06004103

Sargar de la Roca

Conca:

Besòs

Comarca:

Vallès Oriental

Municipi:

Roca del Vallès, la

A. DESCRIPCIÓ GENERAL
A.1. Tipologia: tipus i subtipus
Zones humides artificials
Graveres, argileres i similars

A.2. Descripció
El sargar de la Roca, al municipi de la Roca del Vallès, és una de les zones humides més importants de la comarca del
Vallès Oriental. Es tracta d’una antiga bassa de decantació d’una gravera adjacent que ha assolit un grau de
naturalització molt important.
El nivell de l’aigua varia bastant, però sempre resta una zona inundada, essent la resta fangar.
El més destacat de la vegetació de l’espai és el bosc de ribera. Els salzes i àlbers cobreixen gran part de l’interior de la
llacuna. A més trobem una comunitat multiespecífica d’helòfits dominats per la boga amb presència de jonc, canyís i,
fins i tot, lliri groc.
Si es fa referència als hàbitats d’interès comunitari, es troben a l’espai les ja nomenades alberedes i salzedes (codi
92A0) i herbassars higròfils de marges i vorades (codi 6430). A més, el fet de localitzar-se al costat del riu Mogent
permet que a l’espai s’hi trobin també vores llotoses colonitzades per herbassars nitròfils del Chenopodion rubri (p.p.) i
del Bidention (p.p.) (codi 3270) i gespes nitròfiles del Paspalo-Agrostidion orlades d'àlbers i salzes (codi 3280)
Pel que fa a la fauna, la multitud de punts on refugiar-se i la disponibilitat d’aliment a causa de la bona coberta arbrada
possibilita una comunitat faunística d’odonats i amfibis sense comparació a la comarca. A més, la presència d’un bogar
poc dens que no satura la llacuna permet també la presència d’aus aquàtiques.
Diverses iniciatives dels anys 80 i 90 del segle passat van assolir mantenir allunyada la ciutadania de l’interior del
sargar, ja que per aquells temps es tractava d’un espai força utilitzat com a àrea de lleure. Es va construir un tal·lus
perimetral que fou recobert amb vegetació i es va tornar a omplir el sargar d’aigua, recuperant l’antiga entrada des de la
gravera.
Pel que fa als factors que afecten negativament l’espai cal mencionar la presència de gambússia a la llacuna.

B. NOM I CODIFICACIÓ
Nom:

Sargar de la Roca

Codi:
Codi Inventari anterior:

06004103

Codi mollera:
Complex:
Nom del complex:
Altres noms:
C. LOCALITZACIÓ, SUPERFÍCIE I CARACTERITZACIÓ
C.1 Localització administrativa
Província:
Comarca:

Barcelona
Vallès Oriental

Municipi/s

Roca del Vallès, la
C.2 Localització geogràfica
UTM_X:

442.832,23 UTM_Y:

4.603.078,28 Altitud (m):

105 Superfície (Ha):

4,89

C.3 Localització i caracterització hidrològica
Conca:

Besòs

Subconca:
Zona humida: 06004103

Sargar de la Roca

Pàgina 344

Origen: natural

núm.d'estanys/llacunes: 1

existència: E

Recup.?:

D. USOS I ALTERACIONS
D.1. Usos
Gestió com a zona humida

D.2. Alteracions hidrològiques
Variacions dràstiques del nivell d’aigua per derivacions, extraccions i bombeig (a la mateixa zona humida o a

D.3. Alteracions de la qualitat de l'aigua
Vessament aigua de rentat d’àrids

D.4. Alteracions sobre la flora i la fauna
Presència d’espècies animals exòtiques

D.5. Captacions i abocaments
E. DIAGNOSI
E.1. Estat ecològic (ECELS/QAELS)
E.2. Estat de conservació observat
Molt bo

E.3. Valoració
Antiga bassa de decantació totalment naturalitzada que presenta un bosc de ribera (salzeda i albereda) d’elevada
qualitat i que esdevé un punt important de refugi per un gran nombre d’amfibis.

