (Pinus pinaster) i
de pi blanc (Pinus halapensis) (19%), per boscos esclerofil·les i laurifolis amb alzines (Quercus
ilex) i sureres (Quercus suber) i altres quercines (16%) i en menor percentatge per altres hàbitats
compostos per vegetació arbustiva i/o herbàcia o altres boscos de caducifolis, planifolis i de
lleres de riberes. Cal destacar que en una petita part del municipi també s’hi troben aigües
continentals ja siguin aigües estancades o en cursos d’aigua, que constitueixen hàbitats molt
atractius per als senglars. El plànol 1 mostra les cobertes del sòl del municipi de Girona i el seu
entorn.
Respecte els espais agrícoles, segons els registres a la DUN (Declaració Única Agrària), estan
situades sobretot als extrems nord i sud del municipi, i a la vall de Sant Daniel. Predominen els
cereals, especialment blat, civada i ordi, així com cereals d’estiu com són el blat de moro i el
sorgo. En segon lloc, i en especial a la zona de Sant Daniel, predominen els cultius de farratgeres,
en la seva majoria constituïts per alfals on també hi ha cultius de guaret. Finalment de forma
minoritària trobem també zones amb hortícoles i lleguminoses (a les hortes de Santa Eugènia) i
de forma puntual, oliverars i proteaginoses (veure Plànol 2).
Taula 2.1. Superfície ocupada per cada tipologia d’hàbitats al municipi de Girona.

Tipus d’hàbitat

Hàbitat (segons classificació CORINE)

Hàbitats forestals, oberts i aquàtics
Boscos aciculifolis
Boscos esclerofil·les i laurifolis
Bosquines i matollars mediterranis i submediterranis
Boscos caducifolis, planifolis
Prats (i altres formacions herbàcies) generalment
basòfils, secs, de terra baixa i de la muntanya mitjana
Boscos i bosquines de ribera o de llocs molt humits
Bosquines i matollars de muntanya i d'ambients
frescals de terra baixa
Prats acidòfils secs
Aigües corrents
Aigües dolces estagnants
Zones agrícoles
Conreus herbacis
Conreus llenyosos i plantacions d'arbres
Camps abandonats, ermots i àrees ruderals
Zones urbanes
Ciutats, pobles i àrees industrials
Parcs urbans i jardins
Total general
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Superfície
(ha)
2.003,9
746,0
642,7
188,3
136,1

Percentatge
de superfície
51,5%
19,20%
16,50%
4,80%
3,50%

135,1

3,50%

123,1

3,20%

3,4

0,10%

1,2
23,1
5,0
600,1
443,5
112,6
43,9
1.284,7
1.219,1
65,6
3.888,7

0,00%
0,6%
0,1%
15,4%
11,4%
2,9%
1,1%
33,1%
31,3%
1,7%
100%
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Figura 2.2. Distribució dels hàbitats naturals (forestals, oberts i aquàtics), les zones agrícoles i les zones
urbanes dins el terme municipal de Girona.
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2.3 Espais Naturals Protegits i connectivitat ecològica
Dins l’àmbit del municipi de Girona s’inclouen dos espais que formen part de la Xarxa Natura
2000: Les Gavarres amb codi ES5120010 i Les Riberes del Baix Ter amb codi ES5120011, ambdós
declarats com a Zones d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) i Zona d’Especial Conservació
(ZEC). Les Gavarres ocupen aproximadament unes 1.666 ha a la zona est del municipi, i les
Riberes del Baix Ter unes 167 ha de la banda nord i oest. Per tant, una part important de la
superfície del municipi està inclosa en aquestes zones d’especial protecció. Aquest fet determina
també la gran diversitat d’hàbitats presents a la ciutat de Girona, els quals es troben en un bon
estat de conservació i ubicats molt a prop dels nuclis urbanitzats.
En relació a la connectivitat ecològica, el municipi es situa en un indret estratègic, com mostra
la cartografia basada en els treballs del Pla Territorial Sectorial de Connectivitat Ecològica de
Catalunya (PTSCEC) i disponible a l’hipermapa de Catalunya. Els Plànols 3 i 4 mostren l’índex de
connectivitat terrestre, els connectors i els punts crítics per a la connectivitat:
-

L’índex de connectivitat general terrestre (ICTg), modelitzat a partir de l’afinitat dels
hàbitats i de la impedància que generen al seu entorn les infraestructures viaries i les
zones urbanes o amb activitats, reflecteix l'accepció funcional del concepte de
connectivitat ecològica i permet una aproximació multiespècie. El valor de l’índex
disminueix quan empitjora la connectivitat. A la zona d’estudi s’observa la important
reducció de la connectivitat causada pel tramat urbà i els importants eixos de transport
(AP-7, N-II, Ferrocarril convencional i Línia d’Alta Velocitat) que a la zona nord del
municipi passen totes molt properes i constitueixen una important barrera per als
moviments de fauna, i en general pels fluxos biològics.

-

Els connectors terrestres principals corresponen a àmbits que cal connectar de forma
estratègica a escala catalana i es defineixen entre espais naturals protegits de
dimensions importants. A la zona d’estudi es defineixen dos connectors principals
terrestres, constituïts per les rieres de Xuclà i Riudelleques i el Riu Llémena, que
connecten la Zona Volcànica de la Garrotxa amb el Massís de les Gavarres.

Els punts crítics per a la connectivitat ecològica es defineixen com indrets d'interès per a la
connectivitat on es produeixen efectes negatius, especialment per la presència d'usos urbans o
d'infraestructures, fins al punt de limitar-ne en gran mesura, o impedir-ne, la funció connectiva.
Dins el municipi de Girona hi trobem cinc d’aquest punts:
-

Tres punts crítics per a la connectivitat terrestre, que es situen en sectors on l’AP-7 i les
línies de ferrocarril convencional i d’Alta Velocitat, al seu pas pel municipi, es disposen
transversalment als connectors terrestre principals.

-

Dos punts crítics per la connectivitat fluvial, situats al riu ter, a l’alçada de les hortes de
santa Eugènia i prop de Sarrià de Ter.

Els resultats de la cartografia de connectivitat de Catalunya queden recollits a la fitxa ‘PIV038:
Millora de la connectivitat territorial i permeabilització d'infraestructures de transport al sector
nord de Girona’ del Programa d'Infraestructura Verda de Catalunya (Departament de Territori i
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Sostenibilitat, 2017b) aquesta fitxa recull la definició dels connector terrestre i els cinc punts
crítics i proposa les actuacions següents que no han estat iniciades:
-

-

-

Condicionament dels accessos i adequació dels tancaments perimetrals, d’acord amb
el document “Prescripciones técnicas para el diseño de pasos de fauna y vallados
perimetrales” (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2015).
Substitució o millora dels drenatges existents per millorar-ne les prestacions per a l’ús
de la fauna. Millora dels estreps, de les soleres de formigó i els passos secs, eliminació
de pous, murs o d’altres barreres, col·locació de rampes d’accés amb emmacats de
pedra, substitució de tubs per calaixos, entre d’altres.
Adequació dels passos superiors per permetre l’ús per la fauna.
Adequació dels hàbitats propers a la infraestructura per afavorir l’estat ecològic
general o de determinats grups de fauna i flora: plantacions arbòries i arbustives,
eliminació d’espècies al·lòctones de fauna i flora, delimitació dels camins, retirada de
runes, entre d’altres.

Respecte als passos de fauna existents a les vies de transport dins l’àmbit del municipi, el Plànol
7 mostra les que es troben incloses a l’inventari d’estructures de connectivitat de la Generalitat
de Catalunya (DTES, 2017). Dins el terme municipal de Girona no s’identifica cap estructura
adaptada per al pas de la fauna en cap de les vies de transport terrestre que hi transcorren. A
l’àmbit proper als límits municipals s’identifiquen només 4 drenatges adaptats per a la fauna a
la carretera GI-533, de Girona a Santa Coloma.
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METODOLOGIA
Per tal d’elaborar el present pla, s’han dut a terme dues fases de treball diferenciades:
-

Fase 1: Diagnosi de l’estat actual
En aquesta fase s’ha recopilat tota la informació existent, així com els antecedents
coneguts, amb la finalitat de conèixer l’evolució dels conflictes generats per senglar
durant els darrers anys. La informació recopilada ha estat la següent:
•

Estudis previs sobre el senglar a la zona. En particular dades del Programa de
seguiment de senglar a Catalunya.

•

Incidències amb senglar enregistrades a la bústia de l’Ajuntament de Girona.

•

Bases de dades dels punts d’alimentació de gats de l’Ajuntament de Girona.

•

Captures de senglar realitzades per part del CAR.

•

Captures de senglar realitzades per part d’una empresa contractada per part de
l’ajuntament.

•

Batudes de senglar a la zona de seguretat (en endavant ZS) per part de les colles
de caçadors.

•

Observacions de senglar al municipi de Girona enregistrades a la plataforma
ornitho.cat.
Accidents de trànsit causats per senglar enregistrats pel Cos de Mossos
d’Esquadra (en endavant CME) i per l’Ajuntament de Girona
Trams de Concentració d’Accidents amb Ungulats (en endavant TCAUs)
identificats en els estudis DTES 2016 i DTES 2021 i complementat amb la
identificació de nous trams a partir de les dades d’accidents amb senglar
recopilades per CME i Ajuntament de Girona (els detalls sobre el mètode es
troben a l’apartat 6.2.2).

•
•

També s’han dut a terme diversos contactes amb persones i organismes vinculats amb
la gestió del senglar, sempre amb la finalitat de recopilar informació que permetés una
bona diagnosi de la situació del senglar. Concretament s’ha contactat amb els següents
agents del territori:
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•

Responsables del CAR al Gironès i a la demarcació de Girona. A banda de
considerar la informació aportada pels agents en actuacions realitzades al
municipi, s’han mantingut contactes per recopilar informació recent sobre les
actuacions de captura de senglar.

•

Caps de colla de les societats de caçadors del Tall Gros, Camós i Celrà. A la reunió
realitzada es van aportar dades per a la identificació de les zones més
problemàtiques o aquelles on tenen dificultats per realitzar captures de senglar
i que poden acabar essent zones de refugi per a individus d’aquesta espècie.
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•

Empresa contractada per a la captura de senglar. S’ha recopilat informació sobre
les tècniques de captura aplicades i posterior gestió dels animals capturats.

A partir de l’anàlisi de la informació recollida en els punts anteriors, s’ha dut a terme una
descripció de les problemàtiques existents i s’han determinat els sectors més crítics on
cal planificar actuacions de mitigació de danys. Així mateix, s’han analitzat les tasques
realitzades per l’Ajuntament o altres agents per tal de donar-los continuïtat integrantles també dins del Pla local.
Finalment, s’han realitzat inspeccions als sectors crítics identificats per confirmar
l’existència de les problemàtiques detectades, identificar els elements singulars que en
comporten la seva existència i avaluar les possibles actuacions a realitzar-hi per mitigar
els conflictes amb senglar.
-

Fase 2: Propostes d’actuació i redacció del Pla
La informació recollida en la Fase 1 ha servit de base per a la definició de les actuacions
concretes a realitzar. Per a la selecció d’aquestes mesures s’han tingut en compte
documents existents sobre prevenció de danys de fauna o de mortalitat d’animals en
carreteres, com la ‘Guia de mesures per reduir els danys causats per mamífers de la
fauna salvatge en zones rurals, urbanes i infraestructures’ (Rosell et al. 2019) o les
‘Prescripciones técnicas para el diseño de pasos de fauna y vallados perimetrales.
(Segunda edición, revisada y ampliada)’ (MAGRAMA 2015). Ambdós documents
compten com a coautors amb l’equip de Minuartia.

Totes dues fases, s’han desenvolupat amb la generació, anàlisis i interpretació cartogràfica
mitjançant programari SIG (Sistemes d’Informació Geogràfica). El treball amb dades
cartogràfiques és indispensable per poder obtenir una visió conjunta de la problemàtica, la qual
ha permès el creuament de dades i la interpretació d’aquestes d’una manera àgil i dinàmica.
Finalment s’ha elaborat la present memòria, que inclou una síntesi de tota la informació
recopilada durant la Fase 1 dels treballs, així com la proposta de mesures a executar. Les
actuacions incloses en el Pla es presenten en format de fitxa on es descriuen les mesures a
aplicar, els agents implicats i altra informació rellevant per a la seva aplicació.

Pla local de prevenció i mitigació de danys de senglar a Girona
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SITUACIÓ DEL SENGLAR A GIRONA
El senglar és una de les espècies amb més presència mediàtica dels últims anys, a causa tant de
l’extraordinària expansió demogràfica i geogràfica, com per l’alt nombre d’incidències o
conflictes que genera. La densitat de l’espècie ha estat monitoritzada des la temporada de caça
1998-1999 en el marc del Programa de seguiment de les poblacions de senglar a Catalunya,
impulsat per la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona. Aquest projecte aporta
dades sobre les captures de senglar i també sobre l’activitat cinegètica a l’entorn de l’espècie i
s’aplica de manera ininterrompuda durant tots aquests anys, mantenint una mateixa
metodologia, la qual permet avaluar amb precisió quines són les tendències de l’espècie.
Segons la interpolació feta per a tot el territori català en el mateix estudi (DARP 2020), es conclou
que les poblacions de senglar segueixen expandint-se a gran part del territori, especialment a
les comarques gironines, on s’obtenen les xifres de densitat més elevades (d’entre 6 i 20
individus/km2 durant la temporada de caça 2019-2020) i superiors a les observades en altres
zones de Catalunya com les Terres de l’Ebre o Lleida on es situen entre 1 i 5 senglars/km2 (veure
Figura 4.1). Tot i que les poblacions de senglar mostren fluctuacions interanuals molt marcades,
en funció de la disponibilitat d’aliments i altres factors, la tendència a comarques gironines és
clara: la densitat de senglar segueix una tendència ascendent .

Figura 4.1 Interpolació de la densitat de senglar (senglars/km 2) a Catalunya a partir de dades dels
observatoris del Programa de seguiment de senglar durant la temporada 2019-2020. Font: DARP, 2020.
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A l’espai de les Gavarres (que inclou part del municipi de Girona), la densitat de senglar
assoleix gairebé els 8 individus/km2, mostrant un augment continuat i duplicant el valor que
hi havia 15 anys abans (DARP, 2020).
L’expansió del senglar ve determinada en part per les característiques biològiques i ecològiques
de l’espècie i, en particular, per l’extraordinària capacitat d’adaptació a tot tipus de condicions
que li permet colonitzar ambients diversos, entre els quals les zones urbanes. L’espècie mostra
també una elevada taxa reproductiva (amb mitjanes de quatre a cinc garrins per ventrada) i
actualment no té predadors naturals, fets que en dificulten el control poblacional.
A aquests factors, cal sumar-hi les avantatges que li atorga la seva organització social (basada
en nuclis matriarcals liderats per les femelles més experimentades) i la gran capacitat
d’aprenentatge i de transmissió de nous comportaments a tots els membres del grup, en
particular als joves. Aquestes habilitats els permeten adaptar-se als ambients urbans, on han
après que no s’hi realitzen batudes de caça i on els és senzill obtenir aliment de contenidors,
horts, conreus, etc. En resum, la capacitat d’adaptació al medi, el gran ventall tròfic i la facilitat
d’aprenentatge, són els principals factors que faciliten que el senglar s’habituï fàcilment a les
zones antropitzades. Aquestes concentracions d’animals en busca de zones segures i amb
aliment, fan que puntualment les densitats de senglar en aquests ambients humanitzats siguin
fins i tot més elevades que les que trobem en els entorns naturals dels voltants.
Addicionalment, cal dir, que l’alimentació del senglar també influeix en la seva expansió. Aquells
senglars que s’han alimentat en zones agrícoles tenen una taxa de natalitat més elevada que
aquells que habiten entorns forestals, on s’alimenten de cucs, bulbs, glans, etc. (Rosell et al.
2012). En aquest sentit, és important controlar l’accés dels individus a l’aliment procedent de
conreus, hortes o zones antropitzades; això no únicament permet prevenir els danys als conreus,
també contribueix a reduir l’atracció del senglar cap a aquestes zones i la capacitat reproductora
de l’espècie.
Valorant les possibilitats de controlar el creixement d’efectius de l’espècie, cal destacar les xifres
globals a partir d’estudis realitzats l’any 2015, quan es va estimar que la població de senglar a
Catalunya era aproximadament d’entre 110.000 i 120.000 individus, i es caçaven
aproximadament uns 40.000 senglars a l’any. Considerant aquesta mortalitat i la proporció
d’individus de cada sexe (aproximadament d’un mascle per cada femella), es va estimar que fins
i tot en una mala anyada de gla, amb poc aliment, naixerien uns 60.000 garrins, xifra superior a
la mortalitat per caça de l’any anterior (Rosell i Pericas, 2017).
La caça i/o captura de senglars amb altres tècniques, és l’únic mètode viable actualment per
frenar l’expansió del senglar a gran escala. Altres mètodes com el control de fertilitat, no estan
encara disponibles, tot i que s’estan realitzant proves en diferents llocs del món. Les captures
de senglar tracten de compensar la natalitat amb una mortalitat similar a la que suposarien el
predadors naturals de l’espècie, absents del medi natural. És per aquest motiu que part de les
mesures proposades en aquesta memòria contemplen aquest tipus d’actuacions.

