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La regió del sistema Mediterrani•••••••• El sistema Mediterrani o de les muntanyes catalanidi-
• ques (o serres costeres catalanes) és constituït per dues

serralades paral·leles que s'estenen tot al llarg de la costa
• i comprenen entre elles una fosa, resultat de l'aixecament
• tectònic d'un antic massís català.
• El sistema Mediterrani català, amb una longitud de
• més de 300 Km (de l'Empordà penetra al País Valencià

fins al Millars), comprèn un conjunt d'elements estrictament
• relacionats, ja bè per la seva evolució posterior. El litoral medi-
• terrani ès vorejats per tot un seguit de muntanyes baixes
• o mitjanes que s'ordenen més o menys alineades i paraHeles
• a la costa, entre el Baix Empordà i el Baix Ebre. La serra-
• lada Litoral o de Marina és la més propera al mar, la més

interior Que constitueix la vora oriental de la depressió Pre-
• litoral. Del Llobregat cap al nord predominen els materials
• antics granits i pissarres, mentre que cap al sud recobert
• el sistema Mediterrani per la mar secundària predominen les
• roques calcàries.

En funció de res seves característiques, el sistema
• Mediterrani presenta tres unitats: els relleus septentrio-
• nais (de l'Empordà al Llobregat), els relleus centrals (del L10-
• bregat a l'Ebre) i els relleus meridionals (del Baix Ebre i Mont
• slà dins Catalunya, fins la riu Millars al País Valencià).

•••••••••••••••••••••••••••••••••

: Quadre 18
• Regió natural del sistema Mediterrani: espais naturals

Regió Unitat Subunitat Sector Espai

Sistema Septentrional Litoral Serra litoral • Gavarres, les
Mediterrani • Muntanyes de Begur

• Massís de les Cadiretes
• Serres de Montnegre-el Corredor
• Conreria-Sant Mateu-Céllecs, la
• Serra de Collserola

Plana lIToral • Estanys de Tordera
• Roureda de Tordera

Pre-litoral Serra pre-litoral • Guilleries, les
• Massís del Montseny
• Cingles de Berli
• Gallifa
• Sant Llorenç del Munt i l'Obac

Depressió • Volcà de la Crosa
pre-litoral • Turons de Maçanet

• Riera de Santa Coloma
• Estany de Sils
• Riera d'Arbúcies

Central Litoral Serra litoral • Massís del Garraf
• Muntanyes de l'Ordal
• Foix, el
• Olèrdola

Plana litoral • Delta del Llobregat
Pre-litoral Serra pre-litoral • Montserrat

• Roques Blanques
• Ancosa-Montagut
• Montmell, el
• Saburella
• Tossal Gros de Miramar
• Albereda de Santes Creus
• Muntanyes de Prades
• Serra del Montsant
• Mare de Déu de la Roca
• Serres de Pradell-l'Argentera
• Serra de L1aberia
• Muntanyes de Tivissa-Vandellós
• Serres de Cardó-el Boix

Plana lIToral • Platja de Torredembarra
• Desembocadura del Riu Gaià
• Tamarit-Punta de la Móra
• Sèquia Major
• Rojala-Platja del Tom, la
• Plana de Sant Jordi
• Cap de Santes Creus

Meridional Litoral Serra litoraí • Serra de Montsià

Plana deltaica • Delta de l'Ebre
Pre-litoral Serra pre-litoral • Ports, els

• Serres de Pèndols-Cavalls

Plana pre-litoral • Barrancs de Sant Antoni-Lloret-la Galera
• Illes de l'Ebre
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: Gràfic 43
• Regió natural del sistema Mediterrani: xarxa del Pla

SDkm

I

1. Gavarres, les

2. Muntanyes de Begur

3. Massls de les Cadiretes

4. Serres de Montnegre-el Corredor

5. Conreria-Sant Mateu-Céllecs, la

6. Serra de Collserola

7. Volcà de la Crosa

S. Estany de Sils

9. Turons de Maçanet

10. Riera de Santa Coloma

11. Roureda de Tordera

12. Estanys de Tordera

13. Guilleries, les

14. Massis del Montseny

15. Riera d'Arbúcies

16. Cingles de Bertí

17. Gaffifa

1S. Sant Llorenç del Munt i l'Obac

19. Montserrat

20. Roques Blanques

21. Delta del Llobregat

22. Muntanyes de l'Ordal

23. Massls del Garraf

24. Olèrdola

25. Foix, el

26. Ancosa-Montagut

27. Montmell, el

2S. Saburella

29. Albereda de Santes Creus

30. Tossal Gros de Miramar

31. Platja de Torredembarra

32. Desembocadura del Riu Gaià

33. Tamarit-Punta de la Móra

34. Sèquia Major

35. Muntanyes de Prades

36. Serra del Montsant

37. Serres de Pradell-l'Argentera

3S. Mare de Déu de la Roca

39. Serra de Llaberia

40. Rojala-Platja del Tom, la

41. Muntanyes de Tivissa-Vandellòs

42. Plana de Sant Jordi

43. Cap de Santes Creus

44. Serres de Cardó-el Boix

45. Delta de l'Ebre

46. Illes de l'Ebre

47. Barrancs de Sant Antoni-Lloret-la Galera

4S. Serra de Pàndo/s-Cavalls

49. Ports, els

50. Serra de Montsià

Escala

O 25

I I

7•

...
16

17..
•" 820

<I
•.. 24

25

29 .-fi
27

~ 31
Iu 32

,
30

'3838

2. Espais inclosos en el PEIN
2.6. Sistema Mediterrani

•••
187



188

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•
•
•

2.6.1 Sistema Mediterrani
septentrional

2. Espais inclosos en el PEIN
2.6. Sistema Mediterrani

Aquesta unitat s'estén des del peu de les Gavarres -riu
Daró- fins al riu Llobregat; és formada pels sistemes litorals
i pre-litorals comprenent uns 100 Km de costa.

Els relleus septentrionals són definits per dues subunitats:
la litoral i la pre-litoral. La primera és formada per la serra
lada litoral al sud de la plana empordanesa, l'andana lito
ral i les planes deltaiques. Mentre que la segona subunitat
és formada per la serralada pre-litoral i per la depresssió pre
litoral.

La serralada Litoral és formada per petits relleus suaus
que no assoleixen els 1.000 m d'altitud en cap dels seus
cims. Els materials que predominen són els silicis, sense car
bonats, amb l'excepció de petites àrees. Aquest sislema lito
ral comprèn amb una certa discontinuïtat de nord a sud: les
Gavarres, 531 m; el Cadiretes-Puig Ventós, 519-419 m; el
Montnegre, 759 m; el Corredor, 632 m; la serra de Sant
Mateu, 499 m i Collserola, 512 m.

La serralada Pre-litoral, més alta que l'anterior, és for
mada per materials silicis en el sector més septentrional -les
Guilleries, el Montseny- i per roques carbonatades i sl!fcies
a la resta del territori fins al Llobregat. La depressió pre-lito
ral és una plana de baixa altitud formada per materials
diversos: al nord, a la piana de la Selva, predominen els mate
rials silicis, mentre que al sud, al Vallès, dominen els sedi
ments argilosos carbonatats. Aquesta subunitat és forma
da de nord a sud per: les Guilleries (Puig de Solterra, 1.204
ml. el Montseny (Turó de l'Home, 1.712 ml, el Bertl (Puig
graciós, 807 ml, la serra superior dei Valiès (El Farell, 816
ml. Sant Llorenç dei Munt (La Mola, 1.107 ml, la serra de
l'Obac (el Pou de Glaç, 944 m) i les planes de la depressió
que acompanyen aquestes muntanyes.

El bioclima existent és el del tipus xerotèric marítim, suau
i relativament humit. La pluviositat és força desigual; men
tre que s'assoleixen els 1.000 mm anuals al Montseny lles
Guilleries, només s'aconsegueixen entre 500 i 600 mm/any
a la serralada litoral, encara que per sobre dels 500 m
d'altitud sobrepassin els 700 mm/any. En aquest territori
la humitat climàtica disminueix progressivament de nord
est a sud-oest. L'eixut estival dura tres mesos vora mar. men
tre que a les serres més interiors l'altitud afavoreix més les
pluges i l'eixut sols dura dos mesos.

La vegetació dominant a baixa altitud de l'extrem més
septentrional és la de tipus mediterrani siliclcola i de tendèn
cia subhumida que alterna amb petites àrees de vegetació
medioeuropea que ocupa els indrets més humits. Als nivells
superiors, especialment a les muntanyes més septentrio·
nais -el Montseny, les Guilleries-, arriben a predominar
els paisatges submediterranis fins i tot de tipus atlàntic
atenuat. A les planes i elevacions del sud-oest predomina
la vegetació calcícola mediterrània, mentre que les planes
litorals i àrees deltaiques són cobertes d'aiguamolls i sal
sures.

El poblament faunistic d'aquesta unitat és format bàsi
cament per espècies de distribució típicament mediterrà
nia. Hi ha, però, un important grup d'espècies extramedi
terrànies que penetren a través de la serralada Transversal
i es refugien ais nuclis muntanyosos de les serralades lito
rals -el Montseny, les Guilieries, el Montnegre, Sant Llorenç
del Munt, ... -. Per altra banda, constitueix una important via
de pas de nombroses espècies migradores en un i altre sen
tit cap a terres més calentes o més fredes.

•••••

2.6.1.1 Sistema Mediterrani
septentrional litoral

Aquesta subunitat comprèn les terres litorals catalanes
esteses entre el peu de les muntanyes de [es Gavarres i de
Begur en contacte amb la plana litoral Empordanesa fins a
la plana deltaica del Llobregat.

D'un extrem a l'altre del sistema es manifesta un apre
ciable gradient climàtic en direcció nord-est-sud-oest, fac~
tor que determina canvis més o menys aparents en el pai
satge. El clima de caràcter mediterrani d'aquestes terres
determina l'establiment del domini de l'alzinar litoral i de la
sureda en una gran part del territori, mentre que els paisatges
extramediterranis ocupen àrees d'extensió limitada.

Dins la subunitat, es poden diferenciar dos sectors, orde
nats paral-Ielament a la costa: una plana o andana litoral,
estesa entre les terres del delta de la Tordera i el delta del
Llobregat, i la serra Litoral o de la Marina, que de forma dis
contínua s'estén entre les muntanyes de les Gavarres i
Collserola. Aquesta serra litoral se separa de la serra pre
litoral per una fossa o depressió pre-litoral.



Sector serra litoral

Conjunt de muntanyes litorals -entre les Gavarres i Coll
serola- de relleu suau i baixa altitud, formades bàsicament
per materials silicis. El conjunt d'aquestes unitats muntan
yoses determina un sector fisiogràfic periectament definit.

Les caracteristiques fisiogràfiques mès notables de la
serra litoral venen definides pels factors climàtics, i en
especial per la humitat que disminueix netament de nord
est a sud-oest. El paisatge de la serra litoral és plenament
mediterrani, excepte petites àrees o fondals favorables als
vegetals medioeuropeus. La major part de ies terres d'a
quest sector pertanyen al domini de l'alzinar típic (Quercetum
ilicis galloprovincia/e pistacietasum) sobre substrats esquis
tosos i al de la sureda (Quereetum ¡¡¡eis gallaprovinciale sube
retosum) sobre substrat granític i saulonós. A la meitat
oriental sobre deis 700 m s'instaura el domini de l'alzinar
muntanyenc (Quereetum mediterraneo-montanum). Els pai
satges euro-siberians ocupen posicions especials als obacs
i fondals humits, com les rouredes mesòfiles i xero-mesò
files (Quercion roborí-petraeae i Quercion pubescenti-petra
eae) o els boscos de ribera (Papuletalia albae).

La xarxa d'espais del PEIN inclou un total de sis espais
naturals dins aquest sector. Destaca, per la seva notable
diversitat i representativitat d'aquest territori, l'espai de
les Serres de Montnegre-el Corredor. Els altres cinc espais
presenten característiques diferencials prou notables: l'es·
pai de les Gavarres conserva una bona mostra dels boscos
mediterranis d'aquest territori, el de les Muntanyes de
Begur, per conservar una petita mostra dels sistemes natu
rals de la línia litoral de l'anterior, l'espai del Massís de les
Cadiretes aporta un notable contrast entre els paisatges medi
terranis característics del litoral de la Costa Brava i els pai
satges extramediterranis dels fondals humits, la Conrer¡a
Sant Mateu-Cèllees, un espai molt vulnerabie per ia seva
proximitat a la conurbació barcelonina, i l'espai de Collse·
rola, sotmès a una forta pressió antròpica, mostra la tran
sicio del sector vers el sistema Mediterrani central.

Sector plana litoral

Sector format per les planes deltaiques de la Tordera,
del Besós i parcialment del Llobregat, com per l'andana molt
estreta i reduïda al peu de les serres litorals compresa
entre dues formacions deltaiques més extremes.

La major part dels espais naturals d'aquest territori
han sofert un fort impacte i degradació, a causa de la inten
sa pressió antròpica. El paisatge de caràcter mediterrani d'a
quest sector, propi del domini de l'alzinar litoral (Querce
tum i/ieis gallaprovinciale) amb importants àrees del domini
dels boscos de ribera i de la vegetació marjalenca, cons
titueix un mosaic molt heterogeni on els fragmentats espais
naturals han cedit el lloc a extenses àrees urbanitzades i als
conreus.

És per aixó que la xarxa del PEIN considera dos espais
notablement singulars situats a la petita depressió que
forma la Tordera en travessar la serra litoral: els Estanys i
la Roureda de Tordera.

2. Espais inclosos en el PEIN
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c. Cartogràfica (plànol SGE, E 1:50.000)
296 - 297 - 334 - 366

A.2. Delimitació
L'espai inclou al nord els relleus septentrionals del
massís, entre el congost del riu Ter i Madremanya. Ai
vessant empordanès comprèn totes aquelles terres
delimitades per les zones de ruptura de pendent
entre la muntanya i la plana. A[xi mateix, inclou a la
façana marítima tots els vessants fins al peu de mun
tanya, excloent-ne una bona part dels costers entre

C.1. Criteris per a la delimitació definitiva
- Aquesta delimitació es refereix a la descripció feta
a A.2., per bé que en cas d'una declaració com a
parc natural caldria replantejar alguns límits en fun
ció de la naturalesa i les característiques específi
ques d'aquesta modaiitat de protecció especial.
S'exclouran de l'àmbit del Pla aquelles àrees que
per plans urbanístics aprovats anteriorment hagin
estat qualificats com a sòl urbanitzable i no puguin
considerar-se caducats a tots els efectes jurídics.
- En el terme municipai de la Bisbal d'Empordà es
podran Incioure eis altres espais qualificats com a
sòi no urbanitzable de protecció paisatgística pel
vigent planejament urbanistic municipal.

C.4. Normes particulars
D'acord amb l'article 9 de la Llei 12/1985, d'espais
naturais, han de tenir la consideració d'estrictament
protegides en aquest espai les espècies de la flora
següent: Cistus /adanifer, Ga/ium scabrum, Teline
linlfolia i Adenocarpus telonensis.

8.2. Problemes derivats de l'activitat antròpica
- Forta pressió antròpica generada per [a nombrosa
població permanent (entorn de la ciutat de Girona) i
accidental (vessants marítims), situada a les àrees
perimetrals de l'espai.
- Localment alteracions morfològiques i processos
erosius actius.

C.2. Criteris de prioritat per a futures
ampliacions

B.3. Síntesi dels problemes de l'espai.
Aspectes significatius
Espai on cal remarcar la forta pressió antròpica i el
risc d'incendi estival.

B.4. Avaluació del grau de protecció legal
ex.istent
El planejament urbanístic preserva l'espai de noves
actuacions urbanitzadores i, freqüentment, el dota
d'estrictes règims de protecció. Això no obstant, la
promulgació d'una normativa Integrada i la creació
d'un òrgan de gestió especific amb sufICient capacitat
operativa, podrien resultar adients per assolir unes
condicions òptimes d'ordenació i de gestió del massís.

C.3. Actuacions preventives
- Atès el caràcter silvícola d'aquest espai d'acord
amb i'articie 10 de la Llei 6/1988, forestal, dins el
seu àmbit territorial ha de tenir prioritat la redacció
dels plans de producció forestal.
- Ateses les caracteristiques d'ús recreatiu de l'es
pai, promoure la creació i adequació d'àrees fores
tals recreatives (Ordre de 17 de març de 1987).
- Promoure la deciaracló de parc natural, d'acord
amb l'article 25 de la Llei 12/1985, d'espais naturals,
amb uns amplis objectius de promoció de la zona i
amb la dotació dels mitjans econòmics i de gestió
necessaris. El Parc sols resultaria viable amb l'as
sentiment majoritari dels ens locals implicats i amb la
dotació d'importants mitjans econòmics.

B.5. Altres factors condicionants de la
conservació de l'espai

8.6. Conclusions
Atès eis problemes que presenta i la forta pressió
antròpica que sofreix el massís, l'aplicació de la figu
ra de parc natural podria resultar l'alternativa ade
quada als efectes expressats a B-4, sempre que la
seva promoció, gestió i finançament comptessin
amb la participació activa de tots els departaments
de la Generalitat I dels ens locals Interessats. En
quaisevol cas, cal completar el règim general del
PEIN amb determinacions de caràcter particular.

l C. Délèrminacions

c. Construccions í instat·lacions
Petits nuclis de població disseminada a l'[nterior de
l'espai. Tres carreteres locals travessen l'interior de
l'espa[. Una densa xarxa de vials forestals.

d. Altres
Patrimoni arquitectònic i arqueològic notable.

d. Altres
-RIF
- E[ Pi de Romanyà és declarat arbre monumental
(Ordre de 19.4.1991).

A.a. Proteccions legals

a. Règim urbanistic
La Bisbal d'Empordà, Palafrugell, Calonge, Castell
Platja d'Aro, Cruilles, Monells i Sl. sadumí de l'Heura,
Forallac, Palamós, Sta. Cristina d'Aro, Celrà, Girona i
Madremanya tenen pla general. Vall-llobrega, Juià,
Llambilles, Cassà de la Selva, Mont-ras, Llagostera i
Quart tenen nannes subsidiàries. Pla especial de pro
tecció del paisatge I de la vegetació de ia vall de sant
Daniel.

b. Espais naturals de protecció especiat

C. Protecció de la fauna

A.7. Impactes actuals o previsibles
Modificació de la vegetació i processos erosius.
La construcció del desviament de la N-11 ha compor
tat alteracions Importants de paisatge i dels siste
mes naturals.

8.1. Problemes específics dels sistemes
naturals
- Comunitats vegetals amb alt risc d'incendis esti
vals, en bona part de l'espai.
- Vulnerabilitat de comunitats i espècies vegetals
eurosiberianes que es troben en condicions amb[en
tals extremes i de determinades espècies de la fauna
invertebrada.

A.3. Super1ície total
28.813,0 ha

A.4. El medi físic: síntesi
Les Gavarres són un massís individualitzat d'edat
paieozoica, format bàsicament per llicorelles que
vers el sud entren en contacte amb el batolit granític
litoral, mentre les calcàries només apareixen pun
tualment als costers de Girona a l'extrem nord-est.
Espai essencialment forestal, amb un paisatge
vegetal caracteritzat pel predomini gairebé absolut
de les comunitats del país de la sureda i l'alzinar
-brolles calcífugues d'estepes i brucs, pinedes de p[
pinyer i pinastre ...-. Faunísticament, e[ massís acull
una bona mostra típica de les comunitats mediterrà
nies septentrionals lligades als biòtops forestals.

A.6. Aspectes sòcio-econòmics d'interès

a. Propietat del sòl
La major part de l'espai és de titularitat privada.

b. Usos i aprofitaments
Preferentment silvícoles. Turístics i recreatius.
Agricoles I ramaders. Cinegètics.

A.5. Motius de fa inclusió en el Pla
Aquest espai és un bon representant de les serres
litorals silícies del sistema Mediterrani septentrional.
La situació fisiogràfica i l'orientació variada li confe
reixen un notable grau de diversitat. Sense presentar
elements molt notables o extremadament singulars,
ei conjunt de la serra és un bon exemple de la diver
sitat dels ecosistemes, especialment forestals, pro
pis d'aquest sector. El conjunt del massís atresora
valuosos recursos forestals -una de les millors mos
tres de sureda i pinedes de pinastre del país-, i
constitueix una excel'lent reserva de poblaments flo
rístics i faunístics mediterranis, amb algunes espè
cies singulars.

les valls de Calonge i la d'Aro. Als vessants selvatans
abasta, com en els empordanesos, tots aquells
relleus per damunt de la ruptura de pendent del
massís; d'altra banda, també considera parcialment
els costers de Girona.
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i A. In!:.nnaci~ (síntesi)

A.1. Situació

a. Geogràfica
Sistema Mediterrani septentrlonallitora[.

b. Administrativa (comarques~municipis)

Superiícíes (ha)

Faunísticament, aquest massís constitueix
un bon exponent típic de les comunitats medi
terrànies septentrionals, ben diferenciades de
les que hom troba per sota de la conca del riu
Llobregat. Les densitats de les diferents espè
cies són notables, però no la seva singularitat,
llevat d'algunes espècies de la fauna lepidopte
rològica (Larent/a malvata, ...) i dels heteròpters
(Aradus f/avicornis, .. .).

Aquest espai natural és un bon representant
de les serres lITorals silícies del sistema Mediterrani
septentrional. Forma un conjunt muntanyós indivi
dualitzat, situat a l'extrem septentrional de la.
serralada UtoraJ catalana, que tanca pel sud a la
plana Utoral empordanesa.

