
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUIMENT DELS OCELLS 
AQUÀTICS DE LA GARROTXA 
2019 

 
 

 

  

 

2019 



 

  



 

Amb informació de: 

 

SEGUIMENT DELS OCELLS AQUÀTICS HIVERNANTS DE LA GARROTXA 
2019 

 

ESTAT I EVOLUCIÓ (2017-2019) DE LA RECÉN COLÒNIA DE CRIA DE 
BERNAT PESCAIRE 

 

DISSENY D’UN MONITOREIG DE BIODIVERSITAT PER A ZONES HUMIDES 
TEMPORALS DE LA GARROTXA 

 

 

 

Llistat de col·laboradors que han participat en el treball de camp aquest 2019: 
Albert Alonso, Blanca Pairó, Carme Guixeres, Carme Riu, Carol Feliz, Dani Carrillo, Emili Bassols, 

Emili Bassols, Fina Torres, Fran Trabalón, Galdric Mossoll Clos, Iara Jiménez, Jaume Fabregó, Joan 
Naspleda, Joaquim Buscà, Jordi Cànoves, Jordi Zapata, Mike Lockwood, Mònica Canal, Montse 
Escruela, Montserrat Sans, Noemí Segura, Paco Sánchez, Pancho Pou, Roger Llorenç, Rosa Vilar 

Pujol 
 

Disseny i revisió de la proposta de monitoreig de biodiversitat: 
 

Albert Alonso, Xavier Béjar, Dani Carrillo, Iara Jiménez, Mike Lockood, Joan Naspleda, Xavier 
Oliver, Pancho Pou, Paco Sánchez, Noemí Segura, Fran Trabalón, Félix Valero 

 
 

Redacció de l’informe: 
 

Albert Alonso, Iara Jiménez, Joan Naspleda 
Grup de treball per a les zones humides de la Garrotxa 

  



 

  



 

ÍNDEX 

1. INTRODUCCIÓ 7 

2. OBJECTIUS 7 

3. METODOLOGIA 8 

3.1. AUS AQUÀTIQUES HIVERNANTS 2019. SÈRIE 2008-2019 8 

3.2. COLÒNIA DE CRIA DE BERNAT PESCAIRE 8 

3.3. MONITOREIG DE BIODIVERSITAT. DISSENY 8 

4. RESULTATS I DISCUSSIÓ 9 

4.1.  AUS AQUÀTIQUES HIVERNANTS 2019. SÈRIE 2008-2019 9 

4.2. COLÒNIA DE CRIA DE BERNAT PESCAIRE 13 

4.3. MONITOREIG DE BIODIVERSITAT. DISSENY 14 

4.3.1. VEGETACIÓ 14 

4.3.2. ODONATS 14 

4.3.3. AMFIBIS 16 

4.3.4. AUS 16 

4.3.5. AIGUA 16 

4.3.6. PRESSUPOST 17 

4.3.7. INICI I ENTREGA 18 

5. BIBLIOGRAFIA 18 

 

 

  



 

  



 

1. INTRODUCCIÓ 

Els sistemes aquàtics continentals han patit greus regressions antropogèniques durant les darreres 
dècades. Són ecosistemes fràgils i en molts casos efímers, que alberguen espècies adaptades o 
especialitzades als ambients aquàtics. a més d’espècies generalistes. Podríem dir que són petits punts 
calents  (hotspots) de biodiversitat a nivell local i, en alguns casos, amb importància nivell regional i 
global. A la Garrotxa actualment aquest tipus d’ecosistemes són molt escassos i això fa que encara siguin 
més valuosos, per ser únics i testimonis d’antics aiguamolls d’interior.  

La bassa de can Ramonich, per exemple, és una zona humida temporal al mig de la plana agrícola de la 
vall d’en Bas, on hi ha reproducció exitosa de cuereta groga (Motacilla flava). Es tracta de les poques 
localitats de les comarques gironines on es reprodueix aquesta espècie pròpia d’aiguamolls, i l’única 
localitat a la comarca de la Garrotxa. L’estany de can Camps, al municipi de Tortellà, a més de ser una 
llacuna endorreica única a la comarca de la Garrotxa pel que fa a les seves característiques físiques, conté 
les úniques poblacions de jonc boval (Scirpus maritimus) i escordi (Teucrium scordium) de la comarca de 
La Garrotxa. La bassa dels Morrals, al municipi de La Vall de Bianya, tot i les seves petites dimensions i 
forta pressió industrial que fa que estigui en un estat molt degradat, suposa una localitat important per a 
ocells en migració com s’ha constatat amb cites de nombroses espècies d’aus en període de migració. 
També conté unes característiques ambientals que presumptament són importants per a les poblacions 
d’amfibis. 

