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PRESENTACIÓ  

Després que a principis dels anys 90 s’extingís l’os bru (Ursus arctos) 
a l’àrea central dels Pirineus, a mitjans d’aquest mateix decenni 
s’iniciaren les primeres accions, amb el lideratge del govern francès 
i el vist i plau del govern espanyol, aragonès, navarrès i català, per 
recuperar l’espècie amb oposició per part del sector primari local. Vist 
que les mesures implantades i els esforços invertits no donaven els 
resultats esperats, neix la necessitat de buscar noves mesures que 
permetin la millora genètica de l’espècie i a la vegada,  millorar la seva 
coexistència amb el sector apícola i ramader. 

Exemplar d’os, foto realitzada amb càmeres de fototrampeig del projecte Piroslife. 

El projecte PirosLife “Consolidació de la població de l’os bru en un 
territori fragmentat: Pirineus centrals” (LIFE13 NAT/ES/001394), va 
començar l’1 de juliol de 2014 i va finalitzar el 31 d’octubre de 2019. El 
projecte va estar coordinat pel Departament de Territori i Sostenibilitat 
de la Generalitat de Catalunya i va comptar amb els socis col·laboradors 
de Conselh Generau d’Aran, Forestal Catalana SA, Fundación Oso Pardo 
i la Universitat de Lleida. El pressupost d’execució va ser de 2.435.639 
Euros, el 75% del qual va ser d’aportació de la Comissió Europea, a 
través del programa LIFE.

L’objectiu principal del projecte era el d’implementar una sèrie 
d’accions que permetessin consolidar el futur de l’os bru al Pirineu 
en un entorn favorable. Les accions plantejades havien de permetre 
conèixer i intentar consolidar genèticament la població, dissenyar una 
xarxa d’espais de connectivitat per l’os, treballar per minimitzar el 
risc d’atacs a la ramaderia i apicultura, generar un clima d’acceptació 
i coexistència i finalment, incrementar i millorar els espais de 
coordinació internacional en relació a l’os. 

D’entre les accions, prenen una especial rellevància les tasques 
executades per la prevenció de danys provocats per aquest plantígrad 
al sector apícola i ramader. L’assoliment d’aquest objectiu és una de les 
claus per tal de millorar la coexistència i l’acceptació d’aquesta espècie 
(catalogada com a prioritària per la Directiva Hàbitats) per part de la 
població local.

Agrupament de ramats a alta muntanya amb vigilància del pastor i el gos de protecció 
dels ramats. 

En aquest manual s’expliquen les línies de treball que es van desenvolupar 
durant el projecte Piroslife amb el sector ramader en relació a l’aplicació 
de mesures de prevenció de danys, amb la finalitat de donar-les a 
conèixer i la voluntat  que la iniciativa pugui ser extrapolable a d’altres 
indrets amb característiques similars. El projecte fou desenvolupat en 
els espais de la xarxa natura 2000 de  Baish Aran, Alt Pallars, Era Artiga 
de Lin – Eth Portillon, Aigüestortes.

Als boscos de caducifolis, l’os hi troba molt d’aliment.

Foto: PirosLife

Foto: Pepe Camps

Foto: Óscar Rodbag
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1. L’OS I LA INTERACCIÓ AMB EL SECTOR 
PRIMARI

La presència d’ossos en un territori, com espècie apical de la xarxa 
tròfica, produeix tota una sèrie d’accions en cascada que donen 
complexitat als sistemes ecològics i que normalment són difícils de 
preveure.

L’os és una espècie omnívora amb una alimentació basada en vegetals, 
insectes i carn. El percentatge de la seva dieta de la fracció animal es 
calcula entre un 20 i un 30% (incloent insectes i mamífers).

Pel que fa a la seva alimentació vinculada a la proteïna animal, es tracta 
d’un animal oportunista, ja que principalment aprofita carronyes, i 
tot i que no és un gran “caçador”, és capaç de caçar tant ungulats 
salvatges de mida petita com animals domèstics, especialment  ovins 
i caprins. Alguns exemplars concrets d’ossos són capaços de depredar 
animals de mida superior com bovins i equins.
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Depredacions al sector primari. Anys 2015-2019
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Nombre de danys per sector

Boví - equí

Foto: Óscar Rodbag
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2. PROGRAMA DE PREVENCIÓ

2.1 Premises inicials

L’adopció de bones pràctiques en la gestió del bestiar i la instal·lació 
de diferents mesures de prevenció són les eines més eficaces per 
la protecció del sector ramader davant dels grans carnívors.  Les 
mesures a aplicar, en indrets on fa anys que no s’apliquen mesures 
de prevenció, requereixen d’un esforç considerable per part de les 
administracions i dels ramaders. 