Les Gavarres són un massís d'edat paleo
zoica, format bàsicament per llicorelles que
vers el sud entren en contacte amb el batòlit
granític litoral, mentre les calcàries només apa
reixen puntualment als costers de Girona a l'ex
trem nord-oest. La situació i orientació nord
oest i sud-est, des de llur façana marítima fins
als costers calcaris de Girona i entre les valls
pissarroses del vessant empordanès i els
alvèols granítics del vessant de la Selva, li con
fereixen un notable grau de diversitat. Una sigu
laritat d'aquest espai és la presència d'impor
tants jaciments de sòls quaternaris recents.

Tot i no formar un relleu molt marcat -formes
més o menys suaus, on el principal agent de
modelat ha estat la dissecció fluvial- i no assolir
grans alçades -el cim més enlairat, el Puig
d'Arques té 532 m d'alçada-, aquest massís
constrtueix una barrera física entre la depressió
litoral del Baix Empordà i la depressió pre-litoral
de la Selva, factor decisiu per a la conseNació
de llurs sistemes naturals. Petites fosses tectò
niques individualitzen aquest massís d'altres
relleus litorals.

Sense presentar elements molt notables o
extremadament singulars, el conjunt de la serra
és un bon exemple de la diversistat dels ecosis
temes mediterranis propis d'aquest sector. Les
Gavarres són per excel·lència les terres del país
de la sureda i de l'alzinar (Quercetum Hícis gaffo
provincia/e); és en aquest massís on tenim un
dels millors testimonis a Catalunya dels boscos
de sureda. El conjunt del massís atresora valuo
sos recursos forestals i constitueix una exceHent
reseNa de poblaments florístics i faunístics medi
terranis. Les modalitats tradicionals d'ús i apro
fitament dels ecosistemes mediterranis que s'hi
practiquen tenen un gran interès didàctic i
pedagògic.

El paisatge que predomina al massís és
caracteritzat per les brolles calcífugues de brucs
i estepes (C/sto-Lavandu/etea) amb un estrat
superior de sureres i pins (Pinus pinea, Pinus
pinaster i Pínus hafepensis). En aquestes terres
es localitzen els boscos de pinastre (Pinus pinas
ter) més importants del Principat de Catalunya.
Cal remarcar el contrast que ofereix la vegetació
de les fondalades i obacs humits ocupats per
paisatges eurosiberians com les vernedes
(Lamio-A/netum) , les avellanoses (Pofysticho
Coryletum) o les castanyedes, amb la resta del
territori predominantment mediterrani. L'obaga
baixa del vessant de la Selva, més humida, es
caracteritza per la presència d'alguns fragments
de roureda de roure martinenc (Quercetum
pubescens). La presència d'espècies termòfiles i
típicament mediterrànies com Cistus /adanifer,
molt rares a la resta del país, determina una par
ticu�ar singularitat florística en aquest espai.

Gavarres, les
Sistema Med;terrani septentrional
litoral
Sector serra fitorat
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Muntanyes de Begur
Sistema Mediterrani septentrional
litoral
Sector serra litoraf

Espai litoral situat a l'extrem septentrional de
la serralada Litoral catalana, entre la platja de
Pals i la badia de Palamós. Les Muntanyes de
Begur constitueixen la prolongació litoral (a
l'est) de les Gavarres, de les que se'n separen
per una petita fossa tectònica -el corredor de
Palafrugell-. La proposta del PEIN considera
quatre àrees litorals: el Cap de Begur, la Punta
des Mut, el Cap de Sant Sebastià I el Cap Roig.

Les Muntanyes de Begur són formades per
petits turons de baixa alçada que cauen sobta
dament sobre el mar -el més alt Puig de Son
Ric, 325 m-. Forma un tram de costa abrupte
amb una notable diversitat litològica -materials
esquistosos i granítics- i dislocacions que han

originat un sector de costa molt característic,

amb formes de relleu. ben singulars determina
des per una forta pressió dinàmica de la mar.

El paisatge vegetal d'aquest territori, de

caràcter plenament mediterrani, és format bàsi

cament per suredes i brolles calcífugues.
Petites bosquines, sobretot de pi blanc, ocu

pen una gran part del territori i baixen pels alts

penya-segats fins pràcticament arran de mar.

Hi ha ben representades les comunitats halòfi
les de fonoll marí i Iimònium, pròpies dels

roquissars litorals (Crithmo-Limonion). Cal fer

notar la importància de la vegetació dels penya

segats litorals en els quals troben el seu límit
meridional algunes espècies endèmiques de les

costes catalano-provençals.

En aquest espai cal destacar també la

presència de comunitats bentòniques caracte
rístiques de les costes catalanes, amb una

notable diversitat -biocenosis algals i animals-,

escassament representades als nostres espais
litorals. Els sitemes naturals marins d'aquest

espai són de característiques semblants a les

Illes Medes, tot i no assolir el mateix grau de

diversitat, constituint una zona de trànsit entre

la Costa Brava nord i sud, on encara hi ha orga
nismes suspensívors.

La fauna terrestre gaudeix del mateix caràc

ter que a l'espai anterior, destacant que hi cria

el falciot pàHid (Apus palfidus) i els rats-penats
que troben en els penya-segats litorals una àrea

de cria d'estiu.

En conjunt, doncs, aquest espai destaca

per la seva singularitat geològica, biològica I
paisatgística dins una àrea de la costa catalana

de bellesa excepcional, de la qual actualment

només en resten petits fragments relictuals.

A,. Jnfcmmrçió (síntesi)

A.l. Situació

a. Geogràfica
Sistema Mediterrani septentrional litoral.

b. Administrativa (comarques-municipis)
Superficies (ha)

Baix Empordà, el ~B~eg=.u~r= 4~4~O~,~O
Mont-ras 190,0

Palafrugell 562,0

PaJamós 100,0

Total 1.292,0

c. Cartogràfica (plànof SGE, E. 1:50.000)
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A.2. Delimitació
Espai format per diverses unitats naturals compreses
entre la platja de Sa Riera i la platja del Castell. La pri
mera comprèn els relleus litorals entre Sa Riera i la
platja Fonda; la segona entre la punta d'es Mut i illa
Gavina, com també els puigs Montcal i Ses Falugues;
la tercera els turons entre el puig del Bisbe i la cala
Pedrosa fins al cap de Sant Sebastià, i l'últim entre el
cap Roig i els relleus al nord de la platja del Castell.
Inclou, aixi mateix, les illes Formigues i l'espai marí fins
a la cota batimètrica dels 60 m,

A.3. Superfície total
1.292,0 ha

AA. El medi físic: síntesi
Espai litoral situat a l'extrem septentrional de la
Serralada Litoral Catalana, entre la platja de Pals i la
badia de Palamós. Des del punt de vista fisiogràfic
constitueix la prolongació litoral de massís de les
Gavarres, del qual se separa per unes petites depres
sions. Les muntanyes de Begur són formades per
petits turons granítics I esquistosos de relleu abrupte,
en bona part encara coberts per fOlTIlacions forestals
com pinedes litorals i suredes. La línia litoral és pobla
da per comunitats de penya-segats marins, com
també per les biocenosis algals i animals de fons
rocós.

A.S. Motius de la inclusió en el Pla
Les muntanyes de Begur destaquen per la seva singu
laritat geològica, biològica i paisatgística dins una àrea
de la costa catalana de bellesa excepcional, de la qual
actualment només resten petits fragments relictuals.
La natura dels materials geològics í els processos ero
sius han determinat la formació d'un sector de costa
amb un relleu ben singular. Cal destacar la importància
dels penya-segats litorals que constitueixen el refugi
per a algunes espècies de la flora i fauna mediterrà
nies, rares i endèmiques. Sobresurt també la diversitat
de les comunitats bentòniques, representatives d'a
quest tram de costa catalana.

A.5. Aspectes sòcio-econòmics d'interès

a. Propietat del sòl
Privada.

b. Usos i aprofitaments
Turístics i recreatius. Pesca.

c. Construccions i insta/·facions
Diverses carreteres i pistes que accedeixen a l'es
pai. Diverses cases amades. Fars.

d. Aftres
Castell de Cap Roig.

A.7. Impactes actuals o previsibles
Alteracions ¡ explotacions del medi subaquàtic.

A.S. Proteccions legals

a. Règim Urbanístic
Begur, Palafrugell i Palamós tenen pla general.
Mont-ras té normes subsidiàries.

b. Espais naturafs de proteccióespecial

c. Protecció de la fauna

d. Aftres
RIF Paratges pintorescs (decrets de 5,7,1962 i
15.9.1972).

B. Diagnosi

8.1. Problemes específics dels sistemes
naturals
Vulnerabilitat dels sistemes naturals bentònics i de
les biocenosis dels penya-segats litorals.

8.2. Problemes derivats de l'activitat antròpica
- Pressió antròpica molt elevada que comporta una
gran freqüentació amb efectes de degradació sobre
els sistemes naturals.
- Determinades pràctíques esportives i d'aprofita
ments dels recursos marins generen una forta
degradació dels ecosistemes litorals i de fons marí.

8.3. Síntesi dels problemes de l'espai.
Aspectes significatius
Espai sotmès a una forta pressió antròpica, amb
àrees urbanes i urbanitzables adjacents.

8.4. Avaluació del grau de protecció legal
existent
Les mesures legals de protecció existents són insu
ficients.

8.5. Altres factors condicionants de la
conservació de l'espai
La inaccessibilitat dels penya-segats litorals afavo
reix la conservació de l'espai,

8.6. Conclusions
Espai que presenta un bon grau de conservació tot i
la forta pressió antròpica a què es troba sotmès. Cal
reforçar el grau de protecció [egal tant de la faixa
terrestre com dels ecosistemes litorals i marins.

! C.Deteoninacions,

C.1. Criteris per a la delimitació definitiva
Aquesta delimitació es refereix bàsicament a la des
cripció feta a A.2. La unitat més meridional podrà
incloure la platja del Castell i eis espais litorals situats
a l'est d'aquesta platja.

C.2. Criteris de prioritat per a futures
ampliacions
Incorporar les àrees contigues d'idèntics valors qua
lificades com a sòl no urbanitzable en les revisions
del planejament Urbanístic

C_3. Actuacions preventives
- El Departament de Política Territorial i Obres
Públiques, mitjançant un pla especial o, si escau, unes
normes especials d'acord amb el que preveu l'article
78.3 del Reglament de planejament de la Llei del sòl,
ha d'establir les disposicions necessàries per comp[e
tar el règim urbanístic a l'interior de l'espai.
- Promoure la declaració d'acord amb el que preveu
l'article 24 de [a Uei 12/1985, d'espais naturals, com a
reserves naturals del sector de les illes Formigues, els
Ullastres i de part del litoral fins a la línia batimètrica de
60 m --entre Sa Riera i la platja Fonda-.
- Promoure l'adopció de mesures reguladores per a
l'aprofitament dels recursos marins,

CA. Normes particulars

2. Espais inclosos en el PEIN
2.6. Sistema Mediterrani
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A.3. Superfície total
7.486,0 ha

A.2. Delimitació
L'espai comprèn el sector litoral de punta Brava fins
a cala L1evadó d'on el límit es dirigeix vers el nord
oest fins a puig Ventós. D'aqui descendeix vers
Llobatera per dirigir-se a llevant fins al punt inicial tot
havent passat per Selva Brava, Banya Crana, can
Moné, can Tallada, can Dalmau, el Turó de l'Home,
can Santa Escolàstica, Costa Cirera i can Ribot, tot
excloent-ne els indrets urbanitzats. Inclou també el
paratge de la Volta de l'Ametller a Sant Feliu de
Guíxols; així mateix, tot l'espai marí fins a la cota
batimètrica de 60 m.

C.4. Normes particulars
D'acord amb l'article 9 de la Llei 12/1985 d'espais
naturals, han de tenir la consideració d'estrictament
protegides en aquest espai les espècies de la flora
següents: Drasera rotundifolía, Potamogeton pofy
gonifo//us, Hypericum efodes, Sphagnum subnitens,
Oph/oglossum fus/tan/cum, Osmunda regalis,
Isoetes durie;, Te/ine /in/folia i /beris duna/i;.

8.S. Conclusions
Espai Que en conjunt presenta un bon estat de con
servació, tot i la forta pressió antròpica a què es
troba sotmès. Cal completar el règim general del
PEIN amb determinacions de caràcter particular
adreçades a completar i homogeneïtzar el règim
urbanistic i reforçar la protecció dels ecosistemes
litorals i de la vegetació.

C.1. Criteris per a la delimitació definitiva
En la zona adjacent a la urbanització Punta Brava
(Sant Feliu de Guíxois) el límit s'ha d'ajustar als del
sòl no urbanitzable del vigent pla general. Podrà
incloure's també la zona contigua a la urbanització
Les Penyes.

C.2. Criteris de prioritat per a futures
ampliacions
L'espai podrà incloure la zona adjacent que s'estén
fins a la riera de les Comes, la urbanització Cala
Nova i santa Escolàstica, al terme municipal de Sant
Feliu de Guíxols.

8.5. Altres factors condicionants de la
conservació de l'espai
La inaccessibilitat dels penya-segats litorals afavo
reix la conservació de la façana marítima.

~ c. D:terminacions

C.3. Actuacions preventives
- El Departament de Política Territorial i Obres
Públiques, mitjançant un pla especial o en si escau
unes normes especials d'acord amb el que preveu
l'article 78.3 del Reglament de planejament de la Llei
del sòl, ha d'establir les disposicions necessàries
per homogeneïtzar i completar el règim urbanístic a
l'interior de l'espai.
- Promoure la inclusió dels boscos de liorers
(Osmundo-Lauretum) , vernedes i avellanoses en la
delimitació de superfícies forestals d'àrea reduïda a
què fa referència l'article 10 de la Llei 12/1985 d'es
pais naturals.
- Atès el caràcter silvícola d'una bona part d'aquest
espai d'acord amb l'article 47 de la Llei 6/1988
forestal, s'impulsarà amb caràcter prioritari la redac
ció de projectes d'ordenació i plans tècnics de ges
tió i millora forestals.
- Promoure la declaració d'acord amb el que preveu
l'article 24 de la Llei 12/1985 d'espais naturals, com
a reserva natural de la part del front litoral d'aquest
espai situada entre els caps Pentiné i el de Tossa,
fins a la línia batimètrica dels 60 m.
- Promoure en l'àmbit litoral d'aquest espai l'adop
ció de mesures reguladores de l'aprofitament dels
recursos marins.
- Avaiuarprèviament l'impacte ambiental de les possi
bles obres de construcció d'un embassament per
abastament d'aigua i regadiu al terme de Llagostera,
amb l'adopció d'entre les alternatives viables d'aque
lla amb impacte visual i ecològic més baix. Realitzar
posteriorment les actuacions correctores adients.

B.4. Avaluació del grau de protecció legal
existent
Insuficient, especialment a la franja litoral. Règim
urbanístic poc homogeni, localment amb mancan
ces importants

8.3. Síntesi dels problemes de l'espai.
Aspectes significatius
Espai sotmès a una forta pressió antròpica, amb sis
temes naturals fortament vulnerables.

B.2. Problemes derivats de l'activitat antròpica
- Pressió antròpica molt elevada que comporta una
gran freqüentació amb efectes de degradació sobre
els sistemes naturals.
- Determinades pràctiques esportives i d'aprofita
ments dels recursos marins generen una forta
degradació dels ecosistemes litorals i de fons marí.

8.1. Problemes específics dels sístemes
naturals
- Comunitats vegetals altament infiamables.
- Vulnerabiiitat de comunitats i espècies situades en
condicions ambientals extremes.
- Vulnerabilitat dels sistemes iitorals i marins bentò
nics.

d. Altres
RIF Paratges pintorescs de Sant Feliu de Guíxòls i de
Tossa de Mar (Decret de 15.9.1972).

c. Protecció de la fauna

A.8. Proteccions legals

a. Règim urbanístíc
Tots els municipis tenen pla general excepte Llagostera,
que té normes subsidiàries.

b. Espais naturals de protecció especial

l E!. ~agnosi

A.7. Impactes actuals o previsibles
- Localment, processos erosius i de degradació de
ia vegetació.
- Alteracions i expoliacions del medi subaquàtic.

A.6. Aspectes sòcio-econòmics d'interès

a. Propietat del sòl
Majoritàriament privat.

b. Usos i aprofitaments
Silvícoles. Turístics i recreatius. Minoritàriament agrí
coles. Pesca i caça.

c. Construccions i instal·lacions
Diverses carreteres i vials forestals travessen l'espai.
Nombroses masies disseminades per tot l'espai.
Xarxes elèctriques.

d. Altres
Jaciments arqueològics.

A.4. El medi tísic: síntesi
Espai format per petites elevacions de relleu granític
que entren en continuïtat amb la marina de la Selva,
tot separant la plana selvatana del mar. El paisatge
d'aquest massís, plenament mediterrani septentrio
nal, se situa de ple dins del domini de la sureda, i el
terrítori és ocupat en gran part per les brolles silicí
coles d'estepes i brucs. En els fondals i obacs
humits es desenvolupen comunitats vegetals d'in
fluència medioeuropea i atlàntica. La fauna terrestre
és típicament mediterrània amb algunes comunitats
de predadors ben estructurades.

A.5. Motius de la inclusió en el Pla
Aquest espai presenta i'interès de mantenir una àrea
prou extensa de la costa catalana de grans valors
paisatgístics i naturals, en un bon estat de conserva
ció. Destaca la singularitat geològica i paisatgística
d'algunes formacions característiques del massís
(blocs granítics...). La notable presència d'elements
extramediterranis (eurosiberians i atlàntics) en
aquest massís plenament mediterrani lí donen un
remarcable interès com a centre relictual d'espècies
d'afinitats atlàntiques. Cal remarcar també la
presència de díverses espècies de la flora endèmi
ques i rares a Catalunya. La línía litoral presenta un
notable interès amb biocenosis marines característi
ques dels trams de costa rocosa alta fortament
batuda i d'aigües fondes i netes; destaca el fons de
grapissar i els blocs coral·lígens de fondària ben
diferenciats d'altres espais marins.
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A.1. Situació

a. Geogràfica
Sistema Mediterrani septentrional litoral.

b. Administrativa (comarques-municipis)
Superfícies (ha)

c. Cartogràfica (plànol SGE, E. 1:50.000)
366

liga marcenca i el xoriguer, i entre els carnívors,
el gat mesquer, la fagina, el toixó, la mostela i la
guineu. S'ha de dir que l'oreneta cua-rogenca
(Hírundo dauriea) i el corb marí emplomallat
(Phaiacrocorax aristoteiis) espècies força rares,
crien en aquest espai.

La línia litoral d'aquest massís presenta
també un notable interès amb biocenosis mari
nes característiques dels trams de costa roco
sa alta, fortament batuda i d'aigües fondes i
netes. Els sistemes marins són representatius
de la zona de la Costa Brava sud, amb una
influència molt atenuada del golf de Lleó, unes
aigües encara fredes però amb molta menys
matèria orgànica en suspensió i una major
transparència de l'aigua, la qual cosa facilita la
dominància algal fins els 60 m de fondària. Són
de gran interès els fons de grapissar i els blocs
coral·lígens de fondària, ben diferents paisat
gísticament dels que trobem a les Illes Medes.

El Massís de les Cadiretes (o de Sant Grau o
d'Ardenya) és un espai natural format per peti
tes elevacions de relleu granític que entra en
continuïtat amb la Marina de la Selva tot sepa
rant la plana selvatana del mar. Els vessants
marítims d'aquest massís baixen de forma sob
tada fins el mar amb una costa rocosa alta i
escarpada, molt abrupta i sotmesa a la dinàmi
ca de les aigües marines. El conjunt d'aquest
massís constitueix una àrea natural de valors
estètics i paisatgístics excepcionals. Donades
les seves característiques de massís litoral,
aquest espai augmenta el seu interès per man
tenir en un bon estat de conservació una àrea
prou extensa de costa.
• Cal destacar la singularitat geològica que

representen algunes formacions característi
ques del massís. Per exemple, afloraments gra
nítics d'excepció i blocs granítics modelats pels
agents erosius que han donat com a resultat de
llur acció formes molt curioses com les de
Pedralta -formada per un gran bloc basculant-o

El paisatge d'aquesta serralada, plenament
mediterrani septentrional, se situa de ple dins
del domini de la sureda (Quercetum íficís gaflo
procincía/e suberetosum) i el territori és ocupat
en gran part per les brolles silicícoles (Cisto
Lavandu/etea). El Massís presenta un notable
interès biogeogràfic i conté diverses particulari
tats tant florístiques com fitosociològiques (de
les seves comunitats vegetals). Cal destacar la
presència al massís d'àrees notables per llur

riquesa en espècies boreals, envoltades per
una vegetació plenament mediterrània. Algunes
espècies extramediterrànies com Drosera
rofundifolia, Potamogeton polygonifolius,
Hyperícum e/odes i Sphagnum subnitens tro
ben en aquesta zona les localitats més prope
res a la Mediterrània.