Aquests tres exemples de basses temporals podríem suposar que són un reducte del que podien ser les 
zones humides temporals a la comarca de la Garrotxa, abans d’ésser dessecades per motius de producció 
agrícola o sóls edificables. A partir de la informació ambiental i biològica generada en aquestes zones 
humides fins ara, per l’Agrupació Naturalista i Ecologista de la Garrotxa, amb diversos informes anteriors, 
i per altres organitzacions, com l’associació Galanthus, i per nombrosos naturalistes, es creu convenient 
augmentar-ne una informació acumulativa i comparativa que permeti gestionar i millorar els ecosistemes 
aquàtics continentals de la Garrotxa. Per aquest motiu, amb el present treball, ens focalitzem en quin 
protocol de seguiment a llarg termini podem establir per obtenir dades físiques i biològiques a la bassa de 
can Ramonich, a l’estany de can Camps i la bassa dels Morrals.A més, el present treball també aporta 
informació sobre l’estat i l’evolució de la colònia de cria de bernat pescaire (Ardea cinerea) confirmada 
l’any 2017, al municipi de Sant Joan les Fonts, seguint aquest tema ja tractat en l’anterior informe. 
Finalment, com tots els informes anuals del seguiment dels ocells aquàtics de la Garrotxa, el present 
informe inclou també les dades dels censos d’aus aquàtiques hivernants actualitzat (dades 2008-2019).  

2. OBJECTIUS 

Els objectius d’aquest treball són tres: 

2.1. Aportar les dades corresponents al cens d’aus aquàtiques hivernants de la Garrotxa 2019. 
2.2. Analitzar l’evolució de la sèrie temporal 2008-2019 de les aus aquàtiques hivernants de la 

Garrotxa. 
2.3. Seguir l’estat i l’evolució de la colònia de cria de bernat pescaire (Ardea cinerea) a Sant Joan les 

Fonts. 
2.4. Dissenyar un protocol de monitoreig de biodiversitat que es pugui aplicar a zones humides de La 

Garrotxa que tenen un interès per al seu valor i per a la seva conservació ambiental. 



 

3. METODOLOGIA 

3.1. Cens d’aus aquàtiques hivernants 

La metodologia del cens simultani d’aus aquàtiques hivernants està ben desenvolupada en anteriors 
informes. 

3.2. Evolució de la colònia de cria de bernat pescaire 

S’ha visitat de manera periòdica la localitat de Sant Joan les Fonts on es troba la colònia de cria per 
detectar la presència de parelles reproductores, amb niu actiu o evidències de reproducció, i els polls. En 
tots el casos s’han comptat per fer un seguiment de l’evolució de la colònia.  

3.3. Monitoreig de biodiversitat a zones humides temporals de La Garrotxa. Disseny. 

S’ha reunit persones expertes en diferents àmbits de coneixement de la biodiversitat, flora i fauna, per 
dissenyar un protocol de seguiment de la biodiversitat en zones humides temporals de La Garrotxa. 
L’objectiu ha estat crear un protocol de seguiment (1) senzill d’aprendre i aplicar per persones 
naturalistes, (2) eficient i eficaç pel que fa a l’obtenció de dades acumulables i comprables a llarg termini, i 
(3) d’intensitat de mostreig moderada per fer-ho perdurable al llarg del temps. Amb aquestes tres 
premises s’han triat quatre grups biològics que estan estretament relacionats amb els sistemes aquàtics i 
poden ser indicadors del seu estat i evolució a llarg termini: flora vascular, amfibis, aus i odonats. 