Pla local de prevenció i mitigació de danys de senglar a Girona
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DESCRIPCIÓ DE MESURES EN APLICACIÓ
L’Ajuntament de Girona ha iniciat l’aplicació de diverses mesures en coordinació amb diferents
agents implicats com són el CAR, les societats de caçadors i empreses especialitzades en control
de senglar, entre d’altres, amb l’objectiu de mitigar i prevenir els danys causats per senglar a la
ciutat. Aquestes s’agrupen en tres grans blocs: mesures de control poblacional, gestió dels punts
d’alimentació de gats i mesures administratives. La Taula 5.1 mostra una síntesi de les mesures
aplicades i la descripció de cada una d’elles, aquestes mesures es descriuen a continuació.
Taula 5.1. Actuacions realitzades fins a l’actualitat per l’Ajuntament de Girona per prevenir conflictes amb
senglar, segons objectius i estat d’execució, i en funció del tipus de mesura aplicada.

Tipus de mesura

Mesures realitzades

Identificació dels
punts d’alimentació
de gats presents al
municipi

Descripció
Captura d’individus conflictius en zones
on no són viables les actuacions amb
armes de foc
Organització de batudes en zones on és
viable la utilització d’armes de foc i on
s’ha detectat presència habitual de
senglar a l’interior de la ZS
Autorització i coordinació de les colles
de caçadors per a la realització de
l’aprofitament cinegètic i elaboració
dels plans tècnics de gestió cinegètica.
Identificar el nombre i la localització de
tots els punts d’alimentació de gats per
tal de poder-hi aplicar mesures en cas
que esdevinguin un focus d’atracció de
senglar.

Prova pilot de
tancaments al
voltant de les
menjadores de gats

Instal·lació de tancaments per tal que
les menjadores de gats no esdevinguin
punts d’alimentació i atracció de
senglars.

Programada

Redacció d’un pla
local de prevenció i
mitigació de danys

Elaboració del present document per
tal d’analitzar les causes de la presència
de seglar i establir mesures per
minimitzar els seus impactes.

Iniciada

Recollida de dades
sobre conflictes
generats per senglar

Recollida de registres d’incidències
relacionades amb la presència de
senglar, punts d’accidents de transit
causats per senglar, etc.

En aplicació

Captura amb
paranys caixa a la ZS
Control
poblacional

Autorització als
caçadors per a
batudes a la ZS
Gestió de l’Àrea
Local de Caça G20005

Gestió de punts
d’alimentació
de gats

Administratives
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Estat
En aplicació

En aplicació

En aplicació

Iniciada
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En les seccions següents, es detalla cada una de les mesures i quins han estat els resultats
obtinguts per a cada una d’elles durant els darrers anys.

5.1 Control poblacional a la zona de seguretat
Per tal de reduir la presència de senglars a la ZS de Girona, dins l’actuació de control poblacional,
es duen a terme tres tipus d’actuacions consistents en capturar i extreure animals del medi:
-

Realització de batudes de senglar en Zones de Seguretat (ZS): Organització de batudes
en punts conflictius dins la ZS per part de les colles de caçadors de la zona: Colla del Tall
Gros, Colla de Campdorà, Colla de Camós i Colla de Celrà. La realització de les batudes
es fa en coordinació estreta amb l’ajuntament i la policia local en zones de batudes preestablertes i duent a terme la senyalització de camins corresponent. Aquestes es
realitzen només si es considera viable i segura la utilització d’armes de foc.

-

Captura de senglars amb parany caixa: Les captures d’individus amb paranys caixa van
ser inicialment realitzades per part del CAR i des de l’any 2020 l’Ajuntament va
contractar una empresa especialitzada que s’encarrega de la revisió diària dels paranys,
així com de la gestió dels individus capturats. Els paranys utilitzats tenen una eficàcia
contrastada i actualment es disposa de dos paranys instal·lats. Tal i com es detalla a
continuació, els resultats han estat positius i han permès la captura de nombrosos
individus. A criteri del CAR, l’aplicació d’aquesta mesura ha permès reduir els conflictes
amb senglar a la zona de Sant Ponç – Trueta – Mutuam.

-

Realització d’aguaits i batudes per part del CAR: En anys anteriors, el CAR, havia
realitzat tant aguaits nocturns com batudes en àrees sensibles (per exemple a l’Illa del
Ter) per eliminar individus conflictius o establerts en aquestes zones de refugi. Tot i això,
durant els últims anys, s’ha considerat que degut al bon funcionament dels paranys
caixa, no era eficient l’organització d’aquestes actuacions, les quals requereixen una
elevada inversió de temps i personal i l'efectivitat és variable.

L’Ajuntament de Girona ha recollit informació vinculada a la conflictivitat generada per senglar
des de l’any 2011. Des de llavors, el control poblacional del senglar mitjançant batudes, dut a
terme per part de les colles de caçadors a l’interior de la ZS de Girona, ha representat la major
part de les captures realitzades de les quals es disposa de dades. L’any 2015 (veure Taula 5.2)
es van intensificar les captures de senglar per part dels caçadors degut a l’agilització del procés
per obtenir les autoritzacions corresponents. Aquest procediment va permetre un increment
notori del nombre de captures. Per altra banda, durant els darrers tres anys, a causa de la
intensificació de captures amb parany caixa instal·lades per una empresa externa contractada
per l’ajuntament, s’ha contribuït a incrementar el nombre d’animals extrets del medi, arribant
a capturar uns 40 individus durant l’any 2020.
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A la Taula 5.2 es detallen les captures realitzades mitjançant els diferents mètodes, així com el
nombre d’individus trobats morts per altres causes. I la Figura 5.1 mostra l’evolució de captures
mitjançant batudes extraordinàries, aguaits i paranys caixa.
Taula 5.2. Nombre de senglars morts per diverses causes a la Zona de Seguretat de Girona. Els guionets
indiquen la manca de dades.

Any
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Nombre de senglars morts
Captures per Senglars morts en
Altres
batudes de
accidents
causes /
caçadors
(N accidents)*
desconegut
10
10
3
2
45
37
22
23
9 (10)
42
8 (12)
3
37
5 (7)
6

Captures
d’aguaits i
paranys caixa
7
30
38
45

Total animals
morts
10
10
3
2
45
44
22
62
91
93

*Dades proporcionades pel el Cos de Mossos d’Esquadra.

Evolució del les captures de senglar a la Zona de Seguretat de
Girona
2011-2020: batudes extraordinàries
2018-2020: aguaits i paranys caixa
Nombre de senglars capturats
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Figura 5.1. Evolució del nombre de senglars capturats a la Zona de Seguretat de Girona en batudes
extraordinàries (període 2011-2020) i en Aguaits i paranys caixa (2018-2020).
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Respecte les captures amb paranys caixa, la Figura 5.2 mostra la distribució mensual d’animals
capturats en els últims dos anys, 2019 i 2020. En ambdós, la zona on el nombre de captures ha
estat més elevat ha sigut la del Mutuam-Trueta, situada a l’est del riu Ter, a la zona nord de la
ciutat (veure Plànol 6). El màxim nombre de captures s’ha dut a terme durant el mes d’octubre,
amb disset i onze individus capturats respectivament.

Distribució mensual de senglars capturats amb paranys caixa
a la Zona de Seguretat de Girona
2019-2020

Nombre de senglars capturats
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11
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1
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4
1
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2
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Figura 5.2. Distribució mensual de les captures de senglar amb parany caixa a la Zona de Seguretat de
Girona durant els anys 2019 i 2020.

5.2 Control poblacional a l’Àrea Local de Caça G-2005
Com a promotor de l’ALC G-20005, l’Ajuntament de Girona és el responsable de l’aprofitament
cinegètic de la mateixa i per tant és qui autoritza la caça dins d’aquest terreny. En concret s’ha
autoritzat la caça a tres colles de caçadors: el Tall Gros, Celrà-Campdorà i Camós, que es
reparteixen les zones de caça dins de l’ALC segons el que s’estipula al decret de l’alcaldia
2020018599, del 23 d’octubre de 2020. L’Ajuntament, com a titular del terreny també té la
responsabilitat dels danys que puguin causar les espècies cinegètiques i té l’obligació de
mantenir vigents els plans tècnics de gestió cinegètica.
La Figura 5.3 mostra l’evolució de les captures realitzades a l’ALC per part de les colles de
caçadors autoritzades. Després d’un important increment durant les temporades 2015-2016 i
2016-2017, quan es va registrar el màxim de 230 captures, durant els darrers tres anys el nombre
d’individus capturats s’ha estabilitzat amb valors entre els 86 i els 110 individus capturats.
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Evolució del les captures de senglar a l'ALC G-20005
2011-2020

Nombre de senglars capturats
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Figura 5.3 Evolució de les captures de senglar per part de les colles de caçadors autoritzades a l’Àrea Local
de Caça G-20005, titularitat de l’Ajuntament de Girona.

5.3 Mesures de gestió dels punts d’alimentació de gats
Els punts d’alimentació de gats han demostrat ser un focus d’atracció dels senglars en diverses
ciutats entre les quals la de Barcelona, ja que poden esser una font d’aliment molt apetent i
fàcilment accessible. Aquests entorns, a més, contribueixen a l’habituació dels senglars als
ambients humanitzats, ja que associen les olors dels gats i les persones a la possibilitat d’obtenir
menjar. La ingesta de pinsos amb alt valor nutricional per part dels senglar, també contribueix a
millorar la seva condició física, fet que permet que les femelles augmentin la mida de les seves
ventrades i s’agreugi per tant el problema de densitat de població d’aquesta espècie.
Aquesta mesura es preveu dur-la a terme mitjançant dos tipus d’actuacions:
Identificació dels punts d’alimentació de gats presents al municipi: A Girona es té
constància de 50 colònies de gats autoritzades, de les quals se’n coneix la localització i
l’alimentador, i que en la majoria dels casos col·labora amb l’Ajuntament. Tot i això,
queda pendent realitzar una identificació exhaustiva dels punts d’alimentació de gats no
autoritzats, especialment aquells que siguin susceptibles a esdevenir un reclam per al
senglar. L’objectiu d’aquesta mesura és deixar ben identificats els diferents punts
d’alimentació per tenir un control del nombre i la ubicació dels mateixos, amb la finalitat
de poder aplicar les mesures pertinents en cas que esdevinguessin focus d’atracció per
al senglar.
-
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Prova pilot de tancaments al voltant de les menjadores de gat: Es preveu la instal·lació
de tancaments per tal que les menjadores de gats no esdevinguin punts d’alimentació i
atracció de senglars. Aquesta mesura no s’ha aplicat encara.
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5.4 Mesures administratives
A part de les mesures esmentades anteriorment, el consistori ha dut a terme un seguit d’accions
administratives enfocades a recopilar informació relacionada amb incidents causats per senglar,
com a identificar els punts de major accidentalitat causada pel senglar a les carreteres, recollint
les dades de notificacions d’accidents que arriben a l’Ajuntament, el recull de les notificacions
d’incidències o observacions de senglar que han arribat a la bústia d’avisos del consistori, etc.
Altres mesures van adreçades a facilitar les actuacions d’altres agents implicats, com els
caçadors, col·laborant en l’organització i facilitant l’obtenció de permisos per tal de dur a terme
les batudes en ZS.
Després d’aplicar diverses actuacions sense assolir l’efectivitat desitjada, l’Ajuntament de Girona
ha considerat necessari realitzar una diagnosi més exhaustiva i definir un pla global que permeti
identificar, quantificar i localitzar aquells punts de major incidència del senglar. Aquesta mesura
es tradueix en l’elaboració del present document, el qual analitza les causes de la presència de
seglar en els diferents entorns i estableix un seguit de mesures que permeten minimitzar els
seus impactes.
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DIAGNOSI
6.1 Factors d’atracció i altres que contribueixen a la conflictivitat causada per senglar
Les incidències amb senglar es generen habitualment als entorns immediats dels punts de major
atractiu per a l’espècie, els quals acostumen a estar condicionats per factors alimentaris, de
refugi o de mobilitat.
A la ciutat de Girona s’observen certs elements que contribueixen a incrementar la presència de
senglar i/o en fomenten la intrusió a zones properes als habitatges i carreteres. Els principals
punts d’atracció detectats en zones urbanes i periurbanes i infraestructures, així com altres
factors que incrementen la conflictivitat causada per senglar es detallen a continuació:
-

Factors vinculats a l’alimentació:
•

Presència de bosses de deixalles, fora de contenidors: En alguns sectors de la ciutat
es detecta la presència de bosses d’escombraries fora dels contenidors habilitats
(veure Figura 6.1). Aquestes deixalles queden accessibles per als senglars i fomenten
la seva entrada a la trama urbana i la seva habituació a les persones.

Figura 6.1. Brossa dipositada a terra, al costat dels contenidors, situació freqüent en alguns
sectors de la ciutat. Font: Minuartia.

•

Aportació d’aliment en colònies de gats: En diversos punts del municipi hi ha punts
on s’aporta aliment per a colònies de gats de manera continuada (veure Figura 6.2 i
Apartat 5.3). Si l’aliment no es disposa en menjadores que evitin que el senglar hi
pugui accedir, aquest detecta ràpidament aquests punts i els visita de manera
recurrent per obtenir menjar molt nutritiu (normalment es tracta de pinsos) d’una
forma senzilla.
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Figura 6.2. Punt d’alimentació de gats proper a l’Hospital Josep Trueta on el menjar es
diposita a terra sense cap protecció que eviti que els senglar hi puguin accedir. Font:
Minuartia.

•
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Aportació d’aliment als senglars: Donar aliment als senglars està prohibit per la
ordenança municipal de protecció, control i tinença d'animals de la ciutat de Girona,
així com per a la resolució que regula els períodes de caça hàbils a Catalunya
(Resolució ARP/905/2021). Tot i això, per part del CAR, s’ha identificat un punt on
els ciutadans dipositen aliment per als senglars a la zona de Sant Ponç. És possible
que aquesta situació ocorri en altes punts de la ciutat. Aquesta activitat, a part de
ser il·legal, genera un risc per a les persones i agreuja la problemàtica causada pel
senglar, provocant que s’habituïn a les zones urbanes i les persones, i també
incrementant la capacitat reproductiva de les femelles (Figura 6.3).
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Figura 6.3. Senglars habituats a rebre aliment per part de les persones. Font: Minuartia.
Imatge d’arxiu.

