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1. Justificació de la redacció i àmbit del pla especial, 
criteris metodològics i objectius  

 
 
1.1. Justificació i àmbit 
 
L’Ajuntament de Llagostera (el Gironès) promou la redacció del present Pla especial de 
regulació d’usos del sòl no urbanitzable (en endavant també Pla especial) que es redacta a 
l’empara de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’Urbanisme (DOGC núm. 3600, de 21/03/2002). 
 
El Pla especial de regulació d’usos del sòl no urbanitzable de Llagostera es redacta per 
ordenar tot l’àmbit del sòl no urbanitzable d’aquest terme municipal, que actualment es troba 
regit per les Normes Subsidiàries aprovades per la Comissió provincial d’urbanisme de Girona 
l’any 1983. 
 
La finalitat d’aquest document és establir les determinacions, criteris, previsions i normativa 
pel reconeixement del sòl no urbanitzable de Llagostera com a element del territori que 
contribueix als objectius generals de l’ordenament del municipi. La redacció d’aquest Pla 
especial és paral·lela i forma part del Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat (PALS) de 
Llagostera, que es redacta dins del programa d’Agendes 21 Locals que promou la Diputació 
de Girona. Tanmateix, el Pla especial també fixa les línies d’ordenació del sòl no urbanitzable 
que podran formar part de la futura revisió de les normes de planejament urbanístic vigents. 
 
El Pla especial també permet ajustar-se a les determinacions de la recent legislació (Llei 
6/1998, de 13 d’abril, de règim del sòl i valoracions i Reial Decret 4/2000, de 23 de juny, de 
mesures urgents de liberalització del sector immobiliari i transports) que fan oportú precisar 
la protecció que s’estableix per a determinats àmbits del sòl no urbanitzable. 
 
D’acord amb aquests elements que s’acaben d’indicar queda oportunament justificada la 
redacció del present Pla especial. 
 
 
1.1.1.  Antecedents i situació actual 
 
El sòl no urbanitzable del municipi de Llagostera es troba ordenat actualment per les Normes 
Subsidiàries aprovades l’any 1983. L’ajuntament de Llagostera ha considerat oportuna la 
revisió i actualització d’aquest document, per tal d’incorporar-hi nous elements i noves 
tendències a considerar en l’àmbit de l’ordenació urbanística, en especial per tot allò que fa 
referència al sòl no urbanitzable. Entre aquests nous elements i tendències hi ha: 
 
• La incorporació del Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) de Catalunya (Decret 

328/1992, de 14 de desembre). El municipi de Llagostera inclou, parcialment, dos espais 
considerats en el PEIN (vegeu plànols I1 i I4): 

 
- L’espai d’interès natural del Massís de Cadiretes, d’un total de 7.572,97 ha., de les 

quals 2.185,5 pertanyen a Llagostera (28,6% de la superfície del municipi) al sud del 
terme. En el moment de redactar-se aquest Pla especial, es trobava en tràmit el Pla 
especial de delimitació del Massís de Cadiretes. Precisament des de l’ajuntament de 
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Llagostera s’ha demanat l’ampliació d’aquest espai en alguns punts del seu terme 
municipal. 

 
- L’espai d’interès natural de Les Gavarres, d’un total de 28.547,63 ha., de les quals 

540,93 pertanyen al municipi de Llagostera (7,1% de la superfície del municipi) a 
l’extrem nord-oriental del terme. En el moment de redactar-se aquest Pla especial, es 
trobava en tràmit el Pla especial de delimitació de Les Gavarres.  

 
Cal indicar l’existència del Consorci per a la Protecció i la Gestió de l'Espai 
d'Interès Natural de les Gavarres. Aquesta entitat va ser creada el novembre de 
1998 com a entitat pública consorciada entre els ajuntaments afectats per l’espai del 
PEIN (entre els quals Llagostera), els Consells Comarcals del Baix Empordà i del 
Gironès i la Diputació de Girona. Els objectius del consorci són diversos, però 
destaquen la protecció, restauració i millora del patrimoni natural i cultural de l’espai; 
aconseguir un desenvolupament local sostenible amb els recursos naturals, per tal de 
millorar les condicions de vida de la població local; establir una ordenació dels usos de 
lleure i fomentar l'educació ambiental i la recerca científica. A més, el consorci també 
té competències en l’establiment de criteris de funcionament; en l’ordenació i 
l’accessibilitat al massís; en el desenvolupament d’accions de protecció i de millora; en 
l’ordenació de les activitats recreatives; i en promoure activitats educatives i 
científiques. 

 
Tot i la seva recent formació, el Consorci ja porta o ha portat a terme diferents 
activitats, entre les quals destaquen: l’establiment, amb el Departament de Medi 
Ambient, d’un conveni per a la redacció del Marc Estratègic de Gestió i Protecció de 
l’Espai d’Interès Natural de les Gavarres, que ha de servir per a la redacció del Pla 
d’Usos i Gestió; la creació d’un centre de documentació; la realització d’una exposició 
itinerant sobre el massís i la ubicació de la seu definitiva del Consorci a can Geronès 
(Monells).    

 
L’existència d’aquest marc ampli de protecció dels espais naturals de les Gavarres i de 
Cadiretes fa aconsellable que aquest Pla especial del sòl no urbanitzable de Llagostera fixi, 
per a aquests espais, només aquelles determinacions bàsiques i d’especial interès per al 
municipi, deixant els aspectes generals d’ordenació a les disposicions que es fixin des 
d’aquest marc conjunt. 
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Figura 1.1.1. Espais del PEIN a Llagostera 
 

En verd, espais d’interès natural: al NE, Les Gavarres; al S, 
Cadiretes. (Font  Sis ema d’Informació Ambiental, Departament 
de Medi Ambient)

: t
 

 
 
• El context urbanístic actual. Llagostera és un municipi situat en una posició 

estratègica, ja que es troba en una important zona de comunicacions entre Girona i 
Barcelona, així com entre la costa i les terres de l’interior. La proximitat de l’aeroport 
Girona - Costa Brava, a Riudellots de la Selva, accentua aquesta importància estratègica.  
 
Això fa preveure, en un futur immediat, importants modificacions en el territori i el 
paisatge que els responsables municipals han considerat adequat de regular mitjançant 
aquest Pla especial. Entre aquestes necessitats  podem citar: 

 
- La necessitat d’una major regulació de la demanda urbanística per a 

residències i indústries, lligada a la pròpia ubicació estratègica del municipi.  
 

Avui en dia, la facilitat de mobilitat i les noves tecnologies telemàtiques estan fent 
variar, en territoris similars al de Llagostera, les demandes d’edificació. Sovint, aquesta 
situació es tradueix en sol·licitud de terrenys ubicats en el món rural per a segones 
residències, per a residència habitual o per a residència-lloc de treball. 

 
 Aquesta situació pot ser positiva, perquè pot representar la conservació del patrimoni 

arquitectònic del municipi (recuperació d’antigues masies) però ha d’estar 
correctament regulada, per evitar actuacions desordenades i incontrolades. 

 
D’altra banda, cal indicar l’existència d’una important demanda de sòl industrial a 
Llagostera, fruit d’uns preus sensiblement inferiors als que es troben a la zona de costa 
més propera.  
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Es fa necessari, doncs, regular totes aquestes activitats de cara a mantenir un 
creixement sostenible del territori. Simultàniament, cal actualitzar la regulació 
urbanística al voltant de les edificacions i activitats ja existents (ampliacions 
d’explotacions ramaderes, etc.). 

 
- La regulació entorn de la creació i/o modificació d’algunes infraestructures 

bàsiques.  
 
Actualment està aprovat el traçat de la nova variant de la carretera C-65 (antiga C-
250) al seu pas pel nord i l’est del nucli urbà de Llagostera, així com l’ampliació a 
quatre vials de la carretera C-35 (antiga C-253) entre l’autopista A-7 i la unió amb 
l’anterior, cosa que afectarà al terme municipal pel sud, entre la plana i Cadiretes. 
També hi ha previstes actuacions en el futur pel que fa referència a les línies 
elèctriques, ja que des de la nova línia de les Gavarres, a l’alçada de Llagostera, ha de 
sortir el ramal que abastarà el municipi de Lloret de Mar. 

 
Sovint, al voltant d’aquestes infraestructures hi ha intencions d’implantació de diferents 
tipus de serveis (restaurants, gasolineres...) per la qual cosa és important que la 
regulació d’aquests serveis quedi incorporada a la regulació urbanística del municipi, 
tant per les infrastructures ja existents com per les que puguin aparèixer en el futur. 
 

- La necessitat de garantir la conservació dels grans elements estructuradors 
del territori.   

 
Camins tradicionals, camins ramaders, rius i rieres... són elements fonamentals en el 
paisatge de Llagostera. Sobre alguns d’aquests elements recau actualment una pressió 
excessiva, fruit del desenvolupament d’activitats fins fa poc inexistents o poc freqüents 
(pas de vehicles motoritzats, activitats de lleure...). L’ordenació i regulació dels usos 
d’aquests elements és necessària per garantir-ne la conservació.  

 
• La necessitat de garantir la connectivitat ecològica i paisatgística entre els 

principals espais naturals del territori. 
 

Avui en dia, ningú es planteja la conservació dels espais amb un determinat valor natural 
d’un territori mitjançant la creació de “reserves” tancades i aïllades de tot allò que les 
envolta. Cal garantir, mitjançant una correcta ordenació de tot el sòl del territori, i 
especialment el sòl no urbanitzable, una continuïtat ecològica i paisatgística que permeti 
el trànsit d’espècies entre aquests espais. Llagostera disposa de dos espais catalogats 
dins el PEIN (massís de Cadiretes i les Gavarres, al sud i al nord del municipi 
respectivament). Aquesta situació fa necessària una correcta ordenació del sòl no 
urbanitzable que queda entre els dos espais protegits, per tal de garantir la seva 
connectivitat ecològica i paisatgística (vegeu plànol I4). 

 
• La delimitació de riscos i la incorporació en l’ordenament urbanístic de 

mesures preventives. 
 

L’actual ordenació urbanística de Llagostera està mancada de determinades regulacions 
de cara a delimitar i prevenir riscos que es poden produir en el sòl no urbanitzable 
(inundacions, incendis, erosió...). Cal un nou planejament urbanístic que incorpori 
aquests elements. 

Memòria informativa 
Pla especial de regulació d’usos del Sòl no urbanitzable de Llagostera 

8



 

  
• La conveniència d’impulsar, de manera controlada, la implantació de noves 

activitats econòmiques directament relacionades amb el sòl no urbanitzable. 
 
Entre aquestes activitats hi trobem, per exemple, les residències casa de pagès, les 
hípiques, les empreses de lloguer i guiatge de rutes a peu o en BTT i similars. Es tracta 
d’activitats que acostumen a estar implantades o a utilitzar espais del sòl no urbanitzable, 
per la qual cosa és convenient incloure la seva regulació en aquest Pla especial. 
 
Cal citar que, paral·lelament a l’elaboració d’aquest Pla especial, l’ajuntament de 
Llagostera ha anat elaborant un catàleg del patrimoni arquitectònic del municipi que cal 
conservar, i l’aplicació de nous usos, adaptats a les noves tendències, és una eina 
interessant per assolir aquest objectiu de conservació (el cas de les residències casa de 
pagès és potser l’exemple més clar). De la mateixa manera, està prevista l’elaboració 
d’un catàleg d’elements naturals i construccions no arquitectòniques. 
 
El Pla especial ha de contemplar la protecció i regulació dels usos propis del SNU, així 
com la protecció dels recursos naturals que hi són presents. 

 
 

1.2. Criteris metodològics 
 
El mètode seguit per a l’elaboració d’aquest Pla especial s’ha fonamentat en una anàlisi per 
separat dels diferents criteris d’ordenació del sòl no urbanitzable de Llagostera. 
Posteriorment, s’ha avaluat la importància respectiva de cadascun dels criteris dins del 
conjunt, d’acord amb les circumstàncies socials i econòmiques del municipi. Josep Mª 
Mallarach, a Criteris i mètodes d’avaluació del patrimoni natural (Departament de Medi 
Ambient, Generalitat de Catalunya, 1999) descriu en detall els mètodes i models disjuntius i 
els seus avantatges. Els criteris d’ordenació utilitzats queden reflectits en l’índex temàtic i de 
plànols de la Memòria informativa del Pla especial.  
 
Durant la redacció del pla s’han portat a terme diferents presentacions i debats públics, a 
més de les exposicions públiques que determina la llei, que han enriquit el seu contingut i 
han permès contrastar els punts de vista dels sector socials interessats en el Pla especial, de 
cara a facilitar-ne el consens. 
 
Amb el mètode utilitzat, el Pla especial determina rigorosament el sòl no urbanitzable que cal 
preservar per donar compliment a l’article 9 de l’esmentada Llei 6/98, modificat pel Reial 
Decret 4/2000 (vegeu apartat 1.1). Així, i d’acord amb el redactat concret d’aquesta 
normativa, el Pla especial determina el sòl no urbanitzable a preservar pel seus valors 
paisatgístics, històrics, arqueològics, científics, ambientals, culturals, de riscos naturals i de 
limitacions o servituds per a la protecció del domini públic, així com pel valor agrícola, 
forestal, ramader o per les seves riqueses naturals. 
 
Per tal de deixar constància del rigor i solidesa del mètode utilitzat, la figura següent mostra 
de manera explícita les seves principals característiques.  
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Figura 1.2.1. Procés d’elaboració dels treballs del Pla especial de regulació d’usos del sòl no urbanitzable de Llagostera 
(Els quadres en trama clara indiquen els documents resultants de cada fase. Els quadres en trama fosca indiquen les accions de participació pública) 

1. Inventari i descripció 

2. Anàlisi i diagnosi de la 
realitat territorial. Proposta 

d’intervenció 

 
4. Redacció definitiva 

3. Proposta inicial 
d’objectius i normativa 

Memòria informativa Memòria d’ordenació 
(proposta inicial) 

Memòria d’ordenació 
(proposta final) 

Fòrum de debat  
Fas ’ordenació 

Inici de la tramitació municipal / 
comissió d’urbanisme 

Fase d’exposició pública
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1.3. Objectius del pla especial 
 
Són objectius del Pla especial de regulació d’usos del sòl no urbanitzable de Llagostera 
els següents: 
 
• Promoure un model integrat del paisatge forestal, rural i urbà del municipi que 

contempli els processos, naturals i humans, que integren aquest paisatge i en 
faciliti la continuació. 

 
• Determinar la ubicació dels sòls no urbanitzables d’especial protecció (per raó del 

medi físic, patrimoni natural, patrimoni humà, infrastructures...) i establir les seves 
regulacions. 

 
• Ordenar o traslladar fora del SNU aquells usos i activitats que no siguin compatibles 

amb el model de paisatge fixat (urbanitzacions de muntanya, activitats comercials i 
industrials, tancaments de finques i parcel·les, activitats extractives i altres). 

 
• Pautar el creixement urbà lineal en el SNU a l’entorn de les principals xarxes 

viàries.  
 
• Estructurar i millorar la xarxa de camins rurals i ramaders com a sistema de 

comunicació adequat del municipi. 
 
• Promoure l’impuls i/o la conservació de l’activitat rural, forestal i de lleure com a 

processos estructuradors del manteniment del paisatge cultural del municipi, si cal 
amb el suport de mecanismes de custòdia del territori. 

 
• Garantir la presència de connectors ecològics i/o paisatgístics entre els espais 

d’interès natural del municipi. 
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2. Situació territorial i àmbits del terme municipal 
 
 
2.1. Encaix territorial del municipi 
 
Llagostera es el municipi de la comarca del Gironès situat més al sud, encaixat entre 
les comarques de la Selva i el Baix Empordà.  
 
La part central i nord del municipi està formada per una plana on es concentra la 
major part de la població, inclòs el nucli urbà de Llagostera, en un turó que s’enfila fins 
als 160 m. d’altura. Aquesta plana està creuada per un conjunt de cursos d’aigua de 
poc cabal (riera de la Verneda, de Cagarella, de Banyaloques, de Gotarra, de Can 
Sabater i de Benaula cap a l’oest, riu Ridaura cap a l’est) que fan que una bona part 
del territori a la seva vora hagi de ser considerada com a zona inundable. La plana 
central de Llagostera ha estat aprofitada de fa temps per a l’activitat agrícola, de 
manera que el paisatge està format principalment per camps de conreu, on dominen 
els conreus herbacis de secà, alternats en determinats casos amb petites clapes de 
bosc (alzines, pins, sureres i roures). 
 