Per a cada grup biològic s’han fixat mostrejos al llarg de l’any que puguin representar la major diversitat 
fenològica i major riquesa d’espècies de cada grup. Per cada mostreig s’ha fixat també un temps de 
mostreig estandarditzat per obtenir dades quantitatives de l’abundància de cada espècie i s’han establert 
mostrejos de dades complementàries per obtenir informació qualitativa (presència/absència, informació 
d’interès fenològic, etc.) important per tenir un coneixement més complet dels grups biològics estudiats, 
en cadascuna de les basses. Les metodologies i intensitats de mostreig fixades s’han fet en base a treballs 
de camp per al disseny mostral, experiència prèvia i expertesa de les persones que han participat en 
aquest disseny de protocol de seguiment.



4. RESULTATS I DISCUSSIÓ 

4.1 Cens d’aus aquàtiques hivernants de la Garrotxa 2019 

Taula 1. Cens d’aus aquàtiques hivernants 2019, fet el dia 12/1/2019 en 9 localitats (conca del Fluvià). Per cada espècie hi ha el % d’exemplars respecte 
l’abundància total d’aus aquàtiques comptades a tota la comarca de la Garrotxa. A la part inferior de la taula hi ha l’abundància total d’exemplars i la riquesa 
específica per cada localitat de cens, i també pel conjunt de localitats que conformen la Capçalera del Fluvià i el Fluvià Tram Mig, respectivament. 

 

 

  

 Capçalera del Fluvià Fluvià Tram Mig   
 La Vall de 

Bianya 
La Moixina i 

Estanys de Jordà 
La Vall 

d'en Bas 
Olot 
oest 

Olot 
est 

La 
Canya 

Castellfollit 
de la Roca 

Argelaguer Sant 
Ferriol 

Total % 

Ànec collverd 10 2 13 211 84 57 13 45 59 494 58,9 
Cuereta torrentera 18 1 3 11 4 7 13 13 1 71 8,5 
Corb marí gros 7 7 30 44 5,3 
Bernat pescaire 13 7 2 1 2 6 2 33 3,9 
Repicatalons 32 32 3,8 
Polla d'aigua 3 1 1 5 3 12 4 29 3,5 
Gavià argentat 2 5 2 1 3 11 2 26 3,1 
Fredeluga 20 20 2,4 
Merla d'aigua 5 1 7 3 1 17 2,0 
Becadell comú 3 8 1 1 3 16 1,9 
Blauet 2 4 1 2 3 2 14 1,7 
Rossinyol bord 2 3 5 3 13 1,6 
Cabusset 7 7 0,8 
Becadell sord 3 1 1 1 6 0,7 
Trist 3 3 6 0,7 
Martinet blanc 2 1 3 0,4 
Rascló 2 1 3 0,4 
Agró blanc 1 1 2 0,2 
Xarxet comú 1 1 0,1 
Xivitona 1 1 0,1 
Total Abundància 55 9 101 231 97 86 37 117 105 838 100,0 
Total Riquesa 8 4 13 7 5 10 7 15 10   
 579 exemplars , 16 espècies 259 exemplars , 16 espècies   



Amb els censos simultanis d’aus aquàtiques hivernants 2019 s’han comptat 838 ocells de 20 
espècies diferents (taula 1). Les dues espècies censades més abundants han estat l’ànec 
collverd (494 ex.) i la cuereta torrentera (71 ex.), un resultat del tot normal perquè es tracta 
d’espècies molt comunes i distribuïdes per tota la comarca. Les següents espècies més 
abundants han estat el corb marí gros (44 ex.), el bernat pescaire (33 ex.) i el repicatalons (32 
ex.). En aquest darrer cas és molt variable la seva abundància en els censos perquè depèn de 
major o menor arribada d’exemplars hivernants. Enguany és destacable el nombre de 
becadells sord (Lymnocryptes minimus) comptats ja que es tracta d’una espècie molt escassa, 
tot i que regular a comarques interiors catalanes i també a la Garrotxa. També el nombre de 
becadell comú (Gallinago gallinago) ha estat elevat, el més elevat de la sèrie disponbile (2008-
2019). 

Pel que fa a la variació interanaual de l’abundància d’ocells aquàtics hivernants ha estat un any 
normal molt semblant als anys previs (Figura 1). 