Existeixen dues premisses imprescindibles. Per una banda la 
implicació i participació activa del ramader; per l’altra, la necessitat 
d’optimització dels recursos. Sense ambdues, la gestió per la reducció 
de la conflictivitat entre el sector ramader i la presència d’os bru 
resulta gairebé impossible

2.2 Crear un document de treball

El primer pas és la redacció, per part de l’Administració competent, 
d’un programa anual de prevenció de danys al sector primari on es 
detallen les actuacions previstes en la prevenció en aquest sector 
en zones de presència de grans carnívors, així com també els criteris 
que han de complir les explotacions per tal de poder-se acollir al 
programa. 

Un dels punts principals del programa és determinar la zona on 
s’aplicarà el pla de prevenció de danys. Durant el projecte s’ha definit 
una Zona de Presència Permanent  (ZPP) determinada pels indicis de 
presència d’os dels darrers 4 anys.

Zona Presència Permanent

Comarques

Val d’Aran

Ribagorça
Pallars Sobirà

Pallars 
Jussà

05 10Km

Amb el programa aprovat, des de l’Administració es contacta amb els 
propietaris d’explotacions del sector ramader i s’hi manté una primera 
reunió per tal d’explicar-los cada un dels aspectes del pla. 

La correcta temporització del procés i execució del programa és molt 
rellevant per tal de garantir-ne l’èxit.

Mapa de la zona de 
presència permanent d’os 
bru

Exemplar d’os. Foto realitzada amb càmeres de fototrampeig del projecte PirosLife
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3 EL CAS DEL BESTIAR OVÍ I CABRUM

La predació d’ossos sobre ungulats domèstics de mida petita (ovelles 
i cabres) forma la gran part dels danys produïts al sector primari. Per 
aquest motiu, el projecte ha desenvolupat un pla integral de suport a 
aquest  sector. 

El Projecte PirosLife ha promocionat l’agrupació de ramats locals 
en una sola ramada amb la finalitat de poder aplicar mesures de 
prevenció. El projecte assumeix el cost del pastor (vigilància 6 dies 
a la setmana), les inversions en infraestructures de pernoctació dels 
pastors (cabanes i mòduls) i els mitjans de protecció nocturns (tancats 
electrificats). 

 

Mesures de orevenció de danys al sectori primari.

L’adhesió dels propietaris/es d’explotacions ramaderes  al programa 
de prevenció que ofereix el projecte és voluntari, i no tots els ramaders 
de ZPP s’hi acullen.

Tanmateix, cal dir que un percentatge rellevant sí que s’hi s’adhereix. 
En el relació al sector caprí en ser un tipus de bestiar minoritari, 
resulta complicat poder conformar una ramada dins els límits 
establerts i aquest fet ha produït que algun ramat, no s’hagi pogut 
acollir al programa. Tot i això l’any 2019, gràcies al projecte PirosLife 
s’ha realitzat una prova pilot de gestió d’una ramada mixta de bestiar 
oví i cabrum que, en cas que l’experiència sigui positiva, es valorarà 
en un futur poder implementar aquest model en altres agrupaments.

Agrupament mixt d’ovelles i cabres a alta muntanya.

3.1 Reunions prèvies

Un cop els ramaders manifesten el seu acord en l’acolliment al pla 
de prevenció de danys, s’hi manté una coordinació, mantenint una 
sèrie de reunions explicatives on s’estableix el funcionament bàsic 
de l’agrupament, les dates d’inici i finalització, la logística (nombre de 
cabanes i sectors de pastures) i el servei de vigilància que contracta.

Reunió entre tècnics de l’administració i ramaders locals.

Foto: Pepe Camps

Foto: PirosLife

Foto: PirosLife
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Tots els acords adquirits pels ramaders i l’administració es plasmen 
en un conveni que signen les dues parts abans de començar l’agru-
pament. 

Els compromisos són els següents:

Per part del ramader:

• Pujar el bestiar amb un estat sanitari correcte
• Tenir les ovelles marcades
• Realitzar cures periòdiques 
• Gestionar animals que dificulten el maneig del ramat
• Substituir el pastor els dies de descans setmanal  

Per part de l’administració: 

• Contractar el servei de vigilància dels ramats durant el període 
d’estiu, amb un màxim de 5 mesos.