La influència centreuropea i atlàntica també
es reflecteix en els fondals i obacs humits, on hi
ha boscos de ribera com les vernedes (Lamio
A/netum) , avellanoses, castanyedes i bosqui
nes de llorers (Osmundo-Lauretum), entre d'al
tres formacions particulars d'aquest massís. La
presència d'aquests elements extramediterra
nis en aquest massís plenament mediterrani li
dóna un remarcable interès com a centre relic
tual d'espècies d'afinitats atlàntiques que,
temps enrera, devien ésser àmpliament repre
sentades en aquestes contrades. Els petits pra
dells de teròfits (o plantes anuals) que aparei
xen a les clarianes de les brolles o petites
cavitats humides temporalment (He/ianthemion
guttati, {saetion, Nanaeyperion ffaveseentis)
són rics en petites espècies interessants i força
rares al país (Ophiog{ossum {usitanicum,
Isoetes duríei, Cicendia fi{iformís, Cyperus f{a
veseens, .. .). Destaca també la presència en
aquest massís d'algunes espècies mediterrà
nies endèmiques d'àrea més o menys reduïda,
que no es retroben enlloc més de Catalunya
(Tefíne fínifolia, Iberis durafií, ...).

La fauna terrestre és típicament mediterrà
nia amb algunes comunitats de predadors ben
estructurades, on es poden trobar ocells rapin
yaires diürns com l'astor, l'esparver, l'aligot, l'à-

Massís de les Cadiretes
Sistema Mediterrani septentrional
litoral
Sector serra lítoral
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IB. Diagnosi

8.4. Avaluació del grau de protecció legal
existent
En l'actualitat és palesament insuficient.

8.3. Síntesi dels problemes de l'espai.
Aspectes significatius
Espai que presenta problemes derivats de la forta
pressió antròpica.

c. Detenninacions

B.6. Conclusions
Espai en un relatiu bon estat de conservació, tot I la
forta pressió antròpica a què es troba sotmès. El pla
especial i les mesures particulars previstes per
aquest PEIN dotarien l'espai d'un règim de protec
ció adequat. En qualsevol cas, cal complementar el
règim general del PEIN amb determinacions de
caràcter particuiar.

C.3. Actuacions preventives
- Promoure la inclusió de les rouredes de roure de
fulla gran (Teucrio-Quercetum petraeae), de roure
africà (Carici-Quercetum canariensis) i de les pob[a
cions de faig (Fagus sylvatica) i bedoii (Betu/a pen
dula) en la delimitació de supemcles forestals d'àrea
reduïda a què fà referència l'article 10 de la Llei
12/1985 d'espais naturals.
- Atès e[ caràcter silvícola d'aquest espai, d'acord
amb l'article 47 de la Uei 6/1988 forestal, s'ha d'im
pulsar amb caràcter prioritari la redacció de
Projectes d·Ordenacló i plans tècnics de gestió i
miilora forestals.
- Ateses les característiques d'ús recreatiu de l'es
pai, promoure la creació I adequació de diverses
àrees forestals recreatives, per tal de canalitzar ia
freqüentació de les àrees més concorregudes.
- Els successius programes d'actuació del Pla espe
cial han de definir les actuacions a executar que
resultin adients per a l'aplicació, en el seu període de
vigència, dels objectius i determinacions del PEIN i
del Pla especial.

C.2. Criteris de prioritat per a futures
ampliacions
Es promourà l'ampliació de l'espai, per tal d'unificar
ne els límits amb els establerts pel Pla especial de la
serra de Marina, quan la situació física i jurídica de
les respectives zones resulti congruent amb els
requeriments i règim del PEIN.

B.S. Altres factors condicionants de la
conservació de l'espai

C.i. Criteris per a la delimitació definitiva
Aquesta delimitació es refereix estrictament a la des
cripció feta a A.2., sense perjudici d'allò que preveu
i'apartat C.2.

C.4. Normes particulars
D'acord amb l'article 9 de la Llei 12/1985 d'espais
naturals, han de tenir la considerqció d'estrictament
protegides en aquest espai les espècies de la flora
següents: Erica cinerea i Hypericum pulchrum.
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c. Protecció de fa fauna
Refugi de fauna salvatge de can Ricastell (Resolució
21.3.1990).

d. Altres
CUP/RI F L'Alzina de can Farrerons és declarada
arbre monumental (Ordre de 30.8.1988), corn
també e[ Roure de Santa Maria (Ordre de 8.2.1990)
i el Gatell de Ca n'Arenes (Ordre de 19.4.1991).

8.1. Problemes específics dels sistemes
naturals
Vulnerabilitat de comunitats i espècies vegetals i ani
mals de caràcter extramedlterrani que es troben en
condicions ambientals extremes.

A.8. Proteccions legals

a. Règim urbanistic
Arenys de Munt, Dosrius, Pineda i Va[lgorguina
tenen normes subsidiàries. La resta de municipis
tenen pla general. Pla especial de la serra de Marina,
promogut per [a Diputació de Barcelona (Anunci de
14.5.1990).

b. Espais naturals de protecció especial

8.2. Problemes derivats de l'activitat antròpíca
- Forta pressió antròpica perimetral que comporta
una degradació deis-sistemes naturals.
- La pràdlca de determinades activitats produeix
efectes erosius i alteracions dels sistemes naturals.

o

A.S. Motius de la inclusió en el Pla
Les serres de Montnegre-el Corredor són un bon
representant de la notable diversitat dels sistemes
naturals de les serres litorals septentrionals, enriquit
amb la presència d'algunes singularitats d'aquest
territori. L'espai presenta un gran interès biogeogrà
fic, pel fet de constituir l'acabament de la dorsal
humida catalana. Algunes espècies centreuropees o
atlàntiques de la flora i fauna troben en aquestes
terres el seu límit meridional extrem. Determinades
formacions vegetals, com les rouredes de roure
africà, constitueixen elements d'especial interès pai
satgístic i científic dins les serres litorals catalanes.

A.5. Aspectes sòcio-econòmics d'interès

a. Propietat del sòl
Una part molt petita és de titularitat pública.

b. Usos i aprofitaments
Silvíco[es. Cinegètics. Turístics i recreatius. Minorità
riament agricoles.

c. Construccions i instaHacions
Nombroses masies disperses. Carreteres i una
densa xarxa de vials forestals. Xarxes d'alta tensió.

d. Aftres
Elements d'interès històtico-artístic.

A.4. El medi físíc: síntesi
Espai natural ben característic de la Serralada Litoral
Catalana format per un conjunt de relleus que sepa
ren la plana litoral del Maresme de la depressió pre
litoral de la Selva i del Vallès. Els materials geoiòglcs
dominants són les roques plutòniques, filonianes i
materials metamòrfics. La diversitat d'aquest espai
s'atribueix a la seva orografia i la situació geogràfica,
Que fa que s'hi puguln distingir dues zones bioclimà
tiQues ben definides, els vessants costaners i els
vessants interiors. L'espai acull una notable diversi
tat d'ambients que permet la convivència de paisat
ges predominants típicament mediterranis amb peti
tes àrees de caràcter centreuropeu i fins i tot
atlàntic.

A. 7. Impactes actuals o previsibles
Processos erosius i de degradació de la vegetació.

Vallgorguina 755,0

Sant Cebrià de Vallalta 72,5

Maresme Arenys de Munt 280,0
~D:':o"s"rlu"s===---C;1-:.2::;5"Oc-;"O

Selva, la Fogars de Tordera 995.0
Total 995,0

Sant Iscle de Vallalta 405,0

Vilalba Sasserra 352,5
Total 5.265,0

c. Cartogràfica (plànol SGE, E. 1:50.000)
365 - 393 - 39

Tordera 2.637,0

Pineda de Mar 98,0

Total 4.742,5

A.2. Delimitació
Espai format per tres unitats: el Corredor que comprèn
els alts de Uinars; Dosrius; el turó del Mig i les serres
de Parent Ros, de les Mules i del Corredor; el sector
del Montnegre, Que comprèn tot el vessant obac de la
serra del Montnegre, la serra del Solà, la serra Solà
d'en Forn, la serra Fassol, la serra de can Rodon, serra
de Miralles, serra de can Carreres, Hortsavinyà, la
serra de l'Abetart i la serra de Rupit, i el sector de can
Merla, que abarca la conca alta de la riera de la Mina
de l'Or.

A.3. Superfície total
11.002,5 ha

Vallès Oriental, el Uinars dei Vallès 182,5
Sant Celoni 3.975,5

A.1. Situació

a. Geogràfica
Sistema Mediterrani septentrional litoral.

b. Administrativa (comarques·municipis)
Superficies (ha)

ocupen petites àrees de condicions micro
climàtiques especials; aquestes comunitats
sovint han estat substituïdes per castanyedes
d'origen antròpic. En conjunt cai destacar,
doncs, algunes zones que contenen forma
cions vegetals d'especial interès paisatgístic i
científic dins les serres litorals catalanes.

La presència de zones de masses forestals
denses i ben conservades a la serra de Marina
permet el manteniment de poblaments faunís
tics de característiques pròpiament mediterrà
nies, així com algunes penetracions d'elements
centreuropeus. Les espècies mediterrànies,
que ocupen ambients molt diversos, estan molt
ben representades, mentre algunes espècies
centreuropees com el liró (Gfis gfis) ocupen de
forma preferent els fons de la vall. Cal remarcar
que moltes espècies assoleixen un dels límits
meridionals de distribució, com el pardal de
bardissa (Prunella modularis) I el pica soques
blau (Sltta europaea), mentre d'art:res hi troben
el límit septentrional, com el còlit ros (Oenanthe
hispanica) i el tallarol emmascarat (Sylvia hor
tensis). Destaca la presència d'una comunitat
mediterrània típica de carnívors (gat mesquer,
fagina, toixó, mostela, ...) i la introducció recent
del visó americà (Mustela vison). Dins l'espai
han estat identificades diverses espècies arbo
rícoles de rats-penats, rares a Catalunya.
D'altra banda cai remarcar l'interès d'alguns
Invertebrats, com el coleòpter endèmic
Steropus catalonicus. En conjunt, s'ha d'as
senyalar que aquest espai presenta un gran
Interès zoogeogràfic, gaudint alhora d'una gran
diversitat faunística.

La serra de Marina és, doncs, un massís
essencialment forestal que constitueix una
barrera natural que separa el litoral de les terres
de l'interior, amb un notable grau de diversitat
biològica, que determina un conjunt de desta
cat interès paisatgístic.

Espai natural ben característic de la serrala
da Litoral catalana format pels massissos del
Montnegre i el Corredor, que separen la plana
litoral del Maresme de la depressió Pre-litoral de
la Selva i del Vallès. Aquests massissos formen
unitats de relleu ben definides, amb el
Montnegre de carenes agudes a les parts cul
mjnals que assoleixen la màxima alçada de la
serralada utoral (795 m) i el Corredor, molt més
baix, que presenta formes molt més suaus,
arrodonides I erosionades.

La serra de Marina és un bon representant
de la notable diversitat dels sistemes naturals
de llur subunitat, enriquit amb la presència d'al
gunes singularitats prou característiques d'a
quest territori.

Geològicament, els materials dominants
són els típics de les serres litorals. Abunden les
roques plutòniques (granits i granodiorites), filo
nianes (quars, pòrfirs, ...) i materials metamòr
fics (pissarres) que caracteritzen les parts altes
del Montnegre. El modelat de relleu degut prin
cipalment als efectes dels agents erosius sobre
materials fàciiment erosionables, ha donat lloc a
una mariologia ben característica d'aquestes
serres litorais. L'existència de zones de màxima
erosió determina un alt grau de fragilitat en els
sòls damunt de granits.

La diversitat d'aquesta serra ve donada per
l'orografia i situació geogràfica del territori, que
fa que es puguin distingir dues zones bioclimà
tiques ben definides: els vessants costaners i
els vessants interiors. La serra de Marina pre
senta l'interès de recollir una notable diversitat
d'ambients que permeten la convivència de
paisatges predominants típicament mediterra
nis, amb petites àrees de caràcter centreuro
peu i fins i tot altlàntic.

El massís del Montnegre presenta un gran
interès biogeogràfic per constituir l'acabament
de [a dorsal humida catalana. Moltes espècies
de caràcter muntanyenc que baixen pel siste
ma Transversal tenen les seves últimes locali
tats en aquestes muntanyes. Cal destacar algu
nes espècies centreuropees o atlàntiques que
troben en aquestes terres un dels seus límits
meridionals extrems (Erica cinerea, Dentaria
pinnata, Betula pendula, Fagus sylvatica, ...).

Les plantes inferiors són ben representades,
amb una notable diversitat d'espècies medi
terrànies. Així per exemple cal remarcar l'interès
micològic de les muntanyes del Corredor i el
briològic del Montnegre i el Sot de l'Aram.

El paisatge que predomina al massís és inte
grat per la vegetació escleròfil·la, bàsicament
del país de la sureda i de l'alzinar litoral
(Quercetum ¡¡¡eis galloprovineiale) amb nombro
ses variants degudes als petits canvis micro
climàtics i geogràfics del territori. A tota la zona
del Corredor i vessants marítims del Montnegre,
sobre els saulons granítics, hi ocupen una gran
extensió les pinedes de pi pinyer (Pinus pinea) i
pi blanc (Pinus halepensis). Destaquen les
comunitats mesòfiles i higròfiles del massís,
com les rouredes humides de roure de fulla
gran (Teucrio-Quercetum petraeae) o les de
roure africà (Carici-Quercetum canariensis) que

Sistema Mediterrani septentrional
litoral
Sector serra lítoral

Serres de Montnegre
el Corredor
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Total 2.534

Cabrils 167,5

Tl8fla 220,0

C.3. Actuacions preventives
- Promoure la redacció d'un pla especial amb l'ob
Jecte d'establir les disposicions necessàries per
homogeneïtzar I completar el règim urbanístic.
- Ateses les característiques d'ús recreatiu de l'es
pai promoure la creació i adequació de diverses
àrees forestals recreatives, per tal de canalitzar la
freqüentació de les àrees més concorregudes.

8.3. Síntesi dels problemes de l'espai.
Aspectes significatius
Espai de problemes complexos. sotmès a una inten
sa activitat antròpica.

C.2. Criteris de prioritat per a futures
ampliacions

8.4. Avaluació del grau de protecció legal
existent
L'estat actual no permet assegurar un règim de pro
tecció suficient per a l'espai.

C.1. Criteris per a la delimitació definitiva
Aquesta delimitació es refereix estrictament a la des
cripció feta a A.2.

8.6. Conclusions
Espai amb sectors amb un grau de conservació ben
diferenciat, uns en bOn estat i altres de degradats i
en procés de recuperació. S'ha de complementar el
règim general del Pla amb determinacíons de caràc
ter particular, en especial, adreçades a completar i
homogeneïtzar el règim urbanístic.

C. Determinacions

8.5. Altres factors condicionants de la
conservació de l'espai
La seva situació al sector oriental de la conurbació
barcelonina detennina un aprofitament intensiu de
('espai.

C.4. Normes particulars

J
8.1. Problemes específics dels sistemes
naturals
Comunitats vegetals amb un alt risc d'incendis esti·
vals, especialment als vessants meridionals.

8.2, Problemes derivats de l'activitat antròpica
- La intensa pressió antròpica perimetral a l'espai
(freqüentació intensa, processos urbanitzadors ...)
comporta una degradació dels sistemes naturals.
- La Implantació d'infraestructures territorials pot
comportar importants alteracions en el paisatge.

A.S. Proteccions legals

a. Règim urbanístic
Montcada I Reixac, Badalona, Sant Fost de Camp
centelles, santa Maria de Martorelles, Montornès del
Vallès, Argentona, Cabrera de Mar, Cabrils, Vilassar
de Dalt, Premià de Dalt, Teià, Alella i TI8fl8 tenen pla.
general. Vallromanes, Vilanova del Vallès, la Roca del
Vanés i Òrrit:ts tenen normes subsidiàries.

b. Espais naturals de protecció especial

A.7. Impactes actuals o previsíbles
Processos erosius manifestos i de degradació del
medi a conseqüència del desenvolupament de
diverses activitats.

c. Protecció de la fauna

c. Construccions i instaHacions
Nombroses masies i edificacions disperses.
Diverses carreteres penetren l'espai; una densa
xarxa de vials forestals. Xarxes elèctriques.
Infraestructures comunitàries diverses.

d. Altres

d. A/tres
CUP/RIF

l=-. Diagnosi

A.3. Superficie total
4.396,5 ha

A.6. Aspectes sòcia-econòmics d'interès

a. Propietat del sòl
Pràcticament la totalitat de l'espai és de titularitat
privada.

b. Usos i aprofitaments
Silvícoles. Cinegètics. Turístics i recreatius.

Carles i remunta fins al cim de la Creueta per on
segueix una petita carena i ambolcalla el nucli d'OrTius
seguint en direcció nord per sota dels turons de
Matacabres i de Burriac fins trobar el Montcabmr. Pren
les cotes 200 i 300 m fins a Premià per excloure diver
ses urbanitzacions com també els nuclis urbans de
Teià, Tana i Badalona fins retrobar el punt inicia!.

A.5. Motius de (a inclusió en el Pla
L'espai constitueix una bona mostra dels sistemes
naturals propis de les serres litorals septentrionals. Cal
considerar l'important grau de vulnerabilitat d'aquest
espai, atesa la seva situació als entorns immediats de
la conurbació barcelonina. De relleu característic amb
formacions singulars, conserva una gran diversitat de
comunitats vegetals mediterrànies i d'algunes irradia
cions extremes d'elements més septentrionals.
Destaca ell:x>n grau de conservació d'algunes forma
cions vegetals situades en unes condicions extremes.

A.4. El medi físic: síntesi
Conjunt fisiogràfic complex integrat per tres unitats: la
Conreria, la serra de Sant Mateu i les muntanyes de
Cé!1ecs i els seus environs. Forma un relleu accidentat,
entre els rius Besós i la riera d'Argentona, amb predo
mini dels materials granítics i esquistosos propis de la
5erralada Litoral. Es tracta d'un espai característic del
país de l'aIzilaf litoral, on tenen una. gran importància
les pinedes (itaals de pi pinyer. La fauna és la caraeta
rfstica dels ambients mediterranis, només amb algu
nes penetracions extramediterràJies als endaus més
humits.

250,5

200,0

357,5

1.518,0

Vilanova del Vallès

Total

Vallromanes

A. Informació (síntesi)

Orrius 250,0

Vallès Oriental, el Roca del Vallès, la 710,0

Santa Maria
de Martorelles

Vilassar de DaJt 447,5

Maresme, et ~A,,'e=".ê:;:= --c;':;3,,7's;.5
Argentona 742,0

Premià de Dalt 232,5

Teià 160,0

c. Cartogràfica (plànol SGE, E. 1:50.000)
393 - 421

Cabrera de Mar 177,0

Barcelonès, el Badalona 344,0
"T"'o",."',==-----~3:;4:;4,';';-O

A.2. Delimitació
Del turó de la Coscollada segueix els límits entre els ter
mes de Sant Fost de Campcentelles i Badalona com
també la carena en direcció est fins trobar el límit del
terme de Santa Maria de tv1artorelles, per resseguir-lo
fins a la cota 371 m. Prossegueix en direcció nord est,
tot excloent-ne la urbanització de can Corbera, fins a
trobar el km 6 de la carretera de Granollers a Alella.
Fent exclusió'de diverses urbanitzacions de
Vallromanes, segueix fins al turó de l'Aguilar, baixa fins
a la riera Sargall per remuntar la vall i, tot fent una infle
xió, puja al turó de can Nadal. D'ací pren direcció nord
fins a la cota 200 m que segueix fins els turons Gros i
Crema!. A l'extrem nord exclou la urbanització de Sant

A.1. Situació

a. Geogràfica
Sistema Mediterrani septentrional.

b. Administrativa. (comarques-municipis)
Superficies (ha)

Conreria-Sant Mateu
Céllecs, la

Espai natural format per un conjunt orogrà
fic complexe integrat bàsicament per tres grans
unitats de la serralada Utoral: la Conreria, la
serra de Sant Mateu i el massís de Cèllees i
àrees adjacents. Aquest participa de moltes de
les característiques pròpies de l'espai anterior
tot i que per la seva situació més meridional
presenta alguns trets diferencials.

L'espai és constitliñ: per un relleu accidentat
que separa ra depressió del Vallès de l'estret
llindar de la plana litoral del Maresme. Format
per relleus relativament baixos -Coscollada,
466 m; Sant Mateu, 498 m; Cirera, 470 m;
Gastell de Céllecs, 534 m-, situats entre el riu
Besòs i la riera d'Argentona, amb predomini
dels materials granítics i esquistosos propis de
la serralada Utoral. Damunt dels granits es for
men els saulons, que en zones de màxim pen
dent presenten un alt risc de processos ero
sius. D'altra banda cal considerar la singularitat
paisatgfstica d'algunes de les formacions roco
ses determinades pels processos erosius.

Atesa la seva situació geogràfica, cal consi
derar l'important grau de vulnerabilitat d'aquest
espai per la proximitat de la conurbació barce
lonina, L'espai presenta l'interès de mantenir en
un bon estat de conservació una mostra impor
tant dels sistemes naturals de les serres litorals
septentrionals més properes a Barcelona.

Es tracta d'un espai que conserva una nota
ble diversitat de comunitats vegetals mediterrà
nies (país de l'alzinar litoral, Quercetum i1icis
galloprovinciafe), així com d'algunes irradia
cions extremes d'elements més septentrionals.
El paisatge es caracteritza pel predomini dels
alzinars i suredes, així com de les formacions
secundàries (brolles silicícoles d'estepes i
brucs, garrigues, ...) amb un estrat arbori de
pins. Als vessants marítims tenen una gran
importància les pinedes litorals de pi pinyer. Pel
que fa referència a la flora, cal destacar la diver·
sitat d'elements mediterranis, amb algunes
àrees de destacat interès com els turons graní
tics més propers al litoral (corn et de Montcabrer
i Burriac).

