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1. INTRODUCCIÓ I ANTECEDENTS 

En el context de tensions territorials i socioambientals que caracteritzen el moment 

actual,  es fa palesa la necessitat de filar de manera molta ajustada les propostes de futur 

que tingui a veure en la projecció d'infraestructures, en sentit doble: d'una banda aquestes 

han de poder donar sortida a les demandes creixents de competitivitat i de l'altre no poden 

obviar les exigències requerides associades a les formulacions sostenibilistes del moment, 

altrament inexcusables per una actualitat que es proposi projectar un futur no involutiu sinó 

ben al contrari. Conseqüentment cal  ponderar la valoració ambiental de la variant de 

Llambilles entra  plenament a aquestes consideracions. 

 

2. MARC I OBJECTE DE L’INFORME 

L’objecte principal d’aquest informe és el de valorar ambientalment de manera prèvia, 

especialment pel que fa a la connectivitat ecològica, paisatgística i social la variant de la via 

C-65 que es projecta a nivell del terme municipal de Llambilles.  

 

3. ÀREA D’ESTUDI 

L’àrea d’estudi es situa al terme municipal de Llambilles i en concret en la seva zona 

occidental on es situa el seu nucli urbà i per on discorre la carretera C-65. A l’any 2007 la 

població del municipi era de 641 habitants. 

El terme municipal de Llambilles es situa a la comarca del Gironès i limita al nord amb el 

terme municipal de Quart, al sud amb Cassà de la Selva, a l’est amb Cruïlles, Monells i Sant 

Sadurní de l’Heura, Fornells de la Selva pel sud i Campllong pel sud-oest. 

El municipi comprèn els veïnats de Sant Cristòfol, d’Erols, de la Carretera, de l’Estació i del 

Pla de Bugantó. La superfície total del municipi és de 14.58 km2 dels quals 9,93 km2 

s’inclouen a l’espai natural protegit per la Xarxa Natura 2000 de les Gavarres. 

El terme es troba drenat per la riera de Bugantó, que desguassa l’Onyar i per la riera del 

Corb, afluent d’aquesta, que s’aproxima des de les Gavarres pel nord. En funció de 

l’orografia i de la vegetació es diferencien dos sectors: el primer que es situa en els vessants 

del massís de les Gavarres, accidentat i boscós, format en gran part per pins i alzines 

sureres, i el segon, situat als peus del primer, planer i ben conreat i amb escassos elements 

arboris.  

Des d’un punt de vista socioeconòmic, la seva situació en un punt cèntric i ben comunicat de 

la comarca del Gironès ha fet que Llambilles sigui un pol residencial de referència. Tanmateix 

la manca de serveis bàsics de salut, educatius i comercials fa que el poble sigui depenent en 

aquest aspecte de municipis veïns com Cassà de la Selva i Quart.  

D’altra banda, per la seva situació geogràfica, entre Girona i la costa, Llambilles absorbeix 

una gran part dels trajectes en transport privat que s’efectuen entre aquests dos punts.  

El pas de la carretera C-65 pel nucli urbà de Llambilles comporta una alta densitat de trànsit 

de vehicles lleugers i pesats que travessen diàriament el municipi. La construcció de la 



2 
 

variant evitaria el pas de la via pel mig del nucli urbà, reduint el risc que suposa pels usuaris 

de la via i pels habitants del municipi afectat, i mitigaria l’impacte acústic, visual i atmosfèric 

que s’associa a la carretera i que afecta directament a la població. 

 

Imatge 1. Ortofotografia del terme municipal de Llambilles. 

 

Font: elaboració pròpia 

 

En aquest sentit, hi ha plantejada una trajectòria de la variant que queda definida en el Pla 

Director Urbanístic del Sistema Urbà de Girona (PDUSUG), aprovat inicialment amb data de 

10 de desembre del 2008. Dita trajectòria, així com la resta de determinacions previstes pel 

PDUSUG amb possibles afectacions ambientals i que poden jugar un paper important a l’hora 

de determinar la idoneïtat de la traça proposada s’analitzen en l’apartat següent. 

Per tant, des d’un punt de vista més geogràfic, a Llambilles es presenten dos factors 

importants a l’hora de valorar ambientalment el traçat de la variant de la carretera i 

proposar mesures i/o traçats alternatius.  

En primer lloc la situació estratègica del municipi que es situa entre l’àrea urbana de Girona i 

la Costa Brava. Aquest fet comporta un gran nombre de desplaçaments per aquesta via 

entre els dos punts i a banda de justificar la implantació de la variant mostra que les 
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mesures i actuacions que es proposin per tal de minimitzar l’impacte ambiental de la variant 

han de ser importants.  

En segon lloc Llambilles es situa al peu de mont del massís de les Gavarres, en un dels 

indrets menys antropitzats. Juntament amb la disposició dels cursos fluvials de la riera del 

Corb i de Bugantó es mantenen valors elevats de permeabilitat ecològica que asseguren en 

certa manera la connectivitat ecològica entre els espais de les Gavarres i del Volcà de la 

Crosa que es situa a l’est. Aquesta situació és doncs estratègicament molt important i 

justifica la implantació de mesures i actuacions importants per mantenir la connectivitat 

ecològica. 

 

4. ESTUDI DE L’ENTORN I AMBIENTAL 

En aquest apartat es valora la variant pel que fa als elements ambientals i més 

concretament, per la naturalesa del treball, els de valor natural i d’entorn. Es consideren 

aspectes administratius relacionats amb la planificació territorial de l’àmbit i amb el 

planejament urbanístic dels municipis afectats. També la relació entre l’eix viari proposat i 

els valors naturals que poden afectar directa i indirectament, així com els riscos ambientals 

associats.  