• Inversions en realització i manteniment d’infraestructures 
• Contractar una assegurança en cas que hi hagi baixes que no si-

guin causades per os.

Un altre aspecte rellevant que es tracta a les reunions són els drets 
a indemnitzacions en cas de danys originats per l’os, segons el que 
estableix la legislació vigent (ORDRE AAM/147/2014, de 8 de maig, per 
la qual es modifiquen els annexos del Decret 176/2007, de 31 de juliol, 
regulador dels procediments de compensació de danys i perjudicis 
causats a l’agricultura i la ramaderia per espècies animals protegides 
de la fauna salvatge 
autòctona)

D’altra banda, s’han 
realitzat tres jornades 
de formació  amb ra-
maders en relació a la 
tasca i la importància 
dels gossos de protec-
ció en la gestió del ra-
mat a la muntanya. 

Programa de la jornada: Gestió de gossos de protecció de ramats.

Jornada tècnica 
EL PONT DE SUERT, 26 de novembre de 2016

Gestió de gossos de 
protecció de ramats 

Organització 

Presentació 

Els gossos de protecció de ramats 
(mastins) són una eina ancestral que 
els ramaders han anat seleccionant 
per tal de protegir els ramats contra 
atacs de fauna salvatge, com llops, 
guineus, óssos, i altres depredadors.  

Actualment també és una bona eina 
per evitar també atacs de gossos 
erràtics i ensalvatgits. 

Aquesta jornada vol oferir una visió 
general de la funció d’aquests animals 
i sobretot incidir en el procés de 
socialització ja que és el que 
acostuma a ser més difícil i pot acabar 
comportant que el gos no sigui apte 
per la protecció si no es realitza 
correctament. 

Col·laboració 

@ruralcat 

Programa 

17.00 h Inscripcions 

17.05 h Presentació de la Jornada 
Representant del Departament de Territori i Sostenibilitat. 

17.10 h Gossos de protecció de ramats, races, caràcters, orígens i 
funcionalitats 
Sr. Xavier Manteca. Servei d’Etologia de l’Hospital Clínic Veterinari, 
Universitat Autònoma de Barcelona.

17.40 h El muntanya dels Pirineus, alimentació, atencions, i vigilància 
sanitària 
Sra. Marta Amat. Servei d’Etologia de l’Hospital Clínic Veterinari, 
Universitat Autònoma de Barcelona.

18.25 h Introducció del gos de protecció al ramat 
Sr. Gabriel Lampreave. Cos d’Agents Rurals. 

18.55 h Experiència pràctica de gossos de protecció en un ramat d'ovelles 
Dirk Madriles. Ramader/pastor amb experiència.

19.20 h Passes de vídeos de gossos de protecció treballant 

20.00 h Fi de la Jornada 

Lloc de realització 

Piscifactoria de Pont de Suert 
Ctra. Pont de Suert 
25520  EL PONT DE SUERT 

1234 / 3,00

Inscripcions 

La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través de: 
info.aiguestortes@apn.net; pnaiguestortes@gencat.cat (Tel.: 973696189)  

També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades 
del PATT del portal RuralCat: 
www.ruralcat.net/preinscripcionspatt  

160714 / 3,00 
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3.2 Control de bestiar

Els pastors són els responsables d’omplir el llibret de control del 
bestiar que puja a muntanya i de les incidències que hi hagi.  A final 
de temporada es separa la ramada en els ramats de cada propietari i 
es conten tots els animals. 

Control de bestiar al final de temporada.

3.2.1 Reunio de valoració

Un cop acabada  l’època de pastura estival de muntanya i amb 
les ovelles altre cop al poble,  és el moment de fer valoració de la 
temporada, tant amb els ramaders com amb els pastors: estat de 
les ovelles, danys produïts, ovelles extraviades,  problemes sanitaris 
sorgits... Per tant, serà un bon moment per avaluar la temporada i 
plantejar millores per a la temporada següent.

3.3 El grup ramat: facilitats de gestió pel pastor

3.3.1 Profilaxis i cura

Les dures condicions a les muntanyes pirinenques, fortes pendents, 
tarteres, roques, fang, barrancs, juntament amb l’augment d’exemplars 
en el ramat, lluites entre mardans de diferents ramats, pot provocar 
que els animals puguin patir ferides durant la temporada de muntanya. 
El tractament d’algunes de les ferides és imprescindible per tal 
d’evitar la mort de l’animal. Per tal de dur una bona gestió d’aquesta 
casuística, un cop a la setmana es troben tots els propietaris amb el 
pastor i ramat per poder dur a terme les possibles cures pertinents. 

