
 

 

Connector de Palau - Mas Fumats 
 
Codi: 13 
 

 

Superfície i municipis que es comprenen: 
 
548’19 ha. Roses i Palau-Saverdera. 

 
Delimitació: 
 
Inclou el vessant de la Serra de Rodes comprès entre la riera del Serrat del Nic i 
les urbanitzacions d’Els Fumats i Mal Bosc, des del límit del Parc Natural del Cap 
de Creus, fins a la Torre del Vent i les Garrigues al Parc Natural dels Aiguamolls 
de l’Empordà. 

 
Caracterització de l’espai: 
 
La zona està travessada per la falla que posa en contacte el bloc aixecat de Cap 
de Creus i el bloc enfonsat de la depressió de l’Empordà. A la part alta que 
pertany al bloc aixecat (zona Nord de Palau-Saverdera), hi afloren els granits de 
la Serra de Rodes, mentre que la resta de l’àrea es caracteritza pel paisatge típic 
dels aspres, amb la particularitat que en aquesta àrea apareixen afloraments 
aïllats (envoltats de sediments quaternaris) de granodiorita i de roques 
metamòrfiques (gresos amfibolítics) que estan relacionats amb el contacte entre 
el batòlit de la Serra de Rodes i els gresos grauwaquics del Cap de Creus. Es 
tracta d’una zona de conreus de secà del peu de mont de la serra de Rodes i de 
brolles silicícoles d’estepes i brucs als vessants més enlairats, ocupats per 
antigues feixes. La zona de la plana que es troba al marge sud de la carretera 
Gi-610, es caracteritza per ser una zona de cultius, entre els que destaca la 
vinya, el gira-sol i el blat de moro. Aquest espai també es troba travessat per 
diferents canals de regs, que molt sovint presenten una vegetació formada per 
canya (Arundo donax) i altres espècies d’arbres com el pollancre (Populus nigra), 



 

 

l’àlber (Populus alba) i el tamariu (Tamarix anglica). Entre els termes que 
separen els diferents camps de conreu apareixen plantades diferents fileres 
d’arbres, entre els quals destaca el xiprer (Cupressus sempervivens), que 
responen a la funció de paravents. 

 

Motius de la inclusió en el catàleg: 
 
Cal valorar el paper com a connector biològic d'aquest espai, travessat pels 
diversos torrents que neixen a la Serra de Rodes, dins el Parc Natural del Cap de 
Creus, i s'endinsen al Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà. Existeix un 
important conjunt d'antigues feixes de conreu. Es conserven els darrers retalls 
de suros, alzines i roures del vessant meridional de la Serra de Rodes i del 
paisatge típic dels aspres en la seva part més oriental.  

 
 

Qualificació urbanística: 
 

 

Roses 

 
• Sòl urbanitzable: PP Sector Industrial Carretera de Vilajuïga 

 
• Sòl no urbanitzable: 

- De protecció paisatgística i ecològica. Clau 15 
- Reserves naturals.  Clau 17 
- Agrícola.  Clau 13 
- Rural Agropecuari.  Clau 14 a) 
- Sistema General equipaments 

 
Palau Saverdera  

 
• Sòl urbanitzable programat: PP2, PP3, PP4, PP12 

 
• Sòl no urbanitzable: 

- Agrícola.  Clau 5c 
- Forestal.  Clau 5d 

 

 
Construccions existents: 
 

Actualment apareixen diferents infraestructures que provoquen un greu impacte 
paisatgístic per aquest espai com són: - la construcció d’una línia elèctrica d’alta 
tensió que travessa l’àrea de nord a sud (té el punt més negatiu en el coll de 
Sant Onofre), - la construcció després de la carretera d’un Pla Parcial que altera 
tot el creixement urbanístic d’aquesta àrea (fins fa poc es concentrava en els 
aspres de la Serra de Rodes). Arran de carretera, al costat dels aiguamolls, hi ha 
una petita zona industrial que no ha d’augmentar ni pel terme de Palau ni pel de 
Roses, ja que tallaria el connector de cap a cap. Tampoc s’hauria de reclassificar 
com a urbanitzable aquesta zona, perquè les edificacions dels pobles de 
Garriguella, Vilajuïga, Pau i Palau sempre han estat col�locats a la zona del 
terraprim (espai frontissa entre muntanya i camp), i no a la zona de camp o 
d’aiguamoll, ni molt menys al llarg de la carretera. 

