
 

 

Muntanya Seca 
 
Codi: 42 

 

 
 

Superfície i municipis que es comprenen: 
 
625,00 ha. Palau-Sator, Forallac i Torrent. 

 

Delimitació: 
 
Zona compresa al sud de la carretera GE-65, entre Peratallada i Sant Julià de 
Boada. L’espai limita al sud amb la carretera de Girona a Palamós, mentre que a 
l’est ho fa amb la carretera de Torrent a Sant Julià de Boada. Per l’oest, en 
canvi, la riera d’en Serra i els sectors forestals de la Muntanya Seca i de 
Pantaleu, n’estableixen el perímetre. 

 

Caracterització de l’espai: 
 
Relleu muntanyós format per materials terciaris, lleugerament plegats i trencats 
per falles normals. Formarien part de les pre-Gavarres i estan en contacte 
discordant amb les roques metamòrfiques que caracteritzen el nord del massís 
de les Gavarres. Es tracta d’una zona de caràcter forestal, que es veu alternada 
en el seu perímetre o de forma intersticial per espais oberts, bàsicament 
conreus. El bosc es troba representat bàsicament per l’alzinar o la sureda, tot i 
que els pins tenen també una presència important. Es tracta de restes de l’antic 
bosc secundari que, si no s’hi intervé, anirà sent substituït progressivament per 
les comunitats pròpies de la zona. Als sectors de ponent la vegetació té un 
caràcter més arbustiu, amb presència de les brolles d’estepes i brucs, així com 
de la garriga. Els habitatges que trobem a l’interior de la zona corresponen 
bàsicament a masos restaurats com a grans residències i que presenten un grau 
d’integració prou acceptable amb el seu entorn. 

 



 

 

 

 
Motius de la inclusió en el catàleg: 

 

La zona és de gran valor ja que ens trobem davant d’un espai forestal, amb un 
cert component de paisatge en mosaic, que assumeix les funcions connectives 
entre l’àmbit PEIN de les Gavarres i les àrees de plana ja identificades també 
com d’interès en aquest mateix document. 

 

Qualificació urbanística: 
 

Torrent 

 

• Sòl apte per urbanitzar SAU 2 Sector Els Trullars. 
• Sòl no urbanitzable: 
• Sòl Forestal Clau PF. 
• Zona Agrícola Clau A. 

 

Forallac 

 

• Sòl no urbanitzable: 
• Agrícola Clau A6 
• Zona de protecció forestal Clau PF 

 

Palau-Sator 

 

• Sòl no urbanitzable: 
• Rústec Clau NU1 
• Zona agrícola Clau NU2 
• Forestal Clau N3 

 

Construccions existents: 
 

Petites barraques per a ús agrícola sense criteris unificats. Puntejat amb un 
seguit de masos de caire medieval, alguns d’ells amb finestrals gòtics, Can 
Dalmai n’és un dels més importants. Existeixen estudis de gran valor 
documental, realitzats a tota l’àrea, de catalogació i bibliografia, sobre aquestes 
edificacions rurals (vegi’s l’estudiós Joan Badia i Homs). 

 

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

L’àrea pateix en alguns sectors els efectes de la seva proximitat amb la carretera 
de Girona a Palamós, C-31, traduint-se en una ruderalització general de l’entorn 
i l’acumulació de deixalles i runes. Als antics revolts de Torrent, encara es troben 
les restes de la capa asfàltica de la carretera. De manera generalitzada hem 
d’esmentar també un sobredimensionat de la xarxa de pistes i camins que 



 

 

travessen l’espai. Això, a més d’afavorir una freqüentació indiscriminada, 
comporta un important impacte damunt la vegetació i la fauna. 

 

Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 

Es fa necessària una neteja general de la zona i l’elaboració d’un inventari de 
camins que racionalitzi el complex entrellat viari que travessa l’espai. Cal tenir 
en compte aspectes com la renaturalització del sector dels antics revolts de 
Torrent. Pel que fa als aspectes urbanístics, cal controlar molt estrictament 
futures ampliacions de les actuals construccions, així com prohibir les que siguin 
de nova planta. El tancament de finques i propietats privades s’ha d’evitar, ja 
que es perdria la funció connectiva que l’espai té assignada. 

 

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

 

a) Les normes subsidiàries de Torrent, amb vulneració directa d’allò que es 
disposa a l’article 22 de la Llei Forestal de Catalunya, han classificat com 
a sòl apte per urbanitzar el sector dels Trullars de 23’2 hectàrees, tot i la 
seva condició i naturalesa de sòl forestal. Les previsions del planejament 
per aquest sector permeten la construcció de 19 habitatges, en tipologia 
de ciutat jardí i parcel�la de 10.000 m2. 
 

b) Les referides determinacions són manifestament incompatibles amb els 
valors forestals i naturals de la zona, i amb els objectius de preservació 
del present Catàleg. D’aquesta manera, caldrà procedir a la modificació 
de les normes i a desclassificar aquests terrenys, dotant-los de la 
classificació de sòl no urbanitzable amb la clau PF de sòl forestal. 
 

c) El règim atorgat per les normes al sòl no urbanitzable Clau Forestal, és 
adequat, si bé la previsió de construcció d’habitatges unifamiliars a la 
zona agrícola amb la Clau A, fixada a l’article 104, permet 
innecessàriament la transformació d’aquest sòl en àrea d’implantació de 
segones residències, i la pèrdua dels seus valors naturals. 
 

d) La classificació del sòl com a no urbanitzable que figura a les normes 
subsidiàries de Palau-Sator i de Forallac és adequada, tot i que caldria 
prohibir per aquesta àrea la possibilitat d’instal�lar zones d’acampada, 
càmpings i caravàning, les edificacions d’interès social i els habitatges 
unifamiliars aïllats previstos als articles 92 i 97 de les normes subsidiàries 
de Palau-Sator i 129 i concordants de les normes subsidiàries de Forallac.  
Pel que fa a aquestes últimes, no es respecta la Unitat Mínima de Conreu, 
en permetre’s edificacions en sòl no urbanitzable en parcel�les de 15.000 
m2. 
 

e) Un Pla Especial de protecció del medi natural seria un instrument 
necessari per restringir els usos possibles en aquesta àrea, no només el 
d’habitatge unifamiliar aïllat, sinó també els usos que poden implantar-se 
mitjançant declaracions d’utilitat pública i interès social (infraestructures 
viàries, antenes de telecomunicacions, traçats aeris de línies d’alta tensió, 
camps de golf, etc.). Tanmateix, el Pla podria limitar o prohibir els 
tancaments de finques, fomentar els usos agraris i la gestió forestal, i 
racionalitzar els camins i pistes existents. 



 

 

 
f) Seria adient elaborar un inventari de camins i incloure aquells que siguin 

de caràcter públic al Catàleg de Béns Municipal. 
 
g) Tanmateix, aquesta àrea podria integrar-se també al projecte de creació 

del Parc Agrari, a fi i efecte de garantir la seva vinculació als usos 
tradicionals de la zona, tot accedint a les línies d’ajut, foment i subvenció 
que haurien d’impulsar-se des del Consorci que gestionés el Parc. 
 

h) El foment de la gestió forestal sostenible i l’impuls de plans de gestió i 
millora forestal, serien mesures adequades per garantir el correcte 
manteniment de la massa arbòria present a l’àrea, així com del seu 
sotabosc. 
 

i) Caldria promoure un projecte de renaturalització de la zona afectada pels 
antics revolts de Torrent. 
 

j) Una acció a contemplar és l’elaboració d’un pla eficaç de prevenció 
d’incendis. 

 

 

 