Pel contrari, existeixen dues zones del municipi de Llagostera on el paisatge és força 
diferent: 
 
- D’una banda, el sector sud del territori, que forma part del massís de Cadiretes o de 

l’Ardenya, a la serralada litoral catalana. Aquí, el relleu està format per muntanya 
baixa (el punt més alt, el Puig de Cadiretes, assoleix els 519 m.) que dona lloc a un 
paisatge ondulat que manté una important massa forestal, principalment d’alzines, 
sureres i pins. En aquesta zona, i fruit del creixement urbanístic desordenat de la 
dècada dels 70, hi ha la presència d’algunes urbanitzacions gens integrades en el 
paisatge que representen un important impacte sobre el medi. 

 
- D’altra banda, el sector nord-oriental del terme municipal forma part dels 

contraforts meridionals de la serra de les Gavarres. Els turons de la zona són poc 
elevats (fins a 216 m. al turó de can Bóta) però també mantenen importants boscos 
de pins, alzines i sureres. 

 
Per a una major comprensió de la distribució territorial de Llagostera es pot consultar 
el plànol I1.  
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Figura 2.1.1. Situació territorial de Llagostera 
 

Situació territorial del municipi de Llagostera (en vermell). S’observa la plana central, creuada per 
rieres, i les corbes de nivell corresponents al massís de Cadiretes (S) i a les Gavarres (NE) molt menys 
evidents..  
(Font: Sistema d’Informació Ambiental, Departament de Medi Ambient). 

 
 

mar Mediterrània 

la Selva 

el Baix Empordà el Gironès

 
Els límits del terme municipal de Llagostera configuren el perímetre extern del Pla 
especial i estan formats per: 
 
• Al sud i sud-est, el massís de Cadiretes, i més concretament, d’oest a est, els 

topònims següents: la riera de Benaula, al seu tram superior; la carretera GI-681 
entre Can Noguera i el coll de Terra Negra; la urbanització de la Font-Bona; la font 
de Dalmau; el puig de Cadiretes, que és el punt més meridional del terme; el puig 
de l’Avi; l’ermita de Sant Baldiri; el puig de Matxacuca; can Duran i can Tallades.  

 
• A l’est, entre les muntanyes de les Gavarres i de Cadiretes, la vall del riu Ridaura. 
 
• Al nord-est, els contraforts meridionals de la serra de les Gavarres, i més 

concretament, d’est a oest: la part alta de la riera de Salenys fins a la font de 
Panedes; can Cateura; can Moretó i la zona al nord del Tossal de can Bóta.  

 
• Al nord i l’oest, la plana creuada per les diverses rieres. Els límits en aquesta zona 

són, de nord a sud:  la riera de la Verneda; la riera Cagarella i la riera de Benaula. 
En alguns trams, el límit municipal travessa la plana sense referències geogràfiques 
concretes, especialment als dos costats de la riera de Benaula. 
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Els límits interiors del Pla especial venen determinats pel sòl urbà i urbanitzable del 
municipi, concentrats en diferents unitats:  
 
• El nucli urbà de Llagostera (sòl urbà i urbanitzable), el límits del qual és: des de la  

conjunció de la C-65 amb els carrers del Ramal i de Panedes, al nord-oest del nucli 
urbà, cap al sud-oest, pel carrer del Ramal, fins a la conjunció amb la carretera de 
Caldes (GI-674); segueix al sud pel carrer de Canalejas fins a la carretera de Toses; 
segueix la carretera de Toses fins el camí de ca la Santa, que pren cap a l’est fins 
passar el camí de can Gotarra; torna al sud, paral·lel al camí de can Gotarra per 
l’est, fins just abans del punt de trobada entre aquest camí i l’avinguda de l’Esport; 
passa pel sud de l’avinguda de l’Esport, més enllà de la zona esportiva, fins trobar 
aquesta mateixa avinguda, que continua a l’est fins a la C-35; gira al nord cap al 
cementiri, que voreja per l’est; per sobre el cementiri, gira a l’oest, sobre el carrer 
Ricard Casademont; gira al nord pel carrer Costa Brava fins a la carretera C-65, que 
ressegueix a l’est fins a la zona industrial al voltant del carrer Indústria, al sud de la 
carretera; després de vorejar aquesta zona industrial, retroba la C-65, la travessa, i 
segueix al nord pel carrer Migjorn, gira a l’oest pel carrer Mestral, al nord pel carrer 
Xaloc, i de nou a l'oest pel carrer Gregal; aquí el límit torna a ser difícil de fixar, fa 
una petita entrada al nord, i retorna al sud, passada la pista cap a Gaià, per tornar a 
trobar la C-65, que segueix al nord-oest fins al punt de partida (vegeu la delimitació 
gràfica al plànol I1).   

 
• La urbanització Els Escuts (o Llagostera Residencial) a l’est del nucli urbà i 

pràcticament integrada en el mateix com una sola unitat. Aquesta urbanització 
disposa dels serveis municipals bàsics. 

 
• El conjunt format per les urbanitzacions de La Canyera, La Mata i Mont-Rei, a l’oest 

del nucli urbà.  L’ajuntament està treballant per assentar aquest conjunt com una 
zona de creixement urbanístic del municipi. 

 
• La urbanització Selva Brava, al sud del municipi, i a tocar de l’espai d’interès natural 

del massís de les Cadiretes. Es tracta d’una urbanització apareguda durant el 
creixement urbanístic poc controlat i desordenat de la dècada dels setanta, i 
representa un dels principals problemes urbanístics del municipi, ja que hi manquen 
alguns serveis bàsics. 

 
• La urbanització Font-Bona, també al sud del municipi. Presenta les mateixes 

característiques generals que l’anterior, amb la diferència que es troba rodejada 
totalment per l’espai d’interès natural del massís de Cadiretes. 
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Figura 2.1.2. Sòl urbanitzat a Llagostera 

(Font: Sistema d’Informació Ambienta  Departament de Medi Ambient). 
En verd, els espais del PEIN a Llagostera 

l,

 
 

Font Bona

Selva Brava

La 
Canyera 
La Mata

Llagostera 
Residencia

Nucli 

D’altra banda, cal indicar la presència de diversos veïnats dins del terme municipal, 
alguns amb parròquia pròpia (Panedes i Sant Llorenç) i d’altres (Bruguera, Gaià, 
Cantallops, Pocafarina, Llobatera...). Aquests veïnats, que representen un important 
patrimoni històric i arquitectònic del municipi, estan situats en SNU, i acostumen a 
presentar una poblament bastant disseminat. 
 
L’extensió total del terme municipal de Llagostera és de 76,32 km2, dels quals el 
96,5% és sòl no urbanitzable i, per tant, es troba inclòs en l’àmbit d’aquest Pla 
especial. La taula següent mostra la comparació dels usos del sòl a Llagostera i a la 
comarca del Gironès. 
 

 
Taula 2.1.1. Comparació d’usos del sòl  

 

Classes d’ús Gironès (% 1997) Llagostera (% 1997)
Llagostera (km2 

1997) 
Sòl urbà / urbanitzable 6,5 3,5 2,7 

Sòl agrícola 31,9 32,4 24,7 
Sòl forestal  

(inclou matollars i 
erms) 

61,4 64,1 48,9 

 

(Font  elaboració pròpia a part  del Mapa d’usos del sòl 1997, Sistema d’Informació Ambiental, Departament de 
Medi Ambient)

: ir
 

 
 
Les dades de la taula adjunta sintetitzen els usos del sòl en tres tipus bàsics, cosa que 
permet comparar aquests usos entre Llagostera i el Gironès, malgrat que els números 
que es presenten són aproximats.  
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S’observa com Llagostera segueix el patró general de la comarca del Gironès, ja que en 
ambdós territoris predomina la superfície forestal, seguida de l’agrícola, amb un lleuger 
increment percentual del sòl forestal en detriment de l’urbanitzat.  

 
 

Figura 2.1.3. Usos del sòl al municipi de Llagostera (1997) 

 

(Fon : Sistema d’Informació Ambiental, Departament de Medi Ambient) t
Els colors vermell, rosat i gris corresponen a sòls urbanitzats; els verds fosc i clar i el marró 
corresponen a zones forestals, i el groc i el verd intermig (a la plana central) a conreus de 
secà i regadiu respectivament. 

 
 

La figura anterior mostra com la plana central i nord-occidental del municipi de 
Llagostera està ocupada, en bona part, per conreu, majoritàriament de secà. Per 
contra, les zones muntanyoses del sud i el nord-est presenten importants masses 
forestals. També permet observar la situació de les dues urbanitzacions al sud del 
municipi (Selva Brava i Font-Bona) ubicades al massís de Cadiretes. Per analitzar 
aquesta situació amb major detall, consulteu els plànols I1 i I2. 
 
A continuació fem una breu descripció de l’entorn sòcio-econòmic de Llagostera, tot i 
que remetem el lector a l’auditoria municipal (Document I. Memòria descriptiva) si es 
vol disposar de més informació al respecte. Actualment Llagostera té una població de 
6.035 habitants, segons dades recents del padró municipal.  
Respecta a la població activa (Vegeu Taula 2.1.2.), una bona part es dedica a la 
indústria (52,7%) i als serveis (39,4%) mentre que el sector primari (bàsicament 
agricultura i ramaderia) té un pes relatiu menor (7,9%) però força superior al 2,6% del 
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conjunt de la comarca del Gironès. Malgrat aquesta proporció inferior, la població 
dedicada al sector primari és la més relacionada amb els usos del sòl no urbanitzable 
del municipi. 
 

Taula 2.1.2. Població activa dins del municipi de Llagostera 
 

Característiques Sector 
primari 

Sector 
secundari

Sector 
terciari Total 

Resideixen i treballen a Llagostera 111 640 431 1.182 
Resideixen fora però treballen a Llagostera 17 215 207 439 
Total treballadors al municipi de Llagostera 128 855 638 1.621 

(Font  IDESCAT, 1996) :
 
 
 
En un sentit econòmic i social, Llagostera forma part de l’anomenada “segona corona 
urbana” de Girona, cosa que significa que hi ha una important mobilitat entre aquestes 
dues poblacions.  
 
Finalment, cal destacar la demanda existent de sòl industrial al municipi, ja que 
presenta uns preus sensiblement inferiors als de la costa més propera. 
 
 
2.2. Els territoris de Llagostera 
 
Al municipi de Llagostera, i a grans trets, podem diferenciar dos grans àmbits 
territorials i paisatgístics: 
  
• La plana central i nord-occidental, ubicada al voltant del nucli urbà. Es tracta d’un 

terreny molt suau, amb una altura d’entre 110 i 170 m. i creuat per diverses rieres i 
torrents. El resultat és una zona molt adequada per al conreu, per la qual cosa el 
territori ha estat ocupat des de fa anys i el paisatge s’ha geometritzat. Actualment 
hi domina el conreu extensiu de secà, mentre que el de regadiu és més escàs.  
 
Aquest paisatge agrícola sovint presenta petites clapes de bosc de gran importància 
paisatgística i ecològica, per la biodiversitat que representen i la seva funció 
connectora entre espais d’interès natural. En algunes zones, però, el bosc autòcton 
ha estat substituït per plantacions d’eucaliptus o pi insigne. També en aquesta zona 
hi ha instal·lades la major part de les explotacions ramaderes del municipi (vegeu 
plànol I6). Cal indicar que alguns espais agrícoles entre rieres presenten un 
important risc d’inundació en època de pluges abundoses. 

 
És en aquesta plana de Llagostera on es preveu una important pressió urbanística 
en els propers anys, per part de persones que busquen un habitatge (permanent o 
temporal) amb terreny associat. 
 

• Les muntanyes de la perifèria. Dins d’aquest àmbit cal diferenciar dos sectors: 
 
- Les muntanyes del massís de Cadiretes, al sud del municipi, presenten un perfil 

format per turons suaus de poca alçada (poc més de 500 m. les parts més altes) 
amb nombrosos cursos d’aigua de cabal poc important i amb una alta 
estacionalitat. El paisatge dominant és forestal, amb importants boscos d’alzines, 
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sureres i pins. En algunes zones, l’impacte paisatgístic de les urbanitzacions mal 
controlades en el seu moment és elevat (urbanitzacions Selva Brava i Font-Bona). 

 
- Les muntanyes de les Gavarres, al nord-est del municipi, presenten un paisatge 

similar al de Cadiretes, malgrat que l’extensió i l’altura assolides dins del terme 
municipal de Llagostera són inferiors. En aquest cas, el problema derivat de les 
urbanitzacions incontrolades no hi és present, però sí que existeix un antic projecte 
de construcció d’un aeròdrom que suposaria un important impacte ambiental. 
 
 

a) Unitats territorials 
 
En els dos tipus de paisatges anteriors podem distingir diferents unitats territorials que 
els conformen: 
 
 
• A la plana 
 
- Àrees de paisatge agrícola 
 
Bona part del territori de la plana de Llagostera està ocupada per l’agricultura. Entre 
els principals elements de les àrees de paisatge agrícola del municipi hi trobem: 
 

- Conreus extensius de secà. És el paisatge dominant, i de bon tros, a la plana 
de Llagostera. La fertilitat de la terra solcada de rieres ha generat la 
compartimentació del territori de manera perpendicular als cursos d’aigua, 
generant un paisatge eminentment agrícola, però que manté, sovint, clapes 
disperses de bosc que diversifiquen el paisatge. L’arquitectura tradicional, en 
forma de masos, es troba ben representada en aquest espai.  

 
- Conreus de regadiu. Molt menys importants que els anteriors en extensió, 

acostumen a anar associats a cursos fluvials.  
 
- Corredors de protecció: El manteniment de l’ús agrícola del sòl de la plana de 

Llagostera és el destí apropiat d’aquest territori. Cal, però, mantenir també una 
certa diversitat ecològica i del paisatge, mitjançant la conservació de clapes de 
bosc disperses i de marges de camps arbustius i arbrats que garanteixin la 
connectivitat ecològica a través del territori. 

 
 
- Àrees de paisatge fluvial 
 
Son espais dignes de protecció pel seu valor ambiental i paisatgístic, per la seva funció 
en l’estructuració del territori i pel seu paper de connectors entre diferents espais 
d’interès natural. 
 
Per tots aquests motius, cal preservar les àrees de paisatge fluvial de Llagostera del 
procés constructiu, i aquesta protecció ha d’anar dirigida a aturar la degradació del seu 
estat i mantenir el seu caràcter eminentment agrícola i natural (aquest aspecte es 
contemplarà en la memòria d‘ordenació). Tanmateix, la regulació de la construcció en 
aquestes àrees també va lligada a minimitzar els efectes del risc d’inundació que 
presenten. 

Memòria informativa 
Pla especial de regulació d’usos del Sòl no urbanitzable de Llagostera 

19



 

 
Entre els elements de les àrees de paisatge fluvial de Llagostera hi ha: 
 

- Corrents d’aigua. Els cursos d’aigua que travessen el municipi de Llagostera es 
poden classificar en quatre grups segons el seu traçat: 

 
-   Corrents que provenen del massís de Cadiretes, al sud, i abandonen el 

municipi per la part occidental de la plana. És el cas majoritari, i pertanyen a 
aquest grup la riera de Benaula, el torrent de can Sabater i la riera de Gotarra. 

 
-   Corrents que provenen del massís de Cadiretes, al sud, i abandonen el 

municipi per la part oriental de la plana. Hi ha un únic cas, però es tracta del 
curs d’aigua més important del municipi, el riu Ridaura,  

 
-   Corrents que provenen de les Gavarres, al nord-est, i abandonen el municipi 

per la part occidental de la plana. És el cas de les rieres de Banyaloques, de la 
Resclosa i de la Verneda (al límit nord del municipi). 