•

Presència d’hortes i/o conreus: Els conreus de productes atractius per al senglar
(bulbs, tubercles, fruita, blat de moro, etc.) n’incrementen la seva presència. El
senglar detecta l’aliment i si aquests espais no disposen de cap sistema de protecció,
és probable que pateixin danys causats per senglar. Les hortes de Santa Eugènia, a
Girona, en son un bon exemple (veure Figura 6.4).

Figura 6.4 Hortes de Santa Eugènia, en contacte amb les zones urbanes. Font: Google
StreetView @ElseMiguel

•

Zones verdes amb sistemes de rec: La irrigació de zones verdes, enjardinades o
naturalitzades, és un atractiu per als senglars, ja que la humitat del sòl incrementa
la presència d’invertebrats, i facilita que el senglar pugui furgar amb el morro per
obtenir aquests elements proteics altament atractius, així com bulbs o rizomes
(veure Figura 6.5). L’atractiu de les zones irrigades augmenta sobretot en èpoques
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de sequera i quan els grups matriarcals van acompanyats de garrins (finals de
primavera i estiu).

Figura 6.5. Exemple de zona verda gestionada amb xerojardineria que resulta poc atractiva
per als senglars. Font: Minuartia. Imatge d’arxiu.

-

Factors vinculats al refugi:
•

Zones que actuen com a refugi per al senglar: Les zones amb vegetació densa
presents en entorns urbans o periurbans actuen com a refugi per als senglars, per a
descansar durant el dia i fins i tot per construir-hi els seus jaços de cria (veure Figura
6.6). Alhora, actuen com a punt de connexió entre els hàbitats naturals i les zones
urbanitzades on els senglars acudeixen a buscar aliment i refugi, ja que no s’hi caça.
En el cas de Girona, el CAR ha identificat algunes zones, com les plantacions de
palmeres properes a les Hortes de Santa Eugènia, que actuaven com a refugi per al
senglar i ja han estat retirades per part del propietari de la finca.

Figura 6.6. Exemple de zona amb vegetació densa que actua de refugi a la llera del riu Ter,
molt propera a equipaments com l’Hospital Josep Trueta i el Centre Sociosanitari Mutuam,
on s’han registrat nombrosos conflictes amb senglar. Font: Minuartia
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També hi ha altres factors, que tot i no esdevenir un focus d’atracció per al senglar, sí que
contribueixen a agreujar la conflictivitat causada per senglars:
-

Factors vinculats al desplaçament:
•

Zones amb tancaments perimetrals no permeables: Les infraestructures viàries i
grans superfícies que compten amb tancaments perimetrals poden generar una
barrera física per al senglar i altres ungulats, i condicionen les seves rutes de
desplaçament. En algunes ocasions tendeixen a conduir el pas dels senglars cap a
algun sector concret de la ciutat. A més, la presencia continuada d’aquests
tancaments també fa que els senglars els intentin creuar amb més insistència i
acabin penetrant-los, especialment si no estan ancorats a terra (veure Figura 6.7).

Figura 6.7. Tancament perimetral a la zona de La Creueta amb desperfectes causats per
l’entrada de senglars. Font: Minuartia.

•

Corredors ecològics: El senglar és una espècie que té grans àrees de campeig i
recorre considerables distàncies (mitjanes entre 8 i 9 km/dia al Montseny o la
Garrotxa; DARP 2020). El sector nord del municipi integra hàbitats agro-forestals de
bona qualitat on l’espècie pot trobar-se en alta densitat i a més concentren els seus
desplaçaments entre els espais naturals de Les Gavarres i La Garrotxa. Aquests
connectors es troben fragmentats per grans infraestructures (veure Figura 6.8) i
espais urbanitzats que els limiten els desplaçaments i afavoreixen que els animals,
quan no localitzen un pas adequat, s’introdueixin a les vies de comunicació o a les
zones habitades, amb els riscos que això comporta.
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Ferrocarril

AP-7

N-IIa

Figura 6.8. Vista de la zona nord de Girona, on s’observen les diferents vies de transport i les
zones urbanes que impedeixen la connectivitat ecològica. Font: GoogleEarth.

•

Manca d’elements de separació física en la interfície entre zones urbanes i zones
d’hàbitat natural per al senglar: La interconnexió tant estreta que existeix en molts
punts del municipi de Girona entre les zones forestals, o hàbitats de ribera, que són
hàbitats naturals per al senglar, i les zones urbanitzades agreuja els conflictes
causats per senglar, que molt fàcilment acaben penetrant en zones urbanes, moltes
vegades sense que sigui intencionadament. En aquest sentit, l’existència d’elements
com murets de pedra o altres elements que constitueixin un impediment per al seu
pas (veure Figura 6.9) pot contribuir a evitar aquestes entrades en zones urbanes.

Figura 6.9. Muret de pedra que actua com a separació entre la llera del riu Ter i la zona
urbanitzada al sector de Pedret. Els murs permeten mantenir la llera naturalitzada però
dificulten que els senglars puguin sortir-ne i accedir als carrers adjacents. Font: Minuartia.
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6.2 Conflictes causats pel senglar identificats a Girona
La recollida d’informació sobre conflictes generats pel senglar realitzada per l’Ajuntament de
Girona, permet analitzar quines són les àrees de major conflictivitat de l’espècie, quin és el tipus
d’incidència més recurrent i quina és la font d’informació d’on s’obtenen les dades.
En els següents apartats es descriuen i quantifiquen aquests tipus de conflictes, a partir dels
quals es genera un mapa de les zones amb una major conflictivitat.
6.2.1

Presencia i danys en zones urbanes i periurbanes

La presència de senglar en zones urbanes ha esdevingut un conflicte recurrent durant els darrers
anys a la ciutat de Girona. La Figura 6.10 mostra les notificacions d’observacions i danys causats
per senglar que han arribat al registre d’incidències de l’Ajuntament de Girona durant el període
de 2016 a 2020. La major part representen observacions: un 48% informaven de la presència
d’individus en zones urbanes, un 18% alertaven que aquests suposaven un risc d’accident de
trànsit, un 13% es refereixen a individus alimentant-se en zones de contenidors o deixalles, i un
4% indiquen que representen un risc de danys en hortes properes. El 17% dels registres
d’incidències restants corresponen a denuncies de danys en zones verdes urbanes causats pels
senglars, alguns notificant danys recurrents en les mateixes zones.
Notificacions d'observacions i danys causats per senglar a
l'Ajuntament de Girona
2016-2020

n=27

Notificacions d'observacions
17%
4%
48%

Observacions
En zona de contenidors
Suposa risc accident
Suposa risc de danys en horta

Notificacions de danys

18%

Danys en zones verdes urbanes
13%

Figura 6.10. Incidències relacionades amb la presència de senglars en zones urbanes notificades a
l’Ajuntament de Girona entre els anys 2016 i 2020.

La Taula 6.1 mostra la distribució d’aquests registres d’incidències al llarg dels darrers cinc anys,
essent el màxim l’any 2016 en el qual es van registrar deu incidències relacionades amb senglar.
Cal indicar que es tracta de dades que no són un recull exhaustiu, i depenen de les notificacions
dels ciutadans; en alguns casos, un cop s’ha notificat l’observació de senglars en una zona, ja no
es torna a donar avís, encara que s’observin novament els animals en altres períodes. Hi ha
també un factor d’habituació per part dels habitants dels barris on la presència de senglar és
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més freqüent, que fa que l’observació de senglars no suposi una novetat i per tant, no es reporti
la seva presència.
Taula 6.1. Registre d’incidències relacionades amb senglar notificades a l’Ajuntament de Girona entre el
2016 i el 2020.

Any
2016
2017
2018
2019
2020

Observats
(sense més
especificació)
2
4
2
2
1

Observacions d’individus
En zones de Representant Representant
contenidors
un risc
risc danys en
d’accident
horta
3

1

1
1

1

Que han
provocat
danys en
zones verdes
4

1
1
1

1
1

Total

10
5
3
6
3

El Plànol 5 mostra la localització de les observacions de senglar durant el període 2016 a 2020,
en el qual s’inclouen tant les incidències notificades a la bústia de l’Ajuntament, com les
observacions entrades a la plataforma Ornitho.cat. Destaquen dues zones on es concentren el
major nombre d’observacions de senglar en espais urbans:
•

Sector Nord-Oest (Barris de Domeny – Fontajau- Sant Ponç – Pont Major – Montjuïc)
Aquesta zona és un punt clau per a la connectivitat ecològica, on convergeixen els
connectors formats per les rieres de Xuclà i Riudelleques i el Riu Llémena per l’oest, el
riu Ter i el Massís de les Gavarres a l’est, en una estreta zona al nord del municipi. Es
tracta d’un sector per on també discorren nombroses infraestructures de transport que
juntament amb el tramat urbà, suposen barreres per a la connectivitat. És aquí, on es
localitzen nombrosos punts crítics per a la connectivitat ecològica, tant terrestre com
fluvial.

•

Sector Sud (Palau – Montilivi – La Creueta)
La zona de Montilivi, una àrea connectada amb les Gavarres, a través de la Riera de la
Teula i el Riu Onyar, que exerceix com a connector longitudinal al llarg del curs fluvial.

A banda de les incidències esmentades, tal i com s’ha esmentat anteriorment, segons
informacions proporcionades pel CAR, es té constància de punts on hi ha persones que
proporcionen aliment de forma regular a diversos grups de senglars (CAR, 2019).
6.2.2

Accidents a les carreteres causats per senglar

Un dels impactes més significatius que causen les elevades densitats de senglar són els accidents
de trànsit. Segons les dades proporcionades pel CME, durant els darrers tres anys, s’han produït
un total de 29 accidents causats per senglar al terme municipal de Girona: deu accidents al 2018,
dotze al 2019 i set al 2020. A aquests es sumen els 12 registrats per l’Ajuntament de Girona, fet
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que situa la mitjana dels accidents registrats en uns 14 accidents/any i als que encara caldria
afegir els que no es reporten.
A partir de les dades registrades per CME es pot caracteritzar la distribució mensual i horària
dels accidents. La Figura 6.11 mostra la distribució mensual dels accidents al llarg dels tres anys,
i es pot observar com el major nombre de sinistres té lloc durant els mesos de setembre a
desembre, quan es produeixen el 79% dels accidents, essent el mes d’octubre el que concentra
un major nombre d’accidents, amb un 31% del total. La major ocurrència de col·lisions de
vehicles amb senglar a la tardor i l’hivern ha estat posada de manifest en un gran nombre
d’estudis anteriors (DTES, 2016), i s’atribueix a la coincidència d’aquesta època amb el període
de zel de l’espècie i l’inici del període hàbil de caça, aspectes que comporten una major mobilitat
dels individus. La major part dels accidents amb senglar tenen lloc entre les 20h i les 23h quan
es produeixen el 76% dels accidents, amb un pic molt marcat a les 21h, quan es produeixen el
34% del total d’accidents (veure Figura 6.12).

Accidents causats per senglar

Distribució mensual dels accidents causats per senglar
al municipi de Girona
2018-2020
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

4

1

1

3
2
1

1

0

1

2018

4
1

0

2019

1
3

2

1

2
1

2020

Figura 6.11. Distribució mensual dels accidents causats per senglar al municipi de Girona durant els anys
2018, 2019 i 2020. Font: Cos de Mossos d’Esquadra.
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Distribució horària dels accidents causats per senglar
al municipi de Girona
2018-2020
22

23

0h

1

N=29

2

21

3

20

4

19

5

18 h

6h

17

7

16

8
15

9
14

13

12 h

11

10

Figura 6.12. Distribució horària dels accidents causats per senglar al municipi de Girona durant els anys
2018, 2019 i 2020. Font: Cos de Mossos d’Esquadra.

Respecte la localització dels accidents dins el terme municipal de Girona la majoria, un 54%,
ocorren a és la N-II, carretera titularitat de l’Estat. Un altre punt conflictiu detectat és la carretera
C-65, titularitat de la Generalitat, on s’hi ha produït un 24% del total. Finalment, la C-66
concentra l’1% dels accidents (veure Plànol 7).
Per definir l’aplicació de mesures que redueixin el risc d’accidents és essencial definir els trams
de vies on es concentra la major part de la sinistralitat. Aquests s’avaluen periòdicament a les
vies titularitat de la Generalitat i s’anomenen Tram de Concentració d’Accidents amb Ungulats
(TCAU). A la darrera actualització de l’estudi, s’identifica un únic TCAU que té part de la seva
extensió al municipi de Girona. Concretament es localitza a la carretera GI-531 de Girona a Sant
Gregori i presenta la peculiaritat, a més, que s’hi cita un accident causat per cérvol (Cervus
elaphus) i un amb cabirol (Capreolus capreolus).
Davant la manca de dades sobre trams de concentració d’accidents en vies que no són titularitat
de Generalitat de Catalunya, aquesta informació s’ha completat realitzant l’anàlisi de les dades
d’accidents facilitades pel CME i l’Ajuntament de Girona (alguns d’ells aportats per les colles de
caçadors). Aquesta anàlisi s’ha portat a terme mitjançant SIG i aplicant criteris similars a l’Estudi
d’accidentalitat provocada per animals en llibertat a la xarxa de carreteres de la Generalitat de
Catalunya (DTES 2016; cal tenir en compte que els criteris aplicats per a la identificació de trams
han variat lleugerament en els diferents estudis del DTES disponibles). Concretament s’ha
identificat com a ‘Tram de Concentració d’Accidents amb Ungulats’ (i concretament amb
senglar) els que presenten, dins el període amb dades disponibles (2018-2020), un mínim de tres
accidents amb senglar i que està delimitat per accidents successius que disten entre ells menys
de 500 m. Cal remarcar que a diferència de l’estudi DTES 2016, on s’avaluà un quinquenni, aquí
només es disposa de dades d’un trienni; tot i això s’ha mantingut el llindar mínim de tres
accidents en aquest període. Aquests trams s’han qualificat de ‘Prioritaris’ quan presenten una
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taxa d’accidents que duplica l’anterior, concretament un mínim de sis accidents amb ungulats
distants menys de 500 m entre si.
El resultat de l’anàlisi que s’ha portat a terme posa de manifest la importància del conflicte dels
accidents amb senglar a Girona que principalment afecta les carreteres del sector nord-est del
municipi, dins del massís de les Gavarres i a la seva perifèria. Concretament s’identifiquen 6
trams de concentració d’accidents (veure Taula 6.2) que tenen tota o part de la seva extensió
dins dels límits del municipi (veure localització a Plànol 7 i descripció més detallada dels trams
prioritaris a l’apartat 6.3), tres dels quals es qualifiquen de ‘Prioritaris’ per l’alt nombre
d’accidents que concentren en els darrers tres anys (2018-2020). Dels accidents amb ungulats
ocorreguts en els trams identificats com a TCAU o TCAUp tots han sigut amb senglar, excepte un
amb cabirol al tram de la C-66. Quatre dels TCAU queden inclosos, en part o totalment, a la ZS,
on la caça no hi és permesa.
Taula 6.2. Trams de concentració d’accidents amb ungulats identificats en el present treball.

