CATÀLEG I PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, ARQUEOLÒGIC I NATURAL DE RUBI
DENOMINACIO
BOSC DE CAN ROIG

REFERENCIA CADASTRAL COORDENADES UTM:
X 418450 Y 4596950

LOCALITZACIÓ
Al NO del terme, 08191-RUBÍ

Patrimoni
natural
NUM
N02

PLANOL DE SITUACIÓ:
ESCALA:

s/e

PROPIETARI

US ACTUAL

Forestal

DESCRIPCIÓ GENERAL / VALORACIÓ

Zona forestal situada al voltant de can Roig, formada bàsicament per pinedes de
pi blanc. Dins aquest territori existeix una zona coneguda com "el gatossar", que
constitueix un refugi per a la fauna, donades les dificultats per a endinsar-s'hi.
Forma part d'una de les grans àrees d'interès per a la conectivitat ecològica,
l'anomenada gran àrea de llevant, inclosa en el Corredor Biològic de Rubí. És
una part fonamental del paisatge, com a darrera gran massa forestal que queda
a la zona compresa entre les urbanitzacions de Can Bosc-Sant Muç i l'autopista
E-9. Apareix com a fons a les vistes de l'entorn de la masia de can Roig des
dels espais oberts de la vall del torrent de Sant Muç.

DOCUMENTACIO FOTOGRAFICA

ESTAT DE CONSERVACIÓ

INTERÈS

Paisatgístic.
Connectivitat ecològica.

NOTICIES HISTORIQUES

El fenomen de les urbanitzacions al terme de Rubí, es va iniciar a la dècada de 1940 amb la instal·lació indiscriminada de les
primeres autoconstruccions a l'entorn de Sant Muç i can Bosc. En un inici eren barraques precàries però més endavant van
evolucionar cap a segones residències i, finalment, en molts casos, habitatge principal. A les dècades de 1960 i 1970 s'inicia
una ocupació extensiva del territori a zones com can Mir, can Matarí (actualment Castellnou), can Solà, els Avets, o can
Serrafossar, també en règim d'autoconstrucció però amb una major planificació i ordenació que les primeres urbanitzacions.
La pressió social dels propietaris i les condicions d'il·legalitat d'aquestes construccions van fer que l'Ajuntament regularitzés i
urbanitzés progressivament aquestes zones, restant, a hores d'ara, tan sols les urbanitzacions de can Bosc - Sant Muç per a
la seva ordenació definitiva.
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NUM
N02

NORMATIVA ESPECIFICA

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

PLANEJAMENT VIGENT

No urbanitzable

PGO RUBÍ 1986

TIPUS DE PROTECCIÓ EXISTENT

NUM INVENTARI GENERALITAT

QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA

Sòl rústic protegit de valor
ecològic i paisatgístic
NUM INVENTARI PATRIMONI LOCAL

98
TIPUS DE BE A PROTEGIR

NIVELL DE PROTECCIÓ

CATEGORIA:

Paratge

Natural i paisatgística

BEI-URBANISTICA

ENTORN DE PROTECCIÓ

INTERVENCIONS NECESSÀRIES

Neteja de deixalles i senyalització

INTERVENCIONS PROPOSADES

Establiment de les mesures de protecció enfront dels incendis forestals

FORMES D'ACTUACIÓ PERMESES

Conservació del paisatge

USOS ADMESOS

Els previstos per al SNU excepte els habitatges.

AFECTACIÓ