 
-   Corrents que provenen de les Gavarres, al nord-est, i abandonen el municipi 

per la part oriental de la plana. És el cas menys freqüent, i solament destaca 
la riera de Salenys, afluent del Ridaura al límit oriental del terme municipal. 

 
Els cursos d’aigua superficials, malgrat que una bona part de l’any puguin anar 
secs, són límits físics territorials que impliquen marges, vessants, canvis 
topogràfics, canvis de vegetació i perill d’inundació. Els escolaments no són 
estrictament el llit per on circula l’aigua, sinó que abasten un marge d’influència 
bastant ample a cada ribera.  

 
-  Vegetació de ribera: Les terres a la vora dels cursos d’aigua superficials de 

Llagostera presenten unes condicions idònies per al creixement de la vegetació. 
Són terres riques en nutrients i amb abastament d’aigua assegurat, és a dir, un 
lloc ideal per a l’explotació agrària. L’home ha anat guanyant terrenys als boscos 
de ribera mediterranis que creixien de forma natural als marges de les rieres de 
Llagostera, fins a reduir-los en molts casos a línies primes de vegetació o 
convertir-los en plantacions geomètriques, normalment pollancredes, que 
acompanyen el recorregut de l’aigua. Hi destaquen les pollancredes de la part 
alta de la riera de Gotarra (zona de Cadiretes), a la riera de la Resclosa (sector 
nord-oriental del municipi) i, les més extenses, a l’espai situat entre les rieres de 
Cagarella, Gotarra i Banyaloques, a l’oest del terme municipal. 

 
En un paisatge dominat pel relleu pla i monòton i pels camps de conreu extensiu, 
les rieres i la vegetació que les ressegueix representen un punt de referència 
visual, així com un element sinuós que trenca la geometria del paisatge agrícola 
de la plana de Llagostera. El manteniment de les plantacions de ribera i la 
reconversió dels terrenys adjacents als cursos d’aigua en bosc de ribera, com 
més continu possible, és el destí natural d’aquests terrenys. 

 
 

- Àrees de paisatge antropitzat: els veïnats 
 
Son àrees de la plana de Llagostera, dins d’un marc eminentment agrícola, on es 
detecta un alt nivell d’antropització del medi rural. Aquí, la població no funciona segons 
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l’esquema del nucli urbà compacte que s’estén com una taca d’oli cap a la perifèria. 
L’estructura natural del territori ha propiciat l’existència d’una xarxa de nuclis 
d’infrastructures i d’usos diversos, capaços de donar suport a una ciutat dispersa.  
 
Coneixedor històric del risc d’habitar la plana inundable, l’home ha anat construint 
aquests veïnats als careners situats entre valls. Així, el veïnat de Penedes es troba 
entre la plana del Ridaura i la plana de la riera de la Resclosa, a l’est del terme 
municipal; el veïnat de Sant Llorenç, al sud, entre el Ridaura i la riera de Gotarra, i així 
successivament. 
 

 

 
Veïnat de Penedes 

 
 
• A les muntanyes 
 
- Àrees de paisatge forestal 
 
Es tracta de les zones del territori de Llagostera on la massa forestal és la que domina 
el paisatge i defineix la imatge física que es percep. A grans trets, podem situar el seu 
límit físic a la cota d’altitud 170 m.  
 
Es presenta en dues zones del municipi (les Gavarres i massís de Cadiretes) i els dos 
casos tenen la consideració d’espais d’interès natural, per la qual cosa la normativa de 
caràcter supra-municipal haurà d’establir les servituds d’aquest règim de sòl. 
 
Els principals elements paisatgístics d’aquestes àrees són: 
 

- Boscos: La difícil accessibilitat de la zona de muntanya i les facilitats de la plana 
han fet que l’home no hagi ocupat excessivament les muntanyes de Llagostera. 
Per això, es mantenen importants masses forestals, entre les quals boscos de 
sureres, que han propiciat, al llarg de la història, l’aparició al municipi d’indústries 
relacionades amb el suro, sovint ubicades prop dels boscos més accessibles. 

 
- Escolaments. El relleu accidentat canalitza l’aigua per les zones de major 

pendent, formant barrancs i valls sovint ombrívoles i de vegetació abundant.  
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- Camins. El mateix relleu accidentat que determina els escolaments d’aigua ha 
fet que, tradicionalment, en aquestes zones de muntanya les comunicacions es 
fessin a través de les carenes dominants, de pendent molt més suau. Cal garantir 
la preservació dels camins careners tradicionals de Llagostera com a elements 
vertebradors del paisatge del municipi. 

 
 

- Urbanitzacions 
 
Son àrees d’antiga invasió del sòl no urbanitzable per a usos residencials, permanents 
o temporals (vegeu 5.2.2) que poden presentar un fort impacte paisatgístic en el 
territori de Llagostera. Malgrat que aquest sòl avui en dia s’hagi de catalogar com a 
urbà, cal delimitar-ne clarament els límits i impedir-ne un nou creixement en extensió. 
 
A les muntanyes de Llagostera aquest impacte es detecta principalment a la zona de 
Cadiretes, amb les urbanitzacions Selva Brava i Font-Bona. 
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3. Descripció de l’entorn físic 
 
 
3.1. Clima i meteorologia 
 
Les dades relatives al clima i la meteorologia del municipi de Llagostera s’han obtingut 
de 3 fonts d’informació diferents: 
 
- Atlas Agroclimático Nacional de España, del Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación corresponents a l’estació meteorològica de Girona (P-370). 
 
- Instituto Nacional de Meteorología, les dades del qual, però, són força antigues, i 

s’han considerat de manera superficial en aquesta memòria descriptiva. 
 
- Servei de Meteorologia de Catalunya (SMC) de la Direcció General de Qualitat 

Ambiental de la Generalitat de Catalunya. Aquesta entitat disposa, a Cassà de la 
Selva (municipi veí) d’una estació meteorològica del Departament d’Agricultura, 
Ramaderia i Pesca (DARP), que va entrar en funcionament al 1993 i de la qual es 
té informació continuada. 

 
Les dades de l’Atlas Agroclimático Nacional de España del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación són les corresponents a l’estació meteorològica de Girona (P-
370), i fan referència únicament a dades mensuals de pluviometria mitja i de 
temperatura.  
 
 

Taula 3.1.1. Dades de caracterització de l’estació meteorològica de Girona (P-370) 
 

   Carac. N. anys Període Coordenades 
Provínci

a 
Estaci

ó Clau T P T P T P Lat. º Long. 
º 

Alt 
(m) 

Girona Girona P-370 + + 46 46 1931-
80 

1931-
80 41º59’ 6º36’E 39 

 

T Temperatura; P Pluviometria mitja 
(Font  Atlas Agroclimático Nacional de España; Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 1986). :

 
 

Taula 3.1.2. Dades de variables meteorològiques de l’estació de Girona (P-370) 
 

Paràmetre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
PM (mm) 44,8 50,1 80,1 71,7 77,0 58,7 39,6 61,4 87,4 106,4 57,3 70,7 
TMA (º) 18,4 20,6 23,0 25,2 28,3 32,7 34,8 34,3 31,5 27,0 21,8 18,3 
TMM (º) 12,9 14,3 16,6 18,9 22,5 26,5 29,7 29,2 26,2 21,4 16,5 13,1 
Tmm (º) 1,3 2,2 4,5 6,8 10,3 13,9 16,7 16,7 14,4 9,8 5,1 2,3 
Tma (º) -4,7 -3,8 -1,4 1,2 4,8 9,3 12,9 12,3 8,9 3,2 -1,2 -3,4 

 

PM pluviometria mitja; TMA temperatura màxima absoluta; TMM temperatura mitja de les màximes; Tmm temperatura 
mitja de les mínimes; Tma temperatura mínima absoluta. 
(Font  Atlas Agroclimático Nacional de España; Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 1986). :
 
 
Les dades del Servei de Meteorologia de Catalunya corresponen a una estació 
meteorològica de la xarxa de control del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca 
(DARP) situada en el terme de Cassà de la Selva. Aquest servei ha facilitat les dades 
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climàtiques corresponents als valors mitjans mensuals obtinguts entre els anys 1995 i 
2000. 
 
 

Taula 3.1.3. Dades de l’estació meteorològica del DARP  
a Cassà de la Selva 

 
Estació X UTM Y UTM Z (m)

Cassà de la Selva 494.050 4.636.080 176 
 

(Font: Servei de Meteorologia de Catalunya. DMA). 
 
 
Les dades rebudes corresponen als valors mensuals en el període 1995-2000 de les 
variables següents (les dades de 1993-1994, per problemes tècnics a l’inici del 
funcionament de l’estació, són molt incomplertes, i per aquest motiu no s’han facilitat): 
 
- Tmit: Temperatura mitjana mensual, en graus Celsius (ºC) 
- Txab: Temperatura màxima absoluta, en graus Celsius (ºC) 
- Tnab: Temperatura mínima absoluta, en graus Celsius (ºC) 
- Txmi: Temperatura mitjana mensual de les màximes diàries, en graus Celsius (ºC) 
- Tnmi: Temperatura mitjana mensual de les mínimes diàries, en graus Celsius (ºC) 
- NG: Nombre de dies de glaçada 
- PPT: Precipitació mensual total, en mil·límetres (mm) unitat equivalent a litres/m2 
- P24h: Precipitació màxima acumulada en 24 hores, en mil·límetres, mm 
- NPPT: Nombre de dies de precipitació 
- Hrmi: Humitat relativa mitjana mensual, en tant per cent (%) 
- RS: Irradiació solar global mitjana mensual, en megajoules/m2 
- VV: Velocitat mitjana del vent, en metres per segon (m/s) 
- VVx: Mitjana mensual de les velocitats del vent màximes diàries, en m/s 
 
L’asterisc (*) que apareix al costat d’algunes dades mensuals indica que d’aquell mes 
es disposa d’entre un 50 i un 80% de les dades possibles, de manera que el valor pot 
ser poc representatiu: 
 
 

Taula 3.1.4.  Dades climàtiques de l’estació de Cassà de la Selva (el Gironès) 
 

1995 gen feb mar abr mai jun jul ago set oct nov des anual
Tmit  (°C) 6.6 9.0 -- 11.5 15.0 18.2 23.0 21.8 16.9 16.7 10.7 8.9 14.3 
Txab  (°C) 20.0 21.7 -- 25.8 28.3 30.2 32.9 33.9 29.4 26.4 23.9 20.2 33.9 
Tnab  (°C) -6.3 -1.3 -- -0.3 1.1 8.2 9.0 11.1 4.9 6.3 -2.9 -0.2 -6.3 
Txmi  (°C) 13.6 15.9 -- 18.9 21.5 24.0 29.6 28.4 22.9 22.6 17.5 14.2 20.7 
Tnmi  (°C) 0.5 2.5 -- 4.2 7.6 11.8 15.8 15.6 10.6 11.4 4.7 4.3 8.0 

NG 13 5 -- 1 0 0 0 0 0 0 3 2 27 
PPT  (mm) 9.4 4.8 -- 0.0 0.2 0.0 2.4 108.0 45.8 36.4 86.6 138.2 431.8 
P24h (mm) 6.2 2.8 -- 0.0 0.2 0.0 2.4 63.6 19.2 13.4 45.2 33.0 63.6 

NPPT 8 6 -- 0 1 0 1 15 14 20 22 24 111 
HRmit  
(%) 

74 81 -- 75 75 76 72 76 79 89 83 89 79 

RS (MJ/m2) 7.0 9.6 -- 18.1 20.1 18.4 22.4 15.7 13.0 10.7 7.3 4.6 13.3 
VV  (m/s) 2.0 1.6 -- 1.9 1.9 1.5 1.8 1.6 1.6 1.4 1.6 1.7 1.7 
VVx  (m/s) 7.8 6.6 -- 7.8 7.6 7.0 7.6 7.6 7.5 6.1 6.6 7.1 7.3 
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1996 gen feb mar abr mai jun jul ago set oct nov des anual
Tmit  (°C) 9.0 6.3 8.6 11.9 14.6 19.6 -- 21.4 16.6 13.5 10.0 8.9 12.7 
Txab  (°C) 19.6 16.3 20.0 21.7 27.4 32.5 -- 31.1 28.8 26.1 21.0 18.0 32.5 
Tnab  (°C) -0.8 -6.9 -2.0 -2.7 2.2 6.3 -- 9.0 5.8 2.8 -2.8 -3.5 -6.9 
Txmi  (°C) 13.9 12.5 14.3 17.9 21.0 26.4 -- 27.7 23.2 19.9 15.2 12.9 18.6 
Tnmi  (°C) 4.1 0.6 3.3 5.9 7.5 12.5 -- 14.9 10.2 8.2 5.1 4.8 7.0 

NG 2 12 5 2 0 0 -- 0 0 0 4 5 30 
PPT  (mm) 223.2 64.4 90.2 68.0 7.6 61.4 -- 27.6 43.2 23.0 80.4 208.8 897.8
P24h (mm) 85.4 19.8 20.2 26.0 4.0 27.2 -- 12.8 15.6 4.0 21.0 101.0 101.0

NPPT 29 14 17 13 7 9 -- 10 10 20 19 23 171 
HRmit  
(%) 

94 80 86 80 79 76 -- 77 80 85 88 92 83 

RS (MJ/m2) 4.4 9.9 11.6 15.0 21.7 21.4 -- 17.6 13.7 9.5 5.5 4.1 12.1 
VV  (m/s) 1.5 1.9 1.6 1.8 1.8 1.8 -- 1.8 1.6 1.4 1.8 1.7 1.7 
VVx  (m/s) 7.0 7.8 6.9 8.0 8.0 7.6 -- 8.1 7.4 6.4 7.9 7.3 7.5 

 
1997 gen feb mar abr mai jun jul ago set oct nov des anual

Tmit  (°C) 7.3 8.1 10.8 12.7 16.4 18.8 20.9 22.6 18.9 16.2 11.1 6.9 14.3 
Txab  (°C) 17.4 19.9 27.1 26.1 29.4 29.3 31.8 33.1 29.7 31.6 21.4 16.9 33.1 
Tnab  (°C) -2.3 -2.2 0.1 0.4 0.9 6.8 9.0 9.3 8.5 -1.1 0.2 -3.7 -3.7 
Txmi  (°C) 12.6 16.3 19.6 19.4 23.0 24.2 27.5 29.2 26.2 22.9 16.7 13.5 20.9 
Tnmi  (°C) 3.0 1.8 2.9 5.4 9.2 12.9 14.0 16.2 12.5 10.4 5.8 1.8 8.1 

NG 10 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 9 28 
PPT  (mm) 91.6 7.8 1.6 28.2 6.6 111.6 20.4 70.6 28.8 62.0 122.0 69.6 620.8
P24h (mm) 16.6 2.8 0.2 11.4 3.4 30.6 9.4 38.8 16.6 29.4 57.6 33.4 57.6 

NPPT 26 18 8 11 8 11 7 10 17 15 24 22 177 
HRmit  
(%) 

94 88 74 76 74 83 77 82 84 83 91 89 83 

RS (MJ/m2) 4.9 10.7 16.2 17.8 20.4 18.3 20.8 18.1 15.5 10.5 6.3 5.2 13.7 
VV  (m/s) 1.4 1.4 1.8 1.9 2.0 1.8 1.7 1.5 1.4 1.5 1.4 1.3 1.6 
VVx  (m/s) 6.4 6.1 7.3 8.1 8.4 8.1 7.5 9.5 10.4 11.2 9.9 8.5 8.5 

 
1998 gen feb mar abr mai jun jul ago set oct nov des anual

Tmit  (°C) 7.3 7.9 10.3 10.9 15.7 19.5 22.8 22.5 18.9 13.9 8.4 7.0 13.8 
Txab  (°C) 19.1 20.9 23.6 24.6 26.9 30.9 34.5 33.9 30.3 24.5 21.3 20.8 34.5 
Tnab  (°C) -4.9 -1.5 -3.4 -1.3 3.0 5.9 12.9 11.4 8.1 2.6 -6.6 -4.2 -6.6 
Txmi  (°C) 13.2 15.7 17.4 17.9 22.1 25.2 29.2 29.6 25.1 20.8 15.1 13.3 20.4 
Tnmi  (°C) 2.3 1.9 3.3 3.6 8.5 13.4 15.6 15.6 12.7 7.9 2.3 1.4 7.4 

