
 

 

Torrent Palet- Puig Rom- Punta Falconera   
 
Codi: 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Superfície i municipis que es comprenen: 
 
 705,65 ha. Roses. 
  

Delimitació: 
 
L’àrea inclou tota la franja lliure de urbanitzacions entre l’Almadrava, Canyelles 
Petites i Sta Rosa de Puig –Rom i el limit de l’EIN del Cap de Creus. I la vall que 
s’obre des del Castell de Bufalaranya cap a la badia de Roses. Limita al Nord 
amb Parc Natural i a l’Oest amb la urbanització de Mas Fumats i la carretera de 
Roses a Cadaqués. Al Sud el seu límit és la cota 20m (snm) que ressegueix fins 
el Rec Fondo, per continuar curs amunt fins el vial exterior de la urbanització 
Mas Oliva. Envolta aquesta urbanització per acabar recollint la capçalera de la 
Riera de la Vila que ha quedat fora de l’àmbit del PNCC. 
 
Caracterització de l’espai: 
 
Hi domina el paisatge esclarissat Hi destaca l’alt recobriment de les brolles  
silicícoles d’estepes i brucs a les vessants antigament explotades i les restes de 
cultiu de vinya i olivera moltes vegades en feixes. Encara hi apareixen també 
bosquets d’alzines associades als cursos fluvials. 
 
Geològicament representa bona part d’un batòlit granodiorític que pràcticament 
no es troba representat a l’EIN del Cap de Creus. Es tracta de granodiorites amb 
textura granular holocristal�lina de gra mig però afectats per bandes de cisalla, 
canviant per complet la seva mineralogia i esdevenint bandes milonítiques de 
dimensions mètriques. 
 
 

 

 



 

 

Motius de la inclusió en el catàleg: 
 
Geològicament conforma una unitat estructural de primer ordre, juntament amb 
tot el Cap de Creus. Conté molta similitud amb el paisatge i hàbitats recollits en 
el parc natural: brolles silicícoles, prats mediterranis rics en espècies anuals 
basòfiles (Thero-Brachypodietalia), feixes ben conservades recobertes de 
timoneda de tomaní (Lupino-Lavanduletum) i olivera o suredes. S’hi troben 
retalls de bosc de ribera (Alno-Pandion) i bosquines i matollars meridionals en 
les fondalades (Nerio-Tamaricetea). 
En l’avifauna hi destaca el xoriguer (Falco tinnunculus) i el falcó pelegrí (Falco 

peregrinus), els tallarols (Sylvia sp.), la merla blava (Monticola solitarius), la 
cogullada fosca (Galerida theklae), el còlit ros i negre (Oenanthe hispanica i O. 

leucura), aquest últim en regressió o les perdius (Alectoris rufa) als marges dels 
cultius i prats. 

 

Qualificació urbanística: 
 
Roses 

 
• Sòl no urbanitzable 

- Clau 13 agrícola 
- Clau 14 rural agropecuari 
- Clau 15 de protecció paisatgística i ecològica 
- Clau 16 protecció d’infraestructures 
- Clau 17 reserva natural 
- Clau 18 edificacions i indrets d’especial interès 
- Sistema de canalitzacions i cursos d’aigua Clau 

F 
 

• Sòl urbanitzable delimitat  
- SUD 7 
- SUD 9 

 
• Sòl urbà  

- C1 
- D6 
- Clau 6c, 6c(3) 6c  (2) i 6c (6) 
- Clau 7 
- Clau 18b 
- UA 26  (Claus 6c i C1) 

 
Construccions existents: 
 
L’àrea és travessada per la carretera que condueix a Cala Jòncols i Cala Montjoi. 
Tocant a mar, a la punta falconera existeixen diverses construccions militars 
abandonades. 

En aquestes valls hi trobem excel�lents exponents de l’arquitectura rural: parets 
seques, feixes, barraques i masos, entre els quals destaquen el Mas de Marès i el 
Mas de la Torre del Sastre, amb una torre fortificada. També compta amb restes 
arqueològiques com el Dolmen de la Creu d’en Cobertella. 

Feixes, parets seques, barraques i altres construccions rurals en estat 
d’abandonament en la major part de l’àrea. Convé destacar la intervenció a 



 

 

l’entorn del Mas Marés per a recuperar el cultiu de vinya i olivera que dota a la 
zona d’una especial bellesa característica i representativa de la zona. 

