Parc de la Serralada Litoral
La Roca del Vallès
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:
Alçada:

Vallès Oriental
La Roca de Vallès, 08430
Al sud-est del municipi
280 m

Coordenades:
Latitud:
Longitud:
UTM Est (X):
UTM Nord (Y):

41.5671
2.33171
444280
4601929

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estil / època:
Segle:
Estat de conservació:
Protecció:
Tipus de protecció > Europea
> Atributs Inspire:

08181-48
Patrimoni natural
Zona d'interès
Contemporani
XX
Bo
Legal

Xarxa natura 2000
Natura 2000
Àrea de especial de conservació
Observacions protecció:
Data aprovació:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Titular:
Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:

Pàgina 1

PEIN (DOGC 4154 de 15/06/2004)
dt., 05/09/2006 - 12:00
Fàcil
Altres
Privada
Diversos propietaris
Jacob Casquete Rodríguez
dl., 21/02/2011 - 01:00

Descripció
El Parc Serralada Litoral es localitza entre les comarques del Maresme, Vallès Oriental i
Barcelonès, formant part del sector central de la cadena Litoral o de Marina que està entre
el Besòs i la riera d'Argentona. El PEIN comprèn una superfície de 4.710 ha que ocupa una
estreta franja allargada que coincideix amb l'eix principal d'aquesta cadena muntanyosa,
que s'orienta de SO a NE i s'estén des del massís del Garraf al de les Gavarres de forma
paral·lela al traçat de la costa mediterrània. L'àmbit de l'espai comprèn territoris dels
següents termes municipals: Santa Maria de Martorelles, Vallromanes, Vilanova del Vallès,
la Roca del Vallès, Argentona, Òrrius, Cabrera de Mar, Cabrils, Vilassar de Dalt, Premià de
Dalt, Teià, Alella, Tiana i Badalona. Es caracteritza per presentar altituds moderades que
mai sobrepassen els 800 metres, i una vegetació representada per un complex mosaic de
comunitats que es barregen (alzinars litorals, brolles, formacions de ribera, prats, pinedes,
garrigues, conreus i erms, …). Els límits del PEIN dibuixen un territori més aviat allargat i
estret amb formes retallades i prou irregulars. Pel que respecta als límits territorials del Parc
de la Serralada Litoral que afecten al terme Municipal de la Roca són els que es marquen el
PEIN que a continuació detallem: "Des del contacte del terme municipal amb la urbanització
de Ruscalleda (localitzada a Vilanova del Vallès), el límit es dirigeix a l'oest coincidint amb
el terme municipal durant uns 650 m. Remunta en direcció nord-est la carena localitzada
sobre els boscos de can Gol i can Solei, fins confluir amb una pista que segueix a l'est. En
arribar a la carena que descendeix en direcció nord la segueix, i travessa la carretera BV5106. Ara el límit segueix la carretera cap al nord pel seu marge dret fins trobar el torrent de
can Verdaguer. Abandona la carretera i remunta la carena que porta al turó Gros. Continua,
sempre per la carena i en direcció nord-est. Abandona la carena, passa per la replana de
can Planas més orientat a l'est i descendeix fins trobar la carretera C-1415, davant la cruïlla
de can Companys de Dalt. Puja per la carretera durant uns 100 m, l'exclou en aquest tram, i
la travessa en direcció est, envolta l'àrea qualificada com a 15 - Sòl no urbanitzable lliure
permanent- en el planejament general municipal. Ascendeix en direcció nord-est fins al turó
identificat per la seva cota de 296,64 m. A continuació, descendeix al nord-oest fins trobar la
pista que envolta el turó localitzat al nord de can Toio. Segueix aquesta pista per la dreta
durant uns 200 m. L'abandona i es dirigeix en línia recta i en direcció nord-est a la carena
que delimita per la dreta la vall del torrent que desemboca al torrent de la font del Bosc per
ca l'Amat. Segueix la carena fins a confluir amb una pista que comunica amb el vial d'accés
a la urbanització Sant Carles. Ara segueix la pista pel seu marge dret fins trobar el sòl urbà
corresponent a la urbanització esmentada. Segueix en direcció sud el límit dels terrenys
classificats com a urbans fins al punt on conflueixen els termes municipals de Dosrius,
Argentona i la Roca del Vallès" (DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,
2004). Aquests límits expressat en mesures ens diuen que al terme municipal de La Roca
del Vallès pertanyen 712 ha de les 4710 ha totals que presenta el PEIN, representant un
15% del total d'aquest. Així mateix cal mencionar que la superfície del terme és de 3635 ha,
sent el més gran de tots el termes municipals que estan adscrits al PEIN tenint un 19,6%
del seu territori dintre de l'espai d'interès natural la Conreria-Sant Mateu-Céllecs.

Història
El Parc Serralada Litoral comprèn l'espai natural La Conreria-Sant Mateu-Céllecs inclòs al PEIN
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(Pla d'Espais d'Interès Natural) aprovat per la Generalitat de Catalunya el 14 de desembre de
1992 (Decret 328/1992, de 14 de desembre). El PEIN és un pla territorial sectorial que delimita
un total de 144 espais naturals d'elevat interès a tot Catalunya que suposen el 20% de la
superfície del país. El Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge de la ConreriaSant Mateu-Céllecs va ser aprovat per acord del Govern el 25 de maig de 2004 i publicada la
seva aprovació en el DOGC núm. 4154 de 15 de juny de 2004. L'objecte del Pla especial és la
delimitació definitiva d'aquest espai inclòs en el Pla d'espais d'interès natural, així com
l'establiment de totes aquelles altres determinacions necessàries per a l'adequada protecció del
seu medi natural i del seu paisatge, d'acord amb els objectius formulats per aquest Pla especial.

Bibliografia
DE JUAN, X. (2004): Guia del Parc de la Serralada Litoral, EIN La Conreria-Sant MateuCéllecs. Pòrtic Guies, Barcelona. DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE
(2004): Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge de la Conreria-Sant MateuCéllecs. Generalitat de Catalunya, Barcelona.

Pàgina 3

Pàgina 4