NG 9 7 4 3 0 0 0 0 0 0 9 13 45 
PPT  (mm) 29.2 37.2 4.4 84.6 103.9 62.9 20.6 45.3 77.6 65.4 43.4 145.2 719.7
P24h (mm) 9.4 22.0 2.8 18.1 38.0 28.6 15.7 17.6 17.2 18.6 22.1 97.6 97.6 

NPPT 17 17 8 14 9 6 2 4 12 15 9 13 126 
Hrmit  (%) 88 88 78 81 79 80 74 75 82 86 78 85 81 
RS (MJ/m2) 5.8 10.5 14.1 16.9 19.4 21.2 22.6 18.1 14.4 11.2 6.9 5.7 13.9 
VV  (m/s) 1.5 1.4 1.7 1.9 1.6 1.7 1.8 1.6 1.7 1.4 1.4 1.5 1.6 
VVx  (m/s) 9.2 8.9 11.9 13.7 11.7 11.6 11.6 11.4 12.1 10.8 10.4 10.2 11.1 
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1999 gen feb mar abr mai jun jul ago set oct nov des anual
Tmit  (°C) 6.8 6.9 9.5 11.6 16.8 19.3 22.5 23.3 19.6 15.5 8.1 6.5 13.8 
Txab  (°C) 18.6 19.1 22.2 26.3 27.6 31.8 31.9 34.2 32.1 24.0 21.3 20.8 34.2 
Tnab  (°C) -1.9 -7.2 -2.2 -0.4 6.1 8.6 12.0 14.5 9.0 3.8 -5.9 -4.5 -7.2 
Txmi  (°C) 13.2 13.7 16.2 18.2 23.0 25.9 29.0 29.3 26.3 21.7 14.8 13.4 20.3 
Tnmi  (°C) 1.5 0.7 2.9 4.8 10.4 12.5 15.5 17.0 13.5 9.9 1.8 0.4 7.5 

NG 9 13 5 1 0 0 0 0 0 0 11 14 53 
PPT  (mm) 136.4 1.6 57.3 52.4 88.9 59.3 29.0 28.4 128.8 63.0 62.6 28.4 736.1
P24h (mm) 26.9 0.2 28.8 13.2 24.5 24.5 17.2 25.6 52.6 32.4 41.6 23.8 52.6 

NPPT 17 8 12 13 13 7 5 5 11 16 12 13 132 
HRmit  
(%) 

88 76 82 84 85 76 76 79 84 87 81 81 82 

RS (MJ/m2) 7.1 10.2 13.4 17.1 20.3 21.2 21.7 18.7 15.0 10.2 7.2 6.0 14.0 
VV  (m/s) 1.4 1.6 1.6 1.6 1.4 1.7 1.7 1.8 1.6 1.6 1.7 1.4 1.6 
VVx  (m/s) 9.1 10.9 11.6 12.0 11.2 11.6 13.0 12.7 11.8 11.4 11.3 9.9 11.4 
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2000 gen feb mar abr mai jun jul ago set oct nov des anual

Tmit  (°C) 5.2 8.3 10.0 11.6 16.6 19.9 21.0 22.7 19.0 14.6 9.9 -- -- 
Txab  (°C) 20.1 20.1 26.5 23.8 26.5 33.6 31.0 36.7 31.6 25.5 20.1 -- -- 
Tnab  (°C) -4.5 -2.1 -1.8 -0.5 3.5 8.4 11.6 9.8 6.5 5.4 -0.5 -- -- 
Txmi  (°C) 12.8 15.7 17.6 17.5 22.4 26.1 26.9 30.1 26.0 20.1 16.2 -- -- 
Tnmi  (°C) -0.4 2.1 2.6 4.9 10.7 13.7 14.7 15.1 12.5 9.9 4.0 -- -- 

NG 20 6 3 1 0 0 0 0 0 0 4 -- -- 
PPT  (mm) 36.2 1.8 32.0 120.6 20.0 76.0 29.2 6.6 74.4 67.4 37.4 -- -- 
P24h (mm) 13.4 0.2 8.6 53.6 7.6 44.6 14.6 3.6 27.6 25.6 12.6 -- -- 

NPPT 19 9 11 16 9 15 5 5 15 20 15 -- -- 
HRmit  
(%) 

85 85 80 86 84 80 76 72 83 89 87 -- -- 

RS (MJ/m2) 7.6 10.6 13.5 17.2 18.4 21.2 20.7 19.8 15.1 8.8 7.5 -- -- 
VV  (m/s) 1.3 1.4 1.6 1.9 1.7 1.7 1.9 1.9 1.5 1.6 1.5 -- -- 
VVx  (m/s) 8.9 9.5 11.1 12.7 10.9 11.3 13.2 12.9 11.6 10.5 10.7 -- -- 

 

(Fon  Servei de Meteo ologia de Catalunya. Departament de Medi Ambientt: r ). 
 
 
Referent als vents, i degut a què el SMC ha manifestat l’existència de problemes en els 
formats d’arxiu de les dades del vent de l’estació del DARP de Cassà, s’han buscat 
dades de l’estació de Santa Coloma de Farners (considerada pel mateix SMC com 
representativa de Llagostera) durant el període 1996-2000 de la freqüència de cada 
direcció del vent (DV, en tant per cent) i la velocitat mitjana del vent també en cada 
direcció (VV, en m/s), a més de la velocitat mitjana del vent per a tot el període i el 
percentatge de calmes (vent inferior a 0,3 m/s). Els valors obtinguts són: 
 

- Velocitat mitjana del vent: 2,2 m/s 
- Calmes (vent < 0.3 m/s): 13,9 % 

 
 

Taula 3.1.5. Dades de vent de l’estació de Santa Coloma de Farners (1996-2000) 
 

 N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WS
W W WNW NW NNW

DV 2.9 2.9 2.7 2.1 2.5 4.4 10.0 9.2 4.2 2.5 1.2 1.4 3.1 22.1 12.1 2.9 
VV 2.6 3.0 3.1 2.2 1.9 2.1 3.1 3.9 4.3 4.9 3.3 3.0 2.1 1.7 1.7 2.0 

 

(Fon  Servei de Meteo ologia de Catalunya. Departament de Medi Ambientt: r ). 
 
 

Figura 3.1.1. Dades de direcció del vent de l’estació de  
Santa Coloma de Farners (1996-2000) 
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(Font: Servei de Meteorologia de Catalunya. DMA). 
 
 
 

Figura 3.1.2. Dades de velocitats del vent de l’estació 
 de Santa Coloma de Farners (1996-2000) 
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(Font: Servei de Meteorologia de Catalunya. DMA). 
 

 
Així, els vents dominants són de l’oest - nord-oest (WNW, amb una freqüència del 
22,1%) i del nord-oest (NW, amb un 12,1%), mentre que els vents més forts són del 
sud–sud-oest (SSW, amb una velocitat mitjana de 4,9 m/s) i del sud (S, amb 4,3 m/s). 
 
El resum de mitjanes anuals corresponent al període 1995-2000, de les diverses 
variables meteorològiques mesurades en l’estació de Cassà de la Selva, són les 
següents: 
 
 

Taula 3.1.6. Variables meteorològiques de l’estació de  
Cassà de la Selva (1995-2000) 

 
Variable Valor mig anual Any 

Precipitació total acumulada 681,24  
Temperatura mitjana 13,78ºC  

Mitjana de les temperatures màximes 20,18ºC  
Mitjana de les temperatures mínimes 7,6ºC  

Temperatura màxima absoluta 36,7 2000 
Temperatura mínima absoluta -6,3ºC 1995 

Velocitat mitjana del vent 1,64 m/s  
Humitat relativa mitjana 81,6%  
Irradiació global diària 13,4 MJ/m2  

 

(Font: Servei de Meteorologia de Catalunya. Departament de Medi Ambient). 
 
 
A més de les dades aportades per les estacions meteorològiques de Cassà i Girona, cal 
destacar la informació obtinguda en una estació situada en la urbanització Mont-rei, en 
la qual es recullen dades del seguiment climàtic local recollides pel Sr. Rafael Balaguer i 
col·laboradors. 
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Taula 3.1.7. Dades de l’estació meteorològica de la  
urbanització Mont-rei  

 
Estació Altitud Latitud Longitud 

Llagostera 122.5 m 41.8170 N 2.9000 E 
 
 
De la recopilació de dades meteorològiques efectuada per aquests autors en el 
municipi de Llagostera entre 1999 i 2001, es destaquen les següents: 
 
 

Taula 3.1.8. Variables meteorològiques de l’estació de Mont-rei (1999-2000) 
 

Valor mig anual Variable 
19991 2000 20012

Temperatura absoluta 14.73ºC 19.68ºC 19.68ºC 
Temperatura màxima absoluta 7.9ºC 20.94ºC 21.09ºC 
Temperatura mínima absoluta 1.33ºC 9.11ºC 8.70ºC 
Temperatura mitjana absoluta 4.65ºC 15.03ºC 14.90ºC 

T xafog. - 16.98 16.07 
Hores<7 12.29 -6.48 -2.72 

Humitat relativa 62.38% 59.04% 57.61% 
Pressió atmosfèrica 1013.06 mb 1016.16 mb 1011.78 mb 

Precipitacions  2.07 l /m2 1.40 l /m2 1.37 l /m2

Evapotranspiració 2.28 5.26  5.46  
 

1. Les dades que es tenen comprenen des d’octubre a desembre 
2. Només es tenen dades fins al 31 de Juliol  
(Font: Elabo ació pròpia a partir de les dades obtingudes a la estació de Mont-rei).r  

 
 
3.2. Geologia i geomorfologia 
 
Les unitats geològiques presents en un territori determinat, com ara el municipi de 
Llagostera, així com la seva expressió morfològica davant els processos d’erosió-
sedimentació, són les responsables finals de quines àrees del territori són les que 
enregistren una major ocupació humana i suporten una major activitat antròpica, i 
quines no. Per aquest motiu, en els apartats següents es caracteritzen les diverses 
unitats geològiques, i la morfologia resultant, en el territori ocupat pel terme municipal 
de Llagostera. 
 
 
3.2.1. Geologia 
 
El municipi de Llagostera es troba ubicat en l’extrem nord-oriental de la Serralada 
Litoral Catalana, molt a prop del límit meridional de la depressió neògena de la Selva. 
 
Aquesta singularitat, en relació a l’emplaçament de Llagostera, condiciona les diferents 
unitats geològiques presents. La tipologia de les unitats geològiques permet distingir 
dues àrees clarament diferenciades en el municipi: 
 
- Un sector septentrional i central, de morfologia més planera i de relleu suau, 

constituït per dipòsits al·luvials de rebliment neogen de la depressió de la Selva, 
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per dipòsits al·luvials-col·luvials quaternaris dipositats per les rieres que solquen el 
territori i, finalment, per un substrat granodiorític. 
 

- Un sector meridional de relleu més acusat, el qual està configurat per un substrat 
predominantment granodiorític/granític i paleozoic.  

 
 
3.2.2. Geomorfologia 
 
La distribució espacial de les unitats geològiques condiciona la morfologia del territori 
del terme municipal de Llagostera. 
 
A grans trets, des del punt de vista morfològic i geodinàmic, es poden diferenciar dues 
grans àrees:  
 
- Una àrea plana i de relleu suau, que constitueix aproximadament la meitat de la 

superfície del terme municipal, situada al N i NW, amb uns valors mitjans de cota 
topogràfica compresos entre 130-200 m. Els pendents en aquesta àrea són 
inferiors al 5% fins a la pràctica horitzontalitat, destacant un gradient en el 
decreixement del pendent entre les àrees muntanyoses de la Serralada Litoral 
Catalana i les àrees de plana pròpiament dita. 

 
Aquesta morfologia suau, unida a la presència d’una major quantitat d’aigua en el 
subsòl (i també en les rieres més ben desenvolupades) ha estat la responsable que 
aquesta àrea del municipi sigui la que aculli el nucli urbà i la major part de les 
àrees habitades a Llagostera.  

 
- Una àrea de relleu més acusat en el sector NE i S, que conforma l’altra meitat del 

terme municipal, amb una cota màxima de 505 m. La part meridional està formada 
pels primers relleus de la Serralada Costanera Catalana, que drenen les seves 
aigües, a través de diversos torrents i rieres, cap al Ridaura i la riera Gotarra. La 
tipologia del relleu, amb pendents en general superiors al 15%, i la menor 
disponibilitat d’aigua són les darreres responsables d’una menor ocupació antròpica 
d’aquesta àrea. 
 

 
3.3. Sòls 
 
La caracterització dels sòls del terme municipal de Llagostera s’ha dut a terme atenent 
al reconeixement visual, en alguns casos, i a la tipologia habitual dels sòls que es 
desenvolupen sobre una unitat litològica determinada. 
 
Com en el cas de l’apartat de geologia, els sòls desenvolupats en el terme municipal 
Llagostera es poden agrupar en dos grans àmbits:  
 
- Sòls molt poc desenvolupats, que podem anomenar de muntanya, sobre els 

materials granitoïds que configuren la Serralada Litoral Catalana. 
 
- Sòls de les àrees al·luvials quaternàries i neògenes, desenvolupats majoritàriament 

a la meitat septentrional del terme. 
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3.3.1. Sòls de muntanya 
 
Corresponen a sòls desenvolupats directament sobre el substrat, generalment rocós, 
constituït per les diferents unitats d’edat paleozoica. 
 
En general es tracta de sòls poc profunds, litosòls, a voltes amb punts d’aflorament 
rocós i desenvolupats en àrees de pendent que actualment estan ocupades per masses 
forestals de tipologia diversa. 
 
 
3.3.2. Sòls de les àrees al·luvials neògenes i quaternàries 
 
Aquests sòls es localitzen sobre els sediments al·luvials relativament ben desenvolupats 
de les rieres i torrents que solquen el territori, i sobre el substrat neògen aflorant a la 
meitat septentrional del terme municipal. 
 
Es tracta de sòls poc profunds, amb un drenatge mitjà-baix donada la seva constitució 
llim-argilosa, de textura fina amb pocs elements grollers no salins i amb una capacitat 
de retenció d’aigua mitjana. Malgrat no disposar de cales d’estudi ni d’assaigs de 
caracterització de laboratori, que s’escapen als objectius del present estudi, aquests 
sòls es poden assimilar a Fluvisòls (FAO, 1981). 
 
Es troben majoritàriament en àrees planeres, i són aptes per a l’agricultura donat que 
mostren una capacitat de retenció d’aigua mitjana i, a més, ocupen zones pròximes als 
corrents superficials d’aigua amb recursos hídrics subterranis de cert cabal. 
 
 
3.4. Hidrologia i hidrogeologia 
 
 
3.4.1. Hidrologia 
 
En el municipi de Llagostera discorren diversos cursos fluvials, entre els quals cal 
destacar el Ridaura com a principal. D’altra banda, hi ha les rieres de la Gotarra, 
Banyaloques, la Resclosa, Sant Llorenç, Benaula, Sant Baldiri i les Verderes, amb les 
seves rieres menors i torrents: torrent de Can Sabater i dels Gorgs, torrent d’Aiguafina, 
etc. No hi ha cap estació de control d’aforament que permeti disposar de dades de 
cabals, principalment d’avinguda. 
 
El principal curs fluvial correspon al Ridaura, amb una extensió de 11,50 km2 que 
discorre pel sector nord-oriental del municipi. 
 
D’altra banda, de les principals rieres de Llagostera, la de Banyaloques i de la Gotarra 
són les més extenses (amb uns 10,80 km i 10,50 km d’extensió, i 15,5 km2 i 251,3 km2 

de conca de recepció respectivament) mentre que les rieres, de Sant Llorenç ,de la 
Cagarella i de la Benaula són de dimensions molt menors (3,20 km, 4,50 km i 6,50 km. 
respectivament). D’aquestes, la que presenta un major pendent és la de Gotarra, 
motiu pel qual és la que pot presentar un comportament de caràcter més torrencial en 
cas d‘avinguda. 
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Pel que fa als torrents, el de major entitat és el torrent de Can Sabater, que correspon 
a un afluent de la riera Gotarra que voreja el nucli urbà del municipi. Presenta una 
extensió de 4 km2. Tanmateix, hi són presents el torrent dels Gorgs i d’altres menors.  
 