La fauna d'aquest espai és representativa
dels ambients forestals mediterranis, només
amb algunes penetracions extramedfterrànies
als endaus més humits.

Sistema Mediterrani septentrional
litoral
Sector serra litoral
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Serra de Collserola
Sistema Mediterrani septentrional
litoral
Sector serra fitoral

La Serra de Collserola ocupa la posició més
occidental de la unitat septentrional de les
serres litorals catalanes. La particularitat d'a
quest massís rau en conservar encara una
notable riquesa de paisatges naturals, consti
tuint una important reserva forestal, tot i la seva
proximitat a la gran àrea metropolitana de
Barcelona. Collserola és un massís antic d'edat
paleozoica, amb un substrat bàsicament
esquistós que forma una unitat de relleu ben
definida, amb una alçada màxima de 512 m
(Tibidabo), entre la conca del Besós i la del
Llobregat.

Són molt interessants com a registre fòssil del
quaternari, els sòls vermells relictes del peu de la
serra, que alternen amb loess i crostes calcàries.

Degut a la situació.geogràfica de la Serra de
Collserola, aquesta representa una zona de
transició entre els elements més septentrionals
(de caràcter boreal) i els més meridionals (de
caràcter austral). Hom pot considerar aquest
espai com un dels apèndixs més meridionals de
la Catalunya humida i com a tal presenta un
especial interès biogeogràfic.

Collserola presenta una notable diversitat de
paisatges, que són una bona representació del
paisatge vegetal mediterrani de les contrades
litorals catalanes. Els vessants forestals de l'o

bac del massís contrasten fortament amb els
solells sovint desforestats.

Per la seva situació i caràcter bioclimàtic el
paisatge que predomina en aquest espai natu
ral és essencialment mediterrani. Les comuni
tats vegetals que ocupen una major extensió
són les pinedes de pi bianc (Pinus ha!epensis)
amb un sotabosc de garriga o brolla. Cal desta
car la presència de comunitats marcadament
mediterrànies, directament relacionades amb
d'altres de nord-africanes com són els prats
sabanoides d'albellatge que cobreixen gran
part dels solells (Hyparrhenietum hirto-pubes
centis). Als obacs esquistosos de la serra apa
reixen petits fragments d'alzinars, sovint sota una
forma esclarissada rica en arboç (Quereetum ilicis
galloprovincia!e arbutetosu'm), que en degradar
se és subsUtuü per brolles calcífugues d'estepes
i brucs (Cistion mediomediterraneum). Els rou
res i altres espècies higròfiles tenen també una
significació especial en aquest espai, on aparei
xen uns dels millors boscos semicaducifolis de
roure cerriode (Quercetum ¡¡¡eis gafloprovinciafe
cerrioidetosum). Cal destacar la notable pre
sència de comunitats extramediterrànies que
ocupen els indrets excepcionalment humits
dels fondals, com els boscos caducifolis cen
treuropeus rics en vegetals de l'Europa humida
(Carex pendula, Viola sylvestris, Fragaria vesca,
.. .); entre aquests boscos podem esmentar les
avellanoses (Polysticho-Coryfetum), omedes
(Lithospermo-Ulmetum minoris) o les gatelle
des (Carici-Saficetum catafaunicae).

També s'ha de considerar l'especial interès
criptogàmic (micològic, liquenolàgic i briològic)
d'aquest espai, amb una notable riquesa i
diversitat d'espècies i on algunes d'elles no es
retroben enlloc més de Catalunya (Phaeoceros
!aevis).

La fauna invertebrada és especialment rica i
diversa, tant per la seva posició biogeogràfica
com per la presència de nombroses espècies
rares. En aquest espai trobarem una notable
diversitat d'aranyes i opilions, amb una bona
representació d'elements centreuropeus i piri
nencs excepcional a les serres litorals (ZimiTina
brevipes, Parasiro coiffaiti, ...). D'altres grups
també presenten un especial interès, com els
mO['luscs, coleòpters, heteròpters i lepidòpters.

Per raó de la seva situació metropolitana,
l'espai de Collserola és sotmès a una forta pres
sió antròpica, i és per això que els seus siste
mes naturals presenten un alt grau de vulnera
bilitat.

A. h1formació (síntesi)

A.1. Situació

a. Geogràfica
Sistema Mediterrani septentrional litoral.

b. Administrativa (comarques-municipis)
Superfícies (ha)

Baix Llobregat, el Esplugues de Llobregat 70,0

Molins de Rei 985,0
Papiol, el 400,0

Sant Feliu de Llobregat 605,0

Sant Just Desvern 420,0
Total 2.480,0

Barcelonès, el Barcelona 1.725,0
0T"'o",a"l==------ó, ".7"2"'5"',O

Vallès Occidental Montcada i Reixac 230,0
Sant Cugat del Vallès 1.840,0

Cerdanyola del Vallès 1.352,0

Total 3.422,5

c. Cartogràfica (plànol SGE, E. 1:50.000)
420 - 421

A.2. Delimitació
L'espai comprèn l'àmbit del Pla especial d'ordena
ció i protecció del medi natural del Parc de Collserola,
amb l'exclusió dels sòls classificats com a urbans o
urbanitzables pel vigent pla general metropolità.

A.3. Super1ície total
7.627,5 ha

A.4. El medi físic: síntesi
Collserola és un massís antic d'edat paleozoica,
amb un substrat bàsicament esquistós que forma
una unitat de relleu ben definida, amb una alçada
màxima de 512 m entre la conca del Besòs i la del
Llobregat. Per la seva situació i el caràcter bioclimà
tic, el paisatge que predomina en aquest espai natu
ral és essencialment mediterrani -pinedes de pi
blanc, alzinars, brolles, prats secs ... -, amb petits
enclaus de vegetació eurosiberiana -omedes, ave
llanoses, gatelledes-..

A.S. Motius de la inclusió en el Pla
La particularitat d'aquest espai rau a conservar una
notable riquesa de paisatges naturals, constituint
una important reserva forestal, tot i la seva proximi
tat a la gran àrea metropolitana de Barcelona. Atesa
la seva situació geogràfica, representa una zona de
transició entre els elements més septentrionals i els
més meridionals i, per això, presenta un especial
interès biogeogràfic. Collserola presenta una nota
ble diversitat de paisatges, que són una bona mos
tra de les comunitats vegetals mediterrànies de les
serres litorals catalanes. Prenen una significació
especial algunes comunitats, com una de les millors
mostres a Catalunya dels boscos semlcaducifolis de
roure cerriode. La fauna invertebrada és especial
ment rica i diversa, tant per la seva posició bioge
ogràfica com per la presència de nombroses espè
cies rares i vulnerables.

A.6. Aspectes sòcia-econòmics d'interès

a. Propietat del sòl
Aproximadament 1/3 part és de titularitat pública.

b. Usos i aprofitaments
Preferentment recreatius (lleure i esbarjo). Silvícoles.
Activitats extractives. Serveis.

c. Construccions i instaJ.1acions
Diverses carreteres i una densa xarxa de vials fores
tals travessen l'espai. Nombroses masies i edifica
cions diverses repartides per tot l'espai. Xarxes d'al
ta tensió i altres serveis.

d. Altres
Edificacions d'interès històrica-artístic.

A.7. Impactes actuals o previsibles
Alteracions morfològiques i del paisatge a conse
qüència de l'impacte produït per les nombroses
infraestructures existents I previsibles.

A.a. Proteccions legals

a. Règim urbanístic
Pla general metropolità (1976), el qual qualifica en
gran part l'espai com a parc forestal. Pla especial
d'ordenació i de protecció del medi natural de
Collserola (aprovat definitivament 1'1 d'octubre de
1987).

b. Espais naturals de protecció especial

C. Protecció de la fauna
Refugi de caça de can Catà (Ordre d'11.12.1986).
Zona de seguretat del terme municipal de Barcelona
(Resolució de 15.4.1985).

d. Altres
CUP/RIF

8.1. Problemes específics dels sistemes
naturals
- Vulnerabilitat de les comunitats i espècies vegetals
extramediterrànles, com també d'elements de la
fauna Invertebrada de caràcter centreuropeu i piri
nenc.
- Sistemes naturals amb un alt risc d'incendis esti
vals especialment als vessants meridionals.

8.2. Problemes derivats de l'activitat antròpica
Intensa pressió antròpica que comporta la degrada
ció dels sistemes naturals. La implantació de noves
infraestructures territorials pot comportar impor
tants alteracions en el paisatge i morfologia de la
serra.

8.3. Síntesi dels problemes de l'espai.
Aspectes significatius
Espai de problemes complexos, sotmès a una forta
pressió antròpica.

8.4. Avaluació del grau de protecció legal
existent
En línies generals, resulta suficient per assegurar,
amb una gestió adequada, la conservació de l'espai.

8.5. Altres factors condicionants de la
conservació de l'espai
La titularitat pública d'una part de l'espai n'afavoreix
la conservació.

8.6. Conclusions
Espai en un relatiu bon estat de conservació, amb
indrets puntuals molt ben conservats. Les proteccions
legals descrites a A.B. I l'existència d'un organisme de
gestió específic, amb autonomia tècnica i financera.
permeten sotmetre l'espai a un règim adequat, per bé
que la situació al bell mig de la conurbació barcelonina
genera problemes complexos i permanents.

C.1. Criteris per a la delimitació definitiva
Aquesta delimitació es refereix estrictament a la des
cripció feta a A.2.

C.2. Criteris de prioritat per a futures
ampliacions

C.3. Actuacions preventives
- Promoure la inclusió dels boscos de roure cerriode
(Quercetum ¡¡¡cis ga!loprovlnciale cerioidetosum),
avellanoses, omedes i gatelledes en la delimitació de
superflcies forestals d'àrea reduïda a què fa referèn
cia l'article 10 de la Llei 12/1 9B5 d'espais naturals.
- Avaluar prèviament l'impacte ambiental de les
obres de noves infraestructures, amb l'adopció
d'entre les alternatives viables d'aquella amb impac
te visual i ecològic més baix. Realitzar posteriorment
les actuacions correctores adients.
- Les derivades de l'execució i gestió del Pla espe
cial, a càrrec del Patronat Metropolità del Parc de
Collserola.

C.4. Normes particulars
D'acord amb l'article 9 de la Llei 12/1985 d'espais
naturals, ha de tenir la consideració d'estrictament
protegida en aquest espai l'espècie de la flora
següent: Cistus ¡adaniter.

2. Espais inclosos en el PEIN
2.6. Sistema Mediterrani
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A. Infonnaci9 (síntesi)

C.3. Actuacions preventives
- Ateses les característiques de la fauna d'aquest
espai, d'acord amb l'article 36 de la Llei 3/1988, de
protecció dels animals, promoure la declaració de
tot l'àmbit com a reserva natural de fauna salvatge.
- Considerar tot l'àmbit de l'espai com a zona humi
da als efectes de l'article 11 de la Llei 12/1985, d'es
pais naturals.
- Promoure la redacció de plans d'ordenació d'ex
tracció d'aigües.

C.2. Criteris de prioritat per a futures
ampliacions
Es podran incloure aquelles àrees contigües d'igual
vàlua que el planejament urbanístic qualifica d'espe
cial protecció.

c. Detenninacions

C.1. Criteris per a la delimitació definitiva
Aquesta delimitació es refereix a la descripció feta a
A.2.

CA. Normes particulars
Aplicació de diverses mesures de protecció de les
aigües superficials i subterrànies (article 23 de les
Normes).

B.6. Conclusions
Espai molt fràgil i vulnerable, afectat per importants
impactes. Cal reforçar el grau de protecció legal dels
ecosistemes, molt especialment de la fauna.

8.4. Avaluació del grau de protecció legal
ex.istent
Aquest espai no disposa de la protecció legal sufi
cient, malgrat l'estricte règim urbanístic del pla
general.

8.3. Síntesi dels problemes de l'espai.
Aspectes significatius
Espai format per sistemes naturals molt fràgils.

B.5. Altres factors condicionants de la
conservació de l'espai

s. Diagnosi

B.2. Problemes derivats de l'activitat antròpica
- Destrucció de la vegetació natural per les activitats
antròpiques I obres d'ampliació de la carretera.
~ Eutrofització i pèrdua de la qualitat biològica de les
aigües per abocaments incontrolats i alteracions
hidrodinàmiques.

B.1. Problemes específics dels sistemes
naturals
Sistemes lacustres molt fràgils, amb ecosistemes
riberencs molt vulnerables.
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A.a. Proteccions legals

a. Règim urbanistic
Pla general de Tordera; sòl no urbanitzable d'espe
cial protecció, Qualificat majoritàriament com a
indret I paratge d'interès natural.

b. Espais naturals de protecció especial

c. Protecció de la fauna

d. Altres

A.7.lmpactes actuals o previsibles
Reducció dels estanys amb afecció del cinyell de
vegetació helofitica. Eutrofització de les aigües per
aparts orgànics i manca de renovació.

A.6. Aspectes sòcio-econòmics d'interès

a. Propietat del sòl
Privada.

b. Usos i aprofitaments
Principalment agrícoles a les terres Que embolcallen
els estanys. Cinegètics.

c. Construccions i insta/·lacions
La carretera comarcal de Blanes a Hostalric traves
sa un dels estanys. Instal·lacions agrícoles.

d. Altres

26,5

26,5

Tordera

Total

c. Cartogràfica (plànol SGE, E. 1:50.000)
365

Maresme, el

A.3. Superfície total
26,5 ha

A.5. Motius de la inclusió en el Pla
Els estanys de Tordera són un testimoni relictual
d'antigues zones humides de la vall baixa de la
Tordera, en contacte amb el seu delta. Els ecosiste
mes lacustres, molt productius, són el refugi de bIo
cenosis faunístiques molt notables. Els ocells hi
tenen una gran importància, tant com a àrea de cria
com per a recer en les vies migratòries. També des
taca la notable diversitat d'amfibis i rèptils d'aigua
moll i la singularitat d'algunes espècies de la fauna
invertebrada.

AA. El medi físic: síntesi
Espai constituït per zones humides interiors de
reduïda extensió que conserven petits estanyols
propis de les dues planes aHuvials del riu Tordera. El
paisatge d'aquests estanys es caracteritza pel pre
domini de la vegetació aigualosa i de ribera ·bosqui
nes, herbassars, canyissars .. -

A.2. Delimitació
Espai format per diverses unitats: l'estany de can
Raba, la Julia, un tram de l'illa fluvial de la Tordera a
l'alçada d'aquest municipi, l'estany i els prats d'en
Gai. Aquestes unitats resten definides pels respec
tius miralls d'aigua i les zones d'inundació.

A.1. Situació

a. Geogràfica
Sistema Mediterrani septentrional litoral.

b. Administrativa (comarques-municipis)
Superficies (ha)

Estanys de Tordera
Sistema Mediterrani septentrional
litoral
Sector plana litoral

Espai constituït per quatre zones humides
interiors de reduïda extensió que conserven
petits estanyols propis de les planes aHuvials
del riu Tordera. Sens dubte, aquests espais són
un testimoni d'antigues zones humides que
devien ocupar una major extensió a la vall baixa
de la Tordera, en contacte amb el seu delta. A
part de la seva singularitat, els ecosistemes que
conserven aquests estanys són extremada
ment fràgils.

La vegetació aigualosa i de ribera caracterit
za el paisatge d'aquests estanys. Les petites
bosquines de ribera que envolten els estanys
cedeixen el lloc en els indrets més humits als
herbassars higròfils, sobretot de juncàcies i
ciperàcies (amb plantes com Carex riparia,
Scirpus maritimus, Sparganium erectum, ..) i als
canyissars. Destaca també la presència d'al
guns hidròfits natants a les aigües, com diver
ses espècies dels gèneres Potamogeton i
Ranuncu/us.

Els ecosistemes d'aquests indrets biològi
cament molt productius són el refugi de bioce
nosis faunístiques força notables. Cal cestacar
diverses espècies d'amfibis, rèptils, mamífers,
ocells, etc., que troben en aquestes aigües el
seu medi de vida. Eis ocells d'aquest indret
tenen una gran importància perquè és un recer
de pas migratori de gran interès on crien una
sèrie d'espècies poc abundants a Catalunya,
per exemple, el rascló (Rallus aquaticus), el
corriol petit (Charadrius dubius), el repicatalons
(Emberiza schoenicJus) i l'oreneta de ribera
(Riparia riparia) entre d'altres.

D'altra banda també destaca la notable
diversitat d'amfibis i rèptils d'aiguamoll, amb
espècies interessants com Triturus helveticus, i
la singularitat d'alguns invertebrats com el
mol·lusc Pisidium obtusa/e. Cal destacar en
especial la presència en una de les zones humi
des d'aquest espai de la tortuga d'aigua ibèrica
(Mauremys caspica ssp. leprosa), una espècie
de caràcter relictuai a Catalunya.
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A.6. Aspectes sòcio-econòmics d'interès

A.3. Superfície total
35,0 ha

c. Construccions
Camins i pistes forestals perimetrals.

C. Determinacions

C.1. Criteris per a la delimitació definitiva
Aquesta delimitació es refereix estrictament a la des
cripció feta a A.2.

C.3. Actuacions preventives
- Atesa ia singularitat dels boscos d'aquest espai,
d'acord amb l'article 47 de la Llei 6/1988 forestal, ha
d'impulsar la redacció d'un pla tècnic de gestió,
amb l'objecte d'assegurar l'adequat aprofitament
de la massa forestal de forma compatible amb la
seva conservació.
- Promoure la inclusió de les rouredes en la delimita
ció de superfícies forestals d'àrea reduïda a què fa
referència ['article 10 de la Llei 12/1985, d'espais
naturals.
- Promoure la redaccIó de plans d'ordenació d'ex
tracció d'aigües.

C.2. Criteris de prioritat per a futures
ampliacions

B.6. Conclusions
Espai en un bon estat de conservació.

C.4. Normes particulars
El planejament urbanístic estableix les mesures
adients per prevenir transformacions de la naturale
sa, l'ús i la destinació actual, de les àrees de vegeta
ció natural.

B. Diagnosi

B.4. Avaluació del grau de protecció legal
existent
Espai dotat d'un adequat règim urbanistic. Tanmateix,
cal assegurar el correcte desenvolupament de la ges
tió forestal.

c. Protecció de la fauna

d. Altres
RIF

8.2. Problemes derivats de l'activitat antròpica

B.1. Problemes específics dels sistemes
naturals
Vulnerabilitat de la roureda i d'algunes espècies
vegetals extramediterrànies situades en condicions
ambientals extremes.

8.3. Síntesi dels problemes de l'espai.
Aspectes significatius
Espai vulnerable, per ia situació de la vegetació.

B.5. Altres factors condicionants de la
conservació de l'espai

A.a. Proteccions legals

a. Règim urbanístic
Pla general de Tordera; sòl no urbanitzable d'espe
cial protecció, qualificat majoritàriament com a
indret i paratge d'interès natural.

b. Espais naturals de protecció especial

A.7. Impactes actuals o previsibles
No existeixen impactes globalment significatius.

35,0

35,0

Total

Tordera

c. Cartografica (plànol SGE, E. 1:50.000)
365

A.5. Motius de la inclusió en el Pla
Espai singular que conserva petits illots de paisatges
centreuropeus immersos dins ia vegetació mediterrà
nia predominant a la zona. L'espai de ia roureda de
Tordera presenta ['interès d'ésser un testimoni de les
antigues rouredes xeromesòfiles que possiblement
ocuparen una part important dei territori fent el paper
de comunitats permanents d'indrets especials.

Maresme, el

a. Propietat del sòl
Pública (municipi de Tordera).

b. Usos i aprofitaments
Slivícoles.

A.2. Delimitació
Espai definit pel vessant comprès entre les dues rie
res que desguassen a can Vardelet.

A.4. El medi físic: síntesi
Petit espai situat a la plana aHuvial de la Tordera a una
alçada inferior als 50 m. Caracteritzat per ia presència
de rouredes submediterrànies de roure martinenc i
roure africà, immerses en un país plenament medite
rrani del domini dels alzinars.

A.1. Situació

a. Geogràfica
Sistema Mediterrani septentrionai litoral.

b. Administrativa (comarques-municipis)
Superficie (ha)

Petit espai natural situat a la plana al·luvia! de
Tordera, a una alçada inferior als 50 m i al marge
esquerre de la Tordera. Per les seves caracterís
tiques, aquest espai s'apropa molt als de la
depressió Pre-litoral de la Selva.

La singulariat d'aquest espai rau en la
presència de petits iliots de paisatges centreu
ropeus immersos dins la vegetació mediterrà
nia predominant de la zona. Les condicions
especialment humides d'alguns obacs del
Montnegre i de la plana de la Selva permeten el
desenvolupament d'un paisatge submediterra
ni i fins i tot euro-siberià, immers en un país ple
nament mediterrani, d'alzinars i de suredes. El
paisatge que predomina en aquest territori son
les pinedes i brolles silicícoles d'espepes i brucs
(Cistion mediomediterraneum). L'espai de la
Roureda de Tordera presenta l'interès d'ésser
un testimoni de les antigues rouredes (Quercion
pubescenti-petraeae), -bàsicament formades
per roure martinenc (Quercus humilis) i roure
africà (Quercus canariensis)- que possiblement
ocupaven una part important del territori fent el
paper de comunitats permanents d'indrets
especials. Aquests boscos de caràcter xero
mesòfil són una mostra més de la diversitat
forestal del sistema Mediterrani septentrional.