El conjunt d’olivars, les cabanes de vinya, les canalitzacions i camins amb feixes 
de paret seca, i els recs i rieres, conformen una espectacular arquitectura 



 

 

mediterrània d’alt valor paisatgístic. Representa un segell de qualitat per a les 
vessants de la Serra de Rodes i tot l’Alt Empordà que cal mantenir. 

 

Estat de conservació. Impactes o greuges damunt els ecosistemes i 
els valors de la zona: 
 
 

Els torrents mostren un elevat risc d'artificialització per la proximitat de l'àrea 
urbanitzada i per les repetides neteges que han afavorit l’entrada de plantes 
al�lòctones. Cal considerar l’impacte que pot ocasionar el creixement desmesurat 
i desordenat del sòl urbanitzable en el municipi de Palau-Saverdera, ocasionant 
greus impactes paisatgístics per aquesta zona, així com la desvirtuació del model 
urbà d’aquesta àrea de l’Empordà, que fins ara només es concentrava en els 
aspres de la muntanya i deixava la plana com a recurs per la producció agrícola. 
D’altra banda, és important esmentar que aquesta zona pateix reiteradament els 
efectes dels incendis, fet que provoca una devaluació de la qualitat ambiental i 
paisatgística de la zona i un cert risc per les urbanitzacions de Mas Fumats i Mas 
Bosc (al municipi de Roses). Per últim, no s’ha d’oblidar els moviments de terres 
que està provocant la construcció d’una urbanització (Bellavista) a l’est del nucli 
urbà de Palau-Saverdera, així com els possibles efectes negatius que 
comportaria, per la viabilitat de la connexió entre els dos Parcs Naturals, la 
construcció de tot un seguit de Plans Parcials al nord del nucli de Palau-
Saverdera.     

 
 

Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 

Establir plans de gestió comuns entre els dos Parcs Naturals per aprofitar al 
màxim la conservació d’aquest espai i la seva funció de connector. A més, caldria 
desenvolupar un pla de prevenció d’incendis per aquesta zona, així com 
promoure un creixement urbanístic més harmònic amb l’entorn natural, 
acceptant i reconeixent els models urbanístics més respectuosos amb el 
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 classificar tota l’àrea com a Sòl no urbanitzable 

d’especial protecció, amb la finalitat d’actuar de connector biològic, així 
com dotar l’espai amb un règim de protecció homogeni. 

 
b) Incloure l’espai al Catàleg de Patrimoni Natural dels municipis. 

 
c) Preveure el desenvolupament de tota l’àrea mitjançant un Pla Especial de 

protecció del paisatge i del medi natural, amb l’adopció de mesures de 
gestió adequades i amb dotació pressupostària suficient, que garantissin 
el manteniment efectiu de la funció de corredor d’aquest espai i la 
preservació de les zones amb presència d’exemplars forestals. 
 

d) Establir un règim de protecció de torrents i rieres, amb unes franges no 
inferiors a 25 metres, que actuïn com a dits verds o passadissos de 



 

 

vegetació i fauna, i catalogar les parets seques i els bancals com a 
patrimoni arquitectònic tradicional a conservar. 
 

e) Mesures urbanístiques pel municipi de Palau Saverdera. 
 
- Els valors ambientals d’aquesta àrea la fan incompatible amb l’actual 
classificació com a sòl urbanitzable fixada a les Normes Subsidiàries de 
Palau Savardera, que permeten la implantació de diverses urbanitzacions 
i la seva total transformació. 
 