Per la descripció i diagnosi s’han considerat els següents apartats que seguidament 

desenvoluparem. 

 

4.1 Pla Director Urbanístic del Sistema Urbà de Girona (PDUSUG) 

En l’actualitat el departament de Política Territorial i Obres Públiques està realitzant el 

programa de planificació territorial de Catalunya. Aquest programa desenvolupa bàsicament 

els Plans Territorials Parcials amb coherència amb les determinacions del Pla Territorial 

General de Catalunya i la Llei 23/1983, de 21 de Novembre, de política territorial, modificada 

per la Llei 31/2002, que defineix el planejament territorial de Catalunya.  

Aquests Plans estableixen la planificació de Catalunya en 7 grans àmbits territorials dels 

quals l’àmbit d’estudi està inclòs en el Pla territorial Parcial de les Comarques Gironines.  

En el cas de l’àrea de Girona, dins del desenvolupament del Pla Territorial Parcial de les 

Comarques Gironines, s’ha optat per desenvolupar-la sota l’instrument de Pla Director 

Urbanístic del Sistema Urbà de Girona. 

Els Plans Directors Urbanístics són els plans a través dels quals es porta a terme la 

planificació urbanística del territori en coherència amb el planejament territorial. A aquests 

plans els correspon establir les directrius per a coordinar l'ordenació urbanística d'un territori 

d'abast supramunicipal, el desenvolupament urbanístic sostenible, la mobilitat de persones i 

mercaderies i el transport públic, les mesures de protecció del sòl no urbanitzable i els 

criteris per a la seva estructuració orgànica, la concreció de les grans infraestructures i la 

programació de polítiques supramunicipals de sòl i habitatge. 

En tot cas, aquest Pla Director Urbanístic del Sistema Urbà de Girona conté bàsicament els 

mateixos objectius i la mateixa metodologia i nivell de determinacions que el Pla territorial 
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parcial en el qual s’inclou. Per tant, és l’expressió concreta d’un àmbit circumscrit a l’àmbit 

del Pla Territorial Parcial de les Comarques gironines. 

Aquests Plans Directors Urbanístics es basen en la determinació de tres grans elements 

territorials com són: les infraestructures de mobilitat, els assentaments urbans, i els espais 

oberts. Val a dir que actualment el Pla Director Urbanístic del Sistema Urbà de Girona 

aprovat inicialment el 10 de desembre del 2008. 

4.1.1 Infraestructures de mobilitat 

En relació a les infraestructures de mobilitat el PDUSUG preveu per la carretera C-65 la 

disposició d’una variant de la carretera per evitar el pas pel nucli principal de Llambilles. 

Aquesta variant està prevista pel període de 2009-2016 i segons el plànol d’ordenació 3.1- 

Xarxes territorials viàries i ferroviàries- la variant es desdoblaria al nord a nivell de Can 

Borrassó, i es dirigiria vers el sud prenent  en primer lloc una orientació oest i posteriorment 

est, seguint la trajectòria de la riera del Corb en el primer tram i de la riera del Bugantó en el 

segon. La variant retornaria al traçat actual de la C-65 als voltants a nivell de l’emplaçament 

de l’empresa FRISELVA S.A (veure imatge 2).  

D’altra banda pel municipi també es disposa una via ciclable corresponent a la via verda que 

uneix Girona amb la Costa Brava. Aquesta es situa paral·lela a la carretera C-65. 

 

Imatge 2. Proposta d’actuacions Infraestructures de mobilitat en l’àmbit de Llambilles. 

 

 

Font: PDUSUG. 
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4.1.2 Sistema d’assentaments urbans 

En relació als assentaments el PDUSUG exposa aquelles actuacions que pel seu abast i 

significació estan vinculades a aquest sistema. Les actuacions vinculades al sistema 

d’assentaments es divideixen en quatre punts:  

Àrees de creixement residencials, que recullen bàsicament el creixement de les àrees 

urbanes existents i recollides en gran manera en el Plans d’Ordenació Urbanística Municipal, i 

en les expectatives més immediates de les seves àrees properes. El PDUSUG no preveu nous 

creixements residencials a Llambilles.  

Àrees de creixement econòmic: el PDUSUG delimita noves àrees per a desenvolupaments 

industrials o en general d’activitats econòmiques, per absorbir la demanda que per aquestes 

activitats es produirà en els propers anys. No s’inclouen noves àrees d’activitats 

econòmiques a Llambilles. 

Equipaments supramunicipals i els parcs urbans:  es defineixen diverses àrees destinades a 

la localització d’equipaments que són d’interès territorial. En aquest cas tampoc es preveu la 

localització de nous sectors d’equipaments al terme municipal de Llambilles.  

 

4.1.3 Sistema d’espais oberts 

En relació als espais oberts el PDUSUG els ordena a partir d’una zonificació (i regulació) dels 

espais en base a dos nivells superposats:  

En primer lloc s’han delimitat una sèrie de categories de Sòl No Urbanitzable en funció del 

seu valor ambiental i de la seva funcionalitat ecològica i, per tant del seu nivell de protecció 

front al procés urbanitzador. Aquestes categories defineixen el Sistema de Protecció 

Territorial del PDUSUG. Es defineixen les categories de Sòl de Protecció Especial, de Protecció 

Territorial i de Protecció Preventiva. En aquest cas la variant afecta en tota la seva longitud a 

Sòl No Urbanitzable de Protecció Especial en la categoria d’Espai Connector (imatge 3 

esquerra). Aquest espai connector uneix ecològicament els espais naturals protegits de les 

Gavarres i el Volcà de la Crosa pel plans del riu Onyar. 

