
 

 

Connector Conca de Valldolig 
 
Codi: 81 
 

 
Superfície i municipis que es comprenen: 
 
137,00 ha. Blanes i Lloret de Mar. 

 

Delimitació: 
 
Espai delimitat per les àrees conegudes com la Muntanya de l’Àngel-Riera d’en 
Passapera, el Torrent del Sot de Gel -Torrent del Mal Camp- el Turó del Montell i 
una urbanització. 

 

Caracterització de l’espai: 
 

Aquesta àrea abasta una part de la conca de la riera de Valldolig i es caracteritza 
per la presència de materials granítics (leucogranits i granodiorites) i pels seus 
usos forestals i agrícoles. Forestalment es tracta d’un bosc constituït per suros 
(Quercus suber), pins pinyers (Pinus pinea) i alzines (Quercus ilex). A les zones 
amb una relació més directa amb els cursos fluvials apareix el roure martinenc 
(Quercus humilis=Q.pubescens). Trobem zones on la brolla d’estepes (Cistus sp) 
i brucs (Erica sp) hi domina i petits reductes de camps d’oliveres (Olea 
europaea) abandonats, que es presenten com a zones de prats secs. Existeixen 
també diversos cursos d’aigua tot i que molt desestructurats i amb moltes 
espècies al�lòctones. La zona agrícola és bàsicament de secà, conservant en 
bona part els marges arbrats, fet important des del punt de vista ecològic i 
paisatgístic. 

 



 

 

 
Motius de la inclusió en el catàleg: 
 

La inclusió d’aquesta àrea al Catàleg respon a la necessitat de protegir els 
darrers retalls de verneda en un sector litoral i proper a l’urbà com aquest. Amb 
la protecció d’aquesta àrea es vol crear una connexió entre la zona litoral i les 
altres situades més a l’interior. Cal destacar també la presència del paisatge en 
mosaic, cada dia més escàs al litoral.  

Per últim, cal fer esment al fet que la delimitació d’aquesta àrea respon a la 
necessitat de connectar les diferents àrees d’interès i evitar una major 
degradació de les parts forestals del municipi de Blanes. 

 
 

Qualificació urbanística: 
 

Blanes i Lloret de Mar 

 

• Sòl no urbanitzable. 

 

Estat de conservació. Impactes o greuges damunt els ecosistemes i 
els valors de la zona: 
 
Les rieres presenten un estat de conservació dolent, ja que estan sotmeses a 
una forta pressió antròpica i les deixalles hi són abundants. Tot i això, 
constitueix el darrer testimoni de verneda a l'àrea litoral de la Selva, així que 
caldria protegir-lo de la degradació.  

D’altra banda, l’àrea forestal es presenta en determinats punts molt densa i 
atapeïda, fet que faria convenient l’impuls de mesures de gestió forestal, neteja 
del sotabosc i aclarides.  

L’estat de conservació del paisatge agroforestal és òptim. 

 
 

Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 
Caldria conservar la zona boscosa i practicar-ne una explotació forestal 
sostenible, així com endegar projectes de recuperació del bosc de ribera. 

És de gran importància no augmentar la zona urbanitzable i disminuir la pressió 
urbanística a la zona perimetral. 

 

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

a) La totalitat de l’àrea hauria de ser classificada com a sòl no urbanitzable 
d’especial protecció, fixant un règim d’usos estrictes vinculats amb 
l’activitat agroforestal per tal d’impedir la seva transformació urbanística. 
 

b) D’altra banda, caldria preservar l’àrea de la possible implantació 
d’infraestructures viàries, abocadors, centres de tractament de residus, 



 

 

deixalleries, antenes de telecomunicacions o xarxes aèries de 
subministrament d’energia elèctrica (Aquestes instal�lacions actualment 
es poden implantar per via de la declaració d’utilitat pública o interès 
social d’aquests usos excepcionals en el sòl no urbanitzable).  A tal 
efecte, un Pla Especial de protecció seria l’instrument de planejament 
idoni, fixant els usos incompatibles en aquest sector. 
 

c) En aquelles parts amb presència notable de masses arbrades, caldria 
garantir la fixació de la Unitat Mínima Forestal de 25 Hectàrees com a 
superfície a respectar en qualsevol segregació o fraccionament de 
terrenys, modificant les previsions del planejament urbanístic actual, que 
no ho contemplen. 

 
d) Seria convenient dotar el Pla Especial amb mitjans econòmics per tal de 

poder fomentar de manera activa el manteniment o la recuperació dels 
usos  agraris i forestals. 
 

e) L’àrea es podria incloure al Catàleg de Patrimoni natural dels municipis i 
fins i tot podria avaluar-se per part de la Corporació Local l’adquisició 
total o parcial de la mateixa. D’aquesta maner es podria garantir la seva 
preservació i la creació d’un parc públic, tot executant les previsions ja 
contingudes a l’article 115 del propi Pla General de Blanes. 
 

f) Resulta necessari l’impuls d’un Projecte o Programa ambiental de 
recuperació dels cursos d’aigua, de neteja i condicionament dels torrents i 
rieres.  Aquest projecte hauria d’establir mesures per regenerar el bosc 
de ribera, substituint les espècies al�lòctones existents per espècies 
autòctones i preservant els retalls de vernedes presents a l’àrea. 
 

g) Una mesura necessària per a l’adequada conservació de l’àrea seria la 
promoció i foment de la gestió forestal sostenible mitjançant la redacció, 
aprovació i execució de plans tècnics de gestió i millora forestal. 
 

h) S’hauria d’implantar l’ús de fórmules de contractes de custòdia del 
territori que garanteixin la gestió ambiental adient en tot el sector.  A tal 
efecte, fundacions ambientals, les pròpies Administracions Locals, o 
Entitats sense ànim de lucre podrien avaluar les possibilitats d’aquestes 
fórmules. 

 



 

 

 

 