Tanmateix, en aquests espais de trobada s’aprofita per retirar aquells 
exemplars que poden haver perdut la condició física necessària per 
seguir el ramat o perquè estan a punt de parir. Animals amb dificultat 
per seguir el ramat poden provocar que es facin escamots, la qual cosa 
dificulta la gestió per part del pastor a l’hora de  tancar-lo a la nit.  Per 
la realització de les cures cal disposar d’una pleta per poder supervisar, 
escollir i separar momentàniament el bestiar a tractar. 

Tasques de cura i supervisió de bestiar a alta muntanya.

3.3.2 Després d’un atac, supervisió de la zona

Les conseqüències d’un atac d’os bru al ramat poden ser molt 
diverses: des de la mateixa pèrdua d’individus predats, passant per 
totes les anomenades pèrdues indirectes: avortaments, reabsorcions 
o desaparicions d’ovelles. El cas d’estimbades en bestiar vigilat és 
molt rar, ja que el pastor sempre apleta els animals en llocs segurs.

Danys provocats 
per atacs d’os al 
sector primari.

Foto: PirosLife

Foto: PirosLife

Foto: PirosLife
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3.3.3 La Muntanya

A la zona dels Pirineus catalans on actualment hi ha presència d’os 
la selecció de l’àrea de pastura amb unes condicions òptimes és una 
altra de les claus de l’èxit del programa. La seva localització, així com 
dimensions, orografia, accessos i la qualitat de les pastures són els 
principals factors que incideixen en la tria de la localització de les 
zones de pastura, tot i que a vegades, tant l’orografia general del 
Pirineu axial com el context social no faciliten aquesta elecció.

Establiment de zones de pastures (eines de facilitació dels 
ajuntaments, ordenances municipals)

Des de l’administració local es pot col·laborar en la gestió 
d’agrupaments de muntanya per aplicar mesures de prevenció. Dos 
exemples clars són la construcció de cabanes de pastor en forest de 
la seva titularitat o ordenances municipals que permetin l’excepció de 
pagament de pastures per a ramats del municipi que s’hagin de canviar 
d’indret de pastures a causa de la seva participació als agrupaments i 
hagin d’anar en una forest on no tinguin drets comunals.

Infraestructures necessàries (cabanes, accessos, cobertura,..)

Per norma general, els agrupaments necessiten entre 2 i 3 sectors de 
pastures. Les pastures de l’inici de l’agrupament, se solen situar a 
cotes més baixes, mentre que al pic de l’estiu, les ovelles necessiten 
de pastures més fresques i es requereix d’un segon sector de pastura 
en zones més enlairades; quan tornen a baixar les temperatures en 
el moment que arriba la tardor, en canvi, es busca un tercer sector en 
cotes més baixes.

En el cas que s’hagin extraviat ovelles serà important poder reunir-les 
un altre cop amb el ramat, en el termini de temps més curt possible. 
En aquesta tasca han de participar els ramaders de l’agrupament 
amb el suport de personal de l’administració. Cal tenir present que és 
important poder actuar i localitzar els individus extraviats ja que, amb 
el pas dels dies, les ovelles escamotades tindran tendència a allunyar-
se i cada vegada tindran menys possibilitats de tornar amb el ramat. 
En el cas de falta de bestiar, es dóna suport i ajut en la localització de 
possibles cadàvers no detectats després d’un atac. D’altra banda, si es 
troben animals ferits s’ajuda al pastor en la seva recollida i trasllat el 
més ràpid possible. 

La possible detecció de mostres genètiques d’os (mostres de pèl i 
excrements) pels volts de l’àrea on hi ha hagut un atac és important 
per tal de poder detectar exemplars que s’hagin pogut especialitzar 
en depredacions o es puguin considerar problemàtics (depenent de la 
casuística de l’atac produït).

Danys provocats per atacs d’os al sector primari.

En alguns casos concrets, després de diferents intents d’atacs 
consecutius a ramats apletats s’ha realitzat un segon tancat perimetral 
de protecció per dificultar l’aproximació de l’ós a les ovelles: l’actuació 
realitzada ha donat resultats positius.

