
 

 

Riera de Xuclà 
 
Codi: 109 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Superfície i municipis que es comprenen:   
  
71,96 ha. Sant Gregori i Sarrià de Ter. 
 

Delimitació: 
 
La plana al�luvial comença al costat del Turo d’en Guilana envoltat de roures i 
alzines, poc a poc l’espai passa a ser eminentment agrícola fins travessar l’AP-7 i la 
N-II on la riera vessa les seves aigües al Ter. 
  

Caracterització de l’espai: 
 
La riera de Xuclà i el rierol d’en Rimau forment un conjunt de gran valor que en 
general presenta un bon estat de conservació. Com a comunitat de bosc de ribera 
típica del país de l'alzinar hi trobem la verneda amb ortiga morta (Lamio-Alnetum 
glutinosae). Aquest és un bosc de ribera frondós i ombrívol, format per un estrat 
arbori dominat típicament pel vern i el pollancre. L'estrat herbaci està constituït per 
espècies comunes a boscos de caràcter eurosiberià com l’Ortiga morta (Lamium 
flexuosum) o la Ficària (Ranunculus ficaria). Els conreus que voregen el riu també 
són de gran importància, ja que permeten crear espais oberts al voltant de les 
masses forestals properes. 
 
L’espai alberga diferents nidificants com el gaig blau  (Coracias garrulus), el Botxí 
(Lanius meridionalis), la Merla d’aigua (Cinclus cinclus) i la reproducció probable 
d’esparver cendròs  (Circus pygargus). També trobem la presència de diferents 
amfibis com el tritó palmat (Triturus helveticus) i peixos com el barb de muntanya 
(Barbus meridionalis). Cal destacar la presència de cranc de riu autòcton 
(Austropotamobius pallipes). 

 
 
 



 

 

Motius de la inclusió en el catàleg: 
 
La incorporació d’aquesta riera al catàleg respon a la necessitat d’incloure un espai 
de gran valor ecològic on hi ha un mosaic idoni per la presència de certes espècies 
de gran interès així com la presència d’hàbitats d’interès comunitaris i d’espècies 
protegides. Alhora aquesta riera connecta la zona volcànica del gironès amb el Ter 
de manera que s’apropa el conjunt a l’EIN de les gavarres. 
 

Qualificació urbanística: 
 
Sant Gregori 
 

• Sòl no urbanitzable: 

 
- Sistema viari, Clau V 
- Zona de valor agrícola, Clau A 
- Zona d’alt valor agrícola i valor connector, Clau 
B 
- Zona de connectivitat ecològica i paisatgística, 
Clau C 

 
Sarrià de Ter 

 
• Sòl no urbanitzable: 

 
- Sistema viari, Clau 1 
- Especial valor agrícola, Clau 23 
- Rústec, Clau 24 
- Forestal, Clau 25 

 
Construccions existents: 
 
Tot i que al llarg de l’espai no hi ha un volum important de construccions trobem 
masos com el de Can Rovira, Can Camós o Can Marieta. També trobem molins com 
el d’en Xuclà a Sarrià de Ter. 
 

Estat de conservació. Impactes o greuges damunt els ecosistemes i 
els valors de la zona: 
 
En general l’espai es troba en bon estat de conservació. Tanmateix el riu presenta 
una bona cobertura arbòria, i això permet la presència de trams de gran bellesa 
paisatgística a banda de biòtops de grans interès per la  presència d’espècies de 
fauna que troben refugi als boscos associats al riu.  
 
D’altra banda cal nomenar la presència d’espècies foranies, com la robínia (Robinia 
pseudoacacia) o la canya (Arundo donax). 
 
El pas a través de l’autopista i la nacional afecta la connectivitat de la riera, fet que 
cal tenir en compte en l’ampliació de la A-2. Alhora, s’ha de garantir la 
permeabilitat de la riera al seu pas per la línia ferroviària del TAV. 
 



 

 

Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 
Entre les mesures necessàries per tal de millorar la qualitat dels ecosistemes cal 
esmentar la necessitat de delimitar les àrees de servitud i domini fluvial, com 
també de recuperar la franja de bosc de ribera originària. Així doncs, a banda de 
incorporar mesures de gestió forestal i restriccions i prohibicions en les zones 
riberenques de plantacions de pollancres i plàtans, extraccions d’àrids, obres de 
canalització de la llera, i moviments de terres, caldria també desenvolupar la neteja 
i recuperació d’aquelles zones que estiguin indegudament ocupades. Caldria 
engegar un pla de restauració de la vegetació de ribera allà on aquesta ha estat 
substituïda i que forma part de la franja de protecció fluvial. 
 

Actuacions i mesures de gestió urbanística i administrativa per a la 
preservació de l’espai.  Mesures de caràcter urbanístic i ambiental: 
 
a) No s’hauria de permetre l’alteració del bosc de ribera en la zona inundable 

amb un període de retorn de 10 anys i en especial a Sàrria de Ter caldria 
evitar la possibilitat de replantar la vegetació de ribera amb l’acàcia, el 
plàtan i altres espècies no autòctones.   

 
b) No s’hauria de permetre l’alteració del bosc de ribera en la zona inundable 

amb un període de retorn de 10 anys i ampliar la zona de protecció de 
l’edificació a tal cota que no es produeixi la condició d’inundació moderada 
per un període de retorn de 500 anys.  

 
c) De manera general en tot l’espai no s’haurien de permetre les construccions 

d’utilitat pública i interès social. En cas però que per raons de necessitat 
aquestes s’hi hagin d’ubicar caldria, obligatòriament, elaborar un Pla 
Especial que tingui en compte aspectes com l’impacte ambiental i 
paisatgístic. 

 
d) En ambdós municipis caldria evitar la construcció de noves explotacions 

ramaderes intensives o industrials i només, permetre l’ampliació de les 
actualment existents sempre i quan estiguin per sota de les 200 Unitats 
Ramaderes. 

 
e) De manera general en l’espai fluvial i zones annexes no s’hauria de 

permetre la implantació d’activitats extractives de cap mena. En aquest 
sentit per Sant Gregori s’hauria d’elevar el nivell de protecció dels sòls de 
valor agrícola adjacents als sòls amb claus B i C. A Sarrià de Ter caldria 
modificar la normativa (article 118 de la normativa) per tal d’establir una 
regulació més acurada de les activitats d’aquest tipus.  

 
f) Sant Gregori  permet la creació de noves edificacions en sòls considerats 

com a connectors ecològics i paisatgístics, de manera general s’hauria 
d’impedir la construcció de noves edificacions, i excepcionalment s’hauria de 
permetre l’establiment d’instal�lacions vinculades a explotacions forestals de 
caràcter extensiu. 

 
 
 



 

 

g) En tot l’espai s’hauria de prioritzar la utilització de les actuals vies de 
comunicació i corredors existents procurant mantenir la unitat de les 
explotacions i mirant d’evitar la fragmentació dels camps i les zones 
arbrades. En qualsevol cas, l’obertura de nous camins s’hauria de realitzar 
per mitjà d’un Pla especial, sense que en cap cas comportin terraplens de 
més de dos metres, desforestació o erosió del sòl. 

 
 

 


