
 

 

Riera de Santa Coloma 
 
Codi: 127 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Superfície i municipis que es comprenen:   
  
220,439 ha. Riudarenes i Santa Coloma de Farners. 
 

Delimitació: 
 
L’espai inclou la riera de Santa Coloma i els plans riberencs del voltant. El sector 
delimitat comprèn el tram que va des de l’encreuament amb l’Eix Transversal fins a 
la part que es troba inclosa a l’EIN de la Riera de Santa Coloma. 
  

Caracterització de l’espai: 
 
La vegetació de l’espai ve formada per la verneda amb consolda (Lamio-Alnetum 
glutinosae). Tot i presentar un estat arbori dominat pels verns (Alnus glutinosa), 
també hi ha importants peus de freixes de fulla petita (Fraxinus angustifolia), 
pollancres (Populus x canadensis), plàtans (Platanus hybrida) i acàcies (Robinia 
pseudoacacia). El sotabosc és representatiu de la vegetació de ribera dels rius de la 
plana selvatana, amb buixol (Anemone nemorosa), Ranunculus ficaria, consolda 
(Symphytum tuberosum), etc. En les zones afectades directament per les 
avingudes hi domina la salzeda de sarga (Saponario-Salicetum purpureae). L’estrat 
herbaci ve caracteritzat per les espècies típiques de riberals humits i d’ambients 
nitròfils, com l’herba d’orenetes (Chelidonium majus) i l’ortiga gran (Urtica dioica). 
Completen les comunitats de l’espai petits retalls d’omeda (Ulmetum minoris) i 
albereda (Populetum albae). 
 
La fauna és força rica i variada. Entre els peixos, cal citar el barb de muntanya 
(Barbus meridionalis) i la bagra (Leuciscus cephalus), i entre els amfibis i rèptils cal 
destacar la gran diversitat d’espècies presents i en concret la tortuga d’estany 
(Emys orbicularis). Finalment, entre els ocells cal dir que a l’espai hi nien la cuereta 
torrentera (Motacilla cinerea) i la blanca (Motacilla alba), el blauet (Alcedo athis), el 
picot garser gros (Dendrocopos major) i el picot garser petit (Dendrocopos minor). 



 

 

Motius de la inclusió en el catàleg: 
 
Es tracta d’un espai fluvial amb verneda (Alno-Padion), hàbitat inclòs en la Directiva 
Hàbitats com a hàbitat d’interès comunitari prioritari i que esdevé la continuïtat de 
l’espai del PEIN de la Riera de Santa Coloma. Tanmateix, cal esmentar que l’espai 
configura un corredor faunístic important i funcional en aquesta part de la comarca, 
ja que enllaça les Guilleries amb la plana selvatana, on cal destacar l’espai dels 
Estanys de Sils. 
 

Qualificació urbanística: 
 
Santa Coloma de Farners 

 
• Sòl urbà:  

 
- zona verda 

 
• Sòl no urbanitzable: 

 
- zona rural 
- zona forestal  
- sistema hidrogràfic 

 
Riudarenes 

 
• Sòl no urbanitzable 

 

 
Construccions existents: 
 
L’espai no inclou construccions excepte el Molí d’en Maçaneda i Can Peix. 
 

Estat de conservació. Impactes o greuges damunt els ecosistemes i 
els valors de la zona: 
 
L’espai conté una bona mostra de les comunitats dels cursos fluvials de la terra 
baixa mediterrània, encara que en molts trams es troba substituït per plantacions 
de planifolis. Un dels impactes més destacats és la localització de nombroses 
activitats extractives distribuïdes per tota la llera. 
 

Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 
Degut al fet de tractar-se d’un espai fluvial els requeriments de protecció han 
d’encaminar-se a millorar la qualitat de l’aigua i a la conservació del bosc de ribera. 
De manera concreta es proposa: elaborar un pla específic per recuperar i conservar 
el bosc de ribera originari, mantenir un cabal ecològic i prohibir qualsevol tipus de 
drenatge i l’alteració de la llera; impedir la sobreexplotació d’aqüífers per vivers i 
plantes envasadores d’aigua; i evitar la contaminació de l’aigua per vessaments de 
pesticides, adobs químics, etc. Tanmateix la presència d’espècies de fauna de gran 



 

 

interès podria suposar la seva inclusió al PEIN, tal i com gaudeix ara el seu tram 
baix. 
 

Actuacions i mesures de gestió urbanística i administrativa per a la 
preservació de l’espai.  Mesures de caràcter urbanístic i ambiental: 
 
a) Caldria definir, mitjançant un Pla Especial Fluvial, els usos permesos, evitant 

específicament els moviments de terra, l’aparició de noves activitats 
extractives, abocaments, així com les tales, l’alteració de la vegetació de 
ribera pròpia de la zona i l’establiment de les zones d’hortes i una regulació 
específica per aquesta activitat. 

 
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 en especial a Santa Coloma caldria 
evitar la possibilitat de replantar la vegetació de ribera amb l’acàcia, el 
plàtan i altres espècies no autòctones.   

 
c) A Santa Coloma caldria ampliar la zona de protecció de 15 metres per a 

l’edificació a tal cota que no es produeixi la condició d’inundació moderada 
amb l’avinguda de 500 anys de període de retorn.  

 
d) Caldria garantir un radi de protecció de les surgències hídriques de 50 m. al 

seu voltant on no és permeti l’edificació ni l’alteració del terreny.   
 
e) Caldria establir límits per a les activitats extractives actuals i iniciar el procés 

de restauració de les que es trobin aturades d’acord amb la Llei 12/1981 per 
a la restauració dels espais afectats per activitats extractives. 

 
f) La construcció de tanques hauria de limitar-se a aquells sòls agrícoles i en 

aquells casos que siguin imprescindibles per a la ramaderia extensiva. En 
aquest cas les tanques haurien de ser de vegetal viu o de materials que 
permetin la transparència i el pas de la fauna terrestre pròpia del lloc, com 
els de pastor elèctric. No s’haurien d’admetre tanques d’obra, llevat de murs 
de pedra seca de menys de 0,30 m. d’alçada.  

 
g) Els càmpings, zones d’acampada i les instal�lacions annexes no s’haurien 

d’establir en zones arbrades i de bosc de ribera i haurien de restar fora de la 
zona inundable per un període de 500 anys.  

 
h) No s’haurien de permetre construccions d’utilitat pública i interès social, 

excepte aquelles vinculades a la protecció i conservació del ecosistema 
fluvial, i en aquest cas haurien d’estar condicionades a la redacció d’un Pla 
especial que contempli entre altres aspectes un estudi d’impacte ambiental i 
paisatgístic i els efectes territorials de la seva implantació.  

 
i) En sòl agrícola no s’haurien de permetre els hivernacles i no augmentar més 

la superfície dedicada als vivers. 
 
j) L’actual normativa de Riudarenes no és suficient per garantir la preservació 

d’aquest valuós i fràgil espai natural i per tant caldria la redacció d’un POUM 
que tractés adequadament aquesta zona. 
 

 



 

 

 