Foto: PirosLife

Foto: Stella Rotger
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Això no obstant, la qualitat de les pastures no és l’únic dels factors a 
tenir en compte en la tria de les zones, sinó que també són rellevants 
les condicions necessàries, tan del pastor com del ramat: bona 
accessibilitat per les cures i/o retirada de bestiar, accessibilitat del 
pastor amb vehicle, i bona cobertura telefònica perquè el pastor tingui 
una comunicació àgil. 

Els gossos de protecció són una eina imprescindible per la prevenció de danys. 

Normalment en són propietaris els ramaders i ells costegen el costos de la seva 
manutenció a muntanya. És recomanable disposar de 3 mastins, per a ramades de 
1000 ovelles, en ZPP.

PUNTS FORTS DELS AGRUPAMENTS

Major control de l’aprofitament pastoral 

Reducció de danys d’ossos 

Reducció de danys de gossos 

Reducció del temps que el ramader utilitza pel control del ramat 

Major inversió en infraestructures en les zones de pastures: cabanes, tancats, 
mànigues de maneig 

Creació d’ocupació en zones de muntanya 

PUNTS FEBLES DELS AGRUPAMENTS

Pèrdua de càrrega ramadera ovina d’algunes pastures 

Menor control de les races dels ramats 

Menor control del període de parts de les ovelles 

Estrès en el procés d’adaptació del ramat en iniciar la temporada (pastor, 
gossos de protecció) 

Menor flexibilitat en la determinació del període que el bestiar està a les 
zones de muntanya 

Major risc de transmissió de malalties

Foto: Pepe Camps
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4. BESTIAR DE POTA GROSSA

El bestiar de pota grossa, també s’inclou dins el programa anual 
de ramaderia del programa PirosLIFE. Tot i això, el pla anual no 
contempla l’aplicació de mesures de prevenció de danys per aquest 
sector ramader sinó que s’ofereix suport en el control i detecció 
de possibles incidències que puguin sortir durant la temporada de 
pastura a muntanya. 

Ramat de bestiar de pota grossa

Per la realització d’aquest control i detecció d’incidències, des de 
l’Administració es contracta el servei de supervisió de vaques i eugues.  
Prèviament però, de la mateixa manera que es fa amb el bestiar 
oví i cabrum, es contacta amb els ramaders per exposar-los el pla 
d’actuacions anual i les seves possibilitats sobre l’acolliment, el qual 
també es voluntari. Un cop els ramaders s’acullen al pla, es coordina 
amb ells una sèrie de reunions explicatives sobre el procediment i 
funcionament a seguir durant la temporada de pastura.

4.1 La tasca del vaquer/eugasser

La tasca habitual del vaquer/eugasser és el control i comptatge del 
bestiar i la coordinació i comunicació amb els propietaris. 

Es tracta d’una mesura tant de supervisió per a la detecció de  possibles 
problemàtiques vinculades a l’os com desplaçaments anormals, o 
algun atac. Tanmateix, també permet detectar altres incidències no 
vinculades a l’os com animals que han parit o animals malalts, fet que 
pot facilitar la gestió posterior als ramaders propietaris dels animals. 

5. Assentaments apícoles

El pla de ramaderia contempla també la prevenció de danys al sector 
apícola.

Protecció d’assentament apícola a alta muntanya

La relació amb el sector apícola, en ser la gran majoria transhumant, 
dificulta la realització de reunions prèvies de coordinació. El programa 
de prevenció preveu la realització i manteniment dels assentaments 
apícoles en al ZPP.  El contacte amb els apicultors és principalment 
telefònic. 

Els apicultors han d’informar abans de 7 dies que pugin les arnes als 
assentaments en ZPP per tal que des de l’administració es prepari  el 
tancat perimetral de seguretat i es faci càrrec del manteniment del 
tancat (canvi bateries, desbrossament dels fils,...).

Passat el període transhumant, l’apicultor un cop treu les arnes, ho ha 
d’informar per tal que es procedeixi a la recollida del material.

Foto: Óscar Rodbag
Foto: PirosLife
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6. PROTOCOL D’INTERVENCIÓ D’OSSOS AL 
PIRINEU

L’any 2018, durant el projecte del PirosLife, s’ha aprovat el protocol  
d’intervenció d’ossos als Pirineus.  Aquest protocol defineix les mesures a 
executar en cas d’ossos reiteradament depredadors o conflictius.

Si s’estableix, segons el protocol d’ossos conflictius, que un exemplar s’està 
comportant com un exemplar reiteradament depredador, l’administració 
té l’obligació d’actuar, seguint els passos que estableix el protocol. 