Al llarg del període 2008-2019 les espècies que pressumptament tenen una tendència positiva 
en el període 2008-2019 són el bernat pescaire, la merla d’aigua, la cuereta torrentera i el 
rossinyol bord. En el cas de les dues darreres espècies aquesta tendència podria ser a causa 
d’un problema de mostreig, ja que són espècies terrestres, molt vinculades a ambients 
aquàtics, i els darrers anys és quan s’ha tingut un convenciment de comptar-los, de manera 
que haurem de veure els propers anys. En el cas de la merla i el blauet és molt possible que la 
tendència positiva que s’insinua estigui relacionada amb la recuperació que estan fent les 
seves poblacions per la millora progressiva de la qualitat ambiental. Caldria veure, però, quines 
millores de qualitat ambiental estan afavorint aquestes espècies. Amb tendència negativa, 
però amb una lleugera recuperació darrerament hi ha la polla d’aigua i el cabusset. S’haurien 
d’estudiar les causes concretes que han afectat negativament aquestes espècies estrictament 
aquàtiques durant la darrera dècada. 

 

Figura 1. Abundància total d’aus aquàtiques hivernants de La Garrotxa censades anualment 
mitjançant itineraris de cens simultanis, realitzats entre el 10 i el 20 de gener. 



Taula 2. Abundància d’aus aquàtiques hivernants per cada espècie en el període 2008-2019.  Nota: S’han exclós les espècies no identificades, però se n’ha 
mantingut la presència en el sumatori total d’abundància. 

Espècie 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Agró blanc 3 4 2 3 1 8 5 2 1 2 5 2 
Ànec carolí 1 
Ànec collverd 330 252 400 541 618 514 547 472 556 575 452 494 
Ànec cullerot 1 
Ànec griset 2 1 
Ànec mandarí 5 2 1 3 1 20 
Ànec xiulador 2 1 1 1 1 
Becada 1 2 
Becadell comú 1 8 1 10 4 16 
Becadell sord 1 1 6 
Bernat pescaire 13 15 22 27 26 25 20 21 21 33 53 33 
Blauet 3 6 3 8 3 5 5 6 9 20 14 
Cabusset 5 2 4 13 15 11 7 6 12 10 5 7 
Corb marí gros 61 66 128 86 70 64 81 72 59 71 150 44 
Cuereta torrentera 26 44 55 47 34 60 31 55 75 71 
Esplugabous 1 
Fotja 2 5 1 1 
Fredeluga 1844 20 10 20 13 16 12 53 20 
Gavià argentat 51 24 41 9 37 9 9 8 24 16 26 
Grua 13 
Martinet blanc 1 5 3 
Merla d'aigua 1 4 11 6 9 6 15 10 14 10 17 
Polla d'aigua 46 33 19 24 32 29 20 19 11 8 8 29 
Rascló 1 1 2 3 1 3 
Repicatalons 23 5 8 2 1 20 3 32 
Rossinyol bord 13 5 13 2 5 10 9 5 27 13 
Trist 6 
Xarxet comú 5 2 5 5 0 1 6 1 
Xivita 1 1 2 
Xivitona 2 1 1 
Total 529 396 2505 812 910 740 782 709 739 857 931 838 

  



 

 

Figura 2. Evolució 2008-2019 de l’abundància d’exemplars de les 12 espècies d’aus aquàtiques hivernants més comunes (observades >70 % dels anys).
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4.2. Evolució de la colònia de cria de bernat pescaire 

Anteriorment a l’any 2017, s’havia detectat algun indici puntual d’intent de reproducció de 
bernats pescaires a les comarques gironines. És el cas d’un exemplar observat als estanys de 
Sils portant una branca en època de reproducció. Tot i això, mai s’han trobat evidències d’una 
reproducció exitosa, ni per tant, tampoc d’una colònia estable. 

Va ser el 2017 que es va localitzar per primera vegada una colònia de cria de bernats pescaires, 
localitzada dins el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. Concretament està situada 
al Fluvià dins el terme municipal de Sant Joan les Fonts, a la zona del bosc de Morunys. 

En el primer any va estar formada per dues parelles que van construir dos nius i es van 
reproduir amb èxit amb 3 i 4 polls. 