L’estació d’aforament més pròxima a Llagostera és la del Ridaura (estació d’aforament 
núm. 64 de l’Agència Catalana de l’Aigua). Les dades bàsiques disponibles d’aquesta 
estació d’aforament són les següents: 
 
 

Taula 3.4.1. Dades de l’estació de control de cabals del 
 riu Ridaura (64) a Sta. Cristina d’Aro 

 
Variable Dada/Valor 

Superfície conca del riu (km2) 73,8 
Superfície conca de l’estació (km2) 55 

Coordenada X 498,35 
Coordenada Y 4.629,85 
Alçada Z (m) 25 

Canal complementari No 
Tipus d’estació Artificial 

Limnígraf Si 
 

(Font  Dades hidrològiques 1987-90. Generalitat de Catalunya. 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques). 

:

 
 

Taula 3.4.2. Dades hidrològiques de l’estació de control de cabals  
del riu Ridaura a Sta. Cristina d’Aro 

 
Variable Dada/Valor 
Període 1972/73-1989/90 

Cabal anual mitjà pel període (m3/s) 0,14 
Cabal màxim pel període (m3/s) 80,00 

Anys estudiats 18 (1972/73 i 1989/90) 
Aportació anual mitjana del període hm3 4,37 

 

(Font: Dades hidrològiques 1987-90. Generalitat de Catalunya. Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques). 

 
 
Des del punt de vista geològic, el fet que la major part de dipòsits al·luvials dels 
torrents i rieres que solquen Llagostera siguin considerats com d’edat terrassa 0-0’ i 1 
implica que aquestes àrees s’hagin de considerar majoritàriament inundables. Malgrat 
tot, l’amplitud d’aquests dipòsits no permet que la totalitat de la seva superfície pugui 
ser considerada realment com inundable. Aquest extrem hauria de d’aclarir-se 
mitjançant un treball específic de revisió fotogeològica que permetés, en base a 
observació de cicatrius erosives passades, determinar amb més exactitud quines són 
les àrees realment inundables des del punt de vista geològic. 
 
Amb tot, les zones més baixes de les rieres (situades a la meitat septentrional i central 
del terme) són les que, per motiu d’una major conca de recepció i dels efectes de 
confluència entre rieres, poden permetre una major superfície inundable, motiu pel 
qual les àrees marginals de torrents i rieres (majoritàriament destinades a usos 
agrícoles) han ser considerades inundables i, per tant, no aptes per a altres activitats 
antròpiques, ni tan sols ramaderes. 
 
Memòria informativa 
Pla especial de regulació d’usos del Sòl no urbanitzable de Llagostera 
 

33



 

A partir de les dades obtingudes a través del programa Inuncat, promogut per 
l’Agència Catalana de l’Aigua, s’extreu que les zones més problemàtiques de Llagostera 
quan a risc d’inundacions corresponen a: 
 
- Obra de pas de la C-65 sobre la riera Banyaloques a l’entrada de Llagostera. 
 
- Obra de pas de la C-65 sobre la riera de la Resclosa a l’entrada de Llagostera, a la 

zona de confluència amb la riera Banyaloques. 
 
- Pont de la carretera de Sant Grau (GIV-6821) sobre la riera Gotarra, aigua amunt 

de Llagostera. 
 
 
3.4.2. Hidrogeologia 
 
La caracterització hidrogeològica del terme municipal de Llagostera ha precisat la 
compilació de documentació diversa: 
 
- Inventari de captacions (s’han rebut dades per part de la Secció de Mines i de 

l’arxiu de la Junta d’Aigües, actualment Agència Catalana de l’Aigua). 
 
- Dades analítiques d’aigua referents als pous i fonts del municipi. 
 
La recollida de tota la informació disponible ha permès dur a terme una primera 
caracterització dels aqüífers, incloent la seva distribució i el seu possible model de 
funcionament hidrogeològic. 
 
 
a) Inventari de captacions 
 
L’Ajuntament de Llagostera no disposa de cap inventari de captacions d’aigua en el seu 
terme municipal, fet habitual donat que no és de competència directa seva. 
 
La Secció de Mines de la Delegació de Girona del Departament d’Indústria, Comerç i 
Turisme de la Generalitat de Catalunya ha tramès documentació relativa a expedients 
d’aigües subterrànies tramitats a les seves dependències. La informació disponible es 
divideix en: 
 
- 97 expedients corresponents a pous (de dates compreses entre 1961 i 1999) en els 

quals no hi figura el volum d’aigua a aprofitar i entre els quals se n’inclouen 2 de 
municipals. 

 
- 10 expedients més consultables únicament en el registre (de dates compreses 

entre 1983 i 1999) entre els quals n’hi ha 1 de municipal. 
 
Aquesta informació és d’una qualitat molt variable, tant en relació als volums d’aigua 
explotats per les captacions, com a la posició del nivell freàtic i altres dades relatives al 
medi físic, donat que la competència d’aquest ens es redueix a l’obra minera que 
representa la perforació del pou, a la seva mecanització i a la connexió a la xarxa 
elèctrica. 
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Per la seva banda, la sol·licitud de documentació relativa a aprofitaments d’aigua 
adreçada a l’Agència Catalana de l’Aigua ha permès la recepció d’una relació 
d’expedients d’aprofitaments d’aigües superficials i subterrànies del municipi inscrits en 
el Registre d’Aigües, alguns dels quals no són vigents. No s’ha obtingut la relació 
d’expedients d’aprofitaments pendents de resolució, ni dades de l’inventari de punts 
d’aigua de la base de dades hidrogeològica de l’antic Servei d’Obres Especials, 
Recursos Hídrics Subterranis i Recerca. Aquest inventari no disposa d’un nombre elevat 
de captacions, tot i que la informació que conté d’aquelles àrees en les que s’ha 
treballat per motius diversos sol ser útil. 
 
Les dades obtingudes del Registre d’Aigües posen de manifest que a Llagostera hi ha: 
 
- 114 pous registrats al Registre d’Aigües de l’Agència Catalana de l’Aigua, que 

representen un volum d’aigua concedida de 764.948 m3/any, dels quals: 
 

• 72 són declarats per a rec (amb un volum d’aigua de 488.468 m3), 
 
• 19 són declarats per a rec i ús domèstic (amb un volum d’aigua de 128.293 m3), 
 
• 7 són declarats únicament per a ús domèstic (amb un volum d’aigua de 12.203 

m3), 
 
• 1 és declarat per a ús industrial (amb un volum d’aigua de 3.650 m3), 
 
• 4 són declarats per a usos industrials i domèstic (amb un volum d’aigua de 

61.320 m3),  
 
• 1 és declarat per a ús agrícola i ramader (amb un volum d’aigua de 1.356 m3), 
 
• 2 són declarats per a ús ramader i domèstic (amb un volum d’aigua de 1.898 

m3),  
 
• 8 són declarats per a rec, domèstic i ramader (amb un volum d’aigua de 67.760 

m3). 
 
 
b) Unitats hidrogeològiques 
 
Les principals unitats hidrogeològiques o aqüíferes existents al municipi de Llagostera 
són les que es descriuen en el següents apartats: 
 
• Aqüífers paleozoics 
 
La permeabilitat de les unitats paleozoiques que configuren la Serralada Litoral 
Catalana queda circumscrita a la xarxa de fissures que afecta els seus materials i a les 
discontinuïtats sedimentàries i estructurals que puguin afectar-los quan aquests són 
paleozoics i no granítics (és el cas dels materials pissarrosos-esquistosos). La 
interpretació de l’anàlisi geològica indica que els cabals que es poden esperar 
d’aquestes unitats és baix (de l’ordre de 9 m3/hora) per bé que en àrees granítiques 
amb un gruix de sauló destacat (que assoleixi els 10 m.) i relacionat amb materials 
al·luvials poden existir pous amb una riquesa hídrica superior (de fins a 50 m3/hora). 
La pròpia heterogeneïtat del medi, i el fet que els nivells productius han d’estar 
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relacionats amb àrees de fissuració dominant (de molt difícil predicció) no descarta la 
possibilitat que pous explotant aquestes unitats puguin ser d’una riquesa hídrica més 
important o destacada. 
 
• Aqüífers del neogen 
 
Els materials que formen aquest aqüífer (argiles, llims i sorres amb algun nivell 
lenticular de caràcter gravós) són poc cimentats i, per tant, aptes per contenir una 
certa quantitat d’aigües subterrànies. 
 
Es tracta d’una unitat hidrogeològica d’extensió molt poc representativa dins el terme 
municipal, la qual es desenvolupa en la zona septentrional del municipi, al S i SE del 
nucli urbà de Llagostera.  
 
Les característiques d’aquesta unitat permeten interpretar-la com un aqüífer pobre, 
amb cabals que poden oscil·lar entre 10 i 15 m3/h. Les profunditats que solen assolir 
els pous que exploten aquestes unitats són variables donat que la distribució vertical 
de nivells aqüífers és diversa, fet que motiva l’existència de nivells d’aigua a cotes 
diferents. Del conjunt de captacions municipals no es té constància que cap exploti 
aigües d’aquesta unitat. 
 
• Aqüífers quaternaris 
 
Els destacables dipòsits al·luvials i al·luvials-col·luvials relacionats amb les rieres i 
torrents que discorren pel municipi són, de fet, unitats aqüíferes d’important extensió. 
La seva litologia, dominada bàsicament per sediments fins, juntament amb la seva 
relació directa amb les aigües superficials, de marcat caràcter estacional, impliquen 
que es tracti d’unes unitats amb cabals d’explotació de certa consideració. 
 
Aquesta unitat s’interpreta com un aqüífer mitjà, i s’explota en una part destacada de 
les captacions municipals. Les captacions gestionades per GESESA donen servei al nucli 
de Llagostera i a la urbanització Llagostera Residencial. D’altra banda, la companyia 
Rec Madral és la responsable del subministrament d’aigua de la resta de les 
urbanitzacions del municipi a excepció de la urbanització Mont-rei que és gestionada 
per l’Assessoria Montiel. Les profunditats que solen assolir aquest pous són molt 
variables i els cabals oscil·len entre els 5-50 m3/h. 
  
 
c) Piezometria i flux subterrani 
 
La informació disponible relativa al nivell d’aigua dels diferents aprofitaments 
inventariats no ha permès l’elaboració d’un mapa piezomètric amb el qual poder 
determinar els fluxos generals de l’aigua dins dels aqüífers neogen i quaternari. 
 
Les dades disponibles en el terme municipal de Llagostera, amb la informació que es 
disposa dels dipòsits al·luvials reconeguts, permeten interpretar de forma general el 
règim riu-aqüífer existent. Així, depenent de l’època de l’any (i també de la 
pluviometria de l’any en qüestió) podrà existir un règim influent, és a dir, de recàrrega 
dels corrents superficials a l’aqüífer al·luvial, o bé efluent, de descàrrega d’aigües de 
l’aqüífer al·luvial quaternari cap als corrents superficials. El destacat funcionament 
estacional dels torrents i rieres permet interpretar un règim general efluent en el 
període posterior a les èpoques de pluja (moment en que la circulació destacada 
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d’aigua superficial provocaria recàrrega des dels torrents als nivells aqüífers 
quaternaris).  
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Amb tot, durant llargs períodes de l’any, l’aqüífer quaternari restaria despenjat de les 
aigües superficials, motivat pel descens del nivell de les seves aigües. El sentit general 
del flux de l’aigua subterrània dins les unitats quaternàries, apart del règim d’efluència-
influència o de desconnexió que es pugui donar en cada moment, seria el mateix que 
el de les aigües superficials: d’E a W. 
 
El coneixement més acurat de les captacions existents en el municipi, de les relacions 
existents entre els corrents superficials i els aqüífers al·luvials quaternaris dins del 
terme municipal, i de les direccions del flux subterrani dins de les unitats neògena i 
quaternàries és important per tal de valorar la disponibilitat d’aigua subterrània i per 
definir les àrees de major risc hidrogeològic (de contaminació) dins del municipi. 
Aquest coneixement acurat passaria per l’elaboració d’estudis detallats que resten fora 
de l’abast del present treball. 
 
La voluntat de l’Ajuntament de Llagostera de constituir una Entitat Local de l’Aigua, 
junt amb els municipis veïns de Cassà de la Selva i de Campllong, podria permetre dur 
a terme aquells estudis de base que aportessin les dades necessàries de qualitat, 
piezomètriques i del fluxe de les aigües subterrànies que haurien de permetre el 
correcte i ajustat coneixement del funcionament hidrogeològic de les aigües en el 
terme municipal.  
 
 
d) Hidroquímica 
 
La informació obtinguda durant la recollida de dades de l’inventari de punts d’aigua del 
municipi de Llagostera inclou dades relatives a la qualitat hidroquímica de les aigües 
subterrànies del municipi. 
 
Les dades sintètiques de qualitat de l’aigua subterrània d’aquests aprofitaments que es 
relacionen tot seguit són les que permeten valorar millor la qualitat dels diversos 
aprofitaments, així com la problemàtica creixent relativa a la presència de nitrats i de 
manganès en alguns dels pous d’abastament. 
 
- Pou número 11 (àrea de Mas Gotarra). S’ha disposat de dades analítiques d’aquest 

pou corresponents a caràcters organolèptics, físico-químics, substàncies no 
desitjades i a caràcters microbiològics d’una mostra presa en data 27.03.01. En 
aquesta anàlisi complerta cal destacar una concentració de nitrats per sobre el límit 
permès (54,3 mg/l) i una concentració de manganès força elevada que no arriba a 
assolir el màxim permès (47,7 µg/l).  

 
- Pou número 13 (àrea de Can Mametis). Les dades analítiques obtingudes en aquest 

pou són de resultes d’una analítica complerta referent a caràcters organolèptics, 
físico-químics, substàncies no desitjades i a caràcters microbiològics de dues 
mostres preses en data 07.03.01 i 27.03.01. Els resultats destacables han estat una 
concentració de manganès de 266,0 µg/l i de 300 µg/l respectivament, les quals 
són superiors al límit permès. Tanmateix, és palesa una concentració considerable 
de nitrats de 34,5 mg/l. 

 
- Pou de l’Ajuntament (àrea de Mas Gotarra). Les dades analítiques corresponents a 

caràcters organolèptics, físico-químics, substàncies no desitjades i a caràcters 
microbiològics d’una mostra presa en data 27.03.01 posen de manifest una 
concentració de nitrats per sobre del màxim admissible (56,6 mg/l). 
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En síntesi, i atenent a què es disposa d’una informació molt puntual, es detecta una 
problemàtica concreta deguda a: 
 
- La presència de manganès en el pou nº 13 de la zona de Can Mametis. 
 
- La presència de nitrats en els pous nº 11 i de l’Ajuntament de la zona del Mas 

Gotarra. En data de 6 d’Abril del 2001, el laboratori Aguas Potables de Sant Feliu 
de Guíxols, S.A. va presentar un informe de l’estat del nivell de nitrats i de 
manganès en els pous de la zona del Mas Gotarra (pous 11 i de l’Ajuntament) i de 
la zona de Can Mametis (pou 13). 

 
 

Taula 3.4.3. Concentració de nitrats (mg/l) i manganès (µg/l) en els pous  
del Mas Gotarra i Can Mametis 

 

Paràmetre Mes i any Pou 11 Pou 
Ajuntament Pou 13 

Nitrats (mg/l) Març 2001 54,3 56,6 34,5 
Manganès (µg/l) Març 2001 47,7 <30 266,0 

 

 
 

                                           

(Font: GESESA) 

Com és habitual en la majoria de poblacions, en el passat el farmacèutic titular era 
l’encarregat de dur a terme les proves analítiques de les fonts naturals del terme 
municipal corresponent. En el cas de Llagostera, aquests controls de qualitat de l’aigua 
de les fonts han estat realitzats pel Sr. Saurí fins a l’any 1999, i posteriorment i fins 
l’any 2001, pel Sr. Jordi Carreras Torrús (actual farmacèutic titular). Des del mes 
d’agost del 2001, aquesta tasca la duu a terme GESESA per encàrrec de l’Ajuntament 
de Llagostera. 
 