Cal esmentar també Mas Palou, el Mas d’en Coll casa arrebossada, pintada i 
historiada de gran embalum, el Mas d’en Massot, el Mas de l’Alzina i Can Berta, 
de volum més senzill propi del terraprim. Gairebé totes les construccions 
presenten trets característics de l’arquitectura popular amb poques reformes 
posteriors. 

 

Estat de conservació. Impactes o greuges damunt els ecosistemes i 
els valors de la zona: 
 
L’espai delimitat es troba en relatiu bon estat de conservació. Això no obstant la 
primer línia de mar constituïda per l’Almadrava i les Canyelles han estat 
absolutament degradades pels processos urbanístics i formen ara un continu 
urbà amb el nucli de Roses. Aquest continu urbà es va enfilant cada cop més per 
les vessants de la muntanya apropant-se cada vegada més al límit del Parc 
Natural del Cap de Creus.  

La zona recull un paisatge de cultius de secà, prats i matolls que ajuden a 
mantenir la biodiversitat del parc natural i el seu entorn. Els usos agrícoles que 
s’estan recuperant a les zones planes contribueixen en l’estètica del paisatge i el 
patrimoni arquitectònic rural associat a més de ser essencials pel manteniment 
de la biodiversitat.  

La pressió urbanística i l’alt risc d’incendi associat a la proximitat de la zona 
urbana i a l’abandó dels cultius tradicionals de secà són els principals impactes 
que té actualment l’espai. També cal destacar la presència d’algunes 
explotacions a cel obert que han estat abandonades. 

  

Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 
Aquesta àrea es delimita amb la finalitat que actuï com a zona d’amortiment 
entre el Parc Natural del Cap de Creus i el nucli de Roses que s’ha anat estenent 
cap a Punta Falconera i que tant freqüentat es troba a l’estiu. Es tracta de 
preservar de la freqüentació massiva l’espai del Cap de Creus i d’evitar 
mitjançant la preservació d’aquestes zones coixí una transformació paisatgística 
que desvirtuaria l’espai. 

Per conservar  la biodiversitat cal garantir la protecció del paisatge obert enfront 
de les brolles que s’hi desenvolupen a les vessants properes. Cal impedir també 
absolutament els dragatges de les rieres i destrucció de la vegetació ripària ja 
que afecta greument a la fauna.  

És convenient mantenir les dimensions actuals la carretera que travessa l’espai 
donat que actualment s’adequa a la morfologia del paisatge.  

 
Actuacions i mesures de gestió urbanística i administrativa per a la 
preservació de l’espai.  Mesures de caràcter urbanístic i ambiental: 
 

a) Resulta necessari la redacció de Plans Especials de protecció del paisatge 
i de regulació del sòl no urbanitzable amb la finalitat de fixar els usos 
compatibles amb aquests espai i de limitar-los als directament vinculats 
als agraris. 
 



 

 

b) Plans especials que hauran de regular amb gran cura qualsevol tipus de 
construcció agrària que es vulgui implantar (magatzems, casetes d’eines, 
etc.) i fomentar aquestes activitats, a l’hora que possibilitar la 
consolidació, restauració i millora d’aquesta arquitectura tradicional, així 
com incorporar requeriments sobre model arquitectònic, materials, 
tècniques de construcció i colors que minimitzin la transformació del 
paisatge. 
 

c) Catalogar les construccions agrícoles de pedra seca (feixes, petites 
cabanes, etc) ja que aporten molt valor al paisatge.  La inclusió al Catàleg 
de patrimoni de cada municipi d’aquestes construccions hauria de 
garantir el desenvolupament d’un Projecte de consolidació i restauració 
d’aquests elements singulars. 
 

d) Cal introduir disposicions normatives al planejament urbanístic que 
interdictin l’afectació amb obra de fàbrica els torrents i rieres presents a 
l’àrea, la seva canalització i cobertura, i que garanteixi la no ocupació de 
les zones de policia del domini públic hidràulic. 
 

e) S’ha de limitar i prohibir la transformació en habitatges de les antigues 
construccions agrícoles (cabanes, barraques i casetes de pastor) existents 
al sòl rústec, donat que això implicarà la pèrdua irreparable d’aquest 
patrimoni arquitectònic rural i la transformació urbanística del sector.  
Procés que s’ha produït en diversos casos sense que s’hagin endegat 
mesures de disciplina urbanística. 

