
 

 

Curs mig de la Tordera 
 
Codi: 132 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Superfície i municipis que es comprenen:  
 
499,50 ha. Sant Feliu de Buixalleu, Hostalric, Massanes i Maçanet de la Selva. 
 
Delimitació: 
 
L’espai inclou el curs mig de la Tordera i els plans riberencs circumdants. D’aquesta 
manera l’espai inclou el curs d’aigua i la plana d’inundació (majoritàriament les 
primeres terrasses fluvials) entre els municipis de Tordera i Sant Celoni. 
 
Caracterització de l’espai: 
 

La vegetació pròpia són els boscos i bosquetons de ribera. Així apareixen diverses 
comunitats, com les vernedes, les salzedes, les gatelledes, les alberedes i les 
omedes. Tot i no trobar-se en estat pur cal destacar que hi ha determinats trams 
amb poblaments aïllats de verns (Alnus glutinosa), gatells (Salix atrocinerea), 
salzes (Salix alba), i freixes (Fraxinus angustifolia). A les parts més allunyades del 
curs d’aigua i sobre sòls profunds, hi trobem les típiques plantacions de planifolis de 
la Selva i varis retalls relictuals de rouredes humides,  principalment de roure 
martinenc (Quercus humilis), però amb algun peu de roure de fulla gran (Quercus 
petraea) i roure africà (Quercus canariensis). També hi són presents diverses 
comunitats herbàcies. Entre aquestes cal esmentar espècies pròpies de cursos 
naturals eutròfics (Hydrocharition i Potamion) i també retalls de canyissar (Typho-
Schoenoplectetum glauci), jonqueres i herbassars nitròfils i humits. 
 
Pel que fa a la fauna cal esmentar que les poblacions de peixos presenten en 
general un estat de conservació dolent. Entre les poblacions autòctones cal 
esmentar la presència de barbs de muntanya (Barbus meridionalis), anguiles 
(Anguilla anguilla) i bagres (Leuciscus cephalus), i entre les exòtiques: el barb roig 
(Phoxinus phoxinus), la carpa (Cyrpinus carpio) i la gambúsia (Gambusia affinis).  
 



 

 

Els amfibis de l’espai es troben ben representats i apareixen diverses espècies. 
Entre aquestes cal destacar la granota verda (Rana perezi), la qual presenta una 
gran abundància, la reineta (Hyla meridionalis) i el tòtil (Alytes obstreticans). Entre 
els rèptils destaca la presència de les dues serps d’aigua (Natrix maura i Natrix 
natrix) i, sobretot, la presència d’importants nuclis poblacionals de tortuga de rierol 
(Mauremys leprosa). Com a principals ocells nidificants, cal esmentar el picot garser 
petit (Dendrocopos minor), el rascló (Rallus aquaticus) o el martinet de nit 
(Nycticorax nycticorax), entre altres. Finalment, entre els mamífers cal esmentar la 
presència d’una espècie introduïda de gran impacte ecològic com és el visó americà 
(Mustela vison). 
 

Motius de la inclusió en el catàleg: 
 
Espai de gran interès ecològic i paisatgístic que actua de connector natural entre els 
ambients de la zona litoral selvatana i els ambients de muntanya del massís del 
Montseny, a banda d’albergar biòtops de gran interès natural. 
 
Qualificació urbanística: 
 
Sant Feliu de Buixalleu 

 
• Sòl no urbanitzable: 

 
- sistema hidrogràfic 
- d’especial protecció agrícola intensiu 
(NU.EP.AINT) 

 
Hostalric 
 

• Sòl no urbanitzable: 
 

- sistema fluvial 
- cursos d’aigua (13d) 
- de protecció agrícola (15) 
- de protecció forestal de conservació (16a) 
- de protecció vegetal de ribera (17) 
- rústica (18) 

 
Massanes 

 

• Sòl no urbanitzable:  
 

- sistema hidrogràfic (H) 
 
Maçanet de la Selva 

 
• Sòl no urbanitzable:  

 
- de protecció agrícola (d1) 
- de protecció forestal (d2) 



 

 

Construccions existents: 
 
Es tracta d’un espai eminentment fluvial i la presència de construccions és mínima. 
Per entitat cal destacar la masia de Can Rieró.  
 
Estat de conservació. Impactes o greuges damunt els ecosistemes i 
els valors de la zona: 
 
L’espai presenta un estat de degradació important. Tant el propi curs del riu com a 
la zona de plana inundada, es troben alterats degut bàsicament per l’ocupació del 
bosc originari per conreus intensius de regadiu, plantacions fustaneres d’espècies 
al�lòctones, per zones industrials i per infraestructures. Dins l’espai també trobem 
un monument a Ramon Berenguer II en un elevat estat de degradació. A més 
també cal esmentar la important presència de plantes d’extraccions d’àrids les 
quals sumades ocupen una superfície important i provoquen diversos impactes tant 
hidrogeològics com sobre el sobre la vegetació i la fauna. 
 