En el municipi es localitzen tres fonts naturals1, les quals són analitzades cada tres 
mesos al laboratori de Aguas Potables de Sant Feliu de Guíxols, SA; i posterioment els 
resultats són comunicats a l’Ajuntament. Les dades de qualitat d’aquestes aigües, 
corresponents a l’any 2001, es reflecteixen a continuació: 
 
- Font Mas Roure. Les dades analítiques corresponen a caràcters organolèptics, 

físico-químics, substàncies no desitjades i a caràcters microbiològics d’una mostra 
presa en data 21.08.01. No hi ha cap aspecte rellevant a destacar, donat que tots 
els paràmetres es troben dins la normalitat. 

 
- Font de la Taverna de Dalt. Les dades analítiques corresponen a caràcters 

organolèptics, físico-químics, substàncies no desitjades i a caràcters microbiològics 
d’una mostra presa en data 21.08.01. No hi ha cap aspecte destacable a 
mencionar. 

 
- Font de la Taverna de Baix. No es disposa de dades analítiques donat que la 

font actualment està seca. Tanmateix, donat el mal estat de la mateixa, 
l’Ajuntament ha optat per mantenir el rètol de No Potable. 

 

 
1 Anteriorment s’havia analitzat també una quarta font, la de Panedes, però recentment 
l’Ajuntament ha comunicat a GESESA que pertany al municipi de Sta. Cristina d’Aro 
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Malgrat els resultats positius referents a la potabilitat de dues de les fonts (Mas Roure i 
de la Taverna de Dalt) el laboratori encarregat de les anàlisis ha recomanat una sèrie 
millores per tal de mantenir aquesta potabilitat, les quals s’especifiquen a continuació: 
 
- Neteja de la Font de Mas Roure 
 
- Reparació de tarot de sortida de la font de la Taverna de Baix i netejar els voltants 

de la sortida d’aigua. 
 
- Canalitzar a una sola sortida de metall la Font de la Taverna de Dalt. 
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4. Els sistemes biològics i el paisatge 
 
 

4.1. Els ecosistemes: formacions vegetals i hàbitats faunístics  
 
Prenent com a referència la vegetació, Llagostera es troba dins del domini de la terra baixa 
mediterrània (Folch, 1981) i més concretament, al país de l’alzinar litoral i de la surera.  
 
Però aquestes denominacions fan referència a la vegetació potencial del municipi. Diferents 
processos naturals i l’activitat humana han provocat canvis en aquesta vegetació potencial, de 
manera que en l’actualitat el terme municipal es troba ocupat per diferents usos del sòl, com es 
pot veure a la Taula 4.1.1. (vegeu també el plànol I2). 
 
 

Taula 4.1.1. Usos del sòl al municipi de Llagostera 
 

Ús del sòl Extensió 
(ha)1 % del total 

Nuclis urbans 78,5 1,02 
Urbanitzacions 132,9 1,74 
Zones industrials i comercials 13,2 0,17 
Infrastructures viàries 45,0 0,60 
Conreus herbacis de secà 2.158,8 28,30 
Conreus herbacis de regadiu 300,0 3,93 
Fruiters de regadiu 3,0 0,04 
Vinya 4,0 0,05 
Bosquines i prats 1.299,8 17,03 
Bosc d’escleròfil·les (alzines i sureres) 947 12,41 
Bosc de caducifolis (roures i bosc de ribera) 322,7 4,22 
Bosc aciculifolis (pins) 2.270,1 29,75 
Sòls amb vegetació escassa i/o nul·la 55,2 0,72 
Aigua continental 2,0 0,02 

 

(Font  elaboració pròpia a partir del Mapa d’usos del sòl, 1997. Servei d’Informació Ambienta , 
Departament de Medi Ambient.) 

: l

1 La capa cartogràfica utilitzada, de tipus ràster, fa que aquestes superfícies s’hagin de considerar 
aproximades. 

 
 
A partir de la informació aportada per la taula anterior, podem fer les observacions següents 
respecte a les formacions vegetals del terme municipal de Llagostera. 
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a) Formacions forestals 
 
Les formacions forestals de Llagostera presenten dos àmbits clarament diferenciats: 
 
• A les zones de muntanya de les Gavarres i de Cadiretes, on els boscos formen masses 

denses, extenses i contínues.  
 

 
Frondositat característica dels boscos de Gavarres i Cadiretes. En primer pla, 
eucaliptus d’una plantació. 

 
 
• A la plana central, on els boscos són molt menys abundants i extensos, i es disposen 

de manera aïllada enmig de la zona agrícola.  
 

 
Conreus a la plana central de Llagostera. Al fons, una plantació de pollancres. 
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Així, seguint la divisió establerta, a Cadiretes i Gavarres el bosc dominant és la sureda 
(Quercus suber) i, en menor mesura, l’alzinar (Quercus ilex) que ocupa les zones més 
enlairades del massís de Cadiretes i els indrets més frescals del massís de les Gavarres. 

 
Ara bé, com indica la taula anterior, els pins, i majoritàriament el pi pinastre (Pinus pinaster) 
i el pi pinyer (Pinus pinea), són les espècies que ocupen més extensió. Per tant, com en 
molts altres indrets de les comarques gironines, les masses forestals es troben alterades, 
amb una alta densitat d’espècies vegetals, ja que hi conviuen:  
 
• Un primer estrat arbustiu, format per la brolla d’estepes i brucs (Cistion-mediterraneum) 

on hi destaquen espècies com l’estepa blanca (Cistus albidus), l’estepa borrera (Cistus 
salvifolius), l’estepa negra (Cistus monspeliensis), la gatosa (Ulex parviflorus), la gòdua 
(Sarothamnus catalaunicus), la bruguerola (Calluna vulgaris), el ginebre (Juniperus 
comunis) o el cap d’ase (Lavandula stoechas).  

 
• Un primer estrat arbori dominat pel suro, l’alzina, l’arboç (Arbutus unedo), el roure 

(Quercus humilis) i l’aladern de fulla estreta (Phillyrea angustifolia).  
 
• I un segon estrat arbori més alt que l’anterior, i que ve dominat bàsicament pel pinastre 

(Pinus pinaster) i el pi pinyer (Pinus pinea) i, en menor mesura, el pi blanc (Pinus 
halepensis).    

 

 
Aspecte interior d’una sureda del massís de Cadiretes. S’observa la importància de l’estrat arbustiu. 
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Al massís de Cadiretes la massa forestal es troba en bon estat de conservació, malgrat 
que en determinats punts els impactes generats per les urbanitzacions existents (Selva Brava 
i Font-Bona) o per les plantacions d’eucaliptus (Eucalyptus sp.) i de pi insigne (Pinus radiata) 
són importants.  
 
És també rellevant la presència, en determinats punts del massís, de diverses zones de 
pastura, com els camps que es situen al terraprim del Puig de la Guàrdia, i de zones amb un 
estrat herbaci/arbustiu dens, generat per la successió vegetal que es genera després d’un 
incendi, com la zona de la Muntanya de Llobatera, on el bruc boal (Erica arborea) i el 
d’escombres (Erica scoparia) comparteixen l’espai amb diverses estepes i l’arboç.  
 
Una altra formació forestal present al massís de Cadiretes, al terme municipal de Llagostera, 
és la tremoleda o bosquets de Populus tremula. Aquesta formació, més pròpia de la 
muntanya mitjana humida i del estatge subalpí, troba en aquest massís un petit racó humit 
per sobreviure (en concret, el vessant oest del Puig de la Guàrdia) i comporta, junt amb 
altres espècies extramediterrànies (eurosiberianes i atlàntiques) un dels trets més 
significatius de Cadiretes. Bona part dels boscos de Cadiretes, dins del terme municipal de 
Llagostera, formen part de l’espai d’interès natural del Massís de Cadiretes.  
 
Pel que fa a les Gavarres, al nord-est del municipi, les masses forestals arbrades també 
ocupen una bona extensió, però també és important la superfície ocupada per la brolla 
d’estepes i brucs (Cistion-mediterraneum). Altrament, en alguns punts d’aquest massís 
(concretament al límit nord-occidental del terme municipal) el bosc original ha estat 
manipulat per a la pràctica de diferents activitats: inicialment per a l’obtenció de carbó i suro 
i, actualment, existeix un projecte d’instal·lar-hi un aeròdrom. Avui dia, però, les activitats 
tradicionals s’han abandonat, i el projecte de l’aeròdrom es troba paralitzat, malgrat que 
encara hi resten les estructures del que havien de ser les pistes d’enlairament o aterratge. 
També els principals boscos de les Gavarres formen part del PEIN.   
 
A la zona de la plana central, els boscos són molt menys abundants i extensos que a les 
zones muntanyoses. Sovint estan distribuïts en clapes disperses, que conformen un paisatge 
de mosaic, combinades amb els camps de conreu. Aquests boscos aïllats acostumen a tenir 
una espècie dominant, que pot ser variable segons el bosc. Així, al sector occidental 
destaquen els boscos mixtes de roure martinenc (Quercus humilis) i alzina (Quercus ilex); 
mentre que a la part central i septentrional són més freqüents les pinedes de pi pinastre 
(Pinus pinaster) o pi pinyer (Pinus pinea), els alzinars (Quercus ilex) i les suredes (Quercus 
suber). És també important destacar la presència, tot i que no ocupa una gran extensió, de 
la brolla d’estepes i brucs. Els boscos de la plana de Llagostera presenten un destacat valor 
com a connectors ecològics en un marc dominat per un context agrícola de secà. 
 

Paisatge agro-forestal de la 
plana de Llagostera. La 
presència de boscos entre els 
camps de conreus esdevé un 
fet de gran interès des del 
punt de vista ecològic i 
paisatgístic. 
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Altrament,  cal esmentar la presència, darrera la urbanització Mont-rei, d’un bosc mixt format 
per suros, pins, alzines i roures martinencs. Si bé aquest retall està compost per espècies 
força comunes al municipi, destaca perquè hi apareixen també el roure africà (Quercus 
canariensis), el roure cerroide (Quercus cerroides) i altres espècies de caràcter eurosiberià, 
com Lonicera peryclimenum o Melica uniflora, que conviuen amb espècies mediterrànies com 
el galzeran (Ruscus aculeatus), la fàlzia negra (Asplenium adiantum nigrum) o l’heura 
(Hedera helix). Pel que fa al nom florístic, aquesta formació es troba a cavall entre la 
roureda acidòfila (Carici-Quercetum canariensis) i el bosc mixt d’alzines i roures (Quercetum 
ilicis subass. Quecetossum pubescentis), ja que a banda de la presència al sotabosc 
d’espècies pròpies de l’alzinar, també n’apareixen d’altres pròpies de les brolles d’estepes i 
brucs i de les rouredes2.    

 

Aspecte del bosc mixt dels voltants de la urbanització de Mont-Rei. 

 
 
L’estat de les masses forestals de la plana és molt variable, i es poden trobar des de boscos 
clars amb gestió forestal activa, de vegades excessivament estassats, fins a pinedes denses 
necessitades d’aclarida. 
 
 
b) El bosc de ribera i altres ambients d’aigua dolça 
 
La presència de bosc de ribera associat als cursos d’aigua és important per facilitar la 
connexió ecològica entre espais naturals. Aquesta observació és especialment interessant en 

                                            
2 Aquest tipus de formacions es troben citades a: VILAR, LL & VIÑAS, X. (1990): Sobre los robledales 
del llano de la Selva (Gerona), Acta Botánica Malacitana, núm.15. 277-281.  
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municipis com Llagostera, on els principals espais naturals s’han de connectar a través d’una 
plana on predomina l’ús agrícola i urbà del sòl. 
 
La situació d’aquest ambient al terme municipal de Llagostera és variable. A les zones de 
muntanya, en especial al massís de Cadiretes, apareixen boscos de ribera relativament ben 
conservats, com la capçalera del Ridaura; mentre que a la plana l’actuació humana ha 
malmès força el paisatge original, i solament queden algunes mostres de vernedes (Alnus 
glutinosa) i freixenedes (Fraxinus excelsior) al tram mig de la riera de Banyaloques, en la 
confluència entre la mateixa riera i la de Gotarra o en determinats trams de les rieres de 
Benaula i de la Verneda. Per contra, en altres zones del municipi l’espai corresponent a la 
vegetació de ribera ha estat ocupat per a usos agrícoles i per plantacions de pollancres i 
plàtans, de manera que aquest tipus de bosc ha desaparegut, o bé es limita a una estreta 
línia de vegetació situada a la vora de les rieres i composta de bardissa (Rubus ulmifolius) i 
canyes (Arundo donax).  
 
Altrament, al massís de Cadiretes, concretament a la zona de la riera de Vallpresona, 
apareixen retalls de lloreda. Aquest tipus de bosc en galeria de caràcter perennifoli es 
caracteritza per està  dominat pel llor (Laurus nobilis) i tot un seguit de falgueres de mides 
considerables. En altres indrets, aquest bosc va acompanyat pel gatell (Salix atrocinerea) i 
l’avellaner (Corylus avellana). A més, cal indicar que el gatell, si bé apareix com a espècie 
acompanyant d’altres espècies de ribera, també forma un bosquet en la faixa immediata al 
corrent d’aigua de la riera de la Gotarra, al vessant oest del Puig de la Guàrdia, acompanyat 
d’espècies herbàcies com Carex pendula, Cornus sanguinea o Arum italicum.     
 
A la plana, tot i que la vegetació de ribera potencial és la verneda, les  espècies més 
freqüents són la canya, la bardissa, el saüc (Sambucus nigra) i el pollancre (Populus nigra). 
Tot i això, en alguns trams de la riera de Gotarra o la riera de Banyaloques apareixen 
espècies centreuropees força comunes en el sotabosc de la verneda, com ara la consolda 
(Symphytum tuberosum), el buixol (Anemone nemorosa) o el marcòlic (Lilium martagon).  
 

 

Aspecte de la vegetació 
de ribera associada al 
riu Ridaura 
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També és important ressaltar que, en determinats trams del Riudaura i de la riera de la 
Resclosa, el bosc de ribera, format per verns i salzes (Salix alba) es troba en contacte amb 
petits retalls de boscos mixtes d’alzines i roures. Aquest fet és important, ja que permet 
l’aparició d’espècies de ribera que cerquen un nivell freàtic menys proper a la superfície, com 
l’om (Ulmus minor) o el gatell.  
 
Pel seu elevat valor paisatgístic i connector, la conservació i/o recuperació del bosc de ribera 
al municipi de Llagostera ha de ser un dels objectius de la regulació dels usos del SNU en 
aquest territori.   
 
Altres tipus d’ambients aquàtics són:  
 

• Les basses i tolls de caràcter estacional, situades especialment a la part sud del terme 
municipal (zona de la Llobetera i voltants de St. Llorenç). Aquestes formacions presenten 
diferents tipus de vegetació higròfila d’interès, com Cyperus eragrostis o Cyperus longus, i 
esdevenen refugis per a les diferents espècies d’amfibis que poblen la zona.   

 
• Els dos petits estanys naturals eutròfics que es troben al pla de Can Boada i al voltant de 

la urbanització Selva Brava. Aquests estanys, a diferència de les formacions anteriors, 
presenten més diversitat d’espècies, i destaquen Potamogeton crispus, diferents espècies 
de Callytriches i de Polygonum, i Ranunculus aquatilis.  

 
• En determinats trams de la riera de Benaula i de Banyaloques i del torrent de can Sabater 

apareix el matoll meridional de rambles i rieres (Nerio-Tamaricetea) i presenta 
determinades espècies vegetals com el ginestó (Osyris alba), la canya (Arundo donax), el 
jonc boval (Scirpus holoschoenus) i l’esbarzer (Rubus ulmifolius).  