N
accidents
ungulats

Taxa
Acc./km/any

Prioritat
del tram

Longitud
tram

719,0-720,6

prioritari

1,6 km

13

2,7

716,0-716,4

-

0,5 km

3

2,0

712,6-712,0

-

0,6 km

3

1,7

C-66 Girona a Celrà (titularitat
de Generalitat de Catalunya)

31,6-32,9

prioritari

0,9 km

6

2,2

C-65 Girona a Quart (titularitat
de Generalitat de Catalunya)

27,8-28,8

prioritari

1,0 km

8

2,7

2,6-3,9

-

1,3 km

-

-

Via i titularitat

N-II (titularitat de l’Estat)

GI-531 Girona - Sant Gregori1
(titularitat de Generalitat de
Catalunya)

Tram

(20182020)2

1Únic

tram identificat a l’estudi del DTES, 2021. No es disposa de dades sobre el nombre d’accidents amb senglar que
s’han produït en aquest tram.
2Dades del CME i Ajuntament de Girona

A banda d’aquests trams de concentració, en general els accidents amb senglar són freqüents a
tot el municipi de Girona i representen un greu risc per a la seguretat viària, així com important
costos econòmics. Segons càlculs efectuats per la Generalitat de Catalunya, el conjunt de
despeses associades a un accident amb ungulats produït a la xarxa viària de Catalunya és de
8.850 € (DTES, 2016).
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6.2.3

Danys a conreus

No es disposa de dades exhaustives respecte els danys causats per senglar en conreus dins
l’àmbit del municipi de Girona. Les informacions de les quals es disposa, indiquen que s’han
produït danys de forma continuada als conreus de la zona de Campdorà i també es té constància
de danys a les hortes de Santa Eugènia.
Les tres colles de caçadors que practiquen l’activitat cinegètica dins el terme municipal de
Girona, ratifiquen els danys a la zona de Campdorà i Santa Eugènia i, a més, hi afegeixen que els
consten danys a les zones de Domeny, Fontajau, Puig d’en Roca i a la zona del GEiEG-Palau.
Constaten també incidències properes a l’àrea d’explotació de la Pedrera d’en Rubau o de Can
Camaret, especialment en els conreus de Can Coll i Can Masolet, on diversos veïns els han avisat
demanant que hi realitzin batudes. Els caçadors informen de la dificultat d’organitzar batudes
en aquestes àrees ja que no aconsegueixen permís dels propietaris de les finques.

6.3 Sectors de major conflictivitat
A partir dels registres d’incidències detallades als apartats anteriors, s’ha confeccionat un plànol
d’àrees de concentració d’incidències amb senglar (veure Plànol 8). Aquest, recull informació
d’incidències produïdes o notificades (entre els anys 2016 i 2020) a l’Ajuntament de Girona, els
senglars trobats morts per causa desconeguda per part de l’empresa contractada per a la gestió
de fauna (entre els anys 2019 i 2020), així com les observacions de senglar registrades a la
plataforma Ornitho.cat (entre els anys 2014 i 2020), localització de les colònies de gats i
accidents a les carreteres.
Per tal de delimitar les zones amb una major conflictivitat amb senglar s’ha dut a terme l’anàlisi
mitjançant SIG, aplicant el mètode Kernel. Mitjançant aquestes tècnica s’han considerat el
conjunt de registres amb incidències i observacions de senglar registrades (excepte les colònies
de gats) i s’han definit les zones nucli on es concentren el 70% de tots els punts amb incidències
amb senglar, els quals corresponen a les zones de major conflictivitat. A més, també s’han
identificat com a zones conflictives els sectors que inclouen trams de carreteres on es
concentren accidents amb ungulats (TCAU) identificats com a Prioritaris a causa del gran
nombre de sinistres que concentren (veure apartat 6.2.2 i Plànol 7).
Les dues zones nucli d’incidències i observacions de senglar són al sector Nord - Oest (Domeny,
Fontajau, Sant Ponç i Montjuïc) i el sector Sud (Montilivi – Palau - La Creueta), tal com es
mostra als Plànols 9 i 10 respectivament.
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A continuació es descriuen els principals conflictes identificats en cada un dels sectors definits:
1. Sector Nord-Oest (Barris de Domeny, Fontajau-Sant Ponç, Pont Major i Montjuïc, veure
Figura 6.13)
- Concentració d’individus de senglar en zones on no es poden organitzar batudes
•

Sector Mutuam: Dificultat d’organitzar batudes degut als límits
administratius. El canvi de terme municipal dificulta la organització,
coordinació i execució de les batudes, especialment per la complexitat de
tallar accessos per a fer la batuda més segura i evitar que alguns ciutadans
accedeixin a l’interior d’aquesta.

•

Sector Can Coll i Pedrera d’en Rubau: S’han rebut queixes recurrents de
danys en conreus causats per senglar, però existeixen dificultats per
organitzar batudes a la zona degut a la impossibilitat d’accedir al sector de
la pedrera, ja que segons han indicat les societats de caçadors, els senglars
es refugien a la zona de entre el riu i aquesta.

- Presència de senglar en equipaments i zones urbanes properes a la llera del riu
•

Sector Mutuam i Hospital Josep Trueta: A les zones de la llera del riu
properes a aquests equipaments existeixen àmplies àrees amb vegetació
molt densa que ofereixen refugi i proporcionen un hàbitat que actua com
a focus d’atracció de senglar. A més, el mal estat del tancament perimetral
dels equipaments en molts punts permet que els senglars accedeixin a
l’interior dels recintes i arribin a les zones de carrers propers.

- Presència de punts d’alimentació de gats
•

En múltiples punts de tota la zona existeixen zones d’alimentació de gats
sense cap mena de protecció ni dispositius que evitin l’accés del senglar a
l’aliment que es subministra als gats.

- Presència de brossa dipositada a terra, al costat dels contenidors
•

Especialment a la zona Germans Sàbat i en zones properes és freqüent la
presència de bosses de deixalles que es dipositen al costat dels contenidors
i són un fort atractiu pels senglars.

- Danys en conreus i horta
•

Tant a la zona de les hortes de Santa Eugènia com als cultius presents al
Barri del Nord, especialment a les zones de Can Coll – Can Maçolet i la Vall
de Sant Daniel, produeixen danys causats per senglar amb freqüència,
segons indiquen fonts de l’Ajuntament i de les societats de caçadors de la
zona.
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- Alimentació de senglars per part de la ciutadania
•

Segons informació del CAR, a la Zona del Canal d’en Cases s’ha detectat la
presencià d’un punt on algunes persones deixen menjar per alimentar als
senglars. Al 2018 es tenia constància d’un grup de 8 senglars habituats a
anar-hi.

Figura 6.13. De dalt a baix: Hospital Josep Trueta, Centre sociosanitari Mutuam i
sector de Fontajau. Font: Minuartia.
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2. Sector Sud (Palau – Montilivi – La Creueta, veure Figura 6.14)
- Danys en equipaments esportius
•

A les instal·lacions del GEiEG i altres espais propers es produeixen danys als
tancaments perimetrals; els senglars aixequen i aconsegueixen accedir a
l’interior dels recintes, causant greus desperfectes a la gespa i altres
elements de les instal·lacions esportives.
En general, a tota la zona existeixen grans extensions tancades amb malla
de torsió, que dificulten el pas de senglar i els ‘canalitzen’ cap a uns pocs
llocs de pas, provocant l’aixecament d’aquests tancaments en diversos
punts.

- Presència de zones amb vegetació densa que actuen com a refugi per al senglar
•

Les societats del caçadors indiquen diverses zones properes a la torre de
Telecomunicacions i algunes finques privades on es troba una gran
quantitat de vegetació sense manteniment que ofereixen refugis on els
senglars es podrien resguardar i evitar les zones on es realitzen les batudes,
escapant així del control poblacional i contribuint a agreujar els conflictes
que causen.

- Presència de contenidors sense dispositius antiblocatge
•

En diversos punts dels barris de Palau i la Creueta els contenidors de rebuig
no tenen cap mena de dispositiu antibolcatge i els senglars poden accedir
fàcilment la seu contingut.
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Figura 6.14. De dalt a baix: Complex esportiu GEiEG Palau envoltat de zones
forestals, moltes d’elles amb tancament perimetral. Contenidors sense dispositius
antibolcatge a carrers del barri de Palau. Habitatges a la zona de Montilivi-La
Creueta molt propers a zones amb vegetació densa on els senglars s’hi refugien.
Font: Minuartia.
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3. Trams de carreteres on es concentra la màxima sinistralitat amb senglar
En el present estudi (veure apartat 6.2.2) s’han identificat tres trams amb una alta taxa de
sinistralitat amb ungulats que requereixen atenció prioritària, ja que s’hi han registrat sis o
més accidents en els darrers tres anys (2018-2020). El 96% d’aquests accidents en aquests
trams estan causats per senglar, i un 4% per cabirol (un sol accident). Cap de les carreteres
afectades presenta tancament perimetral que pugui conduir als animals cap a passos
adequats per al creuament de fauna. Concretament es tracta dels següents trams:
- N-II (titularitat de l’Estat)
•

pk 719,0-720,6: Es tracta d’un tram amb una intensitat mitjana diària (en
endavant IMD) d’11.682 vehicles/dia, segons les últimes dades disponibles
de l’any 2017. Dins aquest tram, existeixen diverses estructures
transversals, i en particular un pas superior, que podrien actuar com a punts
de pas per a la fauna. No obstant això, la via no disposa de tancament
perimetral que permeti guiar els animals cap a aquests punts de creuament
(veure Figura 6.15).

Figura 6.15. Tram de concentració d’accidents amb senglar identificat a la
N-II pk 719,0-720,6 i pas superior situat al mateix tram que podria servir per
al pas de la fauna. Font: Minuartia.
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- C-66 Girona a Celrà (titularitat de Generalitat de Catalunya)
•

pk 31,6-32,9: En aquest tram s’ha registrat una IMD de 15.291 vehicles/dia,
segons les últimes dades disponibles de l’any 2019. Aquest tram discorre
en part per un terraplè situat entre camps de conreu i en part paral·lel a la
via de ferrocarril convencional, que actua com a barrera a la banda nord de
la via però sense disposar de tancament perimetral. En aquest tram
s’interconnecten diferents carreteres i existeixen diverses estructures
transversals (en particular passos inferior), però que no són adequats en el
seu estat actual per ser utilitzades per a la fauna ja que hi discorren vies
d’alta intensitat de trànsit (veure Figura 6.16).

Figura 6.16. Tram de concentració d’accidents amb senglar identificat a la
C-66 pk 31,6-32,9. Font: Minuartia i Google StreetView.
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- C-65 Girona a Quart (titularitat de Generalitat de Catalunya)
•

pk 27,8-28,8: En aquest tram s’ha registrat una IMD de 25.654 vehicles/dia,
segons les últimes dades disponibles de l’any 2017. Es tracta d’una
intensitat de trànsit molt elevada, ja que és un dels principals accessos a la
ciutat de Girona pel sud, en connexió amb a la N-II. Part d’aquest tram
discorre entre camps de cultius i zones forestals. La via no té tancament
perimetral propi, però sí que moltes de les finques dels vorals en tenen, fet
que provoca que hi hagi molts punts d’accés per on la fauna pot accedir a
la via, però que un cop hi entren es molt probable que es trobi amb un
tancament a l’altre costat que impedeixi la sortida sense risc (veure Figura
6.17).

Figura 6.17. Tram de concentració d’accidents amb senglar identificat a la
C-65 pk 27,8-28,8. Font: Minuartia.
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PLA D’ACTUACIONS
Les actuacions que es proposa portar a terme per prevenir els conflictes amb senglar s’han
definit tenint en compte la informació recopilada i la diagnosi sobre els focus d’atracció per al
senglar, els tipus de conflictes identificats i les zones amb major conflictivitat dins del municipi
de Girona (veure Apartat 6). La diagnosi constata que la problemàtica relacionada amb la
presència de senglar en zones urbanes és de naturalesa molt variada i té la seva arrel en
múltiples causes que provoquen la presència d’aquesta espècie dins de zones urbanitzades,
equipaments i vies de transport. Per aquest motiu, cal abordar la situació des d’una perspectiva
àmplia i tenint en compte que serà l’aplicació coordinada de diferents mesures la que permetrà
mitigar els danys i conflictes causats per aquesta espècie.
Abordar la problemàtica del senglar comporta la integració de diverses mesures aplicades en
diferents llocs i moments, i que cal anar modificant al llarg del temps, en funció de l’evolució
dels conflictes. Algunes actuacions poden tenir efectes permanents i aconseguiran resoldre de
manera definitiva un determinat conflicte, mentre que altres tècniques s’han de considerar com
a eines per aplicar en un període i lloc concrets quan aquests apareixen. La implementació i
coordinació, així com també el seguiment d’aquestes mesures, requereix un esforç constant i
l’avaluació dels efectes generats per cada mesura, tant per separat com en un resultat conjunt
de totes elles. Aquest seguiment serà clau per poder aplicar una gestió adaptativa del conflicte,
que permeti adaptar les mesures de gestió a aplicar en funció de l’evolució dels conflictes.
En tot cas, el fet que el senglar tingui una alta densitat a Girona -com a bona part de comarques
gironines- i que el municipi es trobi en una cruïlla d’interès estratègic per a la connectivitat
ecològica, on conflueixen diversos espais naturals protegits i cursos fluvials que actuen com a
conductors de fluxos biològics, provoca que els conflictes amb senglar requereixin una atenció
preferent en aquest municipi i justifica la necessitat de disposar d’un Pla d’actuacions que aporti
una visió global del conjunt de mesures a aplicar per reduir els conflictes que causa l’espècie.
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7.1 Objectius de gestió
El present Pla té com a objectiu proporcionar a l’Ajuntament de Girona eines per a la planificació,
implementació i seguiment de mesures que permetin prevenir i reduir els conflictes i danys
causats per senglar en zones urbanes. El Pla proposa actuacions i mesures que pot realitzar
directament l’Ajuntament, però també altres que pot promoure perquè les apliquin altres
administracions o organitzacions, amb l’objectiu global de contribuir a reduir els conflictes
causats per l’espècie en espais urbanitzats i infraestructures.
Per tal d’assolir-ho, s’han definit cinc objectius de gestió estratègics:
Objectiu 1. Controlar la població de senglars habituats a zones urbanes
Objectiu 2. Eliminar els focus d’atracció del senglar en zones urbanes
Objectiu 3. Prevenir danys i conflictes causats per senglar a conreus, equipaments i
infraestructures
Objectiu 4. Fomentar bones pràctiques de la ciutadania en relació al senglar
Objectiu 5. Disposar d’eines administratives per a la gestió del senglar

7.2 Descripció de les actuacions i mesures
Per a cada un dels objectius estratègics s’han definit actuacions que es sintetitzen a la Taula 7.1
i es troben detallades a l’apartat 7.2.1, on s’inclou la descripció, les mesures concretes que es
proposen, els agents implicats, les zones prioritàries d’actuació i la normativa aplicable, en cas
que n’hi hagi.
Bona part de les mesures que es proposen es basen en les recopilades a la ‘Guia de mesures per
reduir els danys causats per la fauna salvatge en zones rurals, urbanes i infraestructures’ (Rosell
et al., 2019), la qual es recomana consultar per a més detalls sobre les actuacions.
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Taula 7.1. Actuacions i mesures que es proposa aplicar per assolir els objectius estratègics del Pla de prevenció i mitigació de danys de senglar al
municipi de Girona.
Objectiu estratègic
Actuació
Mesures
Objectiu 1.
Controlar la població de
senglars habituats a
zones urbanes

1.1 Capturar senglars
potencialment conflictius i
reduir la densitat en zones
adjacents a espais urbanitzats

Realitzar batudes a la Zona de Seguretat, amb autorització excepcional i en col·laboració
amb les societats de caçadors
Capturar senglars amb paranys i altres sistemes que permetin l’actuació immediata en
zones urbanes
Mantenir la col·laboració amb el CAR en la captura i gestió de senglars
Evitar que els senglars puguin accedir a deixalles i contenidors de residus

2.1 Evitar l’accés del senglar a
fonts d’aliment

Adaptar menjadores en colònies controlades de gats aplicar altres sistemes que
impedeixin l’accés de senglar a l’aliment
Controlar possibles punts d’alimentació suplementaria per a senglar

