
 

 

Riera de Blanes i Torrent de Valldolig 
 
Codi: 80 
 

 
Superfície i municipis que es comprenen: 
 
1,90 ha. Blanes. 

 

Delimitació: 
 
Tram de la riera a l'entrada del poble, entre ca n'Illes i la carretera de la cala de 
Sant Francesc. 

 

Caracterització de l’espai: 
 
Petita àrea de verneda, bosc de ribera típic dels cursos fluvials a la comarca de 
la Selva, que ocupa el tram final. A l’inici de la zona, aigües amunt, trobem un 
bosc mixt i canyissar. D'ençà l'expansió del municipi de Blanes pel sector nord, el 
curs ha quedat aïllat enmig de la zona urbana. 

 

Motius de la inclusió en el catàleg: 
 
És la darrera àrea de verneda al sud del sector litoral gironí. Més al sud, al 
Maresme i al Barcelonès, ja han desaparegut totes, tot i l’antiga presència a 
aquestes comarques, com ho demostra la toponímia del barri barceloní de la 
Verneda. 
La verneda és el bosc de ribera típic de la zona, que creixeria de forma natural a 
tots els trams fluvials. La substitució dels verns per altres espècies o la seva 
simple eliminació per la degradació del tram fluvial, ha comportat la seva 
desaparició en molts casos.  
A l’àrea també podem trobar espècies de boscos humits interessants i poc 
freqüents a terra baixa com ho són el corniol o el gèum. 



 

 

A més, el curs fluvial té una funció de corredor biològic entre la zona litoral i la 
interior, ja que enllaça els dos trams de la carretera GI-682. 

 
 

Qualificació urbanística: 
 

Blanes 

• Sòl no urbanitzable, curs fluvial Clau 24b. 
 

• Sòl urbanitzable programat de desenvolupament residencial plurifamiliar, 
Clau 11. 
 

• Sòl urbanitzable programat d’usos terciaris, Clau 14. 

 

Construccions existents: 
 
Espai molt reduït de gran interès per la seva flora i on no hi ha lloc físic per 
construir-hi. 
 
 

Estat de conservació. Impactes o greuges damunt els ecosistemes i 
els valors de la zona: 
 
L’estat de conservació no és gaire bo ja que existeix una forta pressió antròpica i 
la presència de les deixalles és freqüent i abundant. Degut a la seva naturalesa 
de darrer testimoni de verneda a l'àrea litoral de la Selva, cal prendre la zona en 
consideració. Cal apuntar que la recuperació de les vernedes és una actuació 
prioritària en tant que és un hàbitat inclòs en la Directiva Europea. 

 

Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 
El requeriment principal es basa en no tallar els arbres ni modificar el curs fluvial 
(canalitzant-lo o soterrant-lo). Paral�lelament cal que 

- No es substitueixin els verns per altres espècies de ribera no 
autòctones, 

- No es netegi indiscriminadament el curs fluvial, ja que es 
tallarien els verns petits, i l’arribada de llum a la llera facilitaria 
el creixement de bardisses, 

- No s’hi aboquin deixalles. 
 
Cal esmentar que Blanes manté encara en aquestes zones un bon nivell de 
paisatge. Es considera que s'hauria d’ordenar amb una normativa adequada els 
trams de les carenes, deixant lliure d’urbanització fins a una cota elevada l’area 
de les rieres.  

Finalment, caldria recuperar la capçalera d’aquest tram fluvial, a banda i banda 
de la carretera GI-682, per preservar-ne la funció de corredor biològic. 

 



 

 

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

a) La importància dels cursos fluvials com a connectors naturals biològics i 
paisatgístics fa aconsellable la classificació de tota l’àrea com a sòl no 
urbanitzable, o com a sistema general curs hídric, per tal de garantir la seva 
protecció. 

 

b) A tal efecte, caldria revisar l’actual planejament general del municipi, que 
classifica bona part de l’àrea com a sòl urbanitzable, i procedir a adequar-lo 
als criteris tècnics fixats per l’Agència Catalana de l’Aigua pel que fa a la 
protecció dels cursos d’aigua. 

 

c) Sota el supòsit de manca de desenvolupament dels sòls urbanitzables 
programats, amb usos residencials plurifamiliars i terciaris, hauria de 
procedir-se a adoptar les corresponents mesures de modificació puntual del 
planejament, desclassificant els sòls o bé fixant els mateixos com a espais 
lliures de tota edificació i zones verdes, procurant que les cessions de sòl es 
concentrin a la zona propera a la riera. 

 

d) Cal introduir al planejament la prohibició de les obres de soterrament, 
canalització i artificialització de la llera, així com ampliar les línies de 
prohibició d’edificació, actualment fixades a 20 metres. 

 

e) El desenvolupament d’un Pla Especial de protecció de tota aquesta àrea seria 
l’instrument urbanístic idoni per preservar-la i impulsar la seva recuperació. 

 

f) Resulta essencial procedir per part de l’Agència Catalana de l’Aigua a la 
delimitació de les zones de domini públic hidràulic, així com a la fixació de les 
zones inundables, zona fluvial i zona de sistema hídric. 

 

g) Cal impulsar un Programa ambiental de recuperació de la riera per tal de 
garantir la possibilitat de que realitzi la seva funció de connector natural i 
biològic. Aquest programa hauria de garantir el desmantellament o anul�lació 
del col�lector actualment existent, la retirada dels cartells i tanques de 
publicitat instal�lats a la llera, dels pilars de la línia elèctrica, de les espècies 
exòtiques que l’han envaït i de tots els abocaments de residus que s’hi fan de 
forma incontrolada i clandestina. 

 

h) Una mesura d’interès per aquesta àrea seria la creació d’un parc fluvial, amb 
la recuperació i adequació dels marges de riera amb passejos tous i zones 
d’esbarjo. 

 

i) L’espai s’hauria d’incloure a la Xarxa Natura 2000 pel fet que conté hàbitats o 
espècies considerades prioritàries segons la Directiva d’hàbitats que estan 
insuficientment representades a Catalunya. 

 



 

 

 
 

 

 

 

 


