
 

 

Desembocadura de la Tordera 
 
Codi: 85 
 

 
Superfície i municipis que es comprenen: 
 
312,22 ha. Blanes. 

 
Delimitació: 
 
Àrea que s’estén des del turó de Montellengloba, al llarg de tot el curs final de la 
Tordera, i fins la llacuna de la desembocadura. El límit nord es situa a la 
frontera entre les províncies de Barcelona i de Girona, a l’alçada dels paratges 
Pla de Palafolls i el Mas Cremat. 

 

Caracterització de l’espai: 
 

Espai fluvial de curs ample i sorrenc amb boscos de ribera empobrits en bona 
part i amb  restes d’aiguamoll litoral (a la desembocadura), en forma de llacuna 
aïllada per una barra de sorra i còdols. En línies generals, és un espai força 
degradat, on s’expandeixen els canyars i les plantacions d’arbres, en el curs sec 
i bona part de l’any, a excepció de la llacuna litoral, que és permanent. És de 
gran interès la morfologia tipus “braided” (barres de sorra a l’interior de la 
llera), provocada a la llera per la dinàmica fluvial. En tot l’àmbit del catàleg, La 
Tordera és l’únic riu que la presenta d’una manera tant visual. 

 

Motius de la inclusió en el catàleg: 
 
Tot i la degradació que pateix l’espai, el tram final i el delta de la Tordera 
continuen mantenint un alt potencial ecològic i un especial interès faunístic, amb 
presència d’hàbitats inclosos a l’annex I de la Directiva Hàbitats. Trobem boscos 
de ribera (hàbitat d’interès comunitari; codi 92A0) com bosquetons d’oms i 



 

 

freixes i, a la llera, creixen gespes dedumbents (hàbitat d’interès comunitari; 
codi 3280).  

La importància ornitològica del tram baix i delta del riu Tordera és encara de 
molta vàlua, ja que aquesta àrea es troba en la ruta migratòria d’ocells que 
ressegueixen el litoral en els seus desplaçaments, constituint-se com a espai de 
descans i d’hivernada per a molts d’ells. El llistat d’espècies inclou la majoria 
d’aus aquàtiques i migradores citades a Catalunya, sent remarcable el pas de 
limícoles, anàtides i passeriformes, sumant més de 200 espècies (el que suposa 
aproximadament el 90% del total d’espècies citades a Catalunya). La presència 
de vegetació de ribera, canyissars i jonqueres, juntament a formacions arbrades 
d’oms i freixes, permeten l’establiment d’aus reproductores de presència escassa 
a tot el territori català, que es troben estretament lligades a la presència de 
vegetació d’ambients riparis i de zones humides, tal és el cas de l’agró roig 
(Ardea purpurea), el martinet menut (Ixobhrychus minutus), la fotja (Fulica 
atra), el teixidor (Remiz pendulinus) o el picot garser petit (Dendrocopos minor), 
entre d’altres. 

 

 
Qualificació urbanística: 
 
Blanes 

 

• Sistemes: 
- Sistema costaner Clau F. 
- Sistema de parcs i jardins existents Clau Ce. 
- Sistema d’equipaments i dotacions 
comunitàries (docent Clau D1e, i esportiu D4). 
- Infraestructures i serveis tècnics Clau B1. 

 

• Càmpings Clau J. 

 

• Sòl Urbà (SU): 

 

- 3a1Edificació aïllada. 

 

• Sòl No Urbanitzable: 
- Zona agrícola Clau 20. 
- Zona de protecció natural, curs fluvial Clau 
24b. 
- Servitud i protecció Clau 25. 

 

• Sòl urbanitzable programat: 
- Zona 13 industrial. 

 
 
 

Construccions existents: 
 

Existeixen alguns edificis com la depuradora i altres grans naus, de gran impacte 
visual i contaminació olfactiva, que caldria deixar fora d’ordenació en un sòl 
agrícola i/o espai fluvial i marítim. Regular amb un pla especial, a la zona 



 

 

d’hortes, en tant per cent, la construcció d’hivernacles per tal d’evitar-ne la 
massificació. Cal uniformitzar el disseny de les barraques noves i les tanques. 
Cal eliminar l’impacte de construccions vàries arran de les carreteres. 

Hi ha necessitat d’una regulació acurada de rehabilitació arquitectònica (veure 
pròleg de l’estudi en l’apartat arquitectònic) a les masies existents (Mas Marull, 
Mas Llorenç, Can Calent, etc.), de gran vàlua. La part superior de l’àrea, prop del 
Turó de Montells, conserva un paisatge de camps arran del Torrent de Can 
Rabassa, del més alt nivell del municipi. La part baixa, fins a mar, necessita una 
regulació i ordenament de les hortes i protecció de les barraques històriques. 

 
 

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

La degradació constant dels terrenys immediats, la pol�lució de l’aigua i la manca 
d’un cabal constant minven notablement la presència en gran nombre d’aus 
migradores i reproductores i aboquen a algunes espècies a una desaparició 
imminent. La degradació combina els problemes lligats a la contaminació 
d’origen industrial de l’aigua i els problemes comuns de tot el litoral català 
(càmpings, creixement urbanístic, sobrefreqüentació humana, deixalles, trepig, 
etc.).  