Roureda de Tordera
Sistema Mediterrani septentrional
litoral
Sector plana fitoral
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• 2.6.1.2 Sistema Mediterrani
: septentrional pre-litoral

••
Subunitat formada per un seguit de serres. en alguns

casos d'alçades superiors als 1.000 m, que s'orienten lon
gitudinalment de nord-est a sud-oest, separades de les serres
litorals per una depressió més o menys manifesta. La gran
riquesa dels valors naturals d'aquest territori es troba ple
nament representada en els deu espais naturals inclosos en
el PEIN, alguns d'ells de gran interès biogeogràfic per a Cata
lunya.

Com en l'anterior subunitat, existeix un notable gradient
climàtic. amb una disminució progressiva de la humitat en
el sentit nord-est-nord-oes\. Apart d'aquest factor ambien
tal, hi ha també un canvi important en el substrat que con
tribueix a l'augment de diversitat, al nord (el Montseny, les
Guilleries) predominen els substrats silicis, mentre que al
sud són molt més freqüents els materials carbonatats.

La diversitat d'ambients contribueix, ultra el domini de
l'element mediterrani, a la presència de nombrosos elements
extramediterranis. Així, a part del domini de l'alzinar litoral,
de la sureda i de l'alzinar muntanyenc, als nivells superiors
de les serres pre-litorals arriba a predominar el paisatge sub
mediterrani del domini de les rouredes humides, i fins i tot
l'aparició d'un paisatge bòreo-alpí atenuat als nivells cul
minals -domini dels matolls subalpins-o

Dins aquesta subunitat hom pot fer esment de dos
sectors fisiogràficament ben definits, el format per la serra
Pre-litoral entre les Guilleries i ei marge esquerre del riu llo
bregat i, per altra banda, la depressió Pre-iltoral, entre les
planes de la Selva i del Gironès fins a les dei Vallès.

Sector serra pre-Iitoral

Conjunt de muntanyes en general molt més altes que
les de la serra litoral que sovint assoleixen els 1.000 m
d'alçada. L'interès d'aquest sector és el de posar en con
tacte el sistema Transversal amb el sistema Mediterrani. S'es
tén, doncs, entre les muntanyes properes al sistema Trans
versal (les Guilleries-el Montseny) i l'alineació que segueix
fins al riu Llobregat.

Cal ter notar la diversitat de substrats, tant silicis (amb
predomini a la meitat nord) com calcaris (a la meitat sud),
a la qual s'ha d'afegir el mateix gradient climàtic en sentit
nord-est a sud-oest de la resta del sistema. Tot i el predomini
en el paisatge de la vegetació mediterrània, la vegetació cen
treuropea i fins i tot atlàntica atenuada té ja una significa
ció especial, especialment a la meitat nord i això es tradueix
en una notable diversitat de paisatges. El paisatge medi
terrani dels dominis de l'alzinar litoral, de la sureda i de l'al
zinar muntanyenc (Quercíon ¡¡¡cisl predomina en gran part
del territori, especialment els dos primers fins als 700-800
m i el tercer a les terres sillcies fins als 1.000 m. Els nivells
culminals de les serres pre-litorals es caracteritzen per un
paisatge submediterrani del domini de les rouredes xe ro
mesòfiles (Quercion pubescenti-petraeae). El domini de
les fagedes (Fagion sy/vaticae) i de les rouredes mesòfiles
(Quercion robori-petraeae) té una important significació a
les serres que entren en contacte amb el sistema transversal.
Els nivells culminals del Montseny porten encara un paisatge
subalpi relictual de caràcter bòreo-alpi, els matolls de gine
bró (Juniperion nanae). Les serres pre-litorals catalanes d'a
questa subunitat són una bona mostra de la diversitat
forestal de la Catalunya humida.

La xarxa del PEIN considera un total de cinc espais natu
rals. Dos d'ells per la seva notable diversitat i representa
tivitat d'aquest sector assoleixen un valor notable per a Cata
lunya: l'espai del Montseny per recollir una excepcional
mostra dels sistemes naturals mediterranis i com límit bio
geogràfic de nombrosos elements septentrionals dins les
terres mediterrànies i l'espai de Sant Llorenç del Munt i l'O
bac per reunir semblants valors però sobre un substrat
calcari que dóna paisatges i formes de relleu molt singulars.
Dels altres espais restants, el de les Guillleries és una mos
tra del paisatge forestal de la Catalunya humida; l'espai de
Gallifa aporta un conjunt acinglerat de notable singularitat
geològica; mentre que l'espai dels Cingies de Bertí, a més.
acull ecosistemes rics i diversos que conserven un pobla
ment faunístic característic de la serralada Pre-litoral.

Sector depressió pre-litoral

Sector format per una sèrie de fosses o petites depres
sions situades entremig de les serres litorals i pre-litorals
septentrionals del sistema Mediterrani. Comprèn part de les
planes de les comarques del Gironès, la Selva i el Vallès.

Com en les serres pre-litorals, en aquest sector predo
minen els substrats silicis que en determinen el paisatge.
Bioclimàticament es caracteritza per una marcada inversió tèr
mica que determina l'aparició d'un paisatge de caràcters
submediterani o centreuropeu a les parts més baixes envol
tat d'un paisatge plenament mediterrani. Així, dins un país pre
dominantment d'alzinars i suredes (Quercetum i/icis gallo
provincia/e) apareixen intercalats fragments de vegetació de
les terres més humides, com són rouredes xeromesòfjles o
mesòfiles (Quercion pubescenti-petraeae i Quercion robori
petraeae). Els boscos de ribera (Popu/etalia albae) tenen
també un pes molt important en el paisatge d'aquesta zona.

L'alternança de paisatges, de molt divers caràcter. és
un dels valors més enriquidors dels sistemes naturals de la
depressió Pre-litoral.

Dins d'aquest sector, la xarxa del PEIN considera cinc
espais naturals. Dos d'eils, les Rieres de Santa Coloma i d'Ar
búcies són una mostra dels sistemes naturals dels cursos
d'aigua de la depressió Pre-litoral septentrional, on la pri
mera és un bon exemple de vegetació de ribera mentre que
la segona conserva el poblament faunístic propi d'aquests
riberals. Els altres tres espais presenten entre ells una
notable diversitat i una marcada singularitat com tots els
espais d'aquest sector: així, en l'espai de l'Estany de Si is
es troben zones humides representatives dels escassos eco
sistemes lacustres de la Cataiunya interior; en l'espai del
Volcà de la Crosa -volcà de cràter explosiu- es dóna un dels
millors exponents de vulcanisme quaternari a Catalunya, i
en l'espai dels Turons de Maçanet, es conserva el paisat
ge natural dels relleus granítics selvatans on es troben
alhora representats elements mediterranis i extramediterranis.
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A. Informació (síntesi)

A.3. Super1ície total
15.355,5 ha

A.4. El medi físic: síntesi
Espai situat a l'extrem més septentrional de les serres
litorals catalanes, en contacte amb els relleus del
Collsacabra al Sistema Transversal. Les Gullleries són

8.3. Síntesi dels problemes de l'espai.
Aspectes significatius
Espai amb una intensa activitat rural, que no presen
ta problemes significatius.

C.1. Criteris per a la delimitació definitiva
L'extrem oriental de l'espai pot incorporar els ves
sants de la muntanya de Santa Bàrbara.

8.5. Altres factors condicionants de la
conservació de l'espai

C.3. Actuacions preventives
- Atès el caràcter eminentment silvícola d'aquest
espai, d'acord amb article 10 de la Llei 6/1.988,
forestal, dins el seu àmbit territorial, ha de tenir prio
ritat la redacció dels plans de producció forestal.
- Promoure la inclusió de les fagedes i rouredes
acidòfiles en [a delimitació de superfícies forestals
d'àrea reduïda a què fa referència l'article 10 de la
Llei 12/1985, d'espais naturals.
- Ateses les característiques d'ús recreatiu en una
part de ['espai, promoure la creació d'àrees forestals
recreatives en els sectors més freqüentats.
- Realitzar les actuacions correctores adients per
minimitzar l'impacte ambíental de la carretera de
l'eix transversal.
- Executar prioritàriament les previsions que faci el
Pla zonai de sanejament de les aigües de la zona 3,
en aqueiis aspectes adreçats a la millora de ia quali
tat de les aigües i la protecció de l'entorn.

C.2. Criteris de prioritat per a futures
ampliacions

CA. Normes particulars
D'acord amb l'article 9 de la Llei 12/1985, d'espais
naturals, han de tenir la consideració d'estrictament
protegides en aquest espai les espècies de la flora
següent: Pel/aea ca/ome/anos, Prunus fusítaníca,
Melampyrum catafaunlcum I Saxífraga vayredana:
com també de la fauna invertebrada: Steropus ferre
ri i Mofopidíus spinicollis.

8.6. Conclusions
Espai en un bon estat de conservació, dedicat a un
intens ús forestal. Cal establir determinacions de
caràcter particular adreçades a la protecció de la
fiora i la vegetació, la fauna i el paisatge.

8.4. Avaluació del grau de protecció legal
existent
Aquest espai no disposa del grau de protecció iegal
suficient tot i tenint en compte el que ha estat descrit
aA.8.

I C. Determin¡¡cions

B. Diagnosi

8.1. Problemes específics dels sistemes
naturals
- Vulnerabilitat de comunitats i espècies vegetals de
caràcter submediterrani i centreuropeu, com també
de determinades espècies rares o endèmiques.
- Vulnerabilitat d'algunes espècies de la fauna inver
tebrada.

8.2. Problemes derivats de l'activitat antròpica
- Les activitats antròpiques han transformat bona
part del paisatge vegetal en boscos productius d'alt
rendiment silvícola.
- L'obertura de l'eix transversal comportarà efectes
negatius sobre el paisatge i els sistemes naturals.

c. Protecció de la fauna
Zones de pesca controlada del Mas Quintà i la riera
Major. Zona de pesca en règim especial de l'embas
sament de Susqueda. Refugi de pesca d'Osor
(Ordre 28.2.1992).

d. Altres
RIF L'Alzina de la Conca i la Sequoia de Tortadès
són declarats arbres monumentals (Ordre de
8.2.1990), com també el Cirerer i el Pi del Solé
(Ordre de 19.4.1991)

A.7. Impactes actuals o previsibles
- Processos erosius i de degradació dei paisatge.
- La construcció de la carretera de l'eix transversal
pot causar alteracions morfològiques i sobre els sis
temes naturals.

A.S. Proteccions legals

a. Règim urbanistic
La Cellera de Ter i Sant Hilari Sacalm tenen pla
general. Sant Sadurní d'Osormort, Vilanova de Sau i
Amer tenen normes subisidiàries. Espinelves I Osor
tenen delimitació de sòl urbà.

b. Espais naturals de protecció especial

A.6. Aspectes sòcia-econòmics d'interès

a. Propietat del sòl
Una mott petita part és de titularitat pública.

b. Usos i aprofitaments
Preferentment silvícoles. Recreatius. Cinegètics i
pesca. Activitats extractives. Ramaders i minoritària
ment agricoles.

c. Construccions i intaJ.1acions
Diverses carreteres i una densa xarxa de vials fores
tals travessen l'espai. Barratges i embassaments.
Nombroses masies disperses per tot l'espai. Xarxes
d'alta tensió.

d. Altres
Elements d'interès històrico-artístic.

A.5. Motius de la inclusió en el Pla
Les Guilleries presenten l'interès de formar una pro
longació vers el Mediterrani del front oriental humit i
tot i que l'element que predomina en el paisatge és
el mediterrani, l'element centreuropeu té una signifi
cació especial a les parts més enlairades. Aquesta
situació geogràfica crea un notat;lle grau de diversi
tat d'ambients que es veu accentuat per la comple
xitat orogràfica, l'important gradient altitudinal i els
canvis d'orientació constants. L'espai conté bons
representants de les formacions vegetals de la
Catalunya humida, amb algunes singularitats florísti
ques. Conserva una bona mostra de la fauna dels
ecosistemes forestals de la muntanya mitjana cata
lana, amb una forta gradació entre els elements fau
nístics mediterranis i submediterranis, i els més
purament centreuropeus.

un massís antic d'edat paleozoica, format principal
ment per materials granítics i esquistosos. El paisatge,
condicionat per un substrat àcid i un clima suau ihumi
tat elevada, és predominantment de caràcter forestal
amb denses i riques boscúries que cobreixen una gran
part del país. El massís és cobert majoritàriament per
boscos mediterranis perennifolis -alzinars i suredes-,
tot i que els boscos de caducifolis --rouredes, fagedes.
castanyedes...- són freqüents a les obagues i fondals
humits.
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Total
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Selva, la
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A.2. Delimitació
Prenent com a punt inicial la riera Major amb l'em
bassament de Susqueda. al límit segueix aquest i el
riu Ter fins el pont de la Cellera de Ter, d'on gira vers
al sud, tot passant per Sant Gregori I Santa Bàrbara.
D'ací pren la direcció oest per la Creu d'Horta, el
Sobirà, ei coll de la Casa Nova de Muntanya, can
Joan Huix, Cases de Munt, Montsolís i la riera de la
Font Picant fins al Km 23, d'on el límit remunta la
serra de Cabrerola tot envoltant l'ermita de Sant
Andreu. Retorna vers al sud per resseguir el límit
provincial de Barcelona fins a la riera de can Frare i
segueix per una digitació muntanyosa que va vers
Sant Sadurní d'Osormort d'on continua per tot un
seguit de serrats, que donen llurs aigües a la riera
Major, fins al punt inicial.

c. Cartogràfica (plànol SGE, E. 1:50.000)
332 - 333

A.1. Situació

a. Geogràfica
Sistema Mediterrani septentrional pre-Iitoral.

b. Administrativa (comarques-municipis)
Superfícies (ha)

Un element remarcable com a singularitat
florística d'aquest espai, és la presència d'una
de les dues úniques localitats europees de la
falguera africana Pellaea calomelanos (l'altra
localitat és a l'A[t Empordà), una espècie relic
tual que viu a les roques assolellades dels vol
tants de Susqueda. En el conjunt d'aquest
espai cal fer notar la presència d'algunes espè
cies molt rares a Catalunya de gran interès flo
rístic (Prunus lusitanica, Me/ampyrum cata/au
nícum, ...).

El caràcter forestal de les Guilleries determi
na la presència de biòtops faunístics lligats als
ecosistemes forestals característics de la mun
tanya mitjana catalana. La fauna pròpia d'a
quests ambients, de la Catalunya humida, és
plenament representada. Hom pot trobar una
forta gradació entre els elements faunístics
mediterranis i submediteranis, i els més pura
ment medioeuropeus. Entre aquests últims
hom pot destacar alguns mamífers ([iró gris,
talpó mutanyenc, ... ), ocells (aligot vesper,
merla d'aigua, piu [a dels arbres, la verderola,
...), rèptils (serp d'Esculapi, ...) i amfibis (tritó
pirinenc, ... j. Però també hi ha espècies de dis
tribució irregular, i escasses a Catalunya, que
troben en aquest espai la major part dels seus
efectius nidificants, com els mastegatatxes. En
l'espai també destaquen per la seva singularitat
algunes espècies d'artròpodes, com els
coleòpters (Steropus ferrerí, Molopidius spíni
collis, ...), lepidòpters (Asthena afbufata,
Trichopteryx pofycommata, ...) i heteròpters
(Tingis grisea, Pachylops bicolor, .. .).

Els rius de l'espai, amb aigües oxigenades i
llits de sorra, sostenen ecosistemes molt rics i
diversos. Destaca la fauna intersticial, amb
grups de cladòcers molt interessants, així com
diverses espècies de peixos representants de
la fauna ibèrica i d'origen europeu típics de curs
fluvial alt i mitjà.

Guilleries, les

Flsiogràficament aquest espai se situa a
l'extrem més septentrional de les serres litorals
catalanes, en contacte amb el ColIsacabra que
forma part del sistema Transversal, separats
d'aquest per l'engarjament que crea el riu Ter
entre els dos relleus. Les Guilleries i el Montseny
presenten la particularitat de situar-se a la tran
sició entre dues regions -sistema Transversal i
sistema Mediterrani- de característiques ben
diferenciades, al mateix temps que presenten
uns caràcters definits que separen aquests
espais de la resta de la serra Pre-litoral. En rea
litat, les Guilleries formen una prolongació vers
el mediterrani de l'anomenat front oriental
humit, i tot i que l'element que predomina en el
paisatge és el mediterrani, l'element centreuro

peu té una significació especial a les parts més
enlairades. Aquesta situació geogràfica crea un
notable grau de diversitat d'ambients que es
veu augmentat per la complexitat orogràfica del
relleu, amb un gradient altitudinal important
(amb altituds que superen els 1.000 m en
alguns llocs) i canvis d'orientacions constants.
Les Guilleries són un massís antic d'edat paleo
zoica, format principalment per materials graní
tics i esquistosos, que han condicionat el
modelat del relleu. S'ha de destacar la presèn

cia dels gneissos de les Guilleries, únic lloc de la
serralada Catalana on apareixen. Per sota de
les extenses superiícies planes del massís -alti
plans-, es formen una sèrie de lleugeres ondu

lacions i cims arrodonits amb un relleu ben
característic.

El paisatge de les Guilleries, condicionat per
un substrat àcid i un clima suau i humitat eleva
da, és predominantment de caràcter forestal,
amb denses i riques boscúries que cobreixen
una gran part del país, caracteritzades pels tra
dicionals aprofitaments silvícoles de la
Catalunya humida. Tot i [a profunda transforma
ció que han sofert algunes àrees de l'espai,
aquest conté bons representants de les forma
cions vegetals de la Catalunya humida, amb una
clara afinitat amb e[ paisatge del Montseny i del
Montnegre. El massís és cobert majoritariament
per boscos mediterranis perennifolis, sureda i
alz[nar litoral (Quercetum ¡¡ieis galloprovincíafe) a
les parts més baixes assolellades i alzinar mun
tanyenc (Quecetum mediterraneo-montanum)
que és la vegetació principal entre els 500 i
1.000 m d'altitud. En els vessants obacs del
país de l'alzinar muntanyenc i de les rouredes
acidòfiles (Quercíon pubescenti-petraeae), els
boscos han estat sovint substituïts per les tradi
cionals plantacions de castanyers d'aquest
indret. La vegetació humida de caràcter cen
treuropeu (com les avellanoses, vernedes, ... )
molt ben representada, ocupa una extensió
important als fondals humits del massís; aquest
caràcter el diferencia i el fa més divers que a
d'altres zones properes. Als nivells culminals
d'aquestes muntanyes es troba encara de
forma força localitzada, la fageda acidòfila
(Luzulo niveae-Fagetum), que alterna amb les
landes i prats d'afinitat atlàntica o centreuropea.

Sistema Mediterrani septentrional
pre-lítoral
Sector serra pre-lítoral
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Gualba 777,5

Sant Feliu de Buixalleu 397,5

Figaró-Montmany 610,0

b. Usos i aprofitaments
Silvícoles. Agrícoles i ramaders. Cinegètics. Recreatius i
esportius.

c. Construccions i instaJ.!acions
Diverses carreteres i una densa xarxa de vials forestals
travessen l'espai. Nombroses masies Id'altres construc
cions agra-pecuàries repartides per tot l'espai.
lnstal·lacions Iequipaments diversos. Xarxes elèctriques.

d. Altres
Diverses construccions d'interès històrico-artistic.

A.B. Proteccions legals

a. Règim urbanistic
Aiguafreda, Gualba, Seva, Arbúcies, Riells,
Tagamanent, Campins i la Garriga tenen pla general.
Montseny, Sant Pere de Vilamajor, Viladrau, Cànoves,
Sant Esteve de Palautordera, Montmany-Figueró,
Breda i Sant Feliu de Buixalleu tenen normes subsidià
ries. Fogars de Montclús tenen delimitació de sòl urbà.

b. Espais naturals de protecció especial
Parc Natural del massís del Montseny (Decret
105/1987 i Decret 229/1991) amb un pla especial
aprovat (1975).

c. Protecció de la fauna
Refugi de Caça de l'Estació biolò9ica del Vilar de la
Castanya (Decret 202/1 983). Zona de pesca contro
lada de la Tordera; Refugi de pesca de la Tordera
(Ordre de 28.2.1 992).

d. Altres
- Reserves de la Biosfera (MAB-UNESCO).
- CUP/RIF
- B Castanyer de Can Cuc i el Ginebre de Casademont
són declarats arbres monumentals (Ordre de
30.8.1988); com també la Sequoia roja, l'Avet noble, la
Sequoia i l'Avet grec del Noguer (Ordre de 8.2.1990), i
el Càdec del Boixans, el Boix-grèvol del pla de Morau i
els castanyers de la Traüna (Ordre de 19.4.1991).
Declarat paratge pintoresc (Decret de 14.6.1972).

A.7. Impactes actuals o previsibles
- Alteracions morfològiques I del paisatge a conse
qüència de l'impacte produït per les nombroses
infraestructures existents i previsibles.
- Processos erosius i de degradació dels sistemes
naturals per la forta pressió antròpica.

A.5. Aspectes sòcio-econòmics d'interès

a. Propietat del sòl
Aproximadament 1/3 part de l'espai és de titularitat
pública.

