
 

 

Riera de Breda 
 
Codi: 137 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Superfície i municipis que es comprenen:  
  
147,89 ha. Breda i Riells i Viabrea. 

 
Delimitació: 
 
L’espai inclou els plans riberencs circumdants de la riera de Breda i en concret en el 
tram que va des del límit del parc natural del Montseny fins a l’aiguabarreig amb la 
Tordera. 
  

Caracterització de l’espai: 
 

La vegetació pròpia són els boscos i bosquetons de ribera, com les vernedes i les 
salzedes, essent la primera formació la comunitat vegetal dominant. Es tracta 
bàsicament de bosquetons en galeria formats per verns (Alnus glutinosa) i 
avellanoses (Corylus avellana), tot i que també hom hi pot trobar diverses espècies 
de salze, entre els quals el saulic, el gatell (Salix atrocinerea) i el salze blanc (Salix 
alba), com també freixes de fulla estreta (Fraxinus angustifolia). A les parts més 
allunyades del curs d’aigua i sobre sòls profunds, hi trobem plantacions de planifolis 
i algun retall de rouredes humides,  principalment de roure martinenc (Quercus 
humilis) i també de 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. 
 
Al tram final, la verneda ha estat substituïda per les plantacions de pollancres i 
plàtans tant pròpia d’aquesta zona, a banda d’algun tram recobert per robínies 
(Robinia pseudoacacia). 
 
La fauna ve representada per un important nombre d’ocells, com el bernat pescaire 
(Ardea cinerea), el martinet de nit (Nycticorax nycticorax), l’esplugabous (Bubulcus 
ibis) i diferents espècies d’ànecs (Anas spp.). La presència d’amfibis i rèptils, també 



 

 

adquireix gran importància i destaca la granota verda (Rana perezi), la qual 
presenta una gran abundància, la reineta (Hyla meridionalis) i el tòtil (Alytes 
obstreticans). 

 
Motius de la inclusió en el catàleg: 
 
Espai de gran interès ecològic i faunístic amb presència d’hàbitats d’interès 
comunitari catalogats com a prioritari, a més d’actuar com a connector natural 
entre els ambients de la zona litoral selvatana i els ambients de muntanya del 
massís del Montseny. 
 

Qualificació urbanística: 
 
Riells i Viabrea 

 

• Sòl urbanitzable no programat 

 

Breda 

  

• Sòl no urbanitzable:  

 

- sistema general viari (clau p) 
- cursos d’aigua, fonts i vegetal de ribera (clau a) 
- forestal (clau f) 
- infraestructures tècniques (clau s)  
- rústec (clau g) 

 
Construccions existents: 
 
L’espai presenta diverses construccions al seu interior, algunes de les quals 
corresponen a edificacions residencials, algunes presenten un ús “pseudoindustrial” 
i també a casetes destinades a l’ús agrícola o la presència d’horts. Com a valor 
històrico-arquitectònic remarcable cal esmentar la presència del molí d’en Bosc. 
 

Estat de conservació. Impactes o greuges damunt els ecosistemes i 
els valors de la zona: 
 
L’espai presenta un important estat de conservació, com ho demostra el fet que la 
major part de l’espai es troba dominat per la verneda. Ara bé, la presència de 
diverses edificacions, l’ocupació de les ribes per conreus intensius, industries, zones 
de lleure, enjardinaments amb espècies al�lòctones (ex: Acer Negundo), la 
substitució total del bosc de ribera per plantacions de planifolis i la pressió 
urbanística que es dona a la zona de l’entorn del nucli de Breda suposen diversos 
aspectes negatius a tenir en compte. 

 
 
 
 
 
 



 

 

Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 
La important situació estratègica d’aquest espai i la presencia de diversos valors 
naturals esdevenen motius principals per tal d’establir una protecció més acurada. 
En aquest sentit caldria delimitar l’espai que forma part del domini públic hidràulic i 
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.  
 
Caldria evitar també la presència de noves construccions, com també la implantació 
d’activitats extractives i que el creixement urbanístic de Breda tingui en compte els 
valors i la funcionalitat d’aquest espai evitant així la seva conversió en espai urbà o 
en zona verda.  
 
Finalment caldria 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 i 
evitar la contaminació de les aigües per vessaments d’aigües residuals urbanes i 
industrials.  
 

Actuacions i mesures de gestió urbanística i administrativa per a la 
preservació de l’espai.  Mesures de caràcter urbanístic i ambiental: 
 
a) A Riells i Viabrea d’acord amb el planejament urbanístic s’ha establert la 

possibilitat d’urbanitzar com a màxim el 20% del sòl lliure del terme 
municipal, quedant protegit el 80% restant de sòl. S’hauria d’aplicar aquesta 
protecció per tota la plana al�luvial de la riera de Breda, evitant així un 
possible creixement urbanístic del municipi cap a aquest espai. 

 
b) Caldria definir un sistema de cursos d’aigua pel municipi de Riells i Viabrea, 

en que quedin clars quins usos es poden fer, evitant els moviments de terra, 
extraccions d’àrids, així com les tales i l’alteració de la vegetació de ribera. 

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

d’utilitat pública i interès social a fi d’evitar perdre espais agrícoles i/o 
forestals de gran interès paisatgístic. 

 
d) Caldria ampliar el radi de protecció de les surgències hídriques que hauria de 

passar dels 30 m. als 50 m. i a Riells i Viabrea fixar-lo.  
 
e) Les activitats forestals s’haurien d’emmarcar dins d’un pla de gestió 

sostenible de les mateixes, per tal de mantenir unes masses forestals en 
bon estat. Així mateix s’haurà d’establir un protocol de prevenció d’incendis 
per aquestes àrees. Les alzinedes al nord de la riera haurien de ser 
protegides per garantir la transició d’espais. 

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

ramaderes o industrials. 
 

 



 

 

 