En segon lloc s’ha establert una delimitació del Sòl No Urbanitzable, a partir dels usos del sòl 

que s’hi troben o de les activitats que s’hi desenvolupen com a instrument d’homogeneïtzació 

dels diferents planejaments municipals establint una zonificació bàsica del SNU a partir del 

que s’han anomenat Àrees de Regulació Homogènia. Es defineixen les categories de Sòls 

Agrícoles, Sòls Forestals, Sòls Agro-Forestals i Àrees Fluvials. En aquest cas la variant es 

disposa majoritàriament en Sòl No Urbanitzable de funció Agro-forestal i interceptaria en 

repetides ocasions a Sòl No Urbanitzable de Connexió Fluvial associat a les rieres del Corb i 

del Bugantó (veure imatge 3 dreta). 
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Imatge 3. Proposta pels espais oberts en funció del seu valor ambiental i de la seva funcionalitat ecològica (esquerra) i dels usos del sòl (dreta). 

  

 

 

Font: PDUSUG. 
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4.2 Planejament urbanístic del terme municipal de Llambilles 

La variant proposada afectaria només al terme municipal de Llambilles del qual s’hauria de 

considerar els seu Planejament d’Ordenació Urbanística Municipals (POUM) per tal d’analitzar 

la qualificació que rep el sòl afectat pel traçat. Actualment aquest municipi disposa de 

Normes Subsidiàries (NNSS) des de 1985. No obstant donada la antiguitat del document i les 

dificultats per interpretar en detall la informació que ofereix es pren com a base per analitzar 

el tipus de sòl que en termes d’urbanisme afectaria la variant, les dades que proporciona el 

PDUSUG i en concret el que específica el plànol 3.1 de Classificació del Sòl dels 

assentaments. 

 

Imatge 4. Classificació urbanística del sòl al terme municipal de Llambilles. 

 

 

Font: PDUSUG 

 

En termes de classificació del sòl, la variant de Llambilles es disposaria afectant totalment a 

Sòl No Urbanitzable. Només en la meitat sud de la proposta, la variant es situaria propera a 

una zona de Sòl Urbà (vegeu Imatge 4). Així, doncs, la variant proposada evitaria l’afectació 

dels nuclis urbans principals i les zones de Sòl Urbanitzable que es situen al voltant rodejant-

los per l’oest. 

En termes de qualificació urbanística del sòl es considera la mateixa font d’informació 

(PDUSUG) i en concret el que determina el plànol 3.2 de Qualificació del Sòl del planejament 

vigent. 
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Com s’ha esmentat anteriorment, la variant afectaria en la meitat sud una zona de Sòl Urbà. 

Aquesta zona rep la qualificació urbanística de Industrial Compacte mentre que els sectors 

que es situen immediatament adjacents a la riera de Bugantó reben la qualificació de zones 

de Protecció de Sistemes (veure imatge 5).  

 

Imatge 5. Qualificació urbanística del sòl al terme municipal de Llambilles. 

 

 

Font: PDUSUG 

 

Conseqüentment, pel que fa a la variant, pràcticament la totalitat del sòl afectat està 

categoritzat pel Planejament Urbanístic del municipi afectat com a No Urbanitzable i només 

s’aproximaria a la zona urbanitzable industrial compacte en el tram sud.  
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4.3 Hàbitats i altres valors d’interès 

L’estudi de l’afectació dels hàbitats s’ha realitzat analitzant els Hàbitats de Catalunya que 

queden compresos en l’àrea resultant d’aplicar un buffer de 100 metres d’amplada a banda i 

banda del traçat de la variant (veure imatge 6). L’àrea resultant és de 58,90 ha. 

Com es pot veure a la taula 1 s’afecten a 9 tipus d’hàbitats diferents. L’hàbitat més extens 

serien els conreus herbacis extensius de secà (32,39 ha, codi 82c) molt per sobre dels 

boscos mixts d’alzina (Quercus ilex) i roures (Quercus faginea, Q. x cerrioides, Q. 

pubescens), de terra baixa i de l'estatge submontà (13,33 ha, codi 45d) i de les  àrees 

urbanitzades, amb claps importants de vegetació natural (4,11 ha, codi 86b). Seguidament 

trobem les pinedes de pi pinyer (Pinus pinea) sovint amb sotabosc de brolles o de bosquines 

acidòfiles, de la terra baixa catalana (3,46 ha, codi 42y); conreus herbacis extensius de 

regadiu o de contrades molt plujoses (1,82 ha, codi 82b), plantacions de pollancres (Populus 

spp.), plàtans (Platanus x hispanica) i altres planifolis de sòls humits (1,53 ha, codi 83g) i 

vernedes (de vegades pollancredes) amb ortiga morta (Lamium flexuosum), de la terra baixa 

plujosa i de l'estatge submontà, als territoris ruscínic i catalanídic septentrional (1,46 ha, 

codi 44f). De manera més testimonial hi trobem fenassars (prats de Brachypodium 

phoenicoides), amb Euphorbia serrata, Galium lucidum (espunyidella blanca),... 

xeromesòfils, de sòls profunds de terra baixa i de la baixa muntanya mediterrània (0,79 ha, 

codi 34g) i pinedes de pinastre (Pinus pinaster), amb sotabosc de brolles o de bosquines 

acidòfiles, de la terra baixa catalana (0,01 ha, codi 42w). 