L’any 2018 es va continuar el seguiment de la colònia de bernats pescaires. Es va constatar 
l’establiment de la colònia amb quatre parelles reproductores que van tirar endavant un total 
de 12 polls. 

El 8 d’Abril de l’any 2019 s’han pogut comptar un total de 6 nius amb presència d’un adult 
covant. A primers de maig s’han pogut comptar els polls de 3 nius, amb 3 polls cadascun. Els 
altres tres nius en els quals s’havia observat un adult covant, deixen d’estar visibles degut a 
una gran presència de fulles, afavorides per un abril plujós. La mitjana de polls per niu és de 3 
polls i utilitzem aquesta data per estimar el nombre de cries de bernat pescaire d’enguany. 

Les dades dels darreres anys confirmen una clara tendència de creixement de la colònia de 
bernats pescaires. 

 

Taula 3 i Figura 3. Evolució del nombre de nius i polls durant el període 2017-2019 a la recén 
colònia de cria de bernat pescaire (Ardea cinerea) establerta a Sant Joan les Fonts. 

 

 

 

 

 

 

             

 

  

 Nombre de... 
 Nius Polls 

2017 2 7 (4+3) 
2018 4 12 (4+3+3+2)  
2019 6    ±18 (3+3+3+x+x+x)  



 

4.3. Monitoreig de biodiversitat a zones humides temporals de La Garrotxa. Disseny. 
 
El monitoreig de biodiversitat senzill, eficient, eficaç i de moderada intensitat que s’ha 
dissenyat amb un grup d’experts multidisciplinar (explicat a les seccions 2.4 i 3.3 del present 
informe) té els següents objectius específics:  

 Millorar el coneixement sobre els sistemes estudiats mitjançant la recopilació 
d'informació sobre la diversitat d’espècies i l'evolució de les seves comunitats. 

 Detectar possibles canvis en la biodiversitat que permetin avaluar l'efecte de les 
actuacions reaitzades o plantejar noves accions de conservació. 

 Establir un registre de les variacions en els nivells d'aigua i les dinàmiques d'inundació 
de cada espai. 

 Estudiar la qualitat de l'aigua i la seva evolució. 
 
El monitoreig consisteix en un procés d'observació repetida en l'espai i el temps de certs 
elements del medi, amb l'objectiu de generar dades estandarditzades comparables en el 
temps. En aquest cas s'han considerat 5 indicadors a tenir en compte, 4 corresponen a grups 
biològics considerats claus en l'ecosistema a estudiar, i el 5è es tracta de l'element vertebrador 
del sistema, l'aigua. Per a cada indicador, s’ha fixat el següent procediment i intensitat de 
mostreig (taula 4). 
 
4.3.1. Vegetació 
 
Es faran dues visites anuals, una a la primavera i una altra a l'estiu amb l’objectiu de 
cartografiar l’estat de la vegetació i caracteritzar cadascuna de les comunitats detectades. Es 
determinarà a cada espai les espècies concretes que mereixen un seguiment exhaustiu 
(espècies molt rares, amenaçades o invasores) de les quals es realitzarà un seguiment del 
número d’exemplars o àrea ocupada segons les característiques de l’espècie. 
 
4.3.2. Odonats 
 
Es realitzaran 5 visites, una cada mes, durant els mesos de maig, juny, juliol, setembre i 
octubre, de manera a poder detectar la presència de totes les espècies que freqüenten l'espai. 
A cada espai caldrà determinar els punts estratègics des dels quals fer l'observació, que es 
durà a terme en un temps limitat (30 min). Els comptatges podran ser estandarditzats (5 min 
des d'un punt fix), o  lineals.  Es prendrà nota de les espècies detectades i la seva abundància. 
  



Taula 4. Resum de les característiques del monitoreig de biodiversitat a llarg termini que s’ha dissenyat per implementar-se en zones humides temporals de 
La Garrotxa. Es resumeixen els tipus i mètodes de mostreig emprats, els períodes de mostreig, el nombre total de mostrejos anuals per a cada localitat 
estudiada, la franja horària i la durada, i les dades bàsiques obtingudes 

 
 
Taula 5. Calendarització dels mostrejos per grup indicador al llarg de l'any. Els mostrejos que abarquen dos mesos significa que és indiferent el mes que es 
mostregi dins aquell període de mostreig. 
 