Bona part dels boscos de ribera i prats inundables es troben fortament alterats 
amb intrusió d’espècies ruderals. Concretament, l’àrea estrictament litoral i les 
franges inundables paral�leles al curs del riu presenten una degradació molt 
acusada per la presència de càmpings i per l’excessiva freqüentació humana. Per 
l’altra, per l’activitat agrícola, amb cultiu en hivernacle, i les plantacions de 
pollancre i plàtan.  

Pel que fa a les espècies reproductores en aquests ambients, cal destacar la 
situació crítica del corriol camanegre (Charadrius alexandrinus), la terrerola 
vulgar (Calandrella brachydactyla), el trobat (Anthus campestris) i la cuereta 
groga (Motacilla flava), espècies en forta regressió a Catalunya i que 
pràcticament s’han extingit a la zona degut a la pèrdua d’hàbitat. 

 
 

Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 
 
Aquest espai forma part d’un conjunt més ampli que, associat als aiguamolls del 
curs baix de la Tordera (sobretot al Maresme, Fogars de la Selva, Tordera i 
Palafolls), concentra  un notable interès natural i conservacionista. Per aquest 
motiu cal garantir la connexió biològica entre aquests espais i el tram final del 
riu, sobretot si tenim en compte la seva reduïda superfície, l’aïllament d’alguns 
d’aquests espais i la fragilitat i acumulació d’agressions ambientals que pateixen.  

Riu amunt, a la plana selvatana, els EIN de l’Estany de Sils (en recuperació 
mitjançant un projecte Life), ribera de Sta. Coloma, Turons de Maçanet i riera 
d’Arbúcies,  concentren un valor biològic molt interessant conjuntament amb 
altres àrees fora del PEIN, com són un conjunt de basses i petits aiguamolls a la 
conca de la riera de Sta. Coloma, que representen una de les millors àrees 
d’interès herpetològic de Catalunya amb Triturus helveticus, Salamandra 

salamandra, Hyla meridionalis, Pelobates cultripes, Pelodytes punctatus, Emys 

orbicularis (amb la població millor conservada) i  Mauremys leprosa, entre 
d’altres.  



 

 

Una de les actuacions prioritàries que cal executar és la protecció i recuperació 
de tots els hàbitats naturals potencials en l’àmbit del domini públic hidràulic, que 
ha d’anar acompanyada amb la conservació dels espais abans citats (del PEIN i 
la plana selvatana), d’elevada diversitat biològica i representativitat, que 
representen els nuclis font a partir dels quals es poden facilitar la recuperació de 
la complexitat de les comunitats i la riquesa específica de la zona natural, ja 
sigui a partir de propàguls o per dispersió d’individus.  

La segona, en el domini públic marítim terrestre (platges), és garantir la 
tranquil�litat per evitar les molèsties antròpiques a les espècies reproductores 
(com per exemple Charadrius alexandrinus) en tota la franja sorrenca més 
propera a la llacuna litoral (sobretot en l’època de reproductiva) i facilitar la 
presència dels emigrants i hivernants potencials. 

Per a una tercera zona d’actuació, la plana al�luvial que encara manté l’activitat 
agrícola, cal impedir que s’hi desenvolupi un creixement urbanístic i les activitats 
lligades al turisme o la indústria. Així doncs, cal acompanyar la protecció i gestió 
d’aquesta àrea amb mesures de caràcter urbanístic que qualifiquin els terrenys 
esmentats com a Sòl No Urbanitzable de Protecció Especial Agrícola. A més, cal 
establir un estudi per a la delimitació de zones inundables per a la seva 
recuperació. Aquesta mesura combinada amb la protecció dels hàbitats ben 
conservats riu amunt i la planificació  ambiental de l’espai fluvial com un 
connector que ajudi a preservar la biodiversitat, pot garantir la recuperació del 
potencial ecològic. En aquest sentit és, destacable el projecte Life per a la 
recuperació de l’aqüífer de la Tordera en el municipi homònim o l’elaboració del 
primer Pla de l’Espai Fluvial, concretament per a la conca de la Tordera, per part 
de l’Agència Catalana de l’Aigua. La delimitació de les zones inundables, les 
propostes d’actuació i tots els estudis de planificació ambiental elaborats per a 
aquest pla, han de marcar la futura gestió de la conca i específicament de l’àrea 
proposada. 

 
 

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

 

a) Caldria garantir la classificació del sòl com a no urbanitzable, amb una clau 
d’especial protecció. 

 

b) Cal dotar l’espai d’un pla especial de protecció del paisatge i del medi 
natural, on es garanteixi el manteniment dels usos agraris i dels 
estrictament vinculats al medi natural i fluvial (plantació de cultius forestals 
temporals, recuperació de boscos de ribera, etc.) i mitjançant el qual 
s’impedeixi la transformació urbanística de tot l’espai. Resulta imprescindible 
reduir al mínim les construccions admissibles al sector, així com regular de 
manera adequada la instal�lació d’hivernacles, tot limitant el percentatge 
d’ocupació, materials a utilitzar, etc. 