Tenint en compte els 6 grans grups en els quals s’han agrupat els hàbitats en funció del seu 

grau de complexitat ecològica, estructura vertical i nivell de pertorbació bàsics, cal destacar 

que -amb diferència respecte la resta de categories- la major part d’àrea afectada correspon 

a conreus (aproximadament un 60% del total de superfície). Més precisament corresponen a 

conreus herbacis extensius de secà. El segon grup d’hàbitats més afectats és el corresponent 

als dominats per l’estrat arbori amb el 31% del total de superfície afectada sent l’hàbitat 

predominant els boscos mixts d’alzines i roures.  

Pel que fa a Hàbitats d’Interès Comunitari (HIC), la variant inclou 4 hàbitats inclosos en 

aquesta categoria, 1 Prioritaris i 3 No prioritaris que corresponen als 4 hàbitats de tipus 

biodivers arbori. Aquests ocuparien doncs una superfície de 18,26 ha que representa el 31% 

de la superfície total. 

Conseqüentment, la traça de la variant afecta a una superfície important d’hàbitats inclosos 

en la categoria de biodiversos arboris que són a la vegada Hàbitats d’Interès Comunitari 

(31% de la superfície total). En tot cas, en la construcció de la variant s’hauran de tenir molt 

en compte aquests hàbitats concrets a l’hora d’establir mesures compensatòries, de 

preservació i de restauració. 
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Imatge 6. Hàbitats de Catalunya afectats per la traça de la variant de Llambilles. 

 

 

Font: elaboració pròpia a partir de les bases cartogràfiques del DMAH. 
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Taula 1 Hàbitats de Catalunya que travessa la variant de la C-65 a Llambilles tenint en compte un buffer de 100 metres al voltant del seu traçat. 

RECLASSIFICACIÓ ECOLÒGICA 
ÀREA 

(ha) 
% 

HÀBITATS D’INTERÈS COMUNITARI 

Codi Descripció 
Prioritari/ 

No Prioritari 

Antròpic 4,11 6,98    

86b. Àrees urbanitzades, amb claps importants de vegetació natural 4,11 6,98 0000 
L'hàbitat present en el polígon no s'identifica amb cap 

dels tipus d'hàbitat d'interès comunitari de la Directiva 

97/62/CE 

 

Conreus 35,74 60,68    

82b. Conreus herbacis extensius de regadiu o de contrades molt plujoses 1,82 3,09 0000 

L'hàbitat present en el polígon no s'identifica amb cap 
dels tipus d'hàbitat d'interès comunitari de la Directiva 

97/62/CE 

 

82c. Conreus herbacis extensius de secà 32,39 54,99 0000  

83g. Plantacions de pollancres (Populus spp.), plàtans (Platanus x hispanica) i altres 
planifolis de sòls humits 

1,53 2,60 0000 
 

 

Biodivers herbaci 0,79 1,34    

34g. Fenassars (prats de Brachypodium phoenicoides), amb Euphorbia serrata, Galium 

lucidum (espunyidella blanca),... xeromesòfils, de sòls profunds de terra baixa i de la baixa 
muntanya mediterrània 

0,79 1,34 0000 
L'hàbitat present en el polígon no s'identifica amb cap 

dels tipus d'hàbitat d'interès comunitari de la Directiva 
97/62/CE 

 

Biodivers arbustiu       

No hi ha hàbitats d’aquesta categoria.      

Biodivers arbori 18,26 31,00    

42w. Pinedes de pinastre (Pinus pinaster), amb sotabosc de brolles o de bosquines 
acidòfiles, de la terra baixa catalana 

0,01 0,02 9540 Pinedes mediterrànies No Prioritari 

42y. Pinedes de pi pinyer (Pinus pinea), sovint amb sotabosc de brolles o de bosquines 

acidòfiles, de la terra baixa catalana 
3,46 5,87 9540 Pinedes mediterrànies No Prioritari 

44f. Vernedes (de vegades pollancredes) amb ortiga morta (Lamium flexuosum), de la 

terra baixa plujosa i de l'estatge submontà, als territoris ruscínic i catalanídic septentrional 
1,46 2,48 91E0 Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion) Prioritari 

45d. Boscos mixts d'alzina (Quercus ilex) i roures (Quercus faginea, Q. x cerrioides, Q. 
pubescens), de terra baixa i de l'estatge submontà 

13,33 22,63 9340 Alzinars i carrascars No Prioritari 

 TOTAL 58,90 100,00    

Font: Elaboració pròpia 
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4.4 Espais protegits i connectivitat ecològica 

Espais PEIN i Xarxa Natura 2000 

L’Espai d’Interès Natural que es veu afectat principalment per la futura disposició de la 

variant de la C-65 a nivell del terme municipal de Llambilles són les Gavarres. Aquest espai, 

tot i que no es veu afectat directament pel pas, ni de l’actual C-65, ni per la futura variant de 

Llambilles si que en pateix en certa manera les conseqüències. Això és així bàsicament pel 

fet de que actualment la carretera C-65 es disposa, en un traçat prou important, envoltant 

les Gavarres. Aquesta disposició produeix que la carretera actuï com a un element 

fragmentador important i limita els possibles fluxos biològics que es poden produir de cara a 

mantenir la connectivitat ecològica entre el propi espai de Les Gavarres i els que es situen al 

seu voltant. Per tant no inclouen tan sols els més pròxims físicament, que podrien rebre les 

conseqüències de la pertorbació ecològica que generarien directament (P.ex. sobre l’espai 

PEIN “Les Gavarres”) sinó que també es consideren els que de manera indirecta els podrien 

afectar. També aquells que podrien afectar als eixos de connectivitat ecològica que 

asseguren la permeabilitat ecològica d’especial interès en el conjunt del territori, i 

especialment en el cas que ens ocupa aquells que asseguren la connectivitat ecològica entre 

l’espai PEIN “Les Gavarres” amb l’espai PEIN “Volcà de la Crosa” que pot exercir, en termes 

de connectivitat ecològica com a un “stepping stone” i contactar amb Les Guilleries 

mitjançant la capçalera de l’Onyar i les Serres de Vilanna i Masrocs. 