Dins l’espai podem trobar un monument en estat a Ramon Berenguer II i la dinastia 
catalana 
 
Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 
Entre els principals requeriments de protecció, cal esmentar la necessitat d’elaborar 
un Pla especial fluvial que definís actuacions concretes per tal de millorar la qualitat 
de l’espai. Així doncs, entre aquestes es proposa: ordenar les  plantacions de 
planifolis, prohibir les extraccions d’àrids a la plana fluvial, garantir un cabal 
ecològic mínim al riu, impedir el seu drenatge i la construcció d’esculleres que 
n’alterin la llera, evitar la sobreexplotació del cabal, evitar la contaminació de les 
aigües per vessaments d’aigües residuals urbanes i industrials, i promocionar la 
recuperació dels ambients fluvials. 
 
Actuacions i mesures de gestió urbanística i administrativa per a la 
preservació de l’espai.  Mesures de caràcter urbanístic i ambiental: 
 
a) Seguint el document tècnic aprovat el 28 de juny de 2001 pel Consell 

d’Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua es recomana que els usos 
en aquesta zona haurien de tenir en compte els períodes d’avingudes. Així 
per la zona d’inundació amb període de retorn de 10 anys no s’hauria 
d’admetre cap ús, llevat d’aquells previstos a la legislació aplicable en 
matèria de domini públic hidràulic. Alhora caldria evitar la replantació de la 
vegetació de ribera amb l’acàcia, el plàtan i altres espècies no autòctones. 
En la zona d’inundació amb període de retorn de 100 anys no s’hauria 
d’admetre cap nova edificació o construcció ni cap ús o activitat que suposi 
una modificació sensible del perfil natural del terreny. I en la zona 
d’inundació amb període de retorn de 500 anys no s’haurien d’admetre 
àrees d’acampada ni serveis de càmping, ni cap tipus d’edificació que es 
pugui veure afectada per una riuada.  



 

 

b) Tal i com s’estableix per la clau de protecció agrícola a Hostalric, caldria 
evitar la construcció de noves edificacions. Únicament s’hauria de permetre 
la construcció de magatzems i edificacions auxiliars vinculades amb 
l’activitat agrícola i/o forestal i regulades segons els diferents planejaments, 
com també les ampliacions fins a un 20% del volum total de cada edificació 
residencial sempre i quan, es justifiqui per necessitat de l’activitat agrícola.  

 
c) No s’hauria de permetre la instal�lació de cap nova construcció destinada a 

l’activitat agropecuària i en especial d’aquelles dedicades a la ramaderia 
porcina.  

 
d) Tal i com s’estableix als planejaments de Sant Feliu de Buixalleu i Massanes, 

s’hauria de definir a Hostalric i a Maçanet de la Selva, un radi de protecció 
de les surgències hídriques de 50 m per garantir el manteniment de cabal de 
sortida. 

 
e) Caldria establir una regulació més específica de les tanques de manera que 

es garantís la permeabilitat per a la fauna. Per tant no s’haurien d’admetre 
tanques cinegètiques i únicament permetre tanques de fil de pastor o de 
vegetal viu en cas que aquestes siguin necessàries i prèviament justificades.   

 
f) De manera general no s’haurien de permetre noves activitats extractives si 

prèviament no ha finalitzat i no s’han restaurat les actualment existents. En 
aquest sentit caldria que els municipis de Maçanet de la Selva i Hostalric, 
modifiquessin els seus planejaments per evitar la implantació d’activitats 
extractives. 

 
g) De manera general no s’hauria de permetre l’ús de càmping, caravàning i 

acampada en els municipis de Sant Feliu de Buixalleu, Maçanet de la Selva i 
Hostalric. En aquest mateix sentit en l’espai, únicament, caldria permetre els 
usos propis de l’activitat agrícola i forestal.  

 
h) L’emplaçament i el tipus de construcció d’utilitat pública i interès social 

hauria d’estar condicionat 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, tal i com estableix el municipi de Sant 
Feliu de Buixalleu. En sòl forestal aquestes no haurien d’estar permeses. 

 
i) Tal i com s’estableix en el planejament de Maçanet de la Selva, en sòl 

forestal caldria evitar les plantacions forestals intensives i únicament 
permetre actuacions dedicades a la conservació i manteniment del bosc. 
 

 



 

 

 