Objectiu 2.
Eliminar els focus
d’atracció del senglar en
zones urbanes

Evitar l’existència de zones amb vegetació arbustiva densa dins dels espais verds urbans
2.2 Adaptar la gestió dels espais
verds urbans per reduir
l’oferta de refugi i aliment per
al senglar

Promoure la xerojardineria per reduir el reg de zones verdes
Evitar la plantació d’espècies bulboses i d’arbres que produeixin fruits apetents pel senglar
Aplicar repulsius olfactius en gespes afectades per furgades en llocs i períodes puntuals
Desbrossar franges perimetrals a l’entorn d’equipaments propers a zones forestals per ferlos menys propicis a la presència del senglar

Objectiu 3.
Prevenir danys i
conflictes causats per
senglar a conreus,
equipaments i
infraestructures

3.1 Evitar l’accés de senglar a
conreus i equipaments

Instal·lar tancaments perimetrals de malla o elèctrics
Instal·lar reforços en tancaments perimetrals existents
Instal·lar tancaments perimetrals a les vies

3.2 Promoure mesures per reduir
accidents de trànsit amb
senglar

Adaptar estructures transversals existents com a passos de fauna.
Aplicar altres mesures en trams on no és viable instal·lar tancament perimetral.
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Objectiu estratègic
Objectiu 4.
Fomentar bones
pràctiques de la
ciutadania en relació al
senglar

Objectiu 5.
Disposar d’eines
administratives per a la
gestió del senglar

Actuació

Mesures
Evitar que es doni menjar als senglars

4.1 Realitzar campanyes de
sensibilització ciutadana

Evitar l’alimentació incontrolada de colònies de gats
Instar a que es dipositin correctament les deixalles, dins els contenidors o en els llocs
habilitats per a la recollida port a porta

5.1 Disposar de normativa i eines
administratives per facilitar la
gestió dels conflictes amb
senglar
5.2 Realitzar un seguiment dels
conflictes i efectivitat de les
mesures aplicades
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Generar normativa municipal per evitar males pràctiques en relació al senglar
Incloure condicionants enfocats a la gestió del senglar en plecs de contractació municipal
Mantenir el registre i control de les mesures en aplicació
Aplicar indicadors de seguiment i avaluació de l’efectivitat de les mesures aplicades.
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Actuació 1.1. Capturar senglars potencialment conflictius i reduir la densitat en zones
adjacents a espais urbanitzats
Objectiu 1. Controlar la població de senglars habituats a zones urbanes
DESCRIPCIÓ
Els senglars habituats a viure en zones urbanes s’han de capturar amb la màxima celeritat per tal d’evitar
que els mals hàbits causats per la pèrdua de por als humans, es transfereixin a altres senglars, fet que es
produeix de manera molt ràpida, especialment entre integrants del mateix grups matriarcal. Aquesta
actuació, a més d’extreure els individus potencialment més conflictius, va destinada a frenar l’augment
exponencial de la problemàtica.
També cal reduir el nombre de senglars que tenen part de les seves àrees de campeig dins la ciutat o a
la seva perifèria i que s’hi concentren perquè les identifiquen com a zones de refugi, ja que la caça no és
permesa.
Els individus habituats als humans són irrecuperables per a la vida salvatge i no es poden retornar al medi
natural, ja que no està permès pel fet que l’espècie que es troba en excés de densitat i que comporta
molts danys en activitats i interessos econòmics, i fins i tot, riscos per a les persones. Per aquesta raó cal
abatre aquests exemplars amb autoritzacions excepcionals, o aplicar l’eutanàsia dels animals capturats
amb paranys, ja que la única alternativa seria mantenir-los captius de per vida.
Finalment cal destacar que també cal capturar els porcs vietnamites (Sus scrofa domestica) que es trobin
en ambients urbans, ja que foren declarats espècie exòtica invasora el 2019 (inclosos els seus híbrids amb
altres races de porc o amb senglar). També cal capturar-los del medi natural pel risc que causin conflictes
similars als de senglar i tenen l’agreujant que mostren una capacitat reproductiva més elevada, que també
es trasllada als exemplars creuats amb senglar.

MESURES
Segons les necessitats de cada cas, es preveuen tres mesures que es descriuen a continuació:
-

-
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Realitzar batudes a la Zona de Seguretat, amb autorització excepcional i en col·laboració amb
les societats de caçadors. Mesura que ja es troba en aplicació. Es proposa aplicar les següents
accions.
•

Informar dels objectius de les batudes i sol·licitar la col·laboració dels propietaris que no
permeten l’organització de batudes dins els seus terrenys. Aquests enclavaments actuen
com a zona de refugi durant l’execució de batudes en zones properes, i per tant, en
redueixen la seva efectivitat.

•

Incrementar la cooperació entre els municipis veïns per tal de poder dur a terme batudes
en zones que es troben entren dos termes municipals, com és el cas del sector NordOest del municipi, que tot i esser una de les zones de major conflictivitat, recentment
no s’hi ha pogut dur a terme batudes.

Capturar senglars amb paranys i altres sistemes que permetin l’actuació immediata en zones
urbanes (veure Guia mesures reducció danys fauna - FITXA 7 i 8). Tots els sistemes utilitzats han
de complir els estàndards de benestar animal. Mesura que ja es troba en aplicació, ja que
l’Ajuntament ha contractat una empresa especialista en la gestió dels senglars i altra fauna
salvatge que es trobi en zones urbanes. Es proposa que el servei incorpori els següents aspectes:
•

Disposar d’un servei que contempli l’ús de sarbatana o rifle anestèsic per poder realitzar
actuacions ràpides d’extracció, si cal durant el dia i en zones habitades.

•

Optimitzar el sistema de captures amb paranys garantint que no puguin escapar
individus que hagin pogut alimentar-se del producte esquer (s’utilitza bàsicament pa) i
per tant, poden tenir una major productivitat. Per això cal que l’esquer sigui d’aplicació
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localitzada i es disposi la quantitat mínima indispensable. També és possible assajar l’ús
d’esquers olfactius que acostumen a ser menys efectius però eviten l’aportació
d’aliment i per tant, que el senglar identifiqui l’olor dels humans com una font d’aliment.

-

Mantenir la col·laboració amb el CAR en la captura i gestió de senglars per complementar les
actuacions amb mesures que puguin ser puntualment necessàries, com la realització d’aguaits o
batudes administratives, per tal de retirar individus observats en zones de risc com per exemple,
a l’entorn de vies de transport. El CAR també realitza una tasca de suport a la gestió dels
exemplars capturats i identificació de conflictes i, per tant, és un agent essencial per a la gestió
del conflicte.

LLOC D’APLICACIÓ PRIORITÀRIA
Als sectors de major conflictivitat (veure Plànols 8, 9 i 10) identificats com a:
-

Barris inclosos dins el Sector Nord-Oest: Especialment a la zona de Sant Ponç, al voltant dels
equipaments com l’hospital Josep Trueta o el centre sociosanitari Mutuam, així com als hotels
propers, on s’han registrat diverses incidències amb senglar.

-

Barris inclosos dins el Sector Sud: A la Zona del complex esportiu del GEiEG de Palau i les
urbanitzacions properes a Montilivi es on es concentren les incidències causades per senglar.

AGENTS IMPLICATS
-

Ajuntament de Girona
Societats de Caçadors que cacen en terrenys cinegètics adjacents a la zona urbana.
Equip especialitzat en captura i gestió de senglars urbans (contractació externa)
Equip de seguiment i avaluació d’efectivitat de les actuacions (propi de l’Ajuntament o
contractació externa)
Cos d’Agents Rurals

INDICADORS DE SEGUIMENT I CONTROL
Els indicadors de seguiment que es recomanen són els següents:
-

Indicadors de l’efectivitat de les mesures aplicades:
• Nombre d’avisos o incidències enregistrades i tipologia d’aquestes (abans i després de
l’actuació).

-

Indicadors de control de les actuacions realitzades i les seves característiques, registrant de
cada una:
• Data i hora
• Metodologia de captura: descripció de la tècnica (aguait, batuda, tipus de parany, etc.),
persones que hi participen i funció (veterinari, caçadors, agents rurals, empresa de
captures, etc.), així com actuacions prèvies preparatòries (inspecció ocular del terreny
els dies previs, quantitat i lloc d’aplicació d’esquer, etc.).
• Resultats de l’actuació: nombre i característiques dels animals capturats incloent pes,
sexe, dades de comportament, condició física o altres aspectes rellevants.
• Sempre que sigui possible és recomanable -en coordinació amb CAR i DACC- que es
recullin mostres per obtenir informació sobre l’estat sanitari dels animals.

NORMATIVA I AUTORITZACIONS
Les mesures proposades en aquesta actuació són de diversa índole i requereixen consultar la normativa
de caça i de captura d’animals vius, així com també la relativa a la manipulació i transport d’animals
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abatuts o anestesiats. És indispensable tanmateix que tot el personal que participi en les actuacions
disposi de les autoritzacions i formació requerida.
En el cas de captures, la normativa a consultar, entre d’altres que hi puguin ser d’aplicació, és la següent:
-

-

-

Llei 1/1970, de 4 d’abril, de caça.
Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic. En
la seva disposició vint-i-tresena s’atribueix competències en matèria de gestió cinegètica als
directors de SSTT del DACC i entre elles la possibilitat que portin a terme accions de control
poblacional en determinades situacions.
Resolució de vedes de l’anualitat corresponent, per la qual es fixen les espècies objecte
d’aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials a tot el territori de
Catalunya durant la temporada de caça.
Reial Decret 137/1993, de 29 de gener, pel qual s’aprova el Reglament d’armes (BOE núm.
55/1993), que regula l’adquisició, tinença i ús de pistoles i rifles administradors d’anestèsics.

Les autoritzacions necessàries en cas de captures poden ser, en general, de dos tipus:
-
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Autoritzacions per a la captura d’exemplars de fauna salvatge amb finalitat de gestió.
Autoritzacions excepcionals de captura per danys.
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Actuació 2.1 Evitar l’accés del senglar a fonts d’aliment
Objectiu 2. Eliminar els focus d’atracció del senglar en zones urbanes
DESCRIPCIÓ
Consisteix en evitar que hi hagi aliment disponible per al senglar a l’interior o zones pròximes a nuclis
habitats. La presència de bosses de deixalles (que poden contenir restes d’aliments) al terra o accessibles
al senglar, així com també la disponibilitat de pinsos o altres aliments en colònies de gats constitueixen
un important atractiu per al senglar.
Els contenidors d’escombraries fàcils de bolcar d’algunes zones de la ciutat i les males praxis en punts
determinats, on algunes persones tenen l’hàbit de deixar les deixalles fora dels contenidors, poden
actuar com a punts d’alimentació del senglar. Això propicia que els animals accedeixin a la trama urbana
per aconseguir aquest recurs alimentari.
Els punts d’alimentació en colònies de gats generen el mateix efecte i contribueixen a promoure l’entrada
de senglars a les ciutats, com s’ha pogut comprovar per exemple, a la de Barcelona. A Girona també s’han
identificat nombrosos punts on hi ha persones que aporten aliment per a gats de manera recurrent.
Aquest aliment queda accessible i atrau als senglars, fet que facilita la seva habituació i comporta riscos a
nivell de seguretat i salut per a les persones. Per altra banda, l’aportació de pinsos o aliments altament
nutritius accessibles per al senglar, afavoreix la productivitat de l’espècie i per tant, pot agreujar el
problema d’excés de densitat.
Reduir aquests focus d’atracció per al senglar és necessari i es pot dur a terme mitjançant la promoció
de bones pràctiques entre la ciutadana, així com l’adequació de les menjadores de gats per evitar que
el senglar pugui accedir a l’aliment.

MESURES
Les mesures que es poden dur a terme per evitar l’accés del senglar a l’alimentació dins la trama urbana
són diverses:
-

Evitar que els senglars puguin accedir a deixalles i contenidors de residus. La ciutat de Girona
ja disposa de moltes de les adequacions que eviten que el senglar accedeixi a les deixalles dels
contenidors. Es tracta de mesures com la instal·lació de contenidors i papereres amb sistema
antibolcatge i la recollida porta a porta on les bosses d’escombraries estiguin situades a una certa
alçada inaccessible per al senglar.
No obstant això, cal emfatitzar amb les següents situacions:
• Cal realitzar campanyes informatives perquè la ciutadania no deixi les deixalles al terra,
fora dels contenidors.
• Cal requerir a les empreses gestores de residus (tant municipals com d’equipaments
sanitaris, hotels o d’altra tipus) la substitució dels contenidors per altres antibolcatge (o
que hi incorporin dispositius que ho evitin (veure Guia mesures reducció danys fauna FITXA 9).
• En futurs plecs de prescripcions per a la contractació de serveis de gestió de residus cal
incloure clàusules que explicitin que els sistemes aplicats hauran de ser de tipus que
evitin que el senglar els pugui bolcar. Igualment en la recollida porta a porta cal establir
que es dipositaran les bosses en llocs inaccessibles per al senglar.

-

Adaptar menjadores en colònies controlades de gats aplicar altres sistemes que impedeixin
l’accés de senglar a l’aliment. A Girona s’han identificat un total de 65 punts d’alimentació de
gats (moltes dels quals amb alimentadors que col·laboren amb l’ajuntament) que són accessibles
a la fauna salvatge ja que no compten amb mesures d’exclusió. Cal adequar el sistema
d’alimentació de gats i disposar de major control sobre el funcionament d’aquests espais i les
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persones que hi interactuen. En aquest sentit, les mesures que cal aplicar a Girona són les
següents:
• Localització i control de totes les colònies de gats de la ciutat i de les persones que hi
interactuen habitualment. Actualment l’Ajuntament disposa d’informació sobre 65
punts actius d’alimentació de gats, però caldria fer un inventari d'altres zones encara no
controlades.
• Promoure la instal·lació de menjadores de gats adaptades per evitar l’accés del senglar
a l’aliment, en especial a les colònies més properes a les zones de concentració
d'observacions de senglars. Aquest sistema ha estat aplicat a ciutats com Barcelona
(veure Guia mesures reducció danys fauna - FITXA 10). Les menjadores adaptades poden
ser de diferent tipologia, però generalment se n’utilitzen dos tipus principals:
▪
Caixes de formigó tancades amb tapa metàl·lica i cadenat. Aquestes estructures
són difícils de bolcar i només disposen d’un petit orifici per on els gats poden
accedir a l’interior on s’hi diposita el menjar i l’aigua.
▪
Estructures situades a més de 120 cm d’alçada sobre el terra. Aquest sistema
permet que els gats hi accedeixin saltant o trepant i deixa l’aliment fora de
l’abast del senglar. Cal assegurar que aquest no les pugui tombar ja que té la
capacitat d’enfilar-se recolzant-hi les potes del davant.
Alternativament es pot considerar en grans colònies controlades de gats la instal·lació de
tancaments perimetrals que evitin l’accés de senglar Guia mesures reducció danys fauna FITXA 1 i 2).
Cal recordar que aquests tipus de mesura requereixen de manteniment periòdic. És molt
recomanable verificar el bon estat de funcionament durant els dies posteriors a la seva
instal·lació. S’ha d’assegurar que el senglar no tomba les menjadores ni accedeixi al menjar
amb altres sistemes.
Aquestes mesures s’han de complementar amb la sensibilització dels alimentadors de gats
per evitar que deixin menjar fora dels equipaments habilitats i no deixin deixalles al terra
(veure Actuació 4.1). Aquesta mesura també aplica per a persones que donen menjar
directament als senglars.
-

Controlar possibles punts d’alimentació suplementaria per a senglar. Realització de campanyes
de sensibilització i informació a la ciutadania en els punts on s'identifiqui aquesta pràctica il·legal.
Seguiment dels punts d'alimentació identificats per evitar que es repeteixi i, en cas de detectarse reiteració, aplicació de sancions.