 
f) Al municipi de Roses la classificació com a sòl no urbanitzable de l’espai 

amb les diferents zonificacions previstes sembla adient.  Malgrat això, 
caldria prohibir les activitats extractives –autoritzables en la zona 14 rural 
d’ús agropecuari- o també determinades instal�lacions anomenades 
d’interès social i de promoció pública –com ho serien abocadors i d’altres 
infraestructures- quina implantació seria possible en part de l’àrea amb 
les actuals zonificacions. 

 
g) Les zonificacions més adequades per aquest sòl serien les Claus 15 de 

protecció paisatgística i ecològica, 17 reserva natural o 13 agrícola.  
 
h) Pel que fa a la zona 16 protecció d’infraestructures, Clau F sistema de 

canalitzacions i cursos d’aigua convindria aplicar-la a tots els cursos de 
l’espai, tot i que la franja de protecció de 3 metres prevista a l’article 186 
de la Normativa urbanística resulta insuficient, havent d’ampliar-se, com 
a mínim als 5 metres de zona de policia prevista a  la legislació d’aigües, i 
essent recomanable fixar àmplies franges de protecció atès el caràcter de 
connector natural dels torrents i rieres. 

 
i) Pel que fa als sòls urbans o urbanitzables que resten per executar SUD 7 i 

9 i (UA26) caldria la seva desclassificació immediata, així com requalificar 
tots els sòls urbans que a més es troben majoritàriament en  zones de 
gran pendent com a zones verdes. 

 
j) La classificació com a sòl no urbanitzable de l’espai amb les diferents 

zonificacions previstes sembla adient.  Malgrat això, caldria prohibir les 
activitats extractives –autoritzables en la zona 14 rural d’ús agropecuari- 
o també determinades instal�lacions anomenades d’interès social i de 
promoció pública –com ho serien abocadors i d’altres infraestructures- 



 

 

quina implantació seria possible en part de l’àrea amb les actuals 
zonificacions. 

 
k) Les zonificacions més adequades per aquest sòl serien les Claus 15 de 

protecció paisatgística i ecològica, 17 reserva natural o 13 agrícola.  
 
l) Pel que fa a la zona 16 protecció d’infraestructures, Clau F sistema de 

canalitzacions i cursos d’aigua, la franja de protecció de 3 metres prevista 
a l’article 186 de la Normativa urbanística resulta insuficient, havent 
d’ampliar-se, com a mínim als 5 metres de zona de policia prevista a  la 
legislació d’aigües, i essent recomanable fixar àmplies franges de 
protecció atès el caràcter de connector natural dels torrents i rieres. 

 
m) Ampliar l’espai d’interès natural del Cap de Creus i el Parc natural tot 

incorporant aquesta àrea com a zona d’amortiment del Parc natural i 
dotant-la d’un instrument d’ordenació i gestió. 
 

n) Impulsar un Projecte agroambiental per tal de fomentar la recuperació de 
la vinya i l’olivera en aquest espai així com per consolidar l’extraordinària 
arquitectura tradicional present en el mateix. 
 

o) Les fórmules de contractes territorials d’explotació previstes a la llei 
d’orientació agrària podrien ésser d’especial interès en aquest espai, amb 
les finalitats indicades a l’apartat anterior.  També ho serien les fórmules 
de contractes de custòdia del territori. 
 

p) Els Projectes ambientals de recuperació i gestió d’espècies com la tortuga 
mediterrània podrien desenvolupar-se en petites àrees d’aquests espais. 
 

q) Establir un Pla de Prevenció d’incendis que tingui per objectiu el 
manteniment del paisatge agrícola de secà i les pastures per garantir la 
protecció i conservació de la biodiversitat de l’àrea de Pre-Parc així com 
afavorir  la reducció de biomassa  combustible i la creació de tallafocs 
naturals. Cal, doncs, promoure un paisatge gestionat i l’explotació 
agroforestal fins els límits amb el Parc Natural de Cap de Creus. 
 

r) Impulsar projectes ambientals per la recuperació dels espais amb 
pedreres abandonades. 

 
 



 

 

 