 

 
 

Les basses, com 
aquesta de la 
urbanització de 
Selva-Brava, 
presenten una 
gran interès per la 
vegetació i faunes 
associades. 
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c) L’àmbit agrícola 
 
A Llagostera, l’agricultura representa el principal ús del sòl a la plana central i nord-
occidental del municipi, mentre que a les zones de muntanya aquesta activitat és 
pràcticament inexistent. Podem diferenciar diversos ambients agrícoles: 
 
• Agricultura de secà. El conreu herbaci extensiu de secà és l’ús dominant a la plana de 

Llagostera. El paisatge d’aquest ambient es caracteritza per la geometrització de l’espai, i 
pel fet que la mecanització de l’activitat rural ha portat a una elevada disminució dels 
marges dels camps, tant importants des del punt de vista de la conservació de la  
biodiversitat i dels sòls.  

 
En aquest ambient podem incloure també les poques vinyes i oliveres presents al 
municipi. En aquest sentit, és important destacar que, en les zones més pròximes al 
massís de les Gavarres i Cadiretes, aquest últim conreu s’ha abandonat, i es presenta en 
l’actualitat com a terreny forestal arbustiu (dominat per la brolla de bruc boal) o herbaci, 
amb espècies pròpies d’ambients ruderals i arvenses.  

 
• Agricultura de regadiu. Es tracta d’un ambient poc representat a Llagostera, i està 

associat a les planes al·luvials properes a cursos d’aigua, on es detecta la presència 
d’alguns horts, normalment de poca extensió, alguns conreus herbacis de regadiu i, en 
menor quantitat, camps de fruiters de regadiu.  

 
• Bardisses i prats. Les bardisses acostumen a ser ambients associats a les activitats 

agrícoles, i presenten un notable interès ecològic. Es tracta d’ambients poc representats 
al municipi de Llagostera, com a conseqüència del tipus d’agricultura que s’hi practica, 
amb una elevada mecanització, que redueix a la mínima expressió els marges dels camps 
de conreu, avui sovint convertits en camins d’accés al camp per a la maquinària. 
 
Malgrat tot, encara subsisteixen algunes bones mostres de marges de camps ben 
conservats, per als quals caldria garantir la preservació en el futur, ja que suposen 
veritables passos de fauna entre les zones de cultiu i ajuden a retenir els sediments, les 
toxines i els nutrients.    

 
• Plantacions de pollancres i de plàtans. Aquest tipus de coberta del sòl no és molt 

present al terme municipal de Llagostera, i només es situa al voltant dels cursos hídrics, 
com són els trams de la riera de Gotarra i la riera de Cagarella, al límit amb Caldes de 
Malavella i Cassà de la Selva, o les plantacions ubicades al costat de la riera de la 
Resclosa, al peu de les Gavarres.   
 

• Camps abandonats. A l’hora de tractar aquest tipus d’ambient, hem de tenir clar que 
entenem per camp abandonat aquells erms o camps que fa relativament poc que no es 
cultiven, per diferents motius, i que es troben actualment recoberts per un tipus de 
vegetació herbàcia, titllada comunament com a vegetació ruderal o arvense nitròfila. Si 
bé la presència d’aquest ambient no és molt significatiu pel conjunt del municipi, sí que 
esdevé un ambient rellevant, ja que, en situar-se en els terraprims i en indrets molt 
concrets de la plana cultivada, comporta un cert grau de diversitat vegetal i faunística, 
pròpia d’ambients oberts i molt dinàmics.        
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• Camps d’ametllers. Aquest tipus de conreu de secà ocupa una part molt poc significant 
del terme municipal, i sovint s’identifica amb explotacions de caràcter familiar i de poca 
extensió, concentrats entre can Domènec i can Calderers.  

 
• Plantacions de pi insigne (Pinus radiata). Aquest tipus d’explotació, més freqüent 

en d’altres indrets de Catalunya com les Guilleries, apareix a Llagostera en poca extensió. 
Així, amb un total de 7 explotacions de petita extensió, aquest cultiu es produeix gràcies 
al ràpid creixement d’aquesta espècie i a la qualitat de la fusta que produeix, destinada 
bàsicament al sector de la construcció. Pel que fa a la distribució municipal, aquestes 
explotacions es troben al bosc de can Rauric, a les masses forestals sota la urbanització  
Font-bona, prop de cal Rajoler, al bosc d’en Gasconell, a can Gascons i al mas Sabater. 
En aquest últim indret hi ha dues explotacions diferents, una comparteix finca amb una 
explotació d’eucaliptus i l’altra sembla abandonada, ja que els pins comparteixen l’espai 
amb els suros, la brolla d’estepes i brucs i el pi pinyer.       

 
• Plantacions d’eucaliptus. Aquest tipus de cultiu silvícola es troba distribuït de manera 

força homogènia pel terme municipal, si bé en el sector sud del nucli urbà és més 
abundant. D’extensió molt petita, excepte l’explotació situada entre el Puig de la Guàrdia 
i la carretera GIV-6744, les plantacions d’eucaliptus de Llagostera presenten diferent 
aspecte, ja que n’apareixen d’abandonades, amb un sotabosc format per l’arboç (com 
l’explotació situada al sud-est del nucli urbà, a la zona de Poca Farina); i d’actives (com 
la situada a can Puig o a la zona nord de la carretera C-253, al mig del Pla de Sant 
Llorenç).   

 

 
Plantació d’eucaliptus a Llagostera. 

 
 
d) Prats i herbassars 
 
El prats i herbassars són poc abundants a Llagostera, pel fet que són ambients de terra 
baixa, vora de cursos d’aigua, en terrenys que acostumen a quedar inundats a l’hivern i, per 
tant, mantenen la humitat fins a principis d’estiu. Això fa que hagin estat zones molt 
buscades per a usos agrícoles, bé per destinar-les a horta o bé a plantacions d’arbres 
(principalment pollancres) amb finalitats comercials. 
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Cal destacar, però, la presència d’algunes mostres d’herbassars compostos de diferents 
espècies (Festuca arundinacea, Dorycnium rectum, Brachypodium phoenicoides, Scirpus 
holoschoenus, Ranunculus repens, Potentilla reptans, Equisetum avense, Equisetum 
hyemale, etc.) que es situen a la meitat nord del terme municipal (vegeu plànol I3). 
 
Aquest hàbitat, catalogat com a “jonqueres i herbassars graminoïdes humits” per la Directiva 
Hàbitats de la Unió Europea (Directiva 92/43 CEE) i considerat com a “no prioritari”, està poc 
representat a Catalunya, per la qual cosa és recomanable que l’ordenació urbanística del 
municipi consideri les accions necessàries per garantir-ne la conservació. 
 
El conjunt de totes les formacions vegetals de Llagostera es pot resumir en dues taules. La 
primera (Taula 4.1.2) mostra un llistat dels principals hàbitats que trobem al municipi, a 
partir de la informació disponible als Sistema d’informació ambiental del Departament de 
Medi Ambient. Els hàbitats ombrejats corresponen als inclosos en la Directiva Hàbitats de la 
Unió Europea (annex I de la Directiva 92/43 CEE, modificada per la Directiva 67/97/CE). La 
segona (Taula 4.1.3) mostra les principals comunitats vegetals de Llagostera. Per a una 
major comprensió d’aquestes explicacions, es poden consultar els plànols I2 i I3. 
 
 

Taula 4.1.2 Principals hàbitats de Llagostera  
 
- Bruguerars amb abundància o dominància de bruc d'escombres (Erica scoparia), silícoles, dels sòls 

profunds i poc secs de la terra baixa 
- Matollars (estepars i brolles) silícoles de terra baixa 
- Prats dalladors, generalment de amb Gaudiana fragilis, de la terra baixa plujosa 
- Rouredes de roure africà (Quercus canariensis) 
- Pinedes de pinastre (Pinus pinaster) amb sotabosc de brolles o de bosquines acidòfiles 
- Pinedes de pinastre (Pinus pinaster), o repoblacions, sense sotabosc llenyós 
- Pinedes de pi pinyer (Pinus pinea) sovint amb sotabosc de brolles o de bosquines acidòfiles 
- Vernedes (de vegades pollancredes) amb ortiga morta (Lamium flexuosum) de la terra baixa 
- Freixenedes de Fraxinus angustifolia 
- Lloredes. Bosquines de llor (Laurus nobilis) 
- Suredes amb sotabosc clarament forestal 
- Suredes amb sotabosc de brolla acidòfila 
- Alzinars (boscos o màquies de Quercus ilex) 
- Boscos mixts de surera (Quercus suber) i pins (Pinus spp.) 
- Conreus herbacis extensius de regadiu 
- Conreus herbacis extensius de secà 
- Fruiters alts, predominantment de secà. conreus d'oliveres (Olea europaea); d'ametllers (Prunus 

dulcis).. 
- Fruiters, principalment de regadiu: sobretot pomeres (Pyrus malus), presseguers (Prunus persica), 

perers (Pyrus communis), etc. 
- Plantacions de coníferes 
- Plantacions de pollancres (Populus spp.), plàtans (Platanus x hispanica) i altres plannifolis 
- Plantacions d'eucalyptus 
- Vivers de plantes llenyoses 
- Àrees urbanes i industrials, inclosa la vegetació ruderal associada 
- Àrees urbanitzades, amb claps importants de vegetació natural 
- Pedreres, explotacions d'àrids i runam 
- Conreus abandonats 
- Vegetació ruderal no associada a àrees urbanes o industrials 
- Basses d'aigua dolça industrials, agrícoles,...grans canals i estanys ornamentals 
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De tots aquests hàbitats, les vernedes i les lloredes estan considerades com a hàbitats 
prioritaris pel que fa a la seva conservació per la pròpia normativa europea3. 
 

 
Taula 4.1.3. Formacions vegetals existents a Llagostera 

 
- Pineda de pi pinyer i de pinastre 
- Sureda* 
- Alzinar* 
- Bosc mixt de roure martinenc i suros 
- Bosc de ribera (verneda amb freixe, àlber, pollancre, gatelleda...) 
- Lloredes  
- Tremoleda 
- Brolla silícola d’estepes i brucs  
- Bardisses mediterrànies i d’ambients fluvials  
- Camps abandonats i erms 
- Herbassars higròfils de marges i vorades 
- Plantacions de ribera (plataner, pollancre) 
- Plantacions  de pi insigne i eucaliptus) 
- Conreus de fruiters de regadiu (pomera) 
- Conreus herbacis de regadiu 
- Conreus herbacis de secà 
- Camps d’ametllers 
- Comunitats arvenses d’horts i camps (Solano-Polygonetalia) 
- Jonqueres i herbassars  
- Comunitat comofítica i silícola (Bartramio-Polypodion) de codines, rocallisos i replans 

rocosos.   
- Prats secs i herbeis de la terra baixa, dominats en alguns casos pel fenàs de marge 

(Brachypodietalia phoenicoidis) i en d’altres per l’albellatge (Hyparrheniertum hirto-
pubescentis)  

 
 
La descripció de les formacions vegetals del terme municipal de Llagostera permet introduir, 
a grans trets, els principals hàbitats faunístics del municipi. 
 
• Per una banda, tenim la fauna associada als ambients forestals mediterranis, tan ben 

representats a Cadiretes i també als contraforts de les Gavarres.  
 
• Per altra banda, també podem diferenciar la fauna associada als ambients agrícoles i 

agroforestals de la plana central de Llagostera, amb predominància dels conreus de secà, 
clapejats de petites formacions boscoses i de zones de conreus de regadiu. Hi trobem 
espècies generalistes, moltes d’elles pròpies d’ambients antropitzats, que en conjunt 
presenten una importància ecològica inferior al grup anterior. 

 
• Finalment, cal parlar de la fauna associada als cursos d’aigua i els boscos de ribera, i 

també a punts d’aigua aïllats, com poden ser basses i fonts. Aquests ambients mantenen 
una fauna pròpia, diferenciada de la dels ambients de l’entorn, tant els forestals com els 

                                            
3 Al plànol I3, d’Hàbitats, les lloredes no apareixen cartografiades de manera concreta per la petita 
extensió que ocupen, que no és visible a l’escala de representació utilitzada. El mateix succeeix amb 
determinats hàbitats lligats a ambients aquàtics, per als quals solament s’indiquen les basses on 
poden estar representats. 
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agrícoles. Dels tres grans hàbitats faunístics citats, aquest és el que presenta una major 
problemàtica de conservació a Llagostera. 

 
4.2. Les espècies: flora i fauna   
 
El terme municipal de Llagostera presenta una posició geogràfica estratègica. Existeix una 
plana al·luvial central rodejada de zones de muntanya (massís de Cadiretes i de les 
Gavarres) cosa que, juntament amb la situació prelitoral general del municipi, fa que la 
presència d’ambients sigui molt variada. Així, s’hi poden trobar des d’espècies de determinats 
ambients de caràcter atlàntic fins a espècies d’ambients clarament mediterranis.   
  
Com a introducció d’aquest apartat, mostrem una taula amb el nombre d’espècies de 
diferents taxons identificades al terme municipal de Llagostera.  
 
 

Taula 4.2.1 Nombre d’espècies d’alguns taxons a Llagostera 
 

Taxó Nombre 
d’espècies Font 

Plantes amb flor 828 Banc de dades de biodiversitat, DMA. Número mínim a 
partir de citacions de diferents autors 

Fongs 160 Banc de dades de biodiversitat, DMA. Número mínim a 
partir de citacions de diferents autors 

Amfibis 11 Atlas dels amfibis i rèptils de Catalunya i Andorra 
(Llorente i altres, 1995) 

Rèptils 12 Atlas dels amfibis i rèptils de Catalunya i Andorra 
(Llorente i altres, 1995) 

Ocells nidificants >60 Atlas dels ocells nidificants de Catalunya i Andorra 
(Muntaner i altres, 1983) 

Grans mamífers 11 
Els grans mamífers de Catalunya i Andorra (Ruiz-Olmo i 
Aguilar, 1995). No considera rosegadors i insectívors, 
excepte esciúrids i erinàcids. 

 
 
De les comunitats vegetals i faunístiques de Llagostera podem destacar els punts següents: 
 
- D’entre la vegetació, cal destacar les masses forestals de sureres (Quercus suber) 

especialment a la zona de Cadiretes. També a Cadiretes, mereix menció especial la 
presència de boscos en galeria de llor (Laurus nobilis) que recorden mostres de boscos 
de laurisilva d’ambients tropicals i on s’hi pot trobar la falguera reial (Osmunda regalis), 
així com tot un seguit d’espècies vegetals de caràcter extramediterrani i poc freqüents a 
Catalunya, com la dròsera (Drosera rotundifolia)4, planta carnívora pròpia de molleres i 
prats torbosos, que es troba al Riudaura (prop de can Crispins) i al pas del Arrepentits 
(sota la Font de la Taverna de Baix); la Montia fontana subsp. chodrosperma5, 
localitzada al rierol que passa prop de can Vidal; i l’esfagne (Sphagnum subnitens) una 
molsa de caràcter atlàntic que troba a la Font de la Taverna de Baix una posició 
biogeogràfica del tot destacable. Per últim, són també rellevants els ambients de 

                                            
4 Apareixen diverses poblacions aïllades, citades per Bolós O, Font X., Pons X. i Vigo J. (1998) 
5 Apareix citada a l’àrea de Can Vidal, per Bolós O, Font X., Pons X. i Vigo J. (1998 i 2000) 
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roquissar, ja que apareix el Sedum andegavense6, espècie molt rara que troba en les 
roques esquistoses l’hàbitat idoni per sobreviure, com a la zona de la Torre del mas 
Rissec.    

 
Al sector del massís de les Gavarres que pertany al municipi la flora present no es tant 
significativa com a Cadiretes, però tot i això apareixen determinades espècies d’interès 
com Cytinus hypocistis subs. hypocistis, espècie parasitària de les estepes; Dorycnium 
rectum;  Adenocarpus telonensis7 i Genista linifolia8, pròpies de brolles silícoles però molt 
rares a Catalunya; i Ranunculus repens, més pròpia dels herbassars higròfils de les vores 
de cursos fluvials, en aquest cas concret de la riera de la Resclosa. Altrament, també cal 
esmentar una altre espècie molt poc freqüent a Catalunya i que es desenvolupa en les 
antigues places carboneres, com és Geranium bohemicum subsp. lanuginosum9. És 
també rellevant el fet que en aquest massís aparegui la blada (Acer opalus)10, espècie 
pròpia de sòls calcaris que troba en aquesta àrea, majoritàriament silicícola,  unes certes 
condicions per sobreviure.    