- A tal efecte, convindria modificar el planejament amb la finalitat de 
desclassificar els sectors de sòl urbanitzable que encara no han estat 
objecte de desenvolupament urbanístic i que no han iniciat la implantació 
de les obres d’urbanització (PP2 excepte subsector 2, PP4, PP3 i PP12), 
respectant únicament els sub-sectors dels sòls urbanitzables programats, 
que es troben en fase d’execució, (el núm. 2 del PP2 Bellavista) i limitant 
el seu àmbit en allò estrictament necessari. Seria convenient ampliar les 
parcel�les mínimes fixades al planejament (de 400 i 800 m2) i reduir el 
nombre de plantes i l’alçada de les edificacions, així com les densitats 
(actualment de 8 i 12 habitatges per ha.). 
 

f) Mesures urbanístiques específiques pel municipi de Roses. 
 
- Convindria incorporar al Planejament Urbanístic de Roses com a usos 
prohibits en aquesta àrea classificada com a sòl no urbanitzable, els parcs 
eòlics, l’obertura de noves carreteres, els camps de golf, i càmpings, així 
com les activitats extractives, aquarames, minigolfs, habitatges 
unifamiliars aïllats i altres usos incompatibles amb la protecció de l’espai, 
i que en l’actualitat, poden instal�lar-s’hi. A tal efecte, caldria modificar 
les previsions actuals del PGOU de Roses en què a la Zona 14 permet la 
implantació de moltes d’aquestes activitats (articles 178 a 183) i les de la 
Zona 17, que possibiliten implantar usos recreatius i eòlics (art. 190 i 
193). 
 
- Fixar la Unitat Mínima de Conreu de conformitat amb allò que 
s’estableix al Decret de la Generalitat de Catalunya núm. 169/83 de 12 
d’Abril i deixar sense efecte la possibilitat de construir magatzems en 
parcel�les mínimes de 1’4 ha. (art. 182 del PGOU de Roses). 
 
- Durant l’elaboració del present Catàleg, ha estat tramitada d’ofici per 
part de l’Ajuntament de Roses una modificació puntual del planejament 
general –la número 19- per tal de reclassificar uns terrenys inclosos a 
l’àrea, fins llavors classificats com a sòl no urbanitzable, a fi i efecte de 
transformar-los en sòl urbanitzable i permetre la implantació als mateixos 
d’un Polígon Industrial. Amb posterioritat, es tramità i aprovà un Pla 
Parcial promogut pel propi Ajuntament de Roses –el PP sector industrial 
de la carretera de Vilajuïga-, aprovació definitiva que ha estat recentment 
objecte d’impugnació.  La implantació del polígon en aquest indret resulta 
totalment incompatible amb els objectius d’aquest Catàleg, amb la 
utilització d’aquesta àrea com a corredor natural i paisatgístic i amb les 
disposicions legals que obliguen a la seva classificació com a sòl no 
urbanitzable d’especial protecció. D’aquesta manera, cal deixar sense 
efecte i anul�lar els instruments de planejament tramitats per tal de 
possibilitar la instal�lació del Polígon Industrial en aquest espai natural. 
 



 

 

g) Incorporar aquesta àrea d’interès natural al Parc Natural del Cap de 
Creus, sotmetent-la a criteris d’ús i gestió en funció dels seus valors 
ambientals. 
 

h) Proposar l’ampliació del PEIN i la incorporació de tota aquesta àrea a fi i 
efecte que pugui actuar com a corredor biològic entre els espais protegits 
de Cap de Creus i els Aiguamolls de l’Alt Empordà, i com a àrea 
d’amortiment d’impactes dels referits Parcs Naturals. 
 

i) Redactar i aprovar un Pla de prevenció contra incendis que inclogui 
mesures efectives per la lluita contra el foc. 
 

j) L’espai s’hauria d’incloure a la Xarxa Natura 2000 pel fet que conté 
hàbitats o espècies considerades prioritàries segons la Directiva d’hàbitats  
que estan insuficientment representades a Catalunya. 

 
 

 

 

 

 