 Característiques dels mostrejos 
 Tipus / Mètodes Períodes Nombre anual Franja Durada Dades i variables 

Odonats Itinerari de cens, observació Maig, Juny, Juliol, 
Setembre, Octubre 5 Matí 60’ Espècies 

Abundància (adults) 

Amfibis Diversitat de microhàbitats, 
observació, audició 

Febrer - Març, Abril - 
Maig, Juny 

4  
(1 diürn i 3 nocturns) 

Diürn  
Nocturn 

60’ 
60’ 

Espècies 
Abundància (postes, larves i adults) 

Ocells Punts i itinerari de cens, 
observació 

Gener, Febrer, Abril, 
Maig 4 Matí 60' Espècies 

Abundància 

Vegetació Prospecció Maig, Setembre 2 Diürn 120' Cartografia de vegetació  
Espècies rares i invasores a seguir 

Aigua Mesura, mostra Gener, Abril 2 Indiferen
t 15' Profunditat 

Variables físiques i químiques 

Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre 
    Vegetació   Vegetació  
    Odonats Odonats Odonats  Odonats Odonats 
 Amfibis Amfibis Amfibis     

Aus Aus  Aus Aus      
Aigua   Aigua       



4.3.3. Amfibis 
 
La metodologia segueix els protocols iniciats a través del SAC (Seguiment d’Amfibis de 
Catalunya) entre 2004 i 2008, i el SARE (Seguimiento de Anfibios y Reptiles de España) des del 
2008 fins l’actualitat. S’estableixen dos tipus de mostrejos: diürn i nocturn. 

 El mostreig diürn consisteix, prèvia caracterització dels hàbitats, en la recerca activa 
d’adults, postes i larves en diferents punts que representin la diversitat de 
microhàbitats. Es determinarà la presència/absència a través de l'observació. 

 El seguiment nocturn és auditiu i visual. L’observador enregistra els cants d’amfibis 
durant un mínim de 3 minuts. Es determina l'abundància a partir d'un índex de cants 
en punts d'escolta i del comptatge d'individus en els transectes d'aproximació.  

Per tal d’obtenir dades el màxim representatives de les espècies presents en l’àmbit d’estudi 
es faran tres campanyes anuals de mostreig entre el febrer i el juny. 
Cadascun dels serveis nocturns es realitzaran durant les primeres quatre hores posteriors a la 
posta del sol i amb condicions meteorològiques favorables: humitat elevada i/o precipitació 
suau, temperatures suaus i poc vent per incrementar la probabilitat de detecció. 
 
4.3.4. Aus 

 
Els censos d’aus s’hauran de dur a terme dues vegades durant l’hivern i dues més durant la 
primavera: gener i febrer, i abril i maig, respectivament. Els censos consisteixen en identificar i 
comptabilitzar els ocells que fan ús directe de la zona humida o intereccionen en aquesta.  
El temps de mostreig en cada una de les zones humides serà d’una hora de duració, comprés 
per 3 comptatges de 20 minuts cadascun, que es realitzaran des de 3 punts diferents. Cada 
punt/transecte de mostreig conformarà un llistat independent dels individus i espècies 
detectades. Un cop finalitzat el cens, es quantificaran els individus totals per a cada espècie 
presents a la zona prospectada, evitant comptatges dobles per presència dels mateixos 
individus detectats des dels diferents punts de censat, i es diferenciarà la totalitat d’espècies 
d’aus aquàtiques vers les no aquàtiques. 
 
A  banda dels censos d’hivern i primavera, al llarg de l’any es realitzaran un mínim de dues 
visites més a cada bassa, a l’època que sigui més adequada segons el criteri del responsable, 
per aportar dades complementàries de caire qualitatiu. També es recopilaran totes les dades a 
les que es tingui accés a través de portals d’accés lliure, cites directes d’ornitòlegs, registres 
acústics, registres per fototrampeig, etc. 
 
4.3.5. Aigua 
 
Dos cops l'any, a l'hivern i a la primavera, es procedirà a mesurar la profunditat de l’aigua en 
dos punts per a cada una de les zones mostrejades, i a agafar mostres pel seu posterior anàlisi 
químic. 
 