E.4. Particularitats ecològiques i biològiques
Especial interès per la seva aportació a la diversificació dels sistemes naturals de la conca o l’àrea geogràfica on es localitza
Presència d’una comunitat forestal de ribera ben estructurada i amb genotips propis de la zona
Elevada diversitat biològica i representativitat
Presència d’espècies de flora i fauna dels annexos II i IV de la Directiva Hàbitats
Presència d’hàbitats naturals de l’annex I de la Directiva Hàbitats
Nidificació d’aus de l’annex I de la Directiva d’aus
Presència d’espècies de flora i fauna dels annexos 3 i 4 del Decret 328/1992, pel qual s’aprova el Pla d’espais d’interès
natural
Zones importants per a la conservació d’espècies de fauna de l’annex de la Llei 22/2003, de protecció dels animals

E.5. Hàbitats: Unitats de la llegenda de la cartografia CHC50
Unitat

Nom

24a

Llits i marges de rius, o vores d'embassaments, sense vegetació llenyosa densa

Font de les dades
CHC50

44d

Salzedes (sobretot de Salix alba) de terra baixa i de la muntanya mitjana

CHC50

44h

CHC50

53a

Alberedes (i pollancredes) amb vinca (Vinca difformis), de la terra baixa (i de la
muntanya mitjana)
Canyissars

82c

Conreus herbacis extensius de secà

CHC50

86c

Pedreres, explotacions d'àrids i runam

CHC50

E.6. Hàbitats d'Interès Comunitari (* HIC prioritari)
Codi
Nom
3270

CHC50

Font de les dades
CHIC50

6430

Rius amb vores llotoses colonitzades per herbassars nitròfils del
Chenopodion rubri (p.p.) i del Bidention (p.p.)
Rius mediterranis permanents, amb gespes nitròfiles del Paspalo-Agrostidion
orlades d'àlbers i salzes
Herbassars higròfils, tant de marges i vorades com de l'alta muntanya

92A0

Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera

CHIC50

3280

CHIC50
CHIC50

F. RÈGIM DE PROTECCIÓ I GESTIÓ
F.1: Figures de protecció
F.2. Masses d'aigua
F.3. Gestió de l'espai
F.4. Gestió d'espècies
G. URBANISME I RÈGIM DE PROPIETAT
H. SITUACIÓ A L'INVENTARI DE ZONES HUMIDES DE CATALUNYA I A L'INZH
Data inclusió:
Codi_situació

01/11/2006
Data inici Tipus mod.

M

01/07/2008

I

01/11/2006

Modificació dels límits (nova delimitació)

INZH (codi, nom, tipus,estat):
I. ACTUACIONS I PRIORITATS
Zona humida: 06004103

Sargar de la Roca
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Actuació

Prioritat(1max,2,3) Observacions

Control de la contaminació de les aigües (abocaments, etc.)

1

Regulació d'usos de lleure (picnic, acampada, etc.)

1

Adequació d'accessos (itinerari, barreres, etc.)

2

Instal·lació o condicionament de tanques (ramaderes, per a
vianants, etc.)

2

Retirada d'espècies exòtiques o invasores

2

Senyalització com a zona humida de l'Inventari

2
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442500

442750

443000

443250

4603750

4603750

4603500

4603500

4603250

4603250

4603000

4603000

4602750

4602750

Títol de l'estudi :

4602500

4602500

INVENTARI DE ZONES HUMIDES DE CATALUNYA

Títol del plànol :

NOM: Sargar de la Roca
ORTOFOTOMAPA

CODI: 06004103
SUPERFÍCIE: 4,89 Ha

Escala :

Nº del plànol :

MUNICIPI: la Roca del Vallès
1

1:5.000
Data :

442500

442750

JULIOL 2008

443000

ECAFIR S.L.

443250

