
 

 

Zona humida de les Planes 
 
Codi: 43 

 
 

Superfície i municipis que es comprenen: 
 
6,00 ha. Torrent. 

 

Delimitació: 
 

Aquesta zona de petites dimensions, es situa al sud de la traça de la carretera de 
Pals a Torrent, a la zona de les Planes, i al llarg de la riera de Bonida. 

 

Caracterització de l’espai: 
 
Petita zona inundable que es disposa en el mateix sentit que la riera de Bonida, 
la qual vertebra aquest espai. Es tracta d’un sector ocupat per vegetació palustre 
(canyissar) a la part més baixa i prop la carretera, la qual es veu substituïda per 
jonqueres i prats helòfils més al Sud. Les arbredes ocupen els ambients més 
meridionals d’aquest petit espai. Malgrat la dominància dels ambients lligats a 
les zones humides, s’inclou també un sector d’alzinar a ponent. 

 

Motius de la inclusió en el catàleg: 

 

Es tracta d’una zona humida inundable temporalment. Aquests ambients, cada 
vegada més escassos, han de gaudir d’una protecció específica per raó del seu 
valor ecològic. 

 
 
 



 

 

 
 
 

Qualificació urbanística: 
 

Normes Subsidiàries de Planejament de Torrent aprovades el 22-12-98. 

 
Torrent 

 

• Sòl no urbanitzable: 
  

- Zona Humida Les Planes Clau A1 
- Forestal, Clau PF 

 

Construccions existents: 
 

No existeixen, ja que és una àrea molt reduïda. 

 

Estat de conservació. Impactes o greuges damunt els ecosistemes i 
els valors de la zona: 
 

La zona no pateix cap impacte significatiu a part de la manca de condicions 
inundables durant la major part de l’any. Això condiciona en bona part el seu 
potencial com a àrea d’interès per a la fauna (bàsicament amfibis i aus). 

 
 

Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 

Fóra oportú conèixer el règim d’inundabilitat de l’espai i el seu sistema de 
drenatge, a fi i efecte d’afavorir el manteniment de sectors anegats durant 
determinades èpoques de l’any. 

 
 

Actuacions i mesures de gestió urbanística i administrativa per a la 
preservació de l’espai.  Mesures de caràcter urbanístic i ambiental: 

 

a) L’actual regulació d’usos continguda a les Normes Subsidiàries de 
Planejament del municipi de Torrent per aquest sector, garanteix de 
manera adequada la seva conservació. 
 

b) Caldria incloure al Catàleg del Patrimoni natural del municipi tot l’espai, i, 
en el seu cas, promoure l’aprovació d’un Pla Especial per tal de fomentar 
d’impulsar mesures actives de recuperació de la zona humida, per part de 
la propietat. 
 

c) Seria convenient la inclusió de l’espai a l’Inventari de Zones Humides i 
l’adopció de mesures actives, en la planificació hidrològica  i en Projectes 
a promoure per l’Agència Catalana de l’Aigua, que afavoreixin el 
manteniment i recuperació de la Zona Humida. 
 



 

 

d) Cal també garantir la prohibició d’abocaments de runes en tota l’àrea i la 
retirada de les existents. 
 

e) Es tracta d’un espai idoni per a l’endegament d’un Projecte o Programa 
ambiental pilot de recuperació de la zona humida, amb gestió i adopció 
de mesures actives per aconseguir aquesta finalitat.  Projecte que podria 
executar-se bé mitjançant fomentar i subvencionar a la propietat la seva 
realització directa, -l’actual propietari ha manifestat la seva voluntat en 
aquest sentit-, bé ja mitjançant la intervenció de Fundacions o Entitats 
sense ànim de lucre, amb la signatura d’un contracte d’arrendament, de 
compra o amb acords de gestió de l’espai. 
 

f) Caldria, en aquest supòsit, declarar l’espai com a refugi de fauna, tota 
vegada que, en cas contrari, totes les aus, ànecs i colls verds són 
sistemàticament abatuts per la pràctica, en aquest indret, de la caça, tal i 
com ve succeint en l’actualitat quan s’inunden els terrenys. 

 

 