LLOC D’APLICACIÓ PRIORITÀRIA
L’actuació en zones conflictives és prioritària i podria tenir funció de prova pilot per valorar fer extensiva
la mesura en la totalitat de punts d’alimentació de gats del municipi.
Les zones prioritàries d’actuació són aquelles amb una major conflictivitat causada per senglar i presència
de punts d’alimentació de gats:
- Barris inclosos dins el Sector Nord-Oest: Especialment a la zona propera a l’Hospital Josep Trueta,
on hi ha diversos punts d’alimentació de gats, en alguns casos mantinguts pel mateix personal de
l’Hospital. També a la zona de Fontajau i Domeny.
- Respecte a l’alimentació directa de senglars, el CAR va identificar un punt a la zona del Canal d’en
Cases l’any 2019.
- Barris inclosos dins el Sector Sud: Especialment al Campus Montilivi de la UdG.

AGENTS IMPLICATS
-
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Ajuntament de Girona.
Persones que dipositen aliment en colònies de gats.
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-

Entitats, associacions i voluntaris particulars.
Entitats gestores de residus per a equipaments.
Empreses que gestionen recollida de residus.
Equip de seguiment de les actuacions (propi de l’Ajuntament o extern).

INDICADORS DE SEGUIMENT
Els indicadors de seguiment que es recomanen són els següents:
- Indicadors de l’efectivitat de les mesures aplicades:
• Nombre d’avisos o incidències enregistrades en zones properes a menjadores de gats
(abans i després de l’actuació) o en contenidors o papereres.
-

Indicadors de control de les actuacions realitzades i les seves característiques.
En els cas dels contenidors, identificar els llocs amb conflictes i reforçar les campanyes
d’informació als ciutadans (en el cas que es deixin les bosses fora) o requerir canvis en el mobiliari
urbà (en cas que els contenidors o papereres no siguin de tipus antibolcatge).
En els punts d’alimentació de gats, realitzar inspeccions periòdiques i recopilar informació sobre
la localització i estat, concretament:
• Nombre i ubicació dels punts d’alimentació de gats
• Persones responsables
• Presència de menjar o deixalles al terra
• Tipus d’adaptació (caixa de formigó/plataforma alçada/tancat perimetral). Indicar
nombre de menjadores adaptades o plataformes habilitades, si s’escau.

NORMATIVA I AUTORITZACIONS
Les ordenances municipals permeten regular i adequar aquests tipus de mesures. L’Ajuntament de Girona
no disposa d’una d’ordenança reguladora de les característiques que han de tenir les colònies de gats
controlades, però si que permet actuar tant en el cas de punts d’alimentació de gats, com en els casos de
persones que donen menjar als senglars. Concretament a l’Article 34è de l’Ordenança municipal de
protecció, control i tinença d’animals de l’Ajuntament de Girona, es diu:
Es prohibeix donar aliments als animals en les vies públiques, espais públics o rius. En el cas dels
animals salvatges urbans i gats urbans, la prohibició de donar aliments es fa extensiva també a
les zones privades exteriors: portals, finestres, terrasses i balcons, a excepció de les persones
autoritzades per l’Ajuntament en les colònies controlades amb l’objectiu d’evitar la proliferació
d’animals incontrolats en el municipi i a excepció de la col·locació de menjadores per a ocells
passeriformes.
Durant el procediment d’autorització de les persones habilitades per l’Ajuntament amb la finalitat
d’alimentar els gats de les colònies, s’hi pot fer constar la obligatorietat de no deixar aliment fora dels
espais o menjadores habilitades, així com també aprofitar per fer sensibilització ciutadana.
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Actuació 2.2 Adaptar la gestió dels espais verds urbans per reduir l’oferta de refugi i
aliment per al senglar
Objectiu 2. Eliminar els focus d’atracció del senglar en zones urbanes
DESCRIPCIÓ
El senglar és una espècie oportunista i amb un ampli espectre tròfic que pot trobar aliment i refugi en
zones molt diverses, en particular a jardins i parcs. Les zones verdes urbanes, especialment aquelles
irrigades i amb vegetació densa, esdevenen molt atractives a l’espècie. Cal adaptar les plantacions i la
gestió dels espais verds urbans per reduir l’oferta d’aliment per al senglar i per fer-los menys atractius
i segurs per a aquesta espècie.

MESURES
Es poden establir una gran variabilitat de mesures pel que fa a la gestió dels espais verds urbans per evitar
l’atracció de l’espècie. A les zones de major conflicte per presència de senglar cal aplicar bones pràctiques
de gestió d’espais verds per evitar l’atracció de l’espècie, concretament:
-

-

-

-

-
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Evitar l’existència de zones amb vegetació arbustiva densa dins dels espais verds urbans (per
a més detalls veure Guia mesures reducció danys fauna - FITXA 8). Es tracta de reduir la densitat
d’arbusts o aplicar desbrossaments periòdics evitant la creació de zones amb vegetació arbustiva
densa que puguin servir com a zona de descans o cria per al senglar. En aquestes zones el senglar
hi pot tenir els jaços (directament sobre el terra o entapissant amb herbes) o bé criar, sent els
jaços de cria construccions més elaborades que sovint incorporen material arbustiu. En àrees
amb vegetació densa és on el senglar troba recers més segurs per a construir els jaços. En el cas
de lleres en cursos fluvials en que es consideri indispensable realitzar actuacions de
desbrossament per eliminar refugis, cal vetllar perquè no es produeixin danys a la biodiversitat
d’aquests espais (evitant que es produeixin danys a espècies o comunitats vegetals d’interès) i
comptar amb el suport de l’administració competent en matèria de gestió dels rius. Una
alternativa en aquest cas és la construcció de murets que separin els carrers de les lleres del curs,
de manera que aquest pugui conservar intacte la seva vegetació però que es dificulti que el
senglar pugui passar d’aquesta als carrers de la ciutat (veure Figura 6.9).
Promoure la xerojardineria per reduir el reg de zones verdes, que afavoreix la presència
d’aliment hipogeu i faciliten que el senglar pugui furgar per obtenir-lo. Com alternativa es
recomana aplicar pràctiques de xerojardineria en les àrees de major risc de patir la problemàtica.
Evitar la plantació d’espècies bulboses i d’arbres que produeixin fruits apetents pel senglar. Cal
evitar la presència d’algunes especies de bulboses, com per exemple liliàcies com ara orquídies,
o bé arbres com pruners, pomers o cirerers situats en zones conflictives, o on es produeixin danys
recurrents per furgades en determinats períodes de l’any. Es poden substituir per plantacions
d’espècies aromàtiques per exemple, que no atrauen el senglar i que poden afavorir la
biodiversitat aportant plantes nutrícies a pol·linitzadors.
Aplicar repulsius olfactius en gespes afectades per furgades de senglar en llocs i períodes
puntuals. Aquests perden la seva efectivitat al cap de cert període d’aplicació, però pot ser
suficient per evitar que el senglar hi accedeixi (veure Guia mesures reducció danys fauna - FITXA
8). Els tancaments elèctrics o de malla poden ser solucions més definitives, però no són
recomanables a la major part de situacions dins d’ambients urbans. Tot i això, algunes ciutats
han instal·lat tancaments elèctric que s’activen només durant les hores nocturnes.
Desbrossar franges perimetrals a l’entorn d’equipaments propers a zones forestals per fer-los
menys propicis a la presència del senglar i actuïn de franges protecció front a incendis forestals.
La desbrossada s’hauria de realitzar en una franja d’un mínim de 25 m d’ample que és l’extensió
que d’acord amb la Llei 2/2014 ha de quedar lliure de vegetació seca i amb la massa arbòria
aclarida. En aquesta franja es recomana aplicar desbrossaments periòdics que eliminaran els
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refugis per a senglar alhora que donaran més protecció als equipaments front a incendis
forestals.
En jardins privats o espais abandonats associats a finques privades, equipaments o infraestructures, cal
recomanar que s’apliquin les mateixes bones pràctiques per evitar l’atracció de senglar. Aquestes
actuacions també poden ser regulades mitjançant l’ordenança pertinent.

LLOC D’APLICACIÓ PRIORITÀRIA
L’aplicació d’aquesta actuació s’ha de realitzar principalment a:
-

-

Jardins, parcs i altres espais del verd urbà, especialment a les vores d’entorns naturals o
connectors ecològics. A Girona, la presència de rius, rieres, canals i torrents que s’endinsen a
l’interior de la ciutat actuen amb una triple funció per al senglar: generen refugi, faciliten
l’alimentació i permeten que accedeixi a l’interior de la trama urbana. Les vores d’aquest espais
han de ser objecte de particular atenció a les zones de major conflicte amb senglar.
Zones verdes associades a qualsevol tipologia d’infraestructura.

Les zones de major prioritat són les següents, tot i que caldrà traslladar-ho paulatinament a tots els espais
on es detectin problemes per presència de senglar:
-

Barris inclosos dins el Sector Nord-Oest: perifèria d’equipaments com el centre sociosanitàri
Mutuam o l’Hospital Josep Trueta, i en general al llarg de la llera del riu Ter
Barris inclosos dins el Sector Sud: En diversos punts propers a Montilivi i Palau, incloent finques
privades prop de la torre de telecomunicacions de Girona, popularment coneguda com ‘Pirulí.
Essent finques amb la vegetació molt desenvolupada que actuen com a refugi quan els caçadors
organitzen batudes extraordinàries a la zona.

Tal i com s’ha esmentat anteriorment, es poden aprofitar les actuacions per a l’adequació de les franges
de protecció d’incendis en aquells llocs on siguin necessàries.

AGENTS IMPLICATS
-

Ajuntament de Girona.
Equips i empreses de manteniment de parcs i jardins.
Agencia Catalana de l’Aigua (en els casos que calgui actuar en lleres fluvials).
Equip de seguiment de les actuacions (propi de l’Ajuntament o extern).

INDICADORS DE SEGUIMENT
Els indicadors de seguiment que es recomanen són els següents:
-

-

Indicadors de l’efectivitat de les mesures aplicades:
• Nombre d’avisos o incidències causades per senglar enregistrades en zones verdes
(abans i després de l’actuació).
• Presència de furgades, jaços, rastres, etc. en zones verdes urbanes.
Indicadors de control de les actuacions realitzades i les seves característiques, així com de la
localització i característiques de les zones verdes.
• Tipus i característiques de les mesures aplicades i període d’aplicació de la mesura.

NORMATIVA I AUTORITZACIONS
La gestió de les àrees verdes urbanes recau sobre l’Àrea de Territori de l’Ajuntament de Girona i és en el
seu pla de gestió de parcs i jardins on es poden recollir la majoria d’actuacions indicades, incorporant-les
com a bones pràctiques per evitar l’atracció de senglar.
Cal prendre consideració dels catàlegs o plans especials que incloguin jardins catalogats o elements
naturals a tenir en compte i que en condicionin la gestió. També cal revisar les regulacions sobre arbredes
declarades d’interès s’hi n’hi ha.

Pla local de prevenció i mitigació de danys de senglar a Girona

53

Es recomana revisar la normativa relativa a la prevenció d’incendis forestals, que pot ser complementària
i de gran ajuda, ja que dificulta l’establiment de senglars a la perifèria de les ciutats, urbanitzacions i nuclis
habitats. Vegeu per exemple:
-

-

Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions,
els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals.
Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció d’incendis forestals en les
urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.
Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic que
indica al seu article 179.4:
«1. Les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions a què fa referència
l’article 1 han de complir les mesures de prevenció d’incendis forestals següents:
a) Assegurar l’existència d’una franja exterior de protecció d’almenys vint-i-cinc metres
d’amplada al voltant, lliure de vegetació seca i amb la massa arbòria aclarida que compleixi les
característiques que s’estableixin per reglament.
b) Mantenir el terreny de totes les parcel·les i zones verdes interiors a la franja de protecció en les
mateixes condicions que s’estableixin per a les franges de protecció. [...]

En cas que es consideri indispensable actuar en zones de domini públic hidràulic, en zona de servitud i en
zona de policia es requereix autorització de l’Agència Catalana de l’Aigua. Vegeu:
http://aca.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Obres-i-activitats-en-domini-public-hidraulic-i-en-zona-de-policiade-lleres-00004?moda=4
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Actuació 3.1 Evitar l’accés de senglar en conreus i equipaments
Objectiu 3. Prevenir danys i conflictes causats per senglar a conreus, equipaments i
infraestructures
DESCRIPCIÓ
L’accés dels senglars a les zones conreades, hortes i equipaments (per exemple els esportius) produeix
danys i pèrdues econòmiques als productors locals, empreses i altres entitats. Simultàniament, l’accés del
senglar a hortes i conreus, afavoreix l’alimentació del senglar i això n’augmenta la fertilitat, tot agreujant
el problema.
Hi ha diversos tipus de mesures que impedeixen l’accés del senglar en espais determinats. Aquestes
poden tenir efectes temporals (per exemple mitjançant repulsius olfactoris o acústics) o bé permanents
com ara tancaments perimetrals de malla. Els tancaments elèctrics de fàcil instal·lació també permeten
excloure el senglar de perímetres protegits. En tot cas, cal aplicar els sistemes de repulsió o d’exclusió
adequats a cada situació concreta i segons es descriu a continuació. Cal evitar sempre que sigui possible,
la instal·lació de tancaments perimetrals de malla que poden tenir un alt impacte paisatgístic.

MESURES
La variabilitat d’àrees que requereixen aquest tipus d’actuació a la ciutat de Girona fa que el nombre de
mesures disponibles també sigui divers. En aquest cas concret es pot considerar segons cada cas,
l’aplicació de les següents mesures:
-

Instal·lar tancaments perimetrals mitjançant malla cinegètica enterrada un mínim de 20 cm a la
base, o tancats elèctrics en zones puntuals, com instal·lacions esportives, o zones de cultiu per tal
d’evitar l’accés del senglar (veure Guia mesures reducció danys fauna - FITXA 1 i 3). En tot cas, es
desaconsellen els tancaments perimetrals de grans àrees agro-forestals, ja que creen un efecte
barrera per als desplaçaments, no únicament de senglar, sinó d’altra tipus de fauna. Això pot
comportar impactes negatius en la seva conservació i en el cas del senglar, canalitzar els seus
desplaçaments cap a punts concrets del territori on es concentra la seva presència i poden causar
desperfectes o altres tipus de conflictes. Aquesta situació s’ha observat especialment a la zona de
Palau-Saverdera, en sectors propers a les instal·lacions del GEiEG, on s’hi ubiquen grans
tancaments perimetrals.

-

Instal·lar reforços en tancaments perimetrals existents. En zones on ja existeix un tancament
perimetral, però els senglars aconsegueixen penetrar-lo, es poden instal·lar reforços consistents
en malla electrosoldada de dimensions específiques per a senglar enterrades 20cm que eviten
que els senglars puguin aixecar el tancament i accedir a l’interior (veure Guia mesures reducció
danys fauna - FITXA 2).

LLOC D’APLICACIÓ PRIORITÀRIA
-

-

-

Barris inclosos dins el Sector Nord-Oest: En punts problemàtics en contacte amb zones forestals
que actuen com a refugi per al senglar, com als equipaments de l’Hospital Josep Trueta o el centre
sociosanitari Mutuam, que ja disposen de tancament perimetral, però amb diversos punts que
presenten desperfectes. Es recomana substituir el tancament per un que compleixi les
prescripcions indicades per senglar o bé la instal·lació de reforços adequats.
Barris inclosos dins el Sector Sud: S’han detectat grans extensions de tancament que no compleix
les prescripcions recomanades per evitar l’accés de senglar a les instal·lacions esportives GEiEGPalau, Bosc de les Torres de Palau, Centre de menors Bon Pastor i rodalies, Monestir de Santa
Caterina
En el cas d’alguns trams de concentració d’accidents amb senglar es recomana també el
tancament perimetral de les vies per part de l’administració competent (veure Actuació 3.2).
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També per proximitat, però fora de l’àrea prioritària, es pot aplicar la instal·lació de tancaments als
entorns de les masies Can Romegós i Cal Tet, o altres on els senglars causen danys recurrents al camps de
conreu i hortes.