Connectivitat ecològica 

La fragmentació, la reducció o la degradació dels espais d’interès natural pot comprometre la 

presència d’algunes espècies i reduir-ne la seva capacitat de desplaçament, és per això que 

el manteniment de la connexió ecològica entre aquests espais és fonamental. Aquestes 

connexions haurien d’aconseguir, mantenir la connexió entre espais inclosos al PEIN i d’altres 

figures de protecció i preservar els cursos d’aigua per la seva funció de connectors ecològics 

fluvials.  

A la imatge 7 es mostra el resultat de l’anàlisi de la permeabilitat ecològica del territori. 

L’anàlisi de permeabilitat ecològica de la zona posa de manifest aquells espais que, des d’una 

perspectiva de la connectivitat ecològica, tenen un major interès tant pels valors ecològics 

propis com per les consideracions administratives en relació al seu valor natural que els 

acompanyen.  

Aquest anàlisi es basa en considerar aquells elements on la permeabilitat és més gran o, si 

més no, està menys compromesa i resulta de la combinació de capes digitals d’informació de 

les diferents variables de permeabilitat. De la integració de les variables de permeabilitat 

s’ha obtingut un índex que ens permet representar aquells espais on la permeabilitat 

ecològica és més gran o, si més no, està menys compromesa.  Així es pot observar una gran 

àrea amb valors elevats associada a la part del territori inclosa en l’espai natural protegit de 

les Gavarres. Aquests valors disminueixen i es fan menys continus en sentit oest on la 

presència antròpica és més elevada a causa de la presència dels nuclis urbans, de les 

infraestructures i dels centres d’activitats econòmiques que es situen al seu voltant.  
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Imatge 7. Permeabilitat ecològica a l’àrea de Llambilles 

 

 

Font: elaboració pròpia 

 

Al municipi de Llambilles la permeabilitat ecològica es mante força elevada i constant a la 

part sud del municipi. Es pot associar aquesta elevada permeabilitat ecològica a les zones 

arbòries (pinedes de pi pinyer i boscos mixts d’alzines i roures) que es situen adjacents al 

curs fluvial de la riera de Bugantó. Aquesta zona de connectivitat ecològica continua és 

pràcticament la única que es manté entre els nuclis urbans de Cassà de la Selva i Quart i 

d’aquí la seva gran importància. A més permet mantenir els fluxos biològics importants 

provinents de les Gavarres fins a les planes al·luvials del riu Onyar i superar així els 

nombrosos elements fragmentadors, entre ells la carretera C-65, que es situen enmig. 
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A la imatge 8 es mostra la localització de l’espai connector ecològic que es situa entre els 

espais naturals d’interès de les Gavarres i el Volcà de la Crosa.  

 

Imatge 8. Espai connector Les Gavarres-Volcà de la Crosa. 

 

 

 

Font: Mesures de repermeabilització ecològica a través de l’anella viària que envolta les Gavarres (Estudi Xavier 

Mayor et al, 2009). 
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Aquest espai connector ha estat definit en el treball Mesures de repermeabilització ecològica 

a través de l’anella viària que envolta Les Gavarres (Estudi Xavier Mayor et al, 2009). En 

aquest estudi es proposen una sèrie de mesures de repermeabilització importants per tal 

d’assegurar la connectivitat ecològica entre Les Gavarres i els espais naturals protegits que 

es situen al seu voltant.  

En el cas de l’espai connector que ens ocupa (Espai connector J: Les Gavarres-Volcà de la 

Crosa) es disposa entre les poblacions de Girona -que es situa al nord- i Cassà de la Selva 

que actua com a límit sud. L’espai està format pels Plans al·luvials del riu Onyar que exerceix 

com un element connector de primer ordre ja que neix al Volcà de la Crosa i desemboca al 

riu Ter unint els espais naturals protegits que prenen el mateix nom.   

Els elements fragmentadors que interfereixen en l’espai connector són els nuclis de població 

(Quart, Llambilles, Cassà de la Selva, Riudellots de la Selva, Fornells de la Selva...), 

l’aeroport de Girona i les carreteres GI-533, C-25, C-65, AP-7 i A-2. 

Aquest estudi proposa 5 punts d’actuació on prendre mesures de repermeabilització de la C-

65 i situa el més important al terme municipal de Llambilles, al voltant del riu Bugantó, on la 

futura variant pot jugar un paper molt important depenent de la seva configuració. En aquest 

punt l’estudi proposa diverses actuacions. En primer lloc proposa modificar la traça prevista 

per tal d’aproximar-la al Veïnat de l’Estació per evitar així l’afectació del curs fluvial de la 

riera del Corb i de les seves zones adjacents. En segon lloc proposa disposar la carretera 

elevada respecte als terrenys adjacents per tal de facilitar la superació a través de viaductes 

el curs fluvial del Bugantó (2 vegades) i les zones arbòries adjacents així com la xarxa viària 

local (vial d’accés al Polígon industrial de les Conques i el vial de comunicació entre les 

Riboltes i les Brugueres. Finalment proposa per tal d’augmentar la porositat de la via 

disposar de passos inferiors en forma d’arc entre els viaductes aprofitant la sobreelevació de 

la carretera. 