A.4. El medi físic: síntesi
El Montseny forma part de les serres litorals catala
nes i manté afinitats amb la terminació del Sistema
Transversal. Conjunt orogràfic bàsicament silici, que
assoleix alçades considerables de fins a 1.700 m,
amb una forta heterogeneïtat del relleu amb predo
mini dels vessants abruptes i els forts pendents. La
important amplitud altitudinal del massis, l'heteroge
neïtat del relleu, els forts gradients climàtics, la diver
sitat litològica, etc. són els responsables de l'extra
ordinària varietat paisatgística. Les terres baixes són
cobertes per alzinars i suredes mediterrànies, men
tre Que a les zones més muntanyenques predomi
nen els boscos de caducifolis (rouredes, fagedes,
freixenedes, avellanoses ... ) i als nivells culminals l'a
vetosa i el matollar de ginebró. La fauna és repre
sentada tant per l'element corològic mediterrani
(eriçó clar), especialment a les parts baixes, com pel
centreuropeu (tritó pirinenc), localitzat particular
ment als boscos de caducifolis.

A.S. Motius de la inclusió en el Pla
El massís del Montseny constitueix una unitat
orogràfica singular que recull una mostra prou
àmplia de la diversitat de paisatges de la Catalunya
oriental humida i, en general, de l'Europa occidental.
Cal destacar la gran diversitat biològica d'aquesta
muntanya, amb aproximadament 100 associacions
vegetals, unes 1.500 espècies de plantes superiors,
un elevat nombre d'espècies de plantes inferiors I un
total de 239 espècies de vertebrats. En l'espai es
troben representades les tres regions fitogeogràfi
Ques de la vegetació de l'Europa occidental: medi
terrània, eurosiberiana i bòreo-alpina. Des del punt
de vista faunístic, l'espai constitueix una àrea de
transició de gran Interès zoogeogràfic, on cal desta
car la coexistència entre els elements mediterranis i
els de distribució paleàrtica o europea que troben el
limit meridional de la seva àrea de distribució.
Destaquen diversos grups d'artròpodes, amb un
bon nombre d'espècies rares i endèmiques.

6.877,5

610,0
2.822,5

3.937,5

1.792,5

16.546,0

3.445,0

Seva

Total

Tagamanent

Viladrau

Sant Pere de Vilamajor

Total

Osona Brull, el

Montseny 2.630,0

c. Cartogràfica (plànol SGE, E. 1:50.000)
332 - 364 - 365

A.2. Delimitació
Els límits són bàsicament els del Pla especial del
Parc Natural del Montseny (aprovat l'any 1975).

Sant Esteve 252,5
de Palautordera

Vallès Oriental, el ;A2ig=u~a~fr~e~d2a,==cc: __-;-~6~67~',,;,5
Cànoves i Samalús 1.732,5

A.3. Superfície total
28.148,5 ha

Total 4.725,0

Riells i Viabrea 1.437,5

Selva, la ~A~rb",Ú~c",ie"s --=2~.8"7.o5,,,.O
Breda 15,0

Garriga, la 431,0

Campins 205,0

Fogars de Montclús 3.510,0

A.1. Situació

a. Geogràfica
Sistema MediterTani septentrional pre-litoral.

b. Administrativa (comarques-municipis)
$uperlície (ha)

¡A. Info"'!,~ió l;>~~!!!i}

llur particularitat faunistica. D'altra banda també
cal remarcar l'especial interès de la fauna
macroinvertebrada dels sistemes fluvials.

Malgrat ésser un espai força humanitzat el
conjunt del Montseny constitueix una unitat
orogràfica perfectament definida, que acull un
notable grau de diversitat i singularitat biològica
dins les terres del sistema Mediterrani català.

Als fondals torrents i obacs humits són fre
qüents fragments de vegetació humida, com la
freixeneda (Brachypodio-Fraxinetum excefsio
ris), l'avellanosa (Polysticho-Coryletum), la ver
neda (Lamio-Alnetum, Alnetum catafaunícum),
etc. que contrasta amb la resta del paisatge
predominant. En aquest país de boscos cadu
cifolis tenen una gran importància les landes i
pastures seques, així com els prats higròfils O
d'altres comunitats permanents especials, com
els vestigis de torbera d'esfagnes, que presen
ten un notable interès biogeogràfic. D'especial
interès al Montseny són els nivells culminals del
massís, on es desenvolupen diverses comuni
tats de caràcter bòreo-alpí, com el matollar de
ginebró (Genisto-Arctostaphyletum) o els prats
acidòfils (Nardion strictae) d'afinitat subalpina.
El bosc d'avets (Abies alba) ocupa una posició
excepcional en aquest massís com a localitat
relictual de la seva àrea de distribució.

Entre les nombroses singularitats florísti
ques pròpies del Montseny, cal destacar la
presència d'un endemisme, l'herba de Sant
Segimon (Saxifraga vayredana), únicament
localitzat a les escletxes de les roques esquisto
ses del massís. Són moltes les espècies de
caràcter euro-siberià o orofítiques que troben
l'últim refugi en aquest massís, en llur expansió
vers les terres més meridionals.

La fauna del Montseny és representada tant
per l'element corològic mediterrani, especial
ment a les parts baixes, com pel centreuropeu,
localitzat particularment als boscos de caduci
folis. Això fa d'aquest espai una àrea de transi
ció d'extraordinari interès zoogeogràfic. A l'i
gual que la flora, cal destacar moltes espècies
de distribució paleàrtica o europea que troben
aquí el límit més meridional de la seva àrea de
distribució, com mamífers (talpó roig, alguns
quiròpters, ...), ocells (aligot vesper, capsigrany,
pinsà borroner, ...), rèptils (serp d'Esculapi, llan
gardaix verd, ...) i amfibis (tritó pirinenc, ...). Per
la seva situació dins de les serres litorals, el
Montseny acull diverses espècies que a
Catalunya només es retroben al Pirineu (com el
grasset de muntanya, el cercavores, el reietó o
la granota vermella) i representa el límit septen
trional de distribució d'altres espècies (com l'e
riçó clar, el cucut reial, el siboc, el tallarol
emmascarat o el teixidor).

La fauna invertebrada és també molt inte
ressant, tant per la diversitat d'alguns grups
com per la singularitat d'algunes espècies.
Destaquen diversos grups d'artròpodes com
els coleòpters amb diverses espècies rares o
endèmiques hipogees i epigees (Steropus
catalaunicus, ReícheJa lucifaga ssp. zariquieyi,
Trechus fulvus, ...), els aràcnids amb espècies
centreuropees i pirinenques molt rares
(Sabacon paradoxus, Leptoneta infuscata, ...),
així com els miriàpodes i heteròpters amb espè
cies molt rares a la fauna catalana. Els mol·luscs
també destaquen per la presència d'espècies
rares com Bythinella brevis ssp. persuturata i
Deroceras a/tim/rai. L'espai és normalment el
límit sud per moltes espècies de lepidòpters de
distribució euro-asiàtica, factor que accentua

El Montseny forma part de les serres litorals
catalanes i a ['igual que les Guilleries manté afini
tats amb la terminadó del sistema Transversal.

La singularitat d'aquesta serra rau sobretot
en ésser una unitat bàsicament silícia, que asso
leix alçades considerables de fins a 1.700 m -el
massís més enlairat del sistema Mediterrani-,
ben al contrari de la resta de serres prelitorals
que són predominantment constituïdes per
materials calcaris. El gran desnivell que hi ha
entre els cims i els fons de les valls dóna lloc a
una forta heterogeneïtat de relleu, amb predo
mini dels vessants abruptes i els forts pendents.
Els materials que formen el massís del Montseny
són d'ongen molt divers -sediments paleozoics i
triàsics (més o menys metamorfitzats), granitoi
des, pòrfirs- afect~ts per fenòmens orogènics
importants.

Geològicament cal destacar el pla de la
Calma, vestigi fòssil d'una immensa superfície
d'erosió, formada durant un període erosiu
anterior al Triàsic.

El Montseny recull una mostra prou àmplia
de la diversitat de paisatges de la Catalunya
oriental humida, i en general de l'Europa occi
dental. La important amplitud altitudinal del
massís, l'heterogeneïtat del relleu, els forts gra
dients climàtics, la diversitat litològica, etc. són
els responsables de l'extraordinària varietat pai
satgística i de l'elevat valor' estètic.

Cal destacar la gran diversitat biològica d'a
questa muntanya, amb aproximadament 100
associacions vegetals representades, unes
1.500 espècies de plantes superiors conegu
des, un elevat nombre d'espècies de plantes
inferiors (325 espècies de briòfits) i un total de
239 espècies de vertebrats (ocells, amfibis,
mamífers, ... ). Alguns elements de la flora i
vegetació són comuns als de les terres prope
res, mentre que d'altres --especialment els de la
part alta de la muntanya- no es repeteixen
enlloc més de les serres litorals.

Sotànicament l'interès és excepcional, ja
que hi ha representades les tres unitats fitoge
ogràfiques de la vegetació de l'Europa occiden
tal: mediterrània, al Baix Montseny, eurosiberia
na, a l'Alt Montseny i bòreo-alpina, als nivells
culminals del massís. La vegetació forestal
mediterrània és representada per l'alzinar i la
sureda (Quercetum ílicis gaHoprovinciale) i l'alzi
nar muntanyenc (Quercetum mediterraneo
montanum), substituïts sovint per comunitats
secundàries, com les brolles i pastures seques.
Els boscos de caducifolis tenen una especial
significació, formant part d'una gran varietat de
comunitats vegetals. Les rouredes seques
(Buxo-Quercetum pubescentis, Pteridio
Quercetum pubescentis, Querco-Aceretum
apafij i humides (Teucrio-Quercetum petraeae,
Carici-Quercetum canariensis), tot i no ocupar
una extensió considerable són un dels millors
representats a Catalunya d'aquests boscos.
També tenen una especial importància les
fagedes (Helleboro-Fagetum, Luzulo-Fagetum i
Buxo-Fagetum), unes de les més meridionals
de l'Europa occidental i que constitueixen un
element destacable del paisatge del Montseny.

Massís del Montseny
Sistema Mediterrani septentrional
pre-litoral
Sector serra pre-litoral
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B. Diagnosi

6.1. Problemes específics dels sistemes
naturals
- Vulnerabilitat I fragilitat de determinades comuni
tats I espècies vegetals i animals extramediterrànies,
situades en condicions ambientals extremes.
- Fragilitat de diverses especies de la flora i fauna
rares Vo endèmiques.
- Comunitats vegetals mediterrànies amb un ah risc
d'incendi estival.

6.2. Problemes derivats de l'activitat antròpica
- L'espai està envoltat de nuclis de població impor
tants que comporten una forta pressió antròpica,
augmentada encara pel gran nombre de visitants.
- Las activitats d'aprofitament tradicionals, tot i la
seva importància, no comporten problemes genera
litzats.
- Les activttats extractives provoquen puntualment
alteracions morfològiques i paisatgístiques.

8.3. Sfntesi dels problemes de l'espai.
Aspectes significatius
Espai de problemes complexos, en què cal remarcar
els derivats de la forta pressió antròpica.

6.4. Avaluació del grau de protecció legal
existent
Les proteccions legals esmentades a A.B. permeten
assolir un grau de protecció suficient d'acord amb
els objectius d'aquest espai protegit.

8.5. Altres factors condicionants de la
conservació de l'espai

B.6, Conclusions
Espai que, per la diversitat que atresora, esdevé
bàsic dins de la xarxa del PEIN, globalment ben con
servat malgrat problemes complexos. Gaudeix d'un
grau de protecció legal i d'una gestió especifica ade
quades. Això no obstant, cal establir algunes deter
minacions de caràcter particular per reforçar la pro-
tecció de determinats ecosistemes i d'especies de
la flora I de la fauna invertebrada.

IC. Detenninacions

C,1. Criteris per a la delimitació definitiva
Aquesta delimitació es refereix estrictament a la des
cripció feta a A2.

C,2. Criteris de prioritat per a futures
ampliacions

C,3. Actuacions preventives
Promoure la inclusió de les rouredes seques (Pterid1o
OuercelUm p.;bescentis i Oueroo-Aceretum Opa/I) i
humides (Teucrio-Quercetum petraeae j Carici
Ouercetum canariensis), freixeneda (Brachypodio
Fraxinetum exceJsioris), verneda (l.Emio-AJnetum gluti-
nosae), bosc d'avets ¡poblaments de bedoll i Prunus
Iusitanica, en la delimitació de superfídes forestals d'à
rea reduïda a què fa referència l'article 10 de la Usi
12/1985 d'espais natura\s.Els programes anuals de
gestió del parc natural (article 29 de la Uei 12/1985)
hauran de definir les actuacions adients d'acord amb
els objectius del Parc Natural i les determinacions del
pla especial.

C,4, Normes particulars
- D'acord amb l'article 9 de la Uei 12/1985 d'espais
naturals, han de tenir la consideració d'estrictament
protegides en aquest espai les especies de la flora
següents: Saxlfraga vayredana, Osmunda regalis,
Equisetum hyemale, Melampyrum catalaunicum,
CoeJoglossum viridae, Narcissus poeticus i Sphagnum
sp.; com també de la fauna vertebrada: Sorex araneus i
invertebrada: Steropus catalaunicus, Reicheia lucifaga,
Trechus fulvus, S8bacon paradoxus, Leptoneta infus
cata, Bythinella brevis, Deroceras altimiral, GraellsIa isa
baJae, Protapharura quercetana, Protaphorura monta
na, Lepldocyrtus montseniensis, Roncus cabal/eroi,

Notidobia sagarri, Synagapetus serotinus, Speonomus
canyellesJ i Rosalia alpina.
- Per possibilitar l'expansió deis nuclis urbans de
caràcter tradicional que es troben a l'interior de l'es
pai, s'exclouran en aquests casos aquelles àrees
necessàries per al seu desenvolupament que el pla
nejament urbanístic municipal classifiqui com a sòls
urbans o urbanitzables.

2. Espais Inclosos en el PEIN
2.6. Sistema Mediterrani
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A.3. Superfície total
1.150,0 ha

A.2. Delimitació
L'espai queda delimitat al nord per la línia de les
Torres-el Soler-Barnils; al sud, pel peu dels Cingles
de St. Miquel del Fai i de Sertí; a l'est, pelllmit del
terme municipal de Sant Quirze Safaja fins al riu
Tenes i a l'oest, pel cim del Fitó.

A.4. El medi físic: síntesi
Relleus formals per materials calcaris paleògens que
se separen estructuralment de les muntanyes veïnes
del Montseny per un congost estret i profund.
L'espai es caracteritza pel predomini de la vegetació
calcícola t¡picament mediterrània i, mês rarament,
submediterrània (pinedes de pi blanc, pi pinyer i
pinassa).

C.2. Criteris de prioritat per a futures
ampliacions
L'espai podrà comprendre també sectors septen
trionals adjacents, al terme municipal de sant Quirze
Safaja.

C. Determinacions

C.3. Actuacions preventives
Ateses les característiques d'ús recreatiu de l'àrea
de Sant Miquel del Fai, promoure la creació i ade
quació d'una àrea forestal recreativa.

C.4. Normes particulars

B.S. Altres factors condicionants de la
conservació de l'espai
El relleu acinglerat del sector meridional afavoreix la
conservació de l'espai.

B.3. Síntesi dels problemes de l'espai.
Aspectes significatius
Espai sense problemes generalitzals.

B.6. Conclusions
Espai globalment ben conservat. El regim general de
protecció del PEIN resulta suficient, en les condi
cions actuals i previsibles, per atendre els requeri
ments bàsics de la seva conservació.

C.1. Criteris per a la delimitació definitiva
Aquesta delimitació es refereix estrictament a la des·
cripció feta a A.2.

B.4. Avaluació del grau de protecció legal
existent
Aquest espai no gaudeix d'una protecció legal sufi
cient.

A.5. Aspectes sòcio-econòmics d'interès

a. Propietat del sòl
Majoritàriament privat.

b. Usos i aprofitaments
Silvícoles. Recreatius. Agrícoles. Cinegètics.

c. Construccions i instaHacions
Carretera de sant Miquel del Fai i diverses pistes
forestals. Masies disperses. Xarxa d'atta tensió.

d. A/tres
Santuari de Sant Miquel del FaI.

c. Protecció de la fauna

B.2. Problemes derivats de l'activitat antròpica
Pressió antròpica als voltants del santuari de Sant
Miquel del Fai, que provoca una degradació consi
derable de l'entorn.

d. Altres
AIF

B.l. Problemes específics dels sistemes
naturals
- Comunitats vegetals mediterrànies amb un alt risc
d'incendis estivals.
- Vulnerabilitat de la fauna herpetològica.

B. Diagnosi

A.B. Proteccions legals

8. Règim urbanfstic
St. Quirze Safaja té pla general. Bigues i Riells i St:
Feliu de Codines tenen normes subsidiàries.

b. Espais naturals de protecció especial

A.7. Impactes actuals o previsibles
No existeixen impactes globalment significatius.

37,5
975,0

137,5

1.150.0

Sant Feliu de Codines

Sant Ouirze Safaja

8tgues i Riells

A. Informació (síntesi)

Total

c. Cartogràfica (plànol SGE. E 1:50.000)
364

A.S. Motius de la inclusió en el Pla
Espai natural constituït per un sistema de cingleres i
relleus estructurals de notable singularitat geològica.
Presenta l'interès biogeogràfic de formar un nucli
calcari, clarament diferenciat de les muntanyes silf
cies situades més al nord de la Serralada Pre-litoral,
i que prenen continunat vers el sud amb les altres
unitats de relleu calcàries. Cal destacar l'interès her
petològic d'aquest espai on es localitza un dels
escassos poblaments a Catalunya de la tortuga de
terra mediterrània i de la tortuga d'aigua.

Vallès Oriental, el

A.l. Situació

a. Geogràfica
Sistema Mediterrani septentrional pre-litoral.

b. Administrativa (comarques-municipis)
Superfícies (ha)

Cingles de Bertí

Espai natural constitun per un sistema de
cingleres i relleus estructurals de notable singu
laritat geològica. Aquestes cingleres, formades
per materials terciaris paleògens (paleocè, eocè
i oligocè), es separen estructuralment de les
muntanyes veïnes del Montseny per un congost
estret i profund (vall del riu Congost).

Constitueix un relleu format per gresos,
calcàries i margues, amb predomini de la vegew

tació calcícola tfpicament mediterrània i més
rarament submediterrània. Aquestes terres pre
senten ['interès biogeogràfic de formar un nucli
calcari, clarament diferenciat de les muntanyes
silícies situades més al nord de la serralada Pre
litoral i que prenen conUnu'llat vers el sud amb
les altres unitats de relleu calcàries.

Els alzinars calcícoles són força rars i en
gran part del territori han estat substitürls per
les pinedes secundàries de pi blanc (Pinus hale
pensis), pi pinyer (Pinus pinea) i de pinassa
(Pinus nigra). Tot I això, les comunitats forestals
han desaparegut en bona part del país, i en el
seu lloc predominen les brolles calcícoles
(Rosmarino-Ericlon), acompanyades de bos
quines de pins.

Cal destacar l'interès herpetològic d'aquest
espai, on es localitza un dels escassos pobla
ments a Catalunya de la tortuga de terra medi·
terrània (Testudo hermanni) j de tortuga d'aigua
(Mauremys caspica).

Per altra banda, i fora dels propis valors dels
sistemes naturals, cal considerar els notables
valors estètics d'alguns indrets prou significa
tius (Sant Miquel del Fai, Puig Fred, ...j.

Sistema Mediterrani septentrional
pre-litorat
Sector serra pre-litoral
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A.B. Aspectes sòcio-econòmics d'interès

A.3. Superfície total
182,5 ha

e.2. Criteris de prioritat per a futures
ampliacions
L'espai podrà incloure el sector del serrat de les
Pedres.

C.3. Actuacions preventives

B.5. Altres factors condicionants de la
conservació de l'espai
El relleu acinglerat n'afavoreix la conservació.

B.6. Conclusions
Espai en un bon estat de conservació, tot i presentar
àrees afectades per Incendis forestals sobre les
quals cal actuar.

B.4. Avaluació del grau de protecció legal
existent
El planejament urbanístic li atorga un estimable grau
de protecció.

CA. Normes particulars

e.l. Criteris per a la delimitació definitiva
Aquesta delimitació es refereix estrictament a la des
cripció feta a A.2.

B.2. Problemes derivats de l'activitat antròpica
No es manifesten problemes significatius en el con
junt de l'espai.

c. Protecció de la fauna

d. Altres
RIF

B.l. Problemes específics dels sistemes
naturals
- Vessants inestables amb caiguda de blocs.
- Comunitats vegetals altament inflamables.

l.!: Diagnosi ~

B.3. Síntesi dels problemes de l'espai.
Aspectes significatius
L'espai no presenta problemes significatius llevat del
risc d'incendis forestals en la resta de serralades
litorals.

A.B. Proteccions legals

a. Règim urbanístic
Gallifa té pla general.

b. Espais naturals de protecció especial

c. Construccions i instal'lacions
Conjunt arquitectònic de sant Sadurní.

d. Altres

A.7. Impactes actuals o previsibles
Processos erosius i de degradació de la vegetació a
conseqüència d'incendis forestals.

182,5

182,5Total

Gallifa

A.5. Motius de la inclusió èn el Pla
La inclusió d'aquest espai en el Pla queda justificada
per constituir una unitat de relleu extremadament
singular respecte al conjunt del territori pre-litoral. El
conjunt de l'espai forma una gran mola rocosa de
notable bellesa paisatgística, especialment repre
sentativa dels relleus i del paisatge de les serres pre
litorals calcàries.

AA. El medi físic: síntesi
Constitueix un petit sistema acinglerat al voltant d'un
turó que amb prou feines sobrepassa els 900 m
d'alçada. Són especialment ben representades les
biocenosis rupícoles pròpies de les roques calcàries
de la terra baixa catalana, com també les pinedes
calcícoles que ocupen pràcticament la totalitat de
l'espai no format per cingleres.

