
 

Torrent de la Teuleria 
 
Codi: 134 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Superfície i municipis que es comprenen:  
  
49,08 ha. Massanes. 

 
Delimitació: 
 
L’espai inclou el torrent i els plans adjacents que davallen de la serra Colom i 
desemboquen a la Tordera.  
  

Caracterització de l’espai: 
 
Espai agrícola dominat en bona part per plantacions de planifolis, especialment de 
pollancres (Populus x canadiensis) i plàtans (Populus x hybrida). A la banda nord de 
la carretera GI-555 hi apareixen diversos conreus de regadiu.  
 
L’espai fluvial es troba fortament degradat i hi dominen els pollancres i els plàtans, 
com també canyars (Arundo donax), robínies (Robinia pseudoacaia) i esbarzers 
(Rubus sp.). En alguns trams molt concrets hom hi pot trobar freixes (Fraxinus 
angustifolia) i salzes (Salix sp.) 

 

Motius de la inclusió en el catàleg: 
 
L’espai presenta un cert interès per el seu paper com a connector ecològic entre les 
masses forestals de Sant Feliu de Buixalleu, Massanes i de les serres d’en Pere amb 
la Tordera i les serres del Montnegre. En aquest sentit també, cal esmentar l’espai 
manté una certa funcionalitat ja que permet superar i per tant permeabilitzar la 
C35, la zona industrial del Pla de Can Marquès i la via del tren. 

 
 
 



 

Qualificació urbanística: 
 
Massanes 

 
• Sòl no urbanitzable:  

 
- forestal de conservació 
- agrícola 
- rural 
- agregat rural de Coll Fòrmic  

 
Construccions existents: 
 
L’espai només inclou una edificació. 
 

Estat de conservació. Impactes o greuges damunt els ecosistemes i 
els valors de la zona: 
 
L’espai fluvial en si mateix presenta un estat de conservació molt dolent ja que la 
major part de la vegetació riberenca es troba substituïda per plantacions de 
planifolis i canyars. Altrament, el fet que tantes infraestructures discorrin per l’espai 
comporta també un estat de degradació i banalització importants, si més no a les 
zones més properes. Un fet també remarcable és l’impacte que té el polígon 
industrial de Massanes sobre la riera. Altres impactes que cal esmentar són la 
presència d’una línia d’alta tensió, les obres del TAV (tren d’alta velocitat), les 
plantacions arran de ribera i l’aplicació de pesticides i herbicides. 

 
Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 
Degut al fet de tractar-se d’un espai fluvial i en bona part agrícola, més l’alta 
funcionalitat ecològica que presenta, els requeriments de protecció han 
d’encaminar-se a millorar i conservar el bosc de ribera. D’aquesta manera 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; i evitar contaminació de 
l’aigua per vessaments de pesticides, adobs químics, etc. 
 
Així mateix s’hauria de garantir el respecte del domini públic hidràulic i l’amplada 
de protecció de la riera.  
 

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 cas que no sigui aplicable per 
l’entitat del propi curs establir una protecció de 25 metres a banda i banda 
de la riba on l’ús permès sigui únicament l’ús propi del ecosistema fluvial, 
evitant les plantacions i qualsevol modificació de la morfologia fluvial, com 
les activitats d’extracció d’àrids.  

 



 

b) No s’hauria de permetre la construcció de nous habitatges i únicament 
permetre l’ampliació fins a un 20% del total del seu volum de les 
edificacions existents.  

 
c) L’únic ús permès hauria de ser agrícola (incloent les construccions pròpies 

per aquesta activitat i que ja es regulen en els diferents planejaments 
urbanístics) i el ramader extensiu no permetent la implantació de noves 
construccions i explotacions ramaderes i altres usos com el càmping o 
l’acampada o les activitats extractives.  

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

tècniques, 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.  

 
e) La construcció de tanques hauria de limitar-se a 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. 
 
 

 