Conseqüentment la variant de Llambilles es situaria interceptant l’eix connector ecològic que 

es situa entre els espais naturals protegits de les Gavarres i el Volcà de la Crosa. A més 

l’anàlisi de la permeabilitat ecològica mostra uns valors elevats continus a la part sud del 

municipi que es poden associar a les zones arbòries (pinedes de pi pinyer i boscos mixts 

d’alzines i roures) que es situen adjacents al curs fluvial de la riera de Bugantó. La zona de 

Llambilles és pràcticament la única que manté aquestes condicions entre els nuclis urbans de 

Cassà de la Selva i Quart i d’aquí la seva gran importància des del punt de vista de la 

connectivitat ecològica. Així doncs, aquest punt és clau per mantenir els fluxos biològics 

entre les Gavarres i el Volcà de la Crosa. 

 

4.5 Riscos ambientals 

En aquest apartat es consideren les variables de traça de la variant en relació als riscos 

ambientals. Més concretament s’avaluen els d’incendi forestal i els d’inundació a partir de la 

informació disponible en el Sistema d’Informació Ambiental del Departament de Medi 

Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya (DMAH). 



16 
 

Risc d’incendi. El municipi de Llambilles està catalogat com a municipi amb un Alt Risc 

d’Incendi segons el Decret 64/95, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció 

d'incendis forestals.  

En relació a la zona d’estudi, segons el mapa de perill bàsic d’incendi forestal del DMAH,  el 

risc és majoritàriament baix. No obstant en relació a la franja de territori afectada pel traçat 

de la variant de Llambilles el risc és més elevat. Això és així pel fet de que la trajectòria de la 

nova via es disposa, en una part important, seguint els cursos fluvials del riera de Bugantó i 

la riera del Corb que presenten un risc alt d’incendi (veure Imatge 9). 

 

Imatge 9. Riscos ambientals de l’àmbit d’estudi.  

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de la base cartogràfica digital del DMAH. 
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D’altra banda, la variant de Llambilles queda exclosa dels perímetres de protecció prioritària 

per a la prevenció d’incendis forestals. 

Risc d’inundació. La trajectòria paral·lela de la via proposada en relació a la riera de Bugantó 

fan que la meitat sud de la variant es situï en terreny potencialment inundable des del punt 

de vista geomorfològic.  

Considerant els riscos d’incendi i d’inundació es podria determinar que la proposta de 

variant, en un grau relativament important, si que reuneix un cert risc potencial al afectar a 

zones amb un elevat risc d’incendi i a zones potencialment inundables en una part 

considerable del seu traçat. 

 

4.6 Valoració estratègica de l’entorn i ambiental 

Habitualment s’han valorat els efectes de les traces viàries en funció dels efectes ambientals 

que la seva disposició causava sobre els espais afectats immediats. Així, per exemple, ha 

estat comú valorar les espècies o sistemes afectats, les modificacions morfològiques del 

terreny que es requeririen, els passos de fauna a través de la via per assegurar el creuament 

segur de la via per part de determinades espècies o grups taxonòmics, els nivells de soroll, i 

un, tant llarg com es vulgui etcètera de variables ambientals.    

Tanmateix, actualment disposem de noves eines de preservació i valoració dels aspectes 

ambientals sobre un territori donat. En destacarem la connectivitat ecològica com a nova 

aportació a la preservació de la biodiversitat in situ, com a complement imprescindible per 

establir aquesta mena de preservació amb la ja establerta d’espais d’especial interès natural 

(p.ex. el PEIN i la Xarxa Natura 2000). També, la consideració de la totalitat de la matriu 

territorial com a territori susceptible de ser considerada d’interès ambiental. Aquestes noves 

visions no només han eixamplat l’horitzó en les consideracions ambientals sinó que també 

estan servint per interpretar millor la complexitat dels sistemes ecològics i les implicacions 

de l’activitat humana en ells. I això es fa des de la consideració que dita activitat humana no 

és un fenomen aliè a la natura o contrari a ella, sinó que es tracta del resultat de l’acció 

d’una espècie, la nostra, que en forma part activa. I això aporta una perspectiva de més 

responsabilitat a l’hora de determinar els efectes ambientals d’aquesta mena de projectes. 

És gràcies a la incorporació d’aquest instruments i les conseqüències de maduració de la 

interpretació dels valors naturals en clau més complexa que avui en dia podem abordar 

aspectes diagnòstics de valor estratègic. Conseqüentment, en aquest apartat fem una 

valoració estratègica de la variant plantejada en relació als aspectes ambientals i 

principalment l’afectació de la connectivitat ecològica. 

La variant que es projecta de la C-65 al terme municipal de Llambilles afectaria 

considerablement la connectivitat ecològica entre les Gavarres i les planes del riu Onyar 

primer i amb el Volcà de la Crosa posteriorment, zones de gran interès ecològic. Això es així 

perquè la traça prevista es disposa seguint els cursos fluvials de la riera del Corb primer i la 

riera del Bugantó després. Aquests cursos fluvials presenten una vegetació continua 

associada prou important en els seus marges, i que en el cas del riu Bugantó s'estén fins a la 

seva confluència amb el riu Onyar. Per tant, es considera necessari l’anàlisi en detall de la 
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trajectòria de la carretera des d’un punt de vista ambiental per tal d’avaluar l’impacte que 

tindria sobre la connectivitat ecològica del territori.  