A.2. Delimitació
Espai definit pel conjunt orogràfic del massís de Sant
Sadurní de Gallifa. Resegueix els relleus acinglerats
entre les cotes de 600 m i 700 m.

a. Propietat del sòl
Privada.

b. Usos i aprofitaments
Silvícoles i cinegètics.

Vallès
Occidental, el

A.l. Situació

a. Geogràfica
Sistema Mediterrani septentrional pre-litoral.

b. Administrativa (comarques-municipis)
Superfícies (ha)

c. Cartogràfica (plànol SGE, E 1:50.000)
363

Gallifa

Petit espai natural de característiques molt
semblants a l'anterior. La inclusió d'aquest
espai en el Pla queda justificada per constituir
una unitat de relleu, extremadament singular
amb respecte el conjunt del territori Pre-litoral.

Constitueix un petit sistema acinglerat al vol
tant d'un petit turó que amb prou feines sobre
passa els 900 m d'alçada -Cingles de Sant
Sadurní de Gallifa-. Són especialment repre
sentades les comunitats vegetals rupícoles prò
pies de les roques calcàries de la terra baixa
catalana, així com les pinedes calcícoles que
ocupen pràcticament la totalitat de l'espai no
format per cingleres.

La fauna d'aquest espai mereix una especial
menció pel que fa als ocells rupícoles, que pre
senten un gran inter.ès, i per la presència d'al
gunes espècies de mol·luscs i heteròpters molt
rares a Catalunya.

Cal destacar que el conjunt de l'espai forma
una gran mola rocosa de gran bellesa paisat
gística, especialment representativa dels relleus
i del paisatge de les serres pre-Iltorals calcàries.

Sistema Mediterrani septentrional
pre-Iitoral
Sector serra pre-litoral
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A.3. Superfície total
9.502,5 ha

A.2. Delimitació
Els límits són els descrits en la Declaració del Parc
Natural del massís de Sant Llorenç del Munt i la serra
de l'Obac (Decret 106/1987).

s.s. Altres factors condicionants de la
conservació de l'espai
La peculiar orografia del massís n'afavoreix ia con
servació.

C.2. Criteris de prioritat per a futures
ampliacions

B.6. Conclusions
Espai globalment ben conservat, tot i la forta pressió
antròpica perimetral. Disposa d'un grau de protec
ció legal suficient, que cal complementar en alguns
aspectes específics.

C.4. Normes particulars
D'acord amb l'article 9 de la Liei 12/1985, d'espais
naturals, han de tenir la consideració d'estrictament
protegides en aquest espai les espècies de la flora
següent: Saxifraga caNosa ssp. catafaunica,
Erodium gfandulosum i Arenaria conimbricensis; així
mateix les espècies de la fauna invertebrada
següent: totes les espècies del gènere Troglocharinus,
Stenace/{us verai, Speophilus klessenwetteri i
Xeroplexa montserratensis.

C.i. Criteris per a la delimitació definitiva
Aque'sta delímitació es refereix a la descripció feta a
A.2.

C.3. Actuacions preventives
- Promoure la inclusió de les bosquines mixtes de
caducifolis (Quercion pubescentí-petraeae) , de ies
boixedes amb savina (Buxo-Juniperetum phoenice
ae) i els poblaments de faig freixe, oma, trèmol,
pinassa i pi roig en la deiimitació de superfícies
forestals d'àrea reduïda a què fa referència l'article
10 de la LieI12/1985, d'espais naturals.
- Eis programes anuals de gestió dei Parc Natural
(article 29 de la Liei 12/1985) hauran de definir les
actuacions adients d'acord amb els objectius del
Parc Natural i les determinacions del Pla especial.

B.4. Avaluació del grau de protecció legal
existent
Les proteccions i8gals esmentades a A.8 permeten
assolir un grau de protecció suficient d'acord amb
els objectius d'aquest espai protegit.

8.2. Problemes derivats de l'activitat antròpica
- Forta pressió antròpica perimetrat que comporta
una gran freqüentació amb efectes de degradació
sobre els sistemes naturals.
- Les nombroses esteses elèctriques generen
importants alteracions del paisatge natural i degra
dacions dels ecosistemes.

I_B_"_0_;0.;9,-"_0_5_; ~~_~~_!

B.3. Síntesi dels problemes de l'espai.
Aspectes significatius
Espai de problemes diversos, on cal remarcar espe
cialment la forta pressió antròpica.

B.1. Problemes específics dels sistemes
naturals
- Vulnerabilitat de comunitats i espècies vegetals
extramediterrànies situades en condicions ambien
tals extremes; així mateix, per diverses espècies
rares o endèmíques de la flora i fauna invertebrada.
- Comunitats vegetals mediterrànies altament infla
mables.

A.S. Proteccions legals

a. Règim urbanistic
Tots els municipis tenen pla general llevat de Mura,
que té normes subsidiàries i Rellinars, que no dispo
sa de planejament.

b. Espais naturals de protecció especial
Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i Serra de
l'Obac (Decret 106/1987) i Pla especiai del Parc
Natural aprovat (1972) I revist (1982).

c. Protecció de la fauna
Zona de caça controlada de Sant Llorenç del Munt i
serra de l'Obac (Resolució de 3.9.85).

d. Altres
Arbre d'Interès local (Matadepera), Alzina de can
Torres. El Pi de les Quatre Besses del Dalmau és
deciarat arbre monumental (Ordre de 30.8.1988).
Paratge Pintoresc (Decret 9.7.1 970). RIF

A.6. Aspectes sòcio-econòmics d'interès

a. Propietat del sòl
Aproximadament un 40% és de titularitat pública.

b. Usos i aprofitaments
Silvícoles. Cinegètics. Recreatives. Agrícoles.

c. Construccions i instal·lacions
Algunes carreteres i una densa xarxa de vials fores
tals travessen l'espai. Masies i d'altres edificacions
disperses per tot l'espai. Xarxes d'alta tensió.

d. Altres
Construccions d'interès històrica-artístic.

A.7. Impactes actuals o previsibles
- Alteracions morfològiques i del paisatge a conse
quència de l'impacte produït per les nombroses
infraestructures existents i previsibles.
- Processos erosius i de degradació dels ecosiste
mes forestals a conseqüència d'incendis.

A.S. Motius de la inclusió en el Pla
Conjunt orogràfic de relleu i morfologia particulars
que constitueix un bon exemple de massís conglo
meràtic amb formes de relleu de gran espectaculari
tat. La natura del rocam i la proximitat a la dorsal
humida en determinen una notable diversitat del pai
satge vegetal, amb el predomini de les comunitats
mediterrànies ¡ importants introgressions d'elements
de caràcter submediterrani i centreuropeu. Destaca
la singularitat de la vegetació rupícola, amb la
presència de diverses espècies rares i endèmiques
de la flora catalana. L'espai acull una notable diver
sitat de pobiaments faunístics, a causa bàsicament
de la conservació d'importants biòtops mediterranis
desapareguts en bona part de la resta del territori.
Sobresurt la singularitat de la fauna cavernícola,
amb diverses espècies endèmiques.

medi, fa que el massís sigui un excepcional refugi per a
moltes espècies de la fauna mediterrània.
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i Rocafort, el
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A.4. El medi físic: síntesi
Important conjunt orogràfic del quaJ sobresurten dife
rents blocs o moles que amb prou feines sobrepassen
els 1.000 m d'aJtitud. Format per potents masses de
conglomerats, en gran part calcaris, amb cims escar
pats i vessants trencats, amb cingles i monèHits separats
de la paret per l'erosió de grans diàclasis. En l'espai
poden diferenciar-se clarament dos dominis de vegeta
ció: el de l'alzinar litoral, ocupat en bona part per pinedes
calcícoles de pi blanc, i el de l'alzinar muntanyenc, amb
algunes obagues cobertes per boscos de caducifolis. La
gran diversitat de biòtops, associada al manteniment
dels recursos tròfics i a la conservació de la qualitat del

c. Cartogràfica (plànol SGE, E. 1:50.000)
363 - 392

Vallès
Occidental, el

Bages, el

A.1. Situació

8. Geogràfica
Sistema Mediterrani septentrional pre-litoral.

b. Administrativa (comarques-municipis)
Supet1icies (ha)

catalaunicae) , molt riques en plantes endèmi
ques del nostre territori. Cal destacar la presèn
cia de tot un grup de plantes herbàcies, rares en
el conjunt del país, que viuen en indrets espe

cials com les codines, cims rocosos, etc., que
confereixen a la muntanya una part important
del seu caràcter especial (Arenaria conimbricen
sis, Erodium glandufosum, Saxifraga callosa
ssp. catalaunica, .. .). L'espai acull també una
interessant flora criptogàmica, amb una mostra
representativa de la brioflora típica dels alzinars
calcicoles, amb espècies molt rares com l'epífit
Criphea arborea.

Sant Llorenç del Munt i l'Obac acullen una
notable diversitat de poblaments faunístics,
degut bàsicament a la conservació d'impor
tants biòtops mediterranis desapareguts de
gran part de la resta del territori. Així, per exem
ple, l'abundància de coves i avencs fa d'aquest
espai un dels territoris principals d'hivernada a
Europa per alguns quiròpters com el rat-penat
de cova (Miniopterus schreibersi) i determina la
presència d'una important fauna cavernícola
amb nombroses espècies endèmiques com
coleòpters (Troglocharínus sp.) o l'isòpode
aquàtic Stenasellus virei. La gran diversitat de
biòtops, associada al manteniment dels recur
sos tròfics i a la conservació de [a qualitat del

medi, fa que el massís de Sant Llorenç del Munt
sigui un excepcional refugi per a moltes espè
cies mediterrànies. Cal destacar la importància
del gran nombre d'ocells que s'hi reprodueixen,
com l'àliga cuabarrada (Hieraetus fasciatus) ,
entre molts d'altres.

Conjunt de caràcter típicament bòreo-medi
terrani,-de relleu i morfologia particulars, que
com Montserrat o el Montsant és un bon exem
ple de massís conglomeràtic d'edat eocènica,
amb espectaculars relleus ruïniformes. En reali
tat aquest espai és en molts aspectes més
comparable amb d'altres de les serres litorals
de la subunrrat centraJ (especialment Montserrat),
que no amb els més septentrionals de la pròpia
unitat fisiogràfica.

Dins el conjunt orogràfic definit per la mun
tanya sobresurten diferents blocs o moles, que
amb prou feines sobrepassen els 1.000 m d'al
titud. Les formes de relleu són d'una gran
espectacularitat i singularitat, originades sobre
les potents masses de conglomerats en gran
part calcaris, amb,cims escarpats i vessants
trencats, amb cingles i monòlits separats de les
parets per l'erosió de grans diàclasis. En aquest
espai, a diferència del proper massís de
Montserrat, e,ls conglomerats que les formen
contenen un percentatge més gran d'elements
silicis de manera que hi ha una barreja molt més
acusada entre les comunitats vegetals calcico
les i calcífugues. t:s però, una muntanya amb
un clar predomini dels materials calcaris on
destaca ['existència d'un sistema càrstic que té
com a peculiaritat desenvolupar-se en sedi
ments detrítics, que en general són poc abun
dats.

Cal remarcar la posició més oriental de Sant
Llorenç del Munt respecte a Montserrat i per
això més proper a la dorsal humida de
Catalunya. Això fa que en aquest territori enca
ra apareguin certs elements de l'Europa mitjana
pràcticament inexistents a Montserrat, com pot
ésser la roureda submediterrània de roure mar
tinenc amb boix (Buxo-Ouercetum pubescen
tis) o algunes espècies localitzades en indrets
més muntanyencs, com el faig (Fagus sylvatica)
o el trèmol (Papulus tremula). Aquests boscos
humits es refugien pràcticament a les canals
obagues dels nivells superiors.

En aquest espai poden diferenciar-se clara
ment dos dominis de vegetació, el de ['alzinar

litoral (Ouercetum ificis gaflaprovinciale) , propi
de les terres baixes fins els 600 - 800 m d'alti
tud, i el de l'alzinar muntanyenc (Quercetum
medlterranea-mantanum) que es situa als fon
dals humits i nivells culminals. Els vessants
occidentals d'aquestes serres limiten amb les
terres de tendència continental dels altiplans i
conques centrals catalanes, en les quals la
vegetació climàcica és el carrascar (Quercetum
rotundifoliae). Sovint, però, dominen les pine
des en especial les de pi blanc (Pinus haJepen
sis) i pinassa (Pinus nigra), que caracteritzen el
paisatge d'aquestes muntanyes. Com pot veu
re's existeix una notable diversitat de comuni
tats vegetals mediterrànies dins un àrea relati
vament reduïda. Les comunitats rupícoles,
adaptades a viure en aquestes condicions
especials, tenen una gran importància en els
nivells culminals: les boixedes amb savina
(Buxo-Juniperetum phoeniceae), pròpies dels
relleixos calcaris amb poc sòl, o les comunitats
de les escletxes de les roques, (Saxifragetum

Sant Llorenç del Munt
i l'Obac
Sistema Mediterrani septentrional
pre-litoral
Sector serra pre-litoral
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A. Informació (síntesi)

A.3. Superfície total
204,8 ha

A.S. Motius de la inclusió en el Pla
Conjunt volcànic d'extraordinària singularitat per a
Catalunya, amb un cràter d'explosió que és un dels
millors exponents del vulcanisme quaternari a les
terres catalanes.

CA. Normes particulars
El planejament urbanístic i les disposicions específi
ques que estableixin els límits definitius d'aquest
espai determinen les normes I actuacions oportunes
per a la protecció estricta i, si escau, restauració
dels espais afectats per activitats extractives exis
tents, abandonades o potencials.

- D'acord amb el que estableixen els articles 7 i 37
de la Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals,
cal adoptar les mesures necessàries per evitar els
abocaments de deixalles i residus a l'interior de l'es
pai i per condicionar les àrees afectades.

B.4. Avaluació del grau de protecció legal
existent
Cal homogeneïtzar i completar la reglamentació
urbanística, la qual, en algunes zones, representa un
grau de protecció molt estimabie.

C.l. Criteris per a la delimitació definitiva
Aquesta delimitació es refereix a la descripció feta a
A.2.

8.5. Altres factors condicionants de la
conservació de l'espai

8.6. Conclusions
Espai que presenta diferents graus de conservació.
Cal reforçar l'actual grau de protecció del conjunt de
l'espai i corregir alguns impactes puntuals tot evitant
qualsevol alteració de [a geomorfologia volcànica.

C.2. Criteris de prioritat per a futures
ampliacions

C.3. Actuacions preventives
- Completar el règim urbanlstic mitjançant el Pla
especial, el qual ha de preveure, a més, les actua
cions de millora i valorització necessàries.

B.2. Problemes derivats de l'activitat antròpica
Antigament les activitats extractives originaren pun
tuaiment alteracions morfològiques. En alguna de
les àrees afectades tenen lloc, en els moments
actuals, abocaments descontrolats de resídus.

8.3. Síntesi dels problemes de l'espai.
Aspectes significatius
Espai amb problemes de caràcter puntual localitzats
sobre antigues extraccions.

ILC. Determinacio~s

c. Protecció de la fauna

A.B. Proteccions legals

a. Règim urbanistic
Els tres municipis tenen normes subsídlàrles.

b. Espais naturals de protecció especial

d. Altres
RIF

A.7. Impactes actuals o previsibles
Modificacions morfològiques i degradació dels sis
temes naturals com a conseqüència d'antigues acti
vitats extractives i usos descontrolats posteriors.

B. Diagnosi

B.l. Problemes específics dels sistemes
naturals
Els actuals sistemes naturals no presenten proble
mes específics significatius, tot i constituir un volcà
singular amb formacions geològiques fortament vul
nerabies.

A.6. Aspectes sòcio-econòmics d'interès

a. Propietat del sòl
Privat.

b. Usos i aprofitaments
Silvícoles. Agrícoles i ramaders. Activitats extracti
ves.

c. Construccions i instal·lacions
Masies i instal'lacions agra-pecuàries. Carreteres
perimetrals a l'espai i diverses pistes forestals.

d. Altres
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1,40

89,90

113,50

113,50

Bescanó

Vilobí d'Onyar

Aiguaviva

Total

Total

A.4. El medi físic: síntesi
Petit espai format per un cràter d'explosió i amb
materials diversos d'origen volcànic. El volcà és
cobert per un mosaic de comunitats vegetals on els
retalls d'alzinars I pinedes alternen amb brolles i dife
rents conreus.

Gironès, el

Selva, la

A.2. Delimitació
L'espai queda definit i delimitat al nord i a ['est per
les carreteres de Santa Coloma de Farners i de
Sa[itja, mentre que pel sud ho fa aproximadament
amb el camí de l'ermita de les Fonts que uneix amb
dues carreteres. Per l'oest Inclou, així mateix, les
àrees volcàniques properes.

c. Cartogràfica (plànol SGE, E. 1:50.000)
333

A.l. Situació

a. Geogràfica
Sistema Mediterrani septentrional pre-litoral.

b. Administrativa (comarques-municipis)
Superficies (ha)

Petit espai d'aproximadament dos quilòme
tres quadrats, que constitueix un dels millors
exponents del vulcanisme quaternari a les
terres catalanes. El Volcà de la Crosa no és un
con estrombolià com els de la zona volcànica
de la Garrotxa, sinó un cràter d'explosió. Sens
dubte, aquest conjunt volcànic determina una
singularitat geològica de primer ordre per
Catalunya i per si mateix justifica la seva inclusió
dins la xarxa d'espais del PEIN.

El paisatge vegetal és predominantment
mediterrani situat en el domini dels alzinars lito
rals (Quercetum ificis galloprovinciale) sovint
rics en roures (Quercus humi1is). Els alzinars són
substituüs en gran part del territori per comuni
tats secundàries, com pinedes o brolles, i trans
formats a la resta de I~espaien terres de conreu.

L'activitat agrícola que ocupa el fons del
cràter alterna amb els fragments de vegetació
natural que l'envolta, tot condicionant un pai
satge equilibrat i harmoniós d'excepcional
vàlua.

Volcà de la Crosa
Sistema Mediterrani septentrional
pre-litoral
Sector depressió pre-litora!
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A. Informació (síntesi)

A.3. Superfície total
117,5 ha

A.4. El medi físic: síntesi
Espai format per un conjunt de petits turons grani
tics o de roques eruptives bàsiques, situats a la
plana de la Selva. El paisatge mediterrani que pre
domina en aquesta zona és el propi del domini de la
sureda i de l'alzinar litoral -sureda, brolles calcifu
gues, prats d'anuals ...-. Les obagues dels turons
són cobertes per una vegetació submediterrània i
centreuropea -rouredes de roure martinenc, roure
de fulla gran i roure africà-o

C.3. Actuacions preventives
Promoure la inclusió de les rouredes de roure africà
(Carici-Quercetum canariensis) i la roureda de roure
martinenc i africà (Sorbo-Quercetum canariensis), en
la delimitació de superfícies forestals d'àrea reduïda a
què fa referència l'article 10 de la Llei 12/1985 d'es
pais naturals.

C.4. Normes particulars
El planejament urbanistic estableix les mesures
adients per prevenir transformacions de la naturale
sa, l'ús i destinació actuals de l'espaI.

C.2. Criteris de prioritat per a futures
ampliacions

8.5. Altres factors condicionants de la
conservació de l'espai

c. Determinacions

B. Diagnosi

8.3. Síntesi dels problemes de l'espai.
Aspectes significatius
Espai sense problemes significatius, tot i la vulnera
bilitat d'algunes comunitats vegetals.

8.1. Problemes específics dels sistemes
naturals
Vulnerabilitat de les comunitats i espècies vegetals
extramediterrànies, situades en condicions ambien
tals extremes.

C.1. Criteris per a la delimitació definitiva
Aquesta delimitació es refereix estrictament a la des
cripció feta a A.2.

B.6. Conclusions
Espai globalment en un bon estat de conservació. El
planejament urbanístic vigent i el règim derivat del
PEIN resulten suficients, en les condicions actuals i
previsibles, per atendre els requeriments bàsics de
la seva protecció.

B.2. Problemes derivats de l'activitat antròpica
L'espai no presenta problemes significatius.

B.4. Avaluació del grau de protecció legal
existent
El planejament urbanístic dels diferents municipis li
atorga un grau de protecció suficient.

d. Altres
RIF

A.B. Proteccions legals

a. Règim urbanistic
Fogars de Tordera i Maçanet de la Selva tenen pla
general. Riudarenes té normes subsidiàries.

b. Espais naturals de protecció especial

A.5. Aspectes sòcio-econòmics d'interès

a. Propietat del sòl
Privat.

b. Usos i aprofitaments
Silvicoles i agricoles.

C. Construccions i instal·lacions
Carreteres perimetrals i diverses pistes forestals.
Masies i construccions agropecuàries.

d. Altres

c. Protecció de la fauna

A.7. Impactes actuals o previsibles
No existeixen impactes globalment significatius.