AGENTS IMPLICATS
-

Ajuntament de Girona
Propietaris particulars de finques rústiques o d’equipaments i infraestructures.
Equip de seguiment i avaluació d’efectivitat de les actuacions (propi de l’Ajuntament o
contractació externa)

INDICADORS DE SEGUIMENT
Els indicadors de seguiment que es recomanen són els següents:
-

Indicadors de l’efectivitat de les mesures aplicades:
• Presència de desperfectes generats pel senglar
• Nombre d’avisos o incidències notificades en aquestes àrees

-

Indicadors de control de les actuacions realitzades i les seves característiques, així com de la
localització i estat dels punts d’alimentació, recollint els camps següents:
• Ubicació de les zones amb tancaments perimetrals que evitin l’accés del senglar
• Característiques dels tancaments i reforços instal·lats en cada zona
• Planificació del manteniment dels tancaments

NORMATIVA I AUTORITZACIONS
La instal·lació de tancaments perimetrals queda regulada tant en terreny rústic com urbà. Habitualment
queda regit per la normativa municipal (sovint requereix llicència d’obra menor de l’àrea d’urbanisme) i
per la normativa d’espais naturals. En el cas de Girona cal concretar si la instal·lació afecta també a un
espai natural protegit (com és el PEIN). En aquest cas caldrà també sol·licitar una autorització expressa a
aquest òrgan gestor, especialment si existeix un Pla de protecció aprovat per a l’espai.
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Actuació 3.2 Promoure mesures per reduir accidents de trànsit
Objectiu 3. Prevenir danys i conflictes causats per senglar a conreus, equipaments i
infraestructures
DESCRIPCIÓ
Els accidents de trànsit causats per senglar han experimentat un important augment a tot Catalunya i a
Girona també s’observa una alta sinistralitat amb implicació de l’espècie, afavorida pel fet que la ciutat
concentra un alt nombre d’infraestructures viàries de gran capacitat i s’ubica en un indret d’interès
estratègic per a la connectivitat on conflueixen les riberes de diversos rius i espais naturals protegits. A
banda d’accidents produïts de manera dispersa per moltes de les vies de transport, s’han identificat un
total de tres trams de concentració d’accidents amb senglar on la inversió en actuacions correctores
podria comportar una important reducció del nombre d’accidents. En aquests trams es recomana
promoure que els titulars i gestors de les vies desenvolupin projectes específics per a la instal·lació de
tancaments perimetrals i adequació d’estructures transversals existents per facilitar el pas de fauna,
entre altres. La reducció de les poblacions de senglar també contribuirà a la reducció d’aquesta
problemàtica.

MESURES
Per tal de reduir el nombre d’accidents de trànsit amb implicació de senglar cal promoure que les
administracions titulars de les carreteres o les entitats gestores de les vies apliquin mesures correctores.
Des de l’ajuntament cal instar a les administracions responsables a adoptar les mesures com a mínim en
els trams més conflictius identificats en el present document a partir de les dades d’accidents amb senglar
facilitades pel CME i l’Ajuntament. Les mesures proposades són les següents:
-

Instal·lar tancaments perimetrals a les vies, complint les especificacions tècniques descrites al
document – Prescripciones técnicas de pasos de fauna FITXA 13. Vallados perimetrales para
grandes mamíferos (MARM, 2016), amb malla nuada de densitat progressiva i enterrada a la base
un mínim de 20 cm. Els finals del tancament cal que coincideixi amb les aletes dels passos
superiors o inferiors ja existents, de manera que la funció de la malla serà per una banda evitar
la irrupció de senglars (i altres animals com el cabirol) a la calçada, i per altra guiar-los cap a punts
per on creuar la infraestructura sense risc. Totes les vies on s’ubiquen els trams més conflictius
(N-II, C-66 i C-65) tenen altes intensitats de trànsit, per a les quals s’aconsella la instal·lació de
tancaments. La seva implementació en el tram afectat de la N-II permetria dirigir els animals cap
a un pas superior existent i possiblement cap a alguns drenatges. Caldria preveure només la
instal·lació d’una porta en el punt d’accés per a Bombers que es troba en aquest tram. La C-66 (
tram entre la N-IIa i la N-II) mostra més dificultats però igualment és possible la instal·lació del
tancament que hauria d’integrar en part la via de ferrocarril que discorre en paral·lel; en aquest
cas doncs, caldria la coordinació de les administracions titulars d’ambdues vies. Finalment, pel
que fa a la C-65, en el tram ubicat al sud del municipi no es considera viable la instal·lació de
tancament per la tipologia de via i els accessos de camins que s’hi troben; per aquesta raó en
aquest tram calen altres solucions.

-

Adaptar estructures transversals existents com a passos de fauna. Mesura que s’aplica en
combinació amb els tancaments perimetrals i per tant, es proposa aplicar en els mateixos trams
descrits anteriorment de les carreteres N-II i C-66. Cal seguir les especificacions tècniques del
document Prescripciones técnicas de pasos de fauna FITXES 3. Paso superior multifuncional; 7.
Paso inferior multifuncional; 9. Drenaje adaptado i 12. Acondicionamiento de accessos (MARM,
2016), segons el tipus d’estructura que es plantegi adaptar, es tractaria de totes les que es troben
dins dels trams de concentració d’accidents.

-

Aplicar altres mesures en trams on no és viable instal·lar tancament perimetral. En aquests
casos, com el tram de la C-65, cal realitzar un projecte de detall que permeti avaluar quina és
l’alternativa més viable. Entre elles, es pot considerar la instal·lació de senyalització especifica i
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temporal per alertar els conductors durant els mesos i hores de més risc (hauria d’estar activa
entre setembre a desembre, quan tenen lloc el 79% dels accidents); instal·lació de senyalització
reforçada activada per sensors ADS que activen l’alerta al conductor quan un animal es troba a
les proximitats de la calçada. En ambos casos la senyalització ha d’anar acompanyada del
desbrossament complet dels marges de la via, per evitar que la vegetació dificulti als animals la
visibilitat de l’aproximació de vehicles, i també dificulti a les persones que els condueixin la
detecció dels animals amb temps suficient per adaptar la conducció. Les especificacions
tècniques per a la implantació d’aquestes mesures es troben a Prescripciones técnicas de pasos
de fauna FITXES 16. Gestión de la vegetación de márgenes i 17 refuerzo de la señalización de
advertència (MARM, 2016).

LLOC D’APLICACIÓ LLOC D’APLICACIÓ PRIORITÀRIA
Trams de concentració d’accidents amb senglar identificats a les carreteres del municipi de Girona i
qualificats de prioritaris per l’alt nombre de sinistres que es produeixen (s’indiquen els titulars de les vies
afectades que cal aplicar les actuacions):
-

N-II: pk 719,0-720,6; tancament perimetral i adequació d’estructures com a passos de fauna. A
desenvolupar per Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

-

C-66: pk 31,6-32,9; tancament perimetral i adequació d’estructures com a passos de fauna.
Requereix avaluació per valorar viabilitat i possibles solucions alternatives. A desenvolupar pel
Departament de Vicepresidència, Polítiques Digitals i Territori i ADIF.

-

C-65: pk 27,8-28,8; requereix avaluació de detall ja que no es considera viable el tancament
perimetral del tram. A desenvolupar pel Departament de Vicepresidència, Polítiques Digitals i
Territori.

AGENTS IMPLICATS
-

Administracions titulars de les vies de comunicació (Ministerio de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana, Departament de Vicepresidència, Polítiques Digitals i Territori i ADIF).
Equip de seguiment i avaluació d’efectivitat de les actuacions (propi de l’Ajuntament o
contractació externa)

NORMATIVA I AUTORITZACIONS
La normativa especifica serà tinguda en compte per l’administració titular de la via en la qual s’apliquin
les mesures.

INDICADORS DE SEGUIMENT
Els indicadors de seguiment que es recomanen són els següents:
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-

Indicadors de l’efectivitat de les mesures aplicades:
• Nombre d’accidents de trànsit causats per senglar registrats abans i després de
l’actuació

-

Indicadors de control de les actuacions realitzades i les seves característiques, recollint els
camps següents:
• Tipus de mesura aplicada
• Any d’execució
• Administració responsable
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Actuació 4.1 Realitzar campanyes de sensibilització ciutadana
Objectiu 4. Fomentar bones pràctiques de la ciutadania en la relació al senglar
DESCRIPCIÓ
La sensibilització de la ciutadania és necessària per evitar males pràctiques com l’alimentació dels senglars
o els actes que els faciliten l’accés a aliments. Aquestes accions causen un greu perjudici per als senglars
ja que els fan perdre la seva condició salvatge i són la principal causa d’habituació als ambients
humanitzats, fent que n’augmenti la conflictivitat i generi riscos per a les persones. Cal redactar i aprovar
normativa que reguli les pràctiques no desitjades (veure Actuació 4.2) i sensibilitzar a la població a tal
efecte.

MESURES
Les mesures es poden dur a terme mitjançant diversos mètodes, escollint el més adient segons el cas:
opuscles informatius, activitats formatives en escoles, associacions de veïns o altres, panells informatius
en punts conflictius, pòsters en zones freqüentades (supermercats, botigues, bars i restaurants, etc.),
repartiment de tríptics a peu de carrer, sensibilització directa a persones que realitzen males praxis,
publicitat en mitjans de comunicació i xarxes socials, etc. Cada mesura requereix cert manteniment. S’ha
de planificar accions amb una certa periodicitat i s’han d’anar adaptant a cada situació concreta.
En general, per a qualsevol campanya, cal informar de quins són els costums dels senglars que viuen en
espais naturals i quins canvis se’ls ocasiona quan s’habituen als humans. Cal identificar els factors negatius
que fan que s’acostumin a obtenir aliment fàcilment dins la zona urbana. S’ha de dir també que un cop
habituats als humans, els senglars són irrecuperables per a la vida salvatge i el seu desí més probable serà
la captura i l’eutanàsia. Per tant, alimentant el senglar estem contribuint a allunyar-lo del seu hàbitat
natural i condemnant-lo al sacrifici.
En el cas de Girona, l’ajuntament pot sensibilitzar la ciutadania mitjançant diverses campanyes enfocades
segons la problemàtica (veure Guia mesures reducció danys fauna - FITXA 11), alguns exemples són els
següents:
-

Evitar que es doni menjar als senglars
• L’alta capacitat que té el senglar de trobar aliment al medi natural i la facilitat de
sobreviure-hi fins i tot en èpoques d’extrema sequera. Hi ha persones que creuen que
el senglar s’apropa a les ciutats perquè no té aliment als espais rurals i aquesta creença
és errònia, com prova l’augment continuat de les poblacions de senglar.
•

Possibilitat que el senglar realitzi atacs a les persones amb greus ferides amb els ullals.
El senglar es un animal salvatge que pot envestir quan se sent acorralat. Aquests atacs
són més probables quan les femelles van acompanyades de les seves cries o quan els
individus es troben sense sortida o amenaçats, per exemple per lladrucs de gossos.

•

El gran i continuat augment de la densitat de senglar, principalment a la província de
Girona que presenta la més alta de tot Catalunya, fa encara més necessari no contribuir
a augmentar la fertilitat d’aquesta espècie. Cal evitar, per tant, donar menjar al senglar
que donarà lloc a l’augment del nombre de cries per a cada femella.

•

L’augment del risc de transmissió de malalties entre els senglars i a les persones
(zoonosis) que augmenta amb la presència de zones on es deixa aliment a l’abast del
senglar i propicia que varis animals mengin en un mateix lloc. Cal tenir present que
algunes de les malalties que afecten al senglar es transmeten a través del contacte entre
ells o la saliva que deixen al menjar.
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-

-

Evitar l’alimentació incontrolada de colònies de gats
•

Els punts d’alimentació de gats constitueixen també una potencial font de recursos per
als senglars, amb l’aportació d’aliment altament nutritiu com són els pinsos que també
contribuirà a agreujar el problema d’habituació dels individus i augment del nombre de
cries per femella, tal i com s’ha descrit al punt anterior.

•

En el col·lectiu d’alimentadors de gats, especialment sensible al benestar animal, cal
destacar la problemàtica que provoca l’habituació dels senglars als recursos
antropomòrfics, al fet que perden la capacitat de retornar al seu hàbitat natural,
especialment en individus habituats des de petits, fent que molt probablement acabin
sent capturats a causa dels danys i la problemàtica que causen.

•

Destacar també que les colònies incontrolades de gats en zones urbanes representen
una greu amenaça per a la biodiversitat de la zona, ja que els gats depreden activament
sobre fauna salvatge com són els ocells, rèptils, petits mamífers, etc.

Instar a que es dipositin correctament les deixalles, dins els contenidors o en els llocs habilitats
per a la recollida port a porta
• Igual que en el punt anterior, destacar l’augment de densitat de senglar, en aquells
espais on la ciutadania deixa bosses a terra, i la necessitat d’evitar deixar restes de
brossa al costat del contenidors, ja que poden constituir una font d’aliment per als
senglars, contribuint així a la seva habituació al medi urbà i a l’augment de població.
•

En les àrees on es realitza recollida de residus porta a porta o en aquells espais on la
ciutadania deixa bosses a terra, s’ha d’informar de la importància de deixar les bosses
ben tancades fora de l’abast dels senglars.

LLOC D’APLICACIÓ PRIORITÀRIA
Es recomana aplicar les mesures a nivell municipal, en els sectors on s’hagi detectat amb més intensitat
una problemàtica determinada es pot fer més èmfasi en la campanya específica. Veure problemàtiques
identificades en cada zona a la secció 6.3.

AGENTS IMPLICATS
-

Ajuntament de Girona.
Equip de comunicació encarregat d’execució de campanyes d’informació i sensibilització
Equip de seguiment i avaluació d’efectivitat de les actuacions (propi de l’Ajuntament o
contractació externa)

INDICADORS DE SEGUIMENT
Els indicadors de seguiment que es recomanen són els següents:
Indicadors de l’efectivitat de les mesures aplicades:
• Grau de coneixement de la normativa per part de la ciutadania
• Incidència de senglars en zones urbanes
• Presència de brossa al costat dels contenidors
• Punts identificats d’alimentació als senglars
-

Indicadors de control de les actuacions realitzades i les seves característiques, recollint els camps
següents:
• Nombre de campanyes de sensibilització i tipologia
• Objectiu de la campanya i col·lectius als que va destinada

NORMATIVA I AUTORITZACIONS
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No és necessari. Les campanyes realitzades poden ajudar a divulgar l’existència de les normatives que
regulen males pràctiques, veure Actuació 5.1.
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Actuació 5.1. Disposar de normativa i eines administratives
Objectiu 5. Disposar d’eines administratives per a la gestió del senglar
DESCRIPCIÓ
L’Ajuntament de Girona ha de disposar de normativa municipal que permeti regular les pràctiques que
contribueixen a habituar els senglar als ambients humanitzats. Aquesta normativa ha de permetre
sensibilitzar a la ciutadania per evitar que es portin a terme males pràctiques que atrauen als senglars i
puguin propiciar conflictes.