Les implementació de mesures de repermeabilització importants en l’àmbit d’estudi, tan a 

nivell constructiu com funcional, es veu limitada per la presència de la masia de Can Costa i 

de Can Costa Nou al nord, la zona residencial de les Riboltes i la zona industrial de les 

Conques al Veïnat de l’Estació, a la zona central i les diverses edificacions que es troben 

disperses a la zona situada més al sud, al voltant del Puig d’en Moixó. A més, caldria 

considerar el creuament de la futura variant amb dos elements viaris lineals com són la 

carretera que uneix les Riboltes amb les Brugueres i el vial d’accés al Polígon de les Conques 

des del pont del General. 

Tenint en compte la disposició de la futura via es considera que les actuacions han 

d’assegurar el manteniment de la permeabilitat ecològica a dos nivells. En el primer nivell, 

l’objectiu principal seria el de mantenir la connectivitat ecològica entre l’espai de les 

Gavarres i el Volcà de la Crosa i que en aquest àmbit es veu acotada a dos punts que 

coincideixen amb el creuament de la C-65 amb les rieres del Corb i del Bugantó. En aquests 

punts les mesures de repermeabilització han de ser importants. En el segon nivell, les 

actuacions no estarien tan centrades en uns punts concrets sinó que l’objectiu seria que la 

variant es disposés pel territori amb la major permeabilitat ecològica i la menor afectació 

dels hàbitats biològicament interessants possible. Això implica que caldria que s’allunyés de 

dels espais fluvials, al contrari del que estableix la traça fins ara proposada.  Es tracta doncs 

que en aquest espai s’asseguri la porositat de la variant a Llambilles en tot el seu recorregut. 

Les mesures en aquest sentit inclouen, doncs, la modificació de la traça allunyant-la dels 

espais fluvials i la constitució d’un viaducte que la superi en els punts de creuament. 

Així doncs, per tal de donar compliment a tots els propòsits esmentats anteriorment en 

relació al manteniment de la permeabilitat ecològica en general es proposa una nova de 

traça orientativa de la variant que s’acosta al nucli urbà i que es complementa amb mesures 

addicionals per a la connectivitat ecològica, social i paisatgística en els punts claus.  

Tal i com es pot veure a la imatge 10, la nova proposta de variant es desviaria de la 

carretera actual uns metres més al sud, evitant així l’afectació de la masia de Can Costa i 

especialment del curs fluvial i zones adjacents de la riera del Corb que quedarien més al nord 

(punt 1). En aquest tram la variant prendria alçada aprofitant els camps de conreu adjacents 

per tal de sobrepassar la carretera de les Brugueres a través d’un viaducte. Caldria 

assegurar un vial per mantenir la traça de la pista ciclable que uneix Girona amb la costa. La 

traça continuaria elevada però amb una sèrie de passos inferiors en arc per tal d’augmentar 

la permeabilitat ecològica a través de la via. Posteriorment, la via es disposaria de nou en un 

viaducte d’altura suficient per tal de superar la riera del Bugantó i les seves zones boscoses 

adjacents i oferir al pas una llum inferior suficient per assegurar la continuïtat de la vegetació 

(punt 2). En aquest punt ja que la traça s’aproxima al Veïnat de l’Estació. És especialment 

important prendre mesures de permeabilització de vores on calgui i sigui possible. També 

caldrà establir d’apantallaments (visuals i sonors) per tal de apaivagar considerablement els 

impactes associats a la nova via, molt especialment en les proximitats dels espais urbans 

propers i en els àmbit fluvials travessats. A continuació la nova traça de la variant es 
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mantindria sobreelevada però desplaçada més al sud en relació a l’anterior proposta per tal 

d’evitar afectar o afectar el menys possible els boscos mixts d’alzines i roures associats a la 

riera. En aquests cas es disposarien de nou passos inferiors en arc per augmentar la 

permeabilitat ecològica de la via en aquest indret. A continuació s’evitaria el vial d’accés al 

polígon a través d’un pas superior (punt 3) i de nou es situarien passos inferiors en format 

d’arc. Després a nivell de la riera de Bugantó s’evitaria el creuament del curs fluvial a través 

d’un nou viaducte (punt 4). La via aleshores perdria alçada i retornaria al nivell de la C-65 

actual. 

Cal esmentar que en la proposta de viaductes i passos inferiors per la superació dels 

elements lineals es poden categoritzar dues tipologies en funció de si es superen cursos 

fluvials (riera del Bugantó dues vegades) o la xarxa viària local (vial de les Riboltes i del 

Polígon de les Conques). La diferència principal rau en la llum inferior que han d’assegurar. 

En el primer dels cassos al tractar-se principalment de mesures per assegurar la 

connectivitat ecològica la llum inferior pot ser en certa manera inferior al de les mesures que 

afecten a vials que a més de la connectivitat ecològica, han de proporcionar una 

connectivitat de tipus social i per tant han de permetre el pas de vianants i vehicles. 
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Imatge 10. Detalls de la localització de la variant en l’àmbit d’estudi, així com de la proposta alternativa.  

 

   

 

Font: elaboració pròpia. 
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2 
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5. DETERMINACIONS FINALS I CONCLUSIONS 

En aquest apartat és comenten sintèticament les determinacions i conclusions finals dels  

aspectes ambientals i d’entorn. 

