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LOCALITZACIÓ DEL PROJECTE
La Riera Seca es troba al Vallès Oriental, a la província de Barcelona, i transcorre pels 
municipis de Parets i Mollet del Vallès. S’ubica dins l’àmbit territorial de l’Espai d’Interès 
Natural de Gallecs, representant la zona limítrofa est entre aquest espai i el casc urbà 
de Parets del Vallès. Gallecs és un espai rural agro-forestal de 733.52ha integrat pels 
municipis de Parets i Mollet del Vallès, Sta. Perpètua de Mogoda, Lliçà de Vall, Montcada 
i Reixac i Palau-solità i Plegamans.  La zona objecte del projecte és la riera Seca i els 
seus entorns a l’espai delimitat entre el pont de l’avinguda del Vallès, al terme municipal 
de Lliçà de Vall, fins l’antic gual ramader que dona accés al municipi de Parets del Vallès.

Ubicació de la zona d’actuació
OBJECTIU PRINCIPAL
El punt de partida del projecte i principal objectiu és l’ampliació de la zona humida existent i antiga verneda segons topònim. 
Aquesta queda ubicada al marge dret de la Riera Seca, aigües amunt de l’accés des de Lliçà d’Amunt per un gual.  
Actualment, la zona té unes dimensions reduïdes. Està  poblada bàsicament per  pollancres (Populus nigra) i en trobem forces de 
tombats. Aquest espai d’interès recull les aigües d’escorrentiu de la zona i presenta una cota d’inundació temporal al llarg de l’any 
que el permet actuar com a aiguamoll amb tots els avantatges que comporta. Amb l’ampliació de la zona humida es busca renovar 
aquest àmbit amb la introducció de nous arbres i l’increment de superfície per gestionar les aigües d’escorrentiu. 

Ubicació de la zona humida existent (vermell) i ampliació (blau) Imatge zona humida



LÍNIES ESTRATÈGIQUES 

Millora hidràulica i gestió escorrentius Millora ecològica de la Riera Seca Ordenació de l’ús social

Planta proposta 

OBJECTIUS ESPECÍFICS
- Millorar l’ordenació de l’ús social en l’àmbit i amb l’entorn immediat.

- Millorar la hidràulica amb l’ampliació de superfície disponible per laminació i amb la naturalització del torrent.

- Millorar la gestió de les aigües d’escorrentiu per tractar la seva qualitat i evitar la contaminació difusa.

- Millorar el paisatge en tot l’àmbit mitjançant la seva naturalització i ordenació.

- Millorar l’estat ecològic principalment de la riera Seca en tot l’àmbit i de la zona humida.
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Secció cuneta verda drenant

ACTUACIONS
Millora hidràulica i gestió dels escorrentius 

SISTEMES URBANS DE DRENATGE SOSTENIBLE (SUDS) 

- Cunetes verdes drenants (Bioswale)
- Jardins d’aigua (Rain gardens)
- Aparcaments amb paviment drenant 

CREACIÓ D’UNA BASSA DE LAMINACIÓ 

Exemples cunetes verdes “Bioswale” Font: 2007 Premi 
d’honor al disseny porfessional residencial. NE Siskiyou 

Green Street

Exemples jardins aigua “Rain gardens” Font: Recuperat 
de https://vaswcd.org/rain-garden

Esquema aparcament

RIERA BASSA LAMINACIÓ AMPLIACIÓ ZONA HUMIDA  ZONA HUMIDA EXISTENT  

Esquema proposta bassa laminació i ampliació zona humida
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Seccions de l’estat actual i de les actuacions proposades per protegir i millorar la riera

Millora ecològica de la Riera Seca 

ELIMINACIÓ D’IMPACTES 

- Eliminació i gestió de residus
- Eliminació d’espècies invasores

RECUPERACIÓ DE LA VEGETACIÓ DE RIBERA I ESTABILITZACIÓ DELS MARGES 

- Potenciació nuclis arboris i arbustius existents 
- Introducció d’helòfits amb rolls vegetalitzats de fibra de coco
- Protecció dels talussos amb ret de coco i rolls pel control de l’escorrentiu 
- Introducció d’agrupacions d’arbustives i arbres 

Ordenació de l´ús social 

- Obertura d’un camí circular que connecti els termes municipals de Parets del Vallès i Lliçà de Vall a través de l’EIN Gallecs 
- Construcció de guals a l’accés per Lliçà de Vall i Parets del Vallès 

Exemple secció transversal i longitudinal del gual proposat Exemple gual executat per Naturalea