 

c) Pel que fa al sector classificat com a sòl urbà amb la clau de càmpings o 
d’edificació aïllada, seria convenient incoar un expedient de modificació 
puntual del planejament, a fi i efecte de garantir la no edificació d’aquest 
àmbit, la seva qualificació com a espais lliures, parc urbà o zona verda, i la 
seva final incorporació al patrimoni públic de sòl.  El caràcter de zona 
inundable dels marges del riu Tordera i la prohibició d’urbanització i 
edificació de les zones inundables de l’article 9.2 derivada de l’article 9.2 de 
la Llei d’Urbanisme (Llei 2/2002 de 14 de Març) podria justificar la tramitació 



 

 

d’aquest expedient urbanístic. També ho justificaria l’especial valor 
paisatgístic i natural d’aquesta primera línia costanera del municipi de 
Blanes. 

 

d) Tot l’espai hauria d’incorporar-se al catàleg d’elements a protegir dels 
municipis de Blanes i Tordera amb la finalitat de garantir la seva 
preservació. 

 

e) Resulta d’especial interès l’adquisició per part del municipi del sòl amb major 
valor ambiental, a fi i efecte d’incorporar-lo al patrimoni públic de sòl 
formant una reserva de sòl no urbanitzable als efectes d’allò establert a 
l’article 153.4.d) de la Llei d’Urbanisme de Catalunya. 

 

f) La zona 24b corresponent a cursos fluvials, que comprèn els terrenys 
contigus a rius, rieres o torrents inclosos en una franja de 20 metres 
d’amplada a partir del llit en el seu punt central i que la normativa 
urbanística exclou de tota mena d’edificació, hauria d’extendre’s 
notablement pel que fa a la seva amplada i incloure una franja no inferior a 
30m a comptar des del marge del riu Tordera.  Caldria, per tant rectificar la 
zonificació del planejament de Blanes pel que fa al riu Tordera i adequar les 
previsions del mateix en el sentit aquí indicat. 

 

g) Pel que fa a la porció de terreny inclòs en l’àrea i classificada com a sòl 
urbanitzable programat amb la Clau 13 corresponent a “desenvolupament 
industrial”, convindria que s’analitzés si aquest sòl ha estat objecte ja de 
transformació urbanística, o bé si pel contrari no s’ha executat ni 
desenvolupat encara les previsions del planejament general del municipi. En 
aquest darrer supòsit, seria convenient procedir a la desclassificació d’aquest 
sòl, o bé, situar en el mateix les zones verdes i altres espais lliures del 
Polígon industrial. 

h) El riu Tordera i la seva plana al�luvial hauria d’incorporar-se al PEIN 
mitjançant la delimitació d’un nou espai d’interès natural, de naturalesa 
mixta: fluvial i agrària, que caldria dotar d’un instrument d’ordenació i gestió 
(Pla especial de protecció del medi natural o Pla Rector d’ús i gestió). 

 

i) Cal delimitar el domini públic hidràulic i fixar les zones d’ús públic i de 
policia, tot garantint que a la desembocadura del riu, la implantació dels 
càmpings actualment existents no ocupin part d’aquestes zones. 

 

j) Correspon practicar la delimitació de la zona marítim-terrestre i del domini 
públic costaner al sector del municipi de Blanes immediat a la 
desembocadura del riu, per garantir que les  àrees sorrenques i dunars 
s’integrin en el domini públic i no s’afectin per les instal�lacions del càmping 
o per la implantació d’infraestructures com passeigs, Estacions 
transformadores i altres, tot procedint a resoldre l’actual situació d’invasió i 
d’ocupació indeguda d’aquestes zones. 

 

k) La realització d’un estudi acurat d’inundabilitat de tota l’àrea, hauria de 
comportar la prohibició d’aparició de noves edificacions en la mateixa, així 
com la retirada de les àrees d’acampada que ocupen aquestes zones a 
banda i banda del riu en la seva desembocadura. 



 

 

 

l) La presència en l’àmbit d’aquest espai de les instal�lacions de l’Estació 
Depuradora de Palafolls o d’una pista de cars exigiria la implantació de 
mesures ambientals tals com pantalles vegetals per minimitzar els seus 
respectius impactes visuals i acústics. 

 

m) Tanmateix tindria un extraordinari interès l’impuls d’un programa ambiental 
tendent a la creació d’un parc fluvial i a la recuperació dels boscos de ribera i 
de zones d’aiguamolls o la plantació de cultius forestals a ambdós marges 
del riu.  La fórmula dels contractes-riu o la intervenció de fundacions 
ambientals podrien ser utilitzades amb aquestes finalitats. 

 

n) Resulta imprescindible el manteniment de l’activitat agrícola a tota l’àrea, 
essent important la inclusió de la mateixa al Pla sectorial agrari de Catalunya 
així com l’adopció de mesures de foment de l’agricultura i la signatura de 
contractes territorials d’explotació que incentivin i ajudin al seu manteniment 
i millora. 

 

o) 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. 

 

 
 

 

 


