
 

Barranc de Noalard i Torrent de Sant Jacint 
 
Codi: 135 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Superfície i municipis que es comprenen:  
  
121,05 ha. Sant Feliu de Buixalleu, Massanes i Hostalric.  
 
Delimitació: 
 
L’espai inclou els dos cursos d’aigua que davallen de la serra Colom i desemboquen 
a la Tordera. Inclou també els plans agrícoles circumdants i el turonet que resta 
entremig de les dues rieres. 

  
Caracterització de l’espai: 
 

Espai agrícola i fluvial format per dues rieres de mida menor separades per un petit 
turó cobert per una plantació d’eucaliptus abandonada i de coníferes. L’espai 
agrícola es troba en bona part dominat per les plantacions de pollancre (Populus x 
Canadiensis), i per conreus herbacis de regadiu.  
 
L’espai fluvial es troba fortament degradat i hi dominen els pollancres i els plàtans, 
com també canyars (Arundo donax) 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 pel 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 en un punt important com és entre el nucli d’Hostalric i la zona urbana de Can 
Tià Camps. 
 



 

Qualificació urbanística: 
 
Sant Feliu de Buixalleu 

 
• Sòl no urbanitzable:  

 
- especial protecció agrícola intensiu (NU.EP.AINT) 
- sistema hídric 
- sistema ferroviari 

 
Massanes 

 

• Sòl no urbanitzable:  

 
- forestal de conservació 
- agrícola 
- rural 

 
Hostalric 

 

• Sòl no urbanitzable: 

 
- sistema d’espai ferroviari (13a) 
- sistema d’espais viaris (13b) 
- sistema fluvial (13d) 
- de protecció agrícola (15) 
- de protecció forestal de restitució (16b) 
- de protecció vegetal de ribera (17)  
- rústica (18) 

 
Construccions existents: 
 
L’espai no inclou construccions d’interès. 
  

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 i canyars. Un dels impactes més destacats és la destrucció del bosc de 
ribera i la seva substitució per comunitats ruderals i per plantacions. Altres 
impactes que cal esmentar són la presència d’una línia d’alta tensió, les plantacions 
d’eucaliptus i coníferes –formacions que banalitzen l’espai – l’aplicació de pesticides 
i herbicides i el risc de crear un continu urbà entre el nucli d’Hostalric i la zona 
urbana de Can Tià Camps. 
 

 
 
 
 
 



 

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. 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; i evitar contaminació de 
l’aigua per vessaments de pesticides, adobs químics, etc.  
 

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), el ramader extensiu i el propi de l’activitat forestal no 
permetent la implantació de noves construccions i explotacions ramaderes i 
altres usos com el càmping o l’acampada. Tanmateix l’activitat forestal 
hauria d’estar limitada únicament a l’aplicació de Plans Tècnics de Gestió i 
Millora Forestal que tinguin per objectiu la conservació de les masses 
forestals.  

 
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. A Sant Feliu de Buixalleu no caldria permetre considerar com 
instal�lacions d’interès social aquelles activitats relacionades amb el 
gaudiment de l’oci, com restaurants o berenadors  

 
e) Caldria evitar l’obertura de noves activitats extractives i a Hostalric, caldria 

eliminar la possibilitat d’implantar aquest tipus d’activitat sota la declaració 
d’utilitat pública i interès social. En aquest mateix sentit, també caldria 
eliminar aquesta possibilitat per usos com residencia mòbil, docents, 
recreatives i esportives.  

 
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. 
 
 

 