MESURES
Les actuacions a emprendre són competència municipal i caldrà adaptar-les a cada situació concreta,
algunes de les mesures aplicar són les següents:
-

Generar normativa municipal que reguli el conjunt de praxis que poden incrementar la presència
de senglar i contribuir en l’augment dels conflictes que genera l’espècie (veure Guia mesures
reducció danys fauna - FITXA 11), com per exemple el risc que es produeixin atacs a persones i
animals domèstics, els desperfectes causats en zones verdes (gespes i sistemes de reg, entre
altres) i en mobiliari urbà (contenidors de residus i papereres principalment), augment del risc
d’accidentalitat a les carreteres o el risc de transmissió de malalties (zoonosis).
Molts municipis ja han desenvolupat accions de caràcter divers, algunes de les mesures que s’hi
poden incloure són les següents:
•
•
•
•

Prohibició de donar menjar als animals salvatges (com ja inclou l’ordenança de Girona)
Prohibició d’apropar-se als senglars i a qualsevol altre animal salvatge en qualsevol
circumstancia de general perill
Prohibició de deixar escombraries al costat dels contenidors
Regulació estricte de les colònies de gats. En alguns municipis estan obligats a instal·lar
dispositius per evitar que la fauna salvatge pugui accedir al pinso.

Es important també que les normatives instaurin un règim sancionador per tal que pugui esser
aplicat en cas d’incompliment.
-

Incloure condicionants enfocats a la gestió del senglar en plecs de contractació municipal.
Moltes de les mesures proposades en el present Pla, poden o hauran de ser executades per
empreses contractades per l’ajuntament, per aquest motiu és clau afegir les indicacions
pertinents als diversos plecs per tal que siguin d’obligat compliment per a les empreses
adjudicatàries. Les indicacions proporcionades en cada una de les actuacions poden servir com a
pauta per ser inclosa en els plecs de contractació.

LLOC D’APLICACIÓ PRIORITÀRIA
Les mesures administratives seran d’aplicació a tot l’àmbit municipal.

AGENTS IMPLICATS
-

Ajuntament de Girona
Agents de l’autoritat que garanteixin el compliment de la normativa.
Equip de seguiment i avaluació d’efectivitat de les actuacions (propi de l’Ajuntament o
contractació externa)

INDICADORS DE SEGUIMENT
Els indicadors de seguiment que es recomanen són els següents:
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-

Indicadors de control de la normativa existent, recollint els camps següents:
• Llistat de normativa vigent en matèria de gestió d’animals de la fauna salvatge en la
trama urbana i la interfície urbana-forestal.
• Actuacions dels agents de l’autoritat que requereixin fer ús d’aquesta normativa.
• Entre d’altres que es poden anar definint en funció de la normativa que es vagi
elaborant.

NORMATIVA I AUTORITZACIONS
-

La normativa autonòmica estableix la responsabilitat dels ajuntaments en la gestió d’animals
salvatges urbans. Concretament al:
• Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de
protecció dels animals. D’acord amb el marc normatiu vigent, Decret legislatiu 2/2008,
de 15 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 7/2003. En el seu article 16 estableix
Correspon als ajuntaments de recollir i controlar els animals salvatges urbans.

-

També regulen l’alimentació del senglar les Resolucions anuals del Departament d’Acció
Climàtica, Alimentació i Agenda Rural sobre aprofitaments cinegètics, com per exemple:
• Resolució ARP/817/2021, de 23 de març, per la qual es fixen les espècies objecte
d'aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la
temporada 2020-2021 en tot el territori de Catalunya (Resolució de 23 de març,
publicada al DOGC núm. 8410, de 14 de maig).
En el seu article 14.13 estableix que No es pot subministrar aliment o facilitar el seu accés
a aquest en qualsevol cas, als exemplars de porc senglar.

-

Molts municipis disposen de normativa que regular l’alimentació i altres pràctiques en relació a
la fauna salvatge. Vegeu per exemple:
• Ordenança sobre la protecció, la tinença i la venda d’animals del 15 de setembre de
2014. Ajuntament de Barcelona.
• Ordenança de convivència amb porcs senglars o qualsevol altre mamífer en estat
salvatge de 30 de juny de 2014. Ajuntament del Papiol.
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Actuació 5.2. Realitzar un seguiment dels conflictes i efectivitat de les mesures
aplicades
Objectiu 5. Disposar d’eines administratives per a la gestió del senglar
DESCRIPCIÓ
El seguiment del conjunt d’actuacions i la seva avaluació periòdica permetran dur a terme un control de
quines són les mesures més eficaces i els resultats que s’obtenen. És possible que el senglar vagi adaptant
els seus hàbits a algunes de les mesures que se li vagin aplicant, motiu pel qual disposar d’un equip de
seguiment serà indispensable per a poder donar una resposta adequada.

MESURES
Per tal de dur a terme un seguiment útil cal aplicar dues mesures que són complementàries entre elles:
-

Mantenir un registre i control de les mesures en aplicació. Es important dur a terme un
seguiment conjunt que posi en comú de totes les mesures aplicades per diverses àrees de
l’ajuntament, així com empreses contractades o organitzacions externes. Per aquest motiu cal
establir quina serà l’àrea responsable de la coordinació del seguiment i caldrà que recopili la
informació detallada de cada una de les mesures (especificada en cada una de les actuacions).
Es recomana elaborar una base de dades conjunta en format Excel, on s’anotin les
característiques de cada actuació, i que pugui esser completada amb un format estàndard per a
cada un dels responsables. A continuació se’n mostra un exemple que caldrà completar amb tots
els camps desitjats.

Mesura

-

Responsable

Data
d’execució

Lloc
d’execució

Característiques
tècniques
(si s’escau)

Previsió de
manteniment

Etc.

Aplicar indicadors de seguiment i avaluació de l’efectivitat de les mesures aplicades. Per altra
banda, un cop es té un registre complet de les mesures en aplicació, caldrà avaluar-ne la seva
efectivitat. Amb aquest objectiu, s’han definit els indicadors d’efectivitat de cada una de les
mesures proposades en el present Pla. Aquest indicadors s’hauran d’actualitzar anualment per
tal de poder avaluar-ne la seva evolució temporal i poder relacionar l’augment o disminució de
les diferents problemàtiques amb les mesures aplicades per mitigar-les en els diferents punts de
la ciutat. Es recomana també designar una persona responsable d’obtenir cada un dels indicadors
i un cop es disposi de tots, es puguin posar en comú per tal de fer-ne un anàlisis complert. Es
recomana un seguiment anuals dels indicadors i una actualització conjunta del Pla cada 5 anys.
Dins d’aquest seguiment és clau mantenir un registre de les incidències amb senglar, ja siguin
notificacions rebudes a través de la bústia d’avisos, com a través d’altres fonts. Disposar
d’aquesta informació permet localitzar les zones més conflictives i els tipus de conflictes més
freqüents que percep la població. Tot i això, cal destacar que no es tracta d’una informació
completa, ja que un cop s’ha avisat a l’ajuntament, encara que la problemàtica es repeteixi,
normalment no es torna a notificar.

Dur a terme aquest control de les mesures i seguiment de la seva efectivitat d’una manera conjunta serà
una eina clau per poder coordinar les diferents accions implementades per diverses àrees de
l’ajuntament, així com empreses o organitzacions externes. Tenir una visió de conjunt de la problemàtica
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i les mesures en aplicació en permetrà millorar la seva efectivitat, així com l’eficiència dels recursos que
s’hi destinen.

LLOC D’APLICACIÓ PRIORITÀRIA
Les mesures administratives seran d’aplicació a tot l’àmbit municipal.

AGENTS IMPLICATS
-

Ajuntament de Girona.

-

Equip de seguiment i avaluació d’efectivitat de les actuacions (propi de l’Ajuntament o
contractació externa).

INDICADORS DE SEGUIMENT
Els indicadors de seguiment s’han definit a l’apartat corresponent de cada una de les actuacions.

NORMATIVA I AUTORITZACIONS
No és necessari.
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7.3 Sectors prioritaris d’actuació
La Taula 7.2 mostra els conflictes identificats en cada un dels sectors de major conflictivitat
detectats (Secció 6.2.4) que són aquelles en que es recomana aplicar les actuacions de manera
prioritària. També s’indiquen les actuacions recomanades per a la mitigació o prevenció dels
diferents conflictes detectats:
Taula 7.2. Conflictes identificats i actuacions de gestió recomanades per a cada una de les zones més
conflictives identificades.

Sector
conflictiu

Sector
Nord-Oest
(Inclou barris de
Domeny,
Fontajau, Sant
Ponç, Pont
Major,
Montjuïc)

Conflictes
identificats
Concentració
d’individus en zones
on no es poden
organitzar batudes

1.1 Capturar senglars habituats
potencialment conflictius i reduir la
densitat de població en zones adjacents a
espais urbanitzats

Presència de senglar
en equipaments i
zones urbanes
properes a la llera del
riu

1.1 Capturar senglars habituats
potencialment conflictius i reduir la
densitat de població en zones adjacents a
espais urbanitzats
2.1 Evitar accés del senglar a fonts d’aliment
2.2 Adaptar la gestió dels espais verds urbans
per reduir l’oferta de refugi i aliment per
al senglar

X

X

2.1 Evitar accés del senglar a fonts d’aliment
Presencia de punts
d’alimentació de gats

Danys en conreus i
horta
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Mesures
iniciades

3.1 Evitar l’accés de senglar en conreus i
equipaments

Presència de brossa
dipositada a terra, al
costat dels
contenidors

Sector
Sud (Inclou
barris de Palau,
Montilivi, La
Creueta)

Actuacions aplicables1

Danys en
equipaments
esportius

4.1 Realitzar campanyes de sensibilització
ciutadana
5.1 Disposar de normativa i eines
administratives

X

2.1 Evitar accés del senglar a fonts d’aliment
4.1 Realitzar campanyes de sensibilització
ciutadana
5.1 Disposar de normativa i eines
administratives
1.1 Capturar senglars habituats
potencialment conflictius i reduir la
densitat de població en zones adjacents a
espais urbanitzats
3.1 Evitar l’accés de senglar en conreus i
equipaments
1.1 Capturar senglars habituats
potencialment conflictius i reduir la
densitat de població en zones adjacents a
espais urbanitzats

X

3.1 Evitar l’accés de senglar en conreus i
equipaments
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Sector
conflictiu

Conflictes
identificats

Danys en horta i
conreus

Actuacions aplicables1

Mesures
iniciades

1.1 Capturar senglars habituats
potencialment conflictius i reduir la
densitat de població en zones adjacents a
espais urbanitzats
3.1 Evitar l’accés de senglar en conreus i
equipaments

Presencia de punts
d’alimentació de gats

Presència de zones
amb vegetació densa
que actuen com a
refugi per al senglar

Carreteres
(N-II, C-66, C65)
1

Accidents de trànsit

2.1 Evitar accés del senglar a fonts d’aliment
4.1 Realitzar campanyes de sensibilització
ciutadana
5.1 Disposar de normativa i eines
administratives
1.1 Capturar senglars habituats
potencialment conflictius i reduir la
densitat de població en zones adjacents a
espais urbanitzats
2.2 Adaptar la gestió dels espais verds urbans
per reduir l’oferta de refugi i aliment per
al senglar
5.1 Disposar de normativa i eines
administratives
1.1 Capturar senglars habituats
potencialment conflictius i reduir la
densitat de població en zones adjacents a
espais urbanitzats
3.2 Promoure mesures per reduir accidents
de trànsit

X

X

X

Descripció de les actuacions a l’apartat 7.2
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7.4 Pressupost orientatiu de les actuacions
A continuació es fa una estima del cost per a cada una de les actuacions proposades (veure Taula
7.3). Es tracta d’accions molt diverses i que poden tenir costos molt variables, per tant s’indiquen
només a mode de referència els llindars de preus estimats, sense ser un recull exhaustiu dels
possibles pressupostos.
Taula 7.3. Estima de costos per a les diferents actuacions proposades en el present pla.

Actuacions

Costos estimats

1.1 Capturar senglars habituats
potencialment conflictius i reduir
la densitat en zones adjacents a
espais urbanitzats

- Els preus poden oscil·lar entre els 220 €/dia als 50.000-100.000
€/anuals en funció de si es contracta un servei puntual o bé es
fa una contractació anual que englobi tots els serveis
- Cal tenir en compte que s’han de tenir en compte també els
costos de gestió de cadàvers, control sanitari, etc.
- L’adequació de plecs administratius respecte gestió de residus
no comporta un cost extra.
- El cost de menjadores de gats adaptades és d’entre 50€-100
€/unitat més el cost d’instal·lació. Respecte els tancaments
perimetrals, veure costos de l’Actuació 3.1 d’aquesta mateixa
taula.
- L’adopció de bones pràctiques de jardineria repercutirà en una
disminució dels costos de manteniment.
- El cost estimat per una estassada de vegetació forestal
arbustiva és d’entre 600 €/ha i 1.500 €/ha depenent del
recobriment, alçada i diàmetre de la vegetació present així com
de les dificultats o impediments físics en la realització de les
feines.
- El cost d’execució de les franges perimetrals de prevenció
d’incendis forestals acostumen a requerir imports superiors als
1.200 €/ha i també varien en funció del tipus de vegetació i
orografia del terreny
- El cost d’instal·lació de tancament perimetral adequat per
senglar pot ser de fins a uns 40€/metre lineal, incloent tots els
materials necessaris, la instal·lació i trasllat de maquinària.
- La instal·lació de reforços en tancament existent oscil·la entre
27 € metre/lineal.
- El cost d’aquestes mesures serà assumit per les administracions
titulars de les vies de comunicació.

2.1 Evitar l’accés del senglar a fonts
d’aliment

2.2 Adaptar la gestió dels espais
verds urbans per reduir l’oferta
de refugi i aliment per al senglar

3.1 Evitar l’accés de senglar a
conreus i equipaments
3.2 Promoure mesures per reduir
accidents de trànsit amb senglar
4.1 Realitzar campanyes de
sensibilització ciutadana
5.1 Disposar de normativa i eines
administratives per facilitar la
gestió dels conflictes amb
senglar
5.2 Realitzar un seguiment dels
conflictes i efectivitat de les
mesures aplicades
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- Segons els costos de les campanyes realitzades per
l’ajuntament de Girona durant l’any 2019, els costos poden
oscil·lar entre 1.000 i 5.000 € en funció de les característiques.
- El cost d’aquestes mesures recauen als serveis jurídics de
l’ajuntament i puntualment poden requerir assessorament
extern d’especialistes en la gestió de fauna salvatge.
- El cost pot ser administratiu del propi ajuntament o es pot
realitzar un encàrrec a una empresa externa que en faci el
seguiment anual o quinquenal. Es cost d’actualització del Pla
pot estar al voltant de 8.000€ cada 5 anys.
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Annex 1. Plànols

ANNEX 1
Plànols
1. Cobertes del Sol
2. Cultius
3. Connectors ecològics: Índex de connectivitat terrestre i connectors
4. Connectors ecològics: Punts crítics per a la connectivitat
5. Incidències amb senglar
6. Localització de captures de senglar
7. Trams de concentració d’accidents amb senglar
8. Sectors de major conflictivitat amb senglar: Conjunt del municipi
9. Sectors de major conflictivitat amb senglar: Sector Nord-Oest
10. Sectors de major conflictivitat amb senglar: Sector Sud

COBERTES DEL SÒL

Límit municipal de Girona

Aiguamolls
Aigües continentals
Basses urbanes
Canals i basses i agrícoles
Boscos clars (no de ribera)
Boscos clars de ribera
Boscos densos (no de ribera)
CONSULTOR

Boscos densos de ribera
Plantacions de pollancres
Plantacions de plàtans
Conreus
Matollars
Prats i herbassars
Roquissars

Sòls nus forestals
Sòls nus urbans
Tarteres
Vies de comunicació
Zones d'extracció minera
Zones esportives i lúdiques
Zones urbanitzades
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