 Des d’un punt de vista més geogràfic, Llambilles presenta dos factors importants a 

l’hora de valorar ambientalment el traçat de la variant de la carretera i proposar 

mesures i/o traçats alternatius: 

- L’actual C-65 a nivell de Llambilles suporta un gran nombre de desplaçaments i 

justifica la implantació d’una variant al pas actual de la via pel nucli urbà. A causa 

d’aquesta elevada mobilitat les mesures i actuacions que es proposin per tal de 

minimitzar-ne l’impacte ambiental també haurien de prendre un ordre important.  

- Llambilles es situa en un indret estratègicament molt important des del punt de vista 

de la connectivitat ecològica entre els espais de les Gavarres i Volcà de la Crosa. 

Aquest  fet justifica la implantació de mesures i actuacions molt importants de cara a 

mantenir els fluxos biològics entre aquests dos espais. 

 Pel que fa al PDUSUG: 

- Pel que fa a infraestructures de mobilitat es preveu la disposició d’una variant de la 

carretera C-65 per evitar el pas pel nucli principal de Llambilles.  

- En relació als assentaments urbans, al terme municipal de Llambilles, no es preveuen 

nous creixements residencials, ni noves àrees d’activitats econòmiques ni la 

localització de nous sectors d’equipaments ni de parcs urbans. 

- Per últim en termes d’espais oberts, el PDUSUG els ordena a partir d’una zonificació 

(i regulació) dels espais en base a dos nivells superposats. En el primer nivell la 

variant de Llambilles afecta en tota la seva longitud a Sòl No Urbanitzable de 

Protecció Especial en la categoria d’Espai Connector. En el segon nivell la variant es 

disposa majoritàriament en Sòl No Urbanitzable de funció Agro-forestal i interceptaria 

en repetides ocasions a Sòl No Urbanitzable de Connexió Fluvial associat a les rieres 

del Corb i del Bugantó. 

 Pel que fa al Planejament Urbanístic, la variant afectaria quasi totalment a sòl 

categoritzat com Sòl No Urbanitzable i només s’aproximaria a la Sòl Urbà Industrial 

Compacte en el tram sud. Evitaria així l’afectació de Sòl urbà residencial i Sòl 

Urbanitzable. 

 En relació als Hàbitats de Catalunya, la traça de la variant afecta a una superfície 

important d’hàbitats inclosos en la categoria de biodiversos arboris i que són a la vegada 

Hàbitats d’Interès Comunitari (31% de la superfície total).  

 En relació als espais naturals protegits i a la connectivitat ecològica, la variant de 

Llambilles es situaria interceptant l’eix connector ecològic entre els espais naturals 

protegits de les Gavarres i el Volcà de la Crosa sent un punt clau per assegurar els 

fluxos biològics entre aquests dos espais. 

- L’anàlisi de la permeabilitat ecològica mostra uns valors elevats continus a la part 

sud del municipi que es poden associar a les zones arbòries (pinedes de pi pinyer i 
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boscos mixts d’alzines i roures) que es situen adjacents al curs fluvial de la riera de 

Bugantó.  

- Així doncs, la zona de Llambilles és pràcticament la única que manté aquestes 

condicions entre els nuclis urbans de Cassà de la Selva i Quart i d’aquí la seva gran 

importància des del punt de vista de la connectivitat ecològica.  

 Considerant els riscos d’incendi i d’inundació es podria determinar que la proposta de 

variant, en un grau relativament important, si que reuneix un cert risc potencial al 

afectar a zones amb un elevat risc d’incendi i a zones potencialment inundables en una 

part considerable del seu traçat. 

 La variant que es projecta de la C-65 al terme municipal de Llambilles afecta la 

connectivitat ecològica entre les Gavarres, les planes del riu Onyar primer i el Volcà de 

la Crosa. Concretament, la traça prevista es disposa seguint els cursos fluvials de la 

riera del Corb primer i la riera del Bugantó després.  

 Donada la importància estratègica de la variant de Llambilles en relació a la 

connectivitat ecològica es considera necessari l’anàlisi en detall de la trajectòria per tal 

de minimitzar l’afectació sobre aquesta.  

 El resultat de l’anàlisi mostra una afectació dels punts clau per la connectivitat ecològica 

i una afectació dels espais ecològicament més interessants. 

 Per aquest motiu es proposa una nova traça de la variant, que juntament amb les 

mesures de repermeabilització plantejades assegurarien el manteniment de la 

connectivitat ecològica i social i reduiria l’afectació dels hàbitats més interessants. 

 Així la nova traça es desplaçaria vers el sud de manera que s’evita l’afectació dels 

boscos adjacents a la riera del Corb i de la riera de Bugantó de gran valor biològic. Gran 

part del traçat es disposaria en situació elevada respecte els terrenys adjacents.  

 Així mateix es proposen mesures de repermeabilització concretes per tal de superar els 

elements lineals de la zona. En concret es proposen quatre viaductes, de diferent alçada 

depenent de si superen el curs fluvial del Bugantó o la xarxa viària local. 

 Finalment també es proposen mesures per tal de reduir els impactes ambientals 

negatius associats a la nova via en el tram que més s’aproxima al Veïnat de l’Estació. 

Aquestes mesures haurien d’incloure principalment apantallaments. 

 A més, com a mesures addicionals es plantegen una sèrie de passos en arc, de 

disposició inferior que es situarien en els trams compresos entre viaductes aprofitant 

que la carretera es disposaria sobreelevada.  
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Documentació consultada 

- Cartografia digital del Departament de Medi ambient i Habitatge. Sistema d’Informació 
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http://mediambient.gencat.net  

- Departament de Política Territorial i Obres Públiques. Pla Director Urbanístic del Sistema 

Urbà de Girona. 
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inicial/documentacio_pdu_girona.jsp 
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