  



 

Taula 6. Coordenades (UTM31N – ETRS89) dels punts de mesura de la profunditat de l’aigua 
 

Coordenades UTM31N - ETRS89 
Punt Est Nord 

Estany de Can Camps (punt 1) 468725.8 4675932.6 
Estany de Can Camps (punt 2) 468753.0 4675942.8 

Can Ramonich (punt 1) 454392.2 4667733.2 
Can Ramonich (punt 2) 454394.3 4667708.2 

Bassa dels Morrals (punt 1) 456465.2 4673551.4 
Bassa dels Morrals 2 (punt 2) 456421.6 4673528.0 

 
 
4.3.6. Proposta de pressupost anual (a partir de gener de 2021) 
 
El pressupost per a realitzar el monitoreig de biodiversitat amb la intensitat de mostreig que 
s’ha dissenyat té un cost de 2070 euros + IVA, que inclou els desplaçaments, el mostreig, una 
anàlisis de dades bàsica i un informe anual. Aquest preu és a part dels treballs dels censos 
d’aus aquàtiques hivernants de la Garrotxa (500 euros + IVA) i els seguiment de les poblacions 
específiques d’aus que s’estableixen segons necessitats (700 euros + IVA), com els dormidors 
de corb marí gros o la colònia de cria de bernat pescaire. Sumant tots els projectes, els que 
venim fent, i aquesta proposta nova a llarg termini, el cost total anual seria de 3270 euros + 
IVA. 
 
Taula 7. Pressupost desglossat del nou monitoreig de biodiversitat a llarg termini aplicat a tres 
zones humides temporals de La Garrotxa. 

 
 
 

V EG E TAC IÓ 2 6 1 2 0 6 0 3 6 0 ,0 0
O D O NAT S 5 1 5 6 0 3 0 4 5 0 ,0 0
AMF IB IS  d iü rn s 1 3 6 0 3 0 9 0 ,0 0
AMF IB IS  n oc tu rn s 3 9 6 0 3 0 2 7 0 ,0 0
AUS  AQ U ÀTIQ UE S 4 1 2 6 0 3 0 3 6 0 ,0 0
D AD E S  C O MPL . 1 8 0 ,0 0
AIG UA 2 6 0 ,0 0
ANÀL IS I 1 8 0 ,0 0
IN F O R ME 1 8 0 ,0 0
T O TA L 2 0 7 0 , 0 0
IVA 2 1 ,0 0 % 4 3 4 ,7 0
T O TA L  I VA  I N C L . 2 5 0 4 , 7 0

Nº C E NS O S  
/LO C AL ITAT

Nº C E NS O S  
T O TAL

T E MPS  D E L  
C E NS  (m in )

PR E U D E L  
C E NS  (€ )

C O S T  
A N UA L  ( € )



 

 
4.3.7. Inici i entrega dels treballs 
 
El monitoreig de biodiversitat amb tot el seu desplegament s’iniciaria el proper gener de 2021. 
Aquest 2020 però, al llarg de les properes setmanes i mesos, ja es practicarien els mostrejos, 
per a cada grup indicador, com a mínim en una ocasió. Aquest primer mostreig serviria  

 per obtenir dades en el temps 0. Per exemple a can Camps començaran treballs de 
restauració ambiental properament i cal tenir un mostreig abans dels seus inicis.  

 per ajustar aspectes que puguin millorar la qualitat del mostreig i les dades obtingudes.  
Pel que fa al grup de les aus, aquests mostrejos de 2020 ja s’han practicat al llarg del primer 
semestre de l’any i han servit per ajustar i avalar el disseny proposat. 
 
L’informe de les dades 2020 s’entregaria el desembre de 2020 i no variarien les condicions de 
pressupost respecte l’any 2019. A partir de gener de 2021 començaria la proposta de 
monitoreig multidisciplinar a les zones humids temporals i continuaria el seguiment d’aus 
aquàtiques de La Garrotxa, amb la nova proposta de pressupost. L’entrega i exposició de les 
dades de cada any es faria sempre que fos possible durant el mes de desembre del mateix any.  
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