A.5. Motius de la inclusió en el Pla
Aquests turons constitueixen excel·lents testimonis
del paisatge natural de la plana selvatana. La seva
principal singularitat rau en conjugar la presència
d'un grup important d'elements extramediterranls
(rouredes seques i humides d'excepcional valor
natural al nostre territori) que conviuen en un àrea
biogeogràficament mediterrània.5,0

2,5

110,0

117,5

Maçanet de la Selva

Total

Fogars de Tordera

Riudarenes

Selva, la

c. Cartogràfica (plànol SGE, E. 1:50.000)
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A.2. Delimitació
Aquest espai està integrat per un conjunt de turons
que formen tres unitats, la primera està formada pel
puig Sardina I es troba al terme municipal de
Riudarenes: la segona unitat està formada per
relleus aturonats que es troben situats al sud de can
Revic i a l'est de mas Llorenç, i la darrera unitat està
formada per tres turons situats entre la C-251 i l'A-2,
al nord de can Badia i al sud de can Roure; aquestes
dues unitats es troben al terme municipal de
Maçanet de la Selva. Tots els turons d'aquest espai
resten definits per la zona de contacte dels mateixos
amb les terres de conreu. Inclou, així mateix, les
obagues de can Buscatells.

A.1. Situació

a.. Geogràfica
Sistema Mediterrani septentrional pre-IItoral.

b. Administrativa (comarques-municipis)
Superficies (ha)

Turons de Maçanet
Sistema Mediterrani septentrional
pre-lítoral
Sector depressió pre-litoral

Espai format per un conjunt de petits turons
granítics i de roques eruptives bàsiques.
Aquests turons, sotmesos a importants pro
cessos erosius, constitueixen excel·lents repre
sentants del paisatge de la plana selvatana. La
seva singularitat rau en conjugar la presència
d'un grup important d'elements extramedite
rranis que conviuen en una àrea biogeogràfica
ment mediterrània.

El paisatge mediterrani que predomina en
aquesta zona és el propi del domini de la sure
da i de l'alzinar litoral (Quercetum ¡licis galfopro
vincia/e). Les suredes i els alzinars són sovint
substituïts per bruguerars (eisOon mediomedi
terraneum) amb sureres i pins pinyers, brugue
rars amb líquens als nivells culminals, brolles
d'estepes i brucs, garrigues, pastures seques
amb petites plante"s anuals, o d'altres comuni
tats que són uns bons representants de la
vegetació calc[fuga mediterrània.

Les comunitats vegetals submediterrànies i
centreuropees són elements destacats del ric i
divers paisatge vegetal de la plana de la Selva.
Les rouredes submediterrànies de roure marti
nenc (Quercion pubescenti-petraeae) ocupen
una extensió considerable, mentre que en els
fondals i obacs apareixen petites bosquines o
rouredes humides, com la roureda de roure
africà (Carici-Quercetum canariensis) i la roure
da de roure martinenc i africà (Sorbo
Quercetum canariensis). t:s en aquest espai on
es refugia una de les poques localitats catala
nes d'aquestes rouredes humides d'excepcio
nal valor natural.

Cal remarcar l'interès micològic d'aquest
espai en el qual s'apleguen una notable diversi
tat de fongs, amb algunes espècies de notable
interès.

Per altra banda, els sistemes naturals dels
Turons de Maçanet fan palès el manteniment
d'uns illots naturals immersos en una plana
intensament ocupada pels conreus. Això té un
gran interès faunístic, per [a diversitat de biò
tops que acull el contacte entre conreus i les
formacions forestals. El mosaic format pels
diferents elements del paisatge afavoreix la
presència d'animals de diferents espècies, i tot
i ésser la fauna predominantment mediterrània,
s'aprecien abundosos elements centreuro
peus.
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A. Informació (sfntesi)

A.3. Superlície total
45,0 ha

A.2. Delimitació
Aquest espai comprèn la ribera de Santa Coloma
entre la sèquia dels Molins i el riu TOfdera.

CA. Normes particulars
- D'acord amb l'article 9 de la Ue112/1 985 d'espais
naturals, han de tenir la consideració d'estrictament
protegides en aquest espai les espècies de la flora
següent: LiJium martagon, Anemone nemorosa,
Anemone ranunculoides i Galanthus nivalis.
- Aplicació de diverses mesures de protecció de les
aigües superficials i subterrànies(article 23 de les
Normes).

C.l. Criteris per a la delimitació definitiva
Aquesta delimitació es refereix estrictament a la des
cripció feta a A.2.

C.2. Criteris de prioritat per a futures
ampliacions

c. Determinacions

C.3. Actuacions preventives
- Promoure la inclusió de les vernedes, gatelledes i
omedes, en la delimitació de les superfícies forestals
d'àrea redu)'da a què fa referència l'article 10 de la
llei 12/1985, d'espais naturals.
- Executar les previsions que faci el Pla zonal de
sanejament de les aigües de la zona 4, en aquells
aspectes adreçats a la millora de la qualitat de les
aigües i protecció de l'entorn.

B.6. Conclusions
Espai molt fràgil que pot presentar alguns proble
mes puntuals, en relació als quals cal establir actua
ctans i nonnes particulars.

B.4. Avaluació del grau de protecció legat
existent
La protecció legal descrita en A.B. resulta estimable,
per bé que és necessari completar alguns aspectes
normatius i de gesti6.

B.5. Altres factors condicionants de la
conservació de l'espai
La titularitat majoritàriament pública afavoreix la
conservació de l'espai.

8.3. Sfntesl dels problemes de l'espai.
Aspectes significatius
Espai format per sistemes naturals fràgils.

B. Diagnosi

8.2. Problemes derivats de l'activitat antròpica
- Regressi6 dels boscos de ribera.
- Contaminació externa de les aigües.

B.l. Problemes especifics dels sistemes
naturals
Els sistemes naturals d'aquest espai no presenten
problemes especifics, tot i la fragilitat de les comuni
tats ripàries,

b. Espais naturals de protecció especial

C. Protecció de la fauna

A.e. Proteccions legals

a. Règim urbanistic
Maçanet de la Selva i Fogars de Tordera tenen pla
general, Maçanes i Riudarenes tenen normes subsi
diàries.

d. Altres
- Es d'apllcacló el règim especific definit per la legis
lació d'aigües a les lleres i marges.
-RIF

A.7. Impactes actuals o previsibles
Pèrdua de qualitat de les aigües i de part del bosc de
ribera per oontaminació orgànica de la conca.

A.5. Aspectes sòcia-econòmics d'interès

a. Propietat del sòl
Tot l'espai és de titularitat majoritàriament pública.

b. Usos i aprofitaments
Pesca esportiva, Activitats extractives. Silvícoles.

c. Construccions i insta¡'¡ac;ons
Pont i via del tren. Carretera perimetral.

d. Altres

5,0

20,0

10,0

45,0

10,0Maçanes

Maçanet de la Selva

Total

Fogars de Tordera

Riudarenes

A.5. Motius de la inclusió en el Pla
L'espai constitueix un exceHent representant de la
vegetació aigualosa i de ribera, pròpia de les vores
dels riberals dels cursos d'aigua de la plana de la
Selva. Cal destacar que en aquest espai es desenvo
lupen un conjunt de comunitats ripàries de gran
interès botànic, on predomina l'element euro-siberià,
més propi d'altres terres muntanyenques i frescals
que no d'una plana fonamentalment mediterrània.

Selva, la

A.4. El medi físic: síntesi
Riberal humit de la depressió pre-Iitoral, tot ell envol
tat per boscos de ribera septentrionals. Hi són pre
sents diverses comunitats ripàries com la verneda
amb consolda, la gatelleda, l'omeda, la salzeda de
sarga i diverses comunilats de plantes herbàcies
higròfiles i nitròfiles,

c. Cartogràfica (plànol SGE, E. 1:50.000)
365

A.l, Situació

a. Geogràffca
Sistema Mediterrani septentrional pre-litoral.

b. Administrativa (comarques-municipis)
Superfícies (ha)

La Riera de Santa Coloma és un bon exem
ple d'un riberal humit propi de la plana de la
Selva. Constitueix un exceJ-lent representant de
la vegetació aigualosa i de ribera, pròpia de les
vores dels riberals dels cursos d'aigua de la
depressió pre-litoraJ.

Cal destacar que en aquest espai es desen
volupen un conjunt de comunitats ripàries de
gran interès botànic. on predomina l'element
eurosiberià, més propi d'altres terres muntan
yenques i frescals que no d'una plana fonamen
talment mediterrània. Sobresurten els boscos
de ribera septentrionals, especialment la verne-
da amb consolda (Lamio-Alnetum glutinosas)
que forma un bosc tancat amb un ric estrat her
baci format per plantes nemorals, algunes d'e
lies molt rares a la terra baixa catalana. com el
buixol (Anemone nemorosa), el lliri de neu
(Gafanthus nivalis) i el marcòlic (Ulium marta
9On). A part, també hi ha altres comunitats ripà
ries com la gatelleda (Garici-8alicetum catalauni
cae), l'orceda amb mil gruà (/Jthos¡J€nno-Ulmetum
minoris), la salzeda de sarga (Saponario
5alicetum purpureae), o diverses comunitats de
plantes herbàcies higròfiles i nitròfiles.

La fauna sedentària d'aquest espai és molt
abundant, alhora que constitueix un indret
d'importància per a determinades espècies
migratòries, Els vertebrats de [a plana selvatana
són molt ben representats, amb la presència
d'algunes espècies de característiques estric
tament centreuropees.

Riera de Santa Coloma
Sistema Mediterrani septentrional
pre-litora/
Sector depressió pre-Iitora/
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A. Informació (sintesl)

A.3. Superficie total
720,0 ha

A.2. Delimitació
L'espai queda delimitat de sud-oest a nord-est per
la lfnla del ferrocarril mentre que el sector mes meri
dional va seguint més o menys el terme municipal de
Sils frns a l'autopista, d'on després de seguir va fins
al km 73 s'orienta vers al nord amb dlrecaó al terme
municipal de Caldes de Malavella per trobar de nou
la Ilnia de ferrocarril. Inclou, així mateix, la riera de
Vallcanera fins a la cota de 100 ffi.

C.4. Normes particulars
Aplicació de diverses mesures de protecció de les
aigües superficials i subterrànies (article 23 de les
Normes).

C.3. Actuacions preventives
- Ateses les característiques de la fauna d'aquest
espai, d'acord amb l'article 36 de la Uei 3/1988 de
protecció dels animals, promoure la declaració de
tot ['àmbit de l'espai com a reserva natural de fauna
salvatge.
- Considerar part de l'espai com a zona humida als
efectes de l'article 11 de la Uei 12/1985, d'espais
naturals.
- Execular prioritàriamente les previsions que faci el
Pla zonal de sanejament de les aigues de la zona 4,
en aquells aspectes adreçats a la millora de la quali
tat de les aigües ¡ protecció de l'entorn.
- Promoure la redacció de plans d'ordenació d'ex
tracció d'aigües.

C. Detennlnacions

C.2. Criteris de prioritat per a futures
ampliacions

C.1. Criteris per a la delimitació definitiva
Aquesta delimitació es refereix estrictament a la des
cripció feta a A.2.

B.6. Conclusions
Espai moi! fràgil amb àrees amb diferent grau de
conservació, amb problemes de contaminació de
les aigües. Cal completar el règim de protecció deri
vat del PEIN i del planejament urbanístic vigent, amb
mesures de caràcter sectorial.

B.5. Altres factors condicionants de la
conservació de l'espai

8.3. Sintesi dels problemes de l'espai.
Aspectes significatius
Espai fràgil que ha estat transformat per l'agricuttura
i la construcció d'infraestructures, amb problemes
actuals centrats en la contaminació de les aigües i
els aprofitaments forestals.

B. Diagnosi

B.4. Avaluació del grau de protecció legal
existent
Aquest espai no disposa de [a protecció legal sufi
cient, tot I tenint en compte la seva protecció urba
nrsUca.

B. t. Problemes específics dels sistemes
naturals
Fragilitat dels sistemes dulciaqüicoles, amb bioceno
sis i espècies de la llora i fauna altament vulnerables.

8.2. Problemes derivats de l'activitat antròpica
L'antic estany és ocupat per usos agncoles i silvico
les que han transfonnat les comunitats naturals, tot i
Que a l'entorn dels recs i canals encara resten frag
ments dels ecosistemes lacustres. Les activitats
industrials i urbanes produeixen una contaminació
dels corrents d'aigua

A.B. Proteccions legals

a. Règim urbanfstic
Caldes de Malavella i Maçanet de la Selva tenen pla
general i Sils té normes subsidiàries.

b. Espais naturals de protecció especial

c. Protecció de fa fauna

d. Altres
RIF

A.7. Impactes actuals o previsibles
Desnaturalització ¡ alteració dels sistemes naturals
de l'antic estany per construcció de diverses infraes
tructures territorials. Contaminació de les aigües per
aportacions extemes.

A,5, Motius de la inclusió en el Pla
L'espai inclou una bOna mostra representativa de les
antigues zones humides que constituïren l'important
sistema lIacunarde Sils a la plana de la Selva. Es
tracta d'una àrea de notable interès paisatgístic ¡
extremadament singular dins un país predominant
ment mediterrani. Cal assenyalar l'especial fragilitat
dels sistemes naturals, amb algunes comunitats
vegetals de notable singularitat i que no es retroben
en d'altres zones humides de Catalunya. L'espai
manté un alt valor faunístic --ocells, rèptils i amfibis
i s'hi ha d'assenyalar l'interès de diverses espècies,
algunes d'elles molt rares i amb poblaments sotme
sos a un important perill de regressió.

A.6. Aspectes sòcio-econòmics d'interès

8. Propietat del sól
Privada

b. Usos Japrofitaments
Agncoles, silvícoles i cinegètics.

c. Construccions i instal·lacions
L'autopista A-7 i les carreteres N-II i C-253 traves
sen l'espai. Una xarxa elèctrica travessa l'espai.

d. Altres

720.0

2,5

337,5

380,0Sils

Total

Maçanet de la Selva

Galdes de Malavella

c. Cartogràfica (plànol SGE, E. 1:50.000)
333 - 36S

Selva, la

A.4. El medi flsic: sintesi
Petit sistema lacustre, vestigi de ['antiga plana humi
da selvatana. El paisatge és caracteritzat per les
comunitats vegetals aquàtiques i higròfiles, amb
bosquines mixtes dels riberals, creixenars, canyis
sars, herbassars humits, etc. Els JXlbJaments faunis
tics lligats a l'aigua són molt rics, amb una ornitofau
na i herpetofauna molt diversa i la presència
d'algunes espècies rares a la resta del pafs.

A.1, Situació

a. Geogràfica
Sistema Mediterrani septentrional pre-Iitoral.

b. Administrativa (comarques-municipis)
Superfícíes (ha)

Estany de Sils

L'espai delimitat inclou una bona mostra
representativa de les antigues zones humides
que constituïren l'important sistema lIacunar de
Sils, a la plana de la Selva. L'Estany de Sils
representa, malgrat la seva reduïda extensió
actual, una de les poques zones humides de
l'interior de catalunya.

Es tracta d'una àrea de notable interès pai
satgístic i extremadament singular dins un país
predominantment mediterrani. En el paisatge
vegetal natural dominen les bosquines mixtes
dels riberals (verns, freixes, aurons, oms, avella
ners, ...) junt amb no~es fragments de vegeta
ció aigualosa que ocupen els indrets inlDldables
-creixenars (Apietum nadif/ori), canyissars
(Typho-Schoenoplectetum glauci), bogars
(fyphetum /atiro/ias), comunitats de llenties d'ai

gua (Lemno-Azolletum), herbassars de ciperà
cies i juncàcies (Magnocaridon elatae)-. El con
junt de les comunitats vegetals aquàtiques i
higròfiles constitueixen un important vestigi de la
vegetació primitiva que ocupava aquestes terres
estanyades.

En alguns casos aquestes comunitats deter
minen un important grau de singularitat i difícil
ment són representades en d'attres zones humi
des de Catalunya. Cal assenyalar, però,
l'especial fragilitat d'aquests sistemes naturals,
vulnerables davant qualsevol acció pertorbadora
del medi.

L'espai encara manté un alt valor faunístic.
Cal assenyalar l'interès de diverses espècies de
la fauna que habiten en aquestes terres, algu
nes d'elles molt rares i amb ¡xJb!aments sotme
sos a un important perill de regressió. Sens
dubte els oc.ells constitueixen l'element més
visible i abundós. Se n'han localitzat espècies,
de les quals quasi la meitat són nidificants. Cal
remarcar alguna singularitat, com ésser l'únic
indret de Catalunya on crien alhora quatre
espècies d'ànec (Anas platyrhynchos, Anas
crecca, Anas querquedula, Anas clypeata),
criant també el cabusset, el martinet menut o el
rascló. Però no són només els ocells els únics

elements de gran interès als estanys de Sils;
l'herpetofauna és també molt diversa i singular
amb la presència d'espècies rares i poc cone
gudes a Catalunya, com la tortuga d'aigua
europea (Emys orbicularis), el tritó palmat
(Triturus hefveticus) i el tritó jaspiat (Triturus
marmoratus).

Sistema Mediterrani septentrional
pre-litoral
Sector depressió pre-litoral
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A.3. Superfície total
92,5 ha

.• 1::..1f'H

8.5. Altres factors condicionants de la
conservació de l'espai

C.4. Normes particulars
Aplicació de diverses mesures de protecció de les
aigües superficials i subterrànies (article 23 de les
Normes).

C.3. Actuacions preventives
- Promoure la inclusió de les vernedes en la delimi
tació de les superfícies forestals d'àrea reduïda a
què fa referència l'article 10 de la Llei 12/1985, d'es
pais naturals.
- Els programes anuals de gestió de la reserva natu
ral parcial (article 29 de la Llei 12/1985) hauran de
definir les actuacions adients d'acord amb els objec
tius de l'espai protegit.

C.2. Criteris de prioritat per a futures
ampliacions

C.l. Criteris per a la delimitació definitiva
Aquesta delimitació es refereix a les modificacions
dels límits establerts per la reserva natural.

8.6. Conclusions
Espai molt fràgii, que pot presentar alguns proble
mes puntuals, dotat d'un règim específic de protec
ció especial, l'aplicació del qual pot resultar suficient
per garantir-ne la conservació.

8.4. Avaluació del grau de protecció legal
existent
La protecció legal descrita a A.8. és suficient.

8.3. Síntesi dels problemes de l'espai.
Aspectes significatius
Espai format per sistemes naturals fràgils.

===-

A.B. Proteccions legals

a. Règim urbanistic
Hostalric i Arbúcies tenen pla general i Sl. Feliu de
Buixalleu normes subsidiàries.

b. Espais naturals de protecció especial
Reserva Natural Parcial de la Riera d'Arbúcies
(Decret 123/1987).

c. Protecció de la fauna
Zona de pesca controlada d'Arbúcies (Ordre de
28.2.1992).

d. Altres
RIF

A.5. Aspectes sòcio~econòmicsd'interès

a. Propietat de/ sòl
Tot l'espai és de titularitat pública.

b. Usos i aprofitaments
Pesca esportiva. Aprofitament de les aigües.

c. Construccions i insta/·lacions.
Rescloses. Carretera perimetral.

d. Altres

A.7. Impactes actuals o previsibles
No existeixen impactes globalment significatius.

8.1. Problemes específics dels sistemes
naturals
Els sistemes naturals d'aquest espai no presenten
problemes específics significatius, tot i ia fragilitat de
les comunitats ripàries, especialment d'alguns eie
ments faunístics.

8.2. Problemes derivats de l'activitat antròpica
Contaminació externa de les aigües.

25,0

32,5

35,0

92,5

Sant Feliu de Buixalleu

Total

Hostalric

ArbúciesSelva, la

c. Cartogràfica (plànol SGE, E. 1:50.000)
333 - 365

A.2. Delimitació
Aquest espai comprèn la ribera de la Riera d'Arbúcies
des de la seva confluència amb la Tordera fins a la
riera de la Pineda. Així mateix, remunta aquesta última
fins al límit amb el terme municipal de Sant Hi[ari
Sacalm.

A.l. Situació

a. Geogràfica
Sistema Mediterrani septentrional pre-litoral.

b. Administrativa (comarques-municipis)
Superfícies (ha)

A.S. Motius de la inclusió en el Pla
Aquest espai representa un dels sistemes humits i
riberencs, d'aigües corrents i estancades, faunísti
cament més ric i divers de tot el conjunt Montseny
Montnegre. Atès el bon estat de conservació dels
sistemes naturals riberencs, constitueix un espai de
gran interès faunístic.

A.4. El medi físic: síntesi
De característiques moit semblants a [a riera de
Santa Coloma, se'n diferencia pel m[lIor estat de
conservació de les biocenosis faunístiques. Els pei
xos de ies seves aigües són representats per diver
ses espècies característiques de la fauna mediterrà
nia d'origen europeu. De les diferents espècies de
vertebrats lligades a[ medi aquàtic, és de destacar la
presència de la llúdriga.

Riera d'Arbúcies

Aquest espai representa un dels sistemes
humits, d'aigües corrents i estancades, faunís
ticament més ric i divers de tot el conjunt
Montseny-Montnegre. La Riera d'Arbúcies és
un espai de característiques molt semblants a
la Riera de Santa Coloma, encara Que se'n dife
rencia pel seu interès faunístic.

L'abundància de peixos, representatius de
la fauna mediterrània d'origen europeu, és
notable, així com la varietat, des de la truita fins
l'anguila i d'altres espècies com el barb comú,
la madrilla i la bagra per exemple. El relatiu bon
estat de conservació dels riberals i de les aigües
ha permès la subsistència d'alguns exemplars
de llúdriga. Des del punt de vista de la resta de
vertebrats, constitueix un indret de gran interès,
donada l'exuberància I impenetrabilitat de la
vegetació en molts tràms.

Sistema Mediterrani septentrional
pre-litoral
Sector depressió pre-litoral
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