 
Al sector de la plana, i fora els límits del PEIN, apareixen també espècies vegetals de 
gran interès per la seva poca presència a Catalunya. Destaquen alguns trams de la riera  
de Gotarra, on la verneda presenta un estat de conservació molt bo, i s’hi poden trobar 
espècies de sotabosc relacionades amb aquest ambient tant interessants com 
Doronicum pardalianches, la ficària (Ranunculus ficaria) i la consolda (Symphytum 
tuberosum). També es rellevant la presència, a les petites basses del terme municipal, 
de determinades espècies molt poc freqüents a Catalunya com Ludvigia palustris11 i 
Lythrum borysthenicum12 (citades totes dues a la bassa de Can Maimí). Altrament, 
també cal considerar la zona de la Llobetera, ja que s’hi ha trobat Helianthemum 
tuberaria13, espècie molt rara i molt pròpia de les brolles silícoles de caràcter oligotròfic.  
 
A Llagostera apareixen també espècies d’arbres rares o poc freqüents que poden 
sobreviure en aquesta zona gràcies a les condicions microclimàtiques que s’hi donen. 
Així, en determinats indrets on la humitat és alta i la insolació és baixa apareix el roure 
africà (Quercus canariensis) fet del tot excepcional si tenim en compte que aquesta 
espècie és de caràcter extramediterrani, més comuna en àrees muntanyenques 
meridionals. Una altra espècie que l’acompanya és el grèvol (Ilex aquifolium)14, 
protegida per l’Ordre de 5 de novembre de 1984, sobre protecció de plantes de la flora 
autòctona amenaçada a Catalunya (DOGC núm. 516, p. 500, de 27.2.1985).  

 
Per últim, cal destacar el Pi de can Moretó o de can Salvador (Pinus pinea),  catalogat 
com a arbre monumental segons l’Ordre de 8 de febrer de 1990 (DOGC 1262, del 
2.3.1990) i ubicat molt a prop de la resclosa del Mas Salvador, al límit municipal amb 
Sta. Cristina d’Aro (vegeu ubicació al plànol I3). Les mides que presenta són força 

                                            
6 Aquesta espècie es citada per Bolós O, Font X., Pons X. (1994) 
7 Citada per Bolós O, Font X., Pons X. i Vigo J.(1998) a la carretera de Llagostera a Romanyà.  
8 Citada a la zona de Sant Grau per Bolós O, Font X., Pons X. i Vigo J.(1997) 
9 Apareix citada per Bolós O, Font X., Pons X. i Vigo J.(1998) 
10 A les Gavarres hi ha una població aïllada amb cites de Juanola i Vilar (1997) i Bolós i altres (1998). 
En canvi, l’auró blanc (Acer campestre) és una espècie comú a la serra. 
11 Citada a la bassa de can Maimí per Bolós O, Font X., Pons X. i Vigo J.(1998) 
12 Citada també a la bassa de can Maimí per Bolós O, Font X., Pons X. i Vigo J.(1998) 
13 Espècie citada per O, Font X., Pons X. i Vigo J.(1998) i per Girbal J. (1984) 
14 Espècie citada per O, Font X., Pons X. i Vigo J.(1998) 
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excepcionals, ja que assoleix 4 m. de perímetre i presenta una alçada compresa entre 
els 20-25 m.  
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- La situació geogràfica descrita més amunt és també la responsable, en bona part, de la 
gran varietat de fongs presents a Llagostera. Així, a les parts més baixes apareixen les 
llores (Russula cyanoxantha), l'escarlet vermell (Hygrophorus russula), la cogomella 
borda (Amanita phalloides), el Boletus luridus, el rossinyol (Cantharellus cibarius) i 
diversos bolets de soca com Stereum hirsutum o Trametes versicolor. Per contra, a les 
zones de suros s'hi poden trobar les cualbres llores (Russula cyanoxantha, R. virescens i 
R. vesca), les lleterolles blanca i vermella (Lactarius fuliginosus var. albipes i L. rugatus), 
el reig (Amanita caesarea), el siureny (Boletus aereus) i l'orella de Judes (Auricularia 
auricula-judae).  

 
A les zones de pins, destaquen el pinetell i el rovelló (Lactarius deliciosus i L. 
Sanguifluus), les cualbres picants (Russula sanguinea, R. torulosa), la cama de perdiu 
(Chroogomphus rutilus), el rossinyol de pi (Cantharellus lutescens) i la  llenega 
(Hygrophorus latitabundus); mentre que a les zones de vora camí i antics camps de 
conreu i marges de bosc herbosos hi trobem Clitocybe rivulosa, la gírgola de panical 
(Pleurotus eryngii), el moixernó (Calocybe gambosa), diverses espècies de lepiotes 
tòxiques (Lepiota brunneo- incarnata, L. josserandii, etc.), i pets de llop (Bovista 
plumbea, Vascellum pratense...).  
 
Per últim, a les fondalades i a les parts més humides dels estatges basal i montà, tot 
resseguint el marge dels rius i rierols i associats als boscos de ribera, apareixen el 
terrandòs (Lactarius controversus), la gírgola (Pleurotus ostreatus i P. cornucopiae), el 
pollancró (Agrocybe aegerita), Abortiporus biennis, els abrons (Leccinum aurantiacum, 
Leccium aurantiacum), el barretet (Helvella spadicea) i les múrgules (Morchella rotunda, 
M. rigida i M. umbrina).  
  

- No es disposa d’informació destacada sobre la fauna invertebrada de la zona. 
Únicament citarem, com a fet negatiu, la presència de cranc de riu americà al pantà de 
Can Companyó, entre Llagostera i el terme de Caldes de Malavella (Cristian Jensen, 
comentari personal) cosa que posa en perill la bona conservació dels hàbitats aquàtics 
de la zona, car es tracta d’una espècie agressiva i predadora. 

 
- D’entre les espècies de peixos, i com a dades més destacades, existeixen cites als rius, 

rieres i torrents de Llagostera de barb de muntanya (Barbus meridionalis) i, molt 
especialment, d’espinós (Gasterosteus aculeatus) espècie en greu perill de desaparèixer 
a Catalunya (Josep M. Bas, comentari personal). Cal indicar la gran importància que 
tenen, per a aquestes espècies, el manteniment de gorges d’aigua permanent, i de bona 
qualitat, ens els cursos fluvials intermitents, que pràcticament s’assequen a l’estiu. 

 
- La presència, al terme municipal de Llagostera, de fins a 11 espècies d’amfibis és una 

mostra de la gran importància d’aquest territori per a aquest grup. En efecte, a banda 
d’algunes espècies noves identificades en els darrers anys als Pirineus, a Catalunya s’han 
catalogat 14 espècies d’amfibis (Llorente i altres, 1995), cosa que implica que a 
Llagostera hi trobem gairebé el 80% de les espècies catalanes. Solament hi manquen les 
espècies pròpies de muntanya, com el tritó pirinenc (Euproctus asper) i la granota roja 
(Rana temporaria) i les de caire més termòfil, com l’ofegabous (Pleurodeles waltl); 
mentre que destaca la presència de tritó palmat (Triturus helveticus) i tritó marbrat 
(Triturus marmoratus). De nou, el manteniment de zones amb aigua de qualitat (tant 
cursos fluvials com basses i fonts) és necessari per a la conservació d’aquestes espècies. 
Aquesta situació porta a la necessitat d’establir normes d’ordenació i regulació que 

Memòria informativa 
Pla especial de regulació d’usos del Sòl no urbanitzable de Llagostera 

58



 

permetin la preservació dels hàbitats dels amfibis. Així, l’ús i la gestió de rius, torrents, 
recs, basses i fonts ha de considerar-se d’especial importància en aquest Pla especial. 

 
 

Bassa de la Resclosa. La 
conservació  dels ambients 
humits de Llagostera és 
necessària per garantir la 
presència d’espècies 
lligades a aquests hàbitats. 

- Els rèptils presents a Llagostera o rodalies són espècies mediterrànies típiques. Destaca 
la possible presència de la serp de ferradura (Coluber hippocrepis) considerada escassa 
al conjunt de Catalunya, i de les dues tortugues d’aigua autòctones, la tortuga d’estany 
(Emys orbicularis) també considerada rara a Catalunya, i la tortuga de rierol (Mauremys 
leprosa) considerada escassa. De nou aquestes possibles presències indiquen la 
importància que cal donar a la conservació dels ambients aquàtics de Llagostera. Com a 
fet negatiu, cal citar la presència, al pantà de Can Companyó, i segurament en altres 
zones humides, de la tortuga de Florida (Trachemys scripta) que pot posar en perill les 
poblacions de tortugues autòctones (Cristian Jensen, comentari personal). 

 
- Entre les aus, a Llagostera cal destacar les comunitats forestals dels boscos 

mediterranis de Cadiretes i les Gavarres. Sense que representin exemples d’especial 
rellevància, podem citar la presència d’alguns rapinyaires diürns, com l’aligot (Buteo 
buteo) o l’esparver (Accipiter nisus), i nocturns, com el duc (Bubo bubo) a Cadiretes 
(Josep M. Bas, comentari personal), el força abundant gamarús (Strix aluco) o el xot 
(Otus scops).  

 
Altres espècies interessants estan associades a ambients diferents. Així, al pantà de can 
Companyó hi nidifica el blauet (Alcedo athis) i, en algunes masies properes, la poc 
coneguda a Catalunya oreneta cua-rogenca (Hirundo daurica), fet que sembla confirma 
l’expansió de l’espècie en aquesta zona (Cristian Jensen, comentari personal). 

 
- Pel que fa referència als mamífers, hi ha comunitats en bon estat de conservació als 

ambients forestals de Cadiretes i Gavarres, on destaca l’abundància, de vegades 
excessiva, del senglar (Sus scrofa) que sovint fa incursions a la plana, provocant danys 
als conreus i les queixes dels pagesos. També hi ha la presència de la geneta (Genetta 
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genetta) i la fagina (Martes foina). Cap d’aquestes espècies presenta, però, un valor 
ecològic rellevant, potser a excepció de la llebre (Lepus europaeus) citada a la zona 
(Carles Barriocanal, comentari personal). 

 
 
4.3. Estructura del paisatge: matrius, retalls i corredors. 
 
Com a complement de l’anàlisi dels ecosistemes i les espècies, resulta oportú fer un breu 
esment a l’estructura del paisatge de Llagostera. L’anàlisi del paisatge en relació als processos 
ecològics del territori (ecologia del paisatge) facilita la lectura de les funcions del territori com a 
hàbitat per a comunitats animals i vegetals; conducte per a plantes, animals, aigua, 
sediments, nutrients i compostos químics; barrera per impedir el moviment; filtre, i 
d’aquesta manera permetre el pas d’alguns elements o éssers i inhibir el d’altres; font per a 
animals o plantes que es mouen a d’altres parts del paisatge; embornal per retenir 
sediments, toxines o nutrients. 
 
Els model de matriu-retall-corredor identifica els tres tipus d’elements que componen el mosaic 
del territori. A Llagostera aquests elements es concreten en:  
 

• Matriu. És l’element dominant del paisatge. Al terme municipal de Llagostera apareixen 
dues matrius forestals i arbustives, que es situen a la zona nord i sud, és a dir, als 
espais de Cadiretes i les Gavarres; i una matriu agrícola, que es situa al centre del 
municipi.  

 
• Retall. Pel contrari, els retalls són habitats o usos diferents dins de la matriu que els 

envolta. Així, a la zona de les Gavarres i del massís de l’Ardenya-Cadiretes els retalls són 
escassos, petits i de formes allargades, majoritàriament de caràcter agrícola (conreus o 
prats) com els camps de can Duran, encara que a Cadiretes també n’apareixen d’urbans 
(urbanitzacions de Fontbona i Selva Brava). Pel que fa a la matriu agrícola hi destaquen, 
a banda dels retalls urbans (nucli urbà de Llagostera i urbanitzacions Els Escuts i Mont-
rei) petites clapes de bosc escleròfil, basicament d’alzinar (Quercus ilex), que es situen 
per la zona nord del terme municipal, així com un gran retall de bosc, format per alzines 
i roures, a la zona occidental, envoltant la urbanització Mont-rei. Com a retalls més 
petits i liniars trobem les restes de bosc de ribera que conformen la plana.  

 
• Corredor. És un tipus particular de retall de caràcter lineal i longitud més o menys 

gran. La vegetació de ribera, que acompanya el curs dels rius, forma els únics corredors 
destacables del paisatge de Llagostera, especialment visibles al llarg de la riera de la 
Verneda i en alguns trams de les rieres de Banyaloques, de la Resclosa, de la Cagarella i 
de Gotarra. Altrament, cal també destacar com a corredors la vegetació ubicada entre 
els diferents camps de cultiu, que si bé només permeten el moviment d’invertebrats i de 
petits mamífers, són molt importants des del punt de vista estètic i ambiental, ja que 
també desenvolupen la funció d’amortir els efectes negatius de les pràctiques agrícoles 
sobre el medi (retenció de la humitat ambiental, filtració de productes químics per 
millorar la producció agrícola, retenció dels nutrients del sòl...).   

 
Un manteniment proporcional d’aquests elements distintius del mosaic del paisatge de 
Llagostera pot assegurar els processos ecològics bàsics. Tanmateix, la restauració del paisatge 
tendint a augmentar el nombre de retalls i de corredors, sempre que no sigui en àrees de 
matriu d’elevat valor ecològic, facilitarà i millorarà encara més aquests processos ecològics. 
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Altres aspectes a ressaltar en relació a l’ecologia del paisatge a Llagostera són: 
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• La importància de l’espai que queda entre la plana i els dos massissos (Gavarres i 
Cadiretes) ja que són zones de contacte entre dos ambients molt diferents i mantenen 
una gran diversitat. Aquesta franja, tant a la zona de les Gavarres com de Cadiretes, es 
situa al voltant 100-150 m, i sovint està ocupada per una franja de roureda de roure 
martinenc (Quercus humilis) de gran valor ecològic (Carles Barriocanal, comentari 
personal). 

 
 
• Més enllà dels corredors físics del mosaic territorial, dels quals hem parlar 

anteriorment, existeixen les anomenades connexions ecològiques i paisatgístiques, 
que poden ser territoris més amplis, amb la mateixa funció de connectar i facilitar els 
fluxos ecològics, però sense tenir uns límits tan definits.  

 
En aquest sentit, l’ordenació del sòl no urbanitzable al terme municipal de Llagostera 
és prou important, perquè determinarà les possibilitats de connectar 
paisatgísticament el massís de Cadiretes amb les Gavarres. Així, donades les 
característiques urbanes de la zona (el nucli de Llagostera es situa al mig del terme 
municipal, amb una urbanització a l’est i una altra a l’oest) aquests tipus de 
connectors haurien, en primer lloc, d’evitar la fusió o el continu d’aquestes 
agrupacions urbanes i, en segon lloc, mantenir la connectivitat entre els espais del 
PEIN.  
 
Aquesta segona funció és de fàcil aplicació a la banda est del municipi, ja que apareix 
una certa continuïtat i homogeneïtat entre els usos del sòl de Cadiretes i de les 
Gavarres; però al costat oest és força més difícil, si no es garanteix, mitjançant una 
correcta regulació urbanística, el manteniment dels petits retalls forestals presents a 
la plana.  
 
Seguint aquest model, les connexions paisatgístiques i ecològiques al municipi de 
Llagostera han de passar per aquestes zones (vegeu plànol I4): 

 
- Al sector oriental, a la conca del Ridaura, per l’espai que queda entre el vessant 

nord del Puig Moretó, Puig d’en Moner i Puig de Portugal (al massís de Cadiretes) i 
el vessant sud del massís de les Gavarres (Costes de Penedes i contraforts del Puig 
Aldric). Si bé aquesta zona presenta una connectivitat bastant clara, està subjecta 
a impactes que fragmenten el corredor, com el pas de la carretera C-65, de 4 
carrils, i en determinats trams de 5, on hi ha previst, però, aplicar actuacions per 
facilitar el pas de la fauna (Associació de Naturalistes de Girona, comentari 
personal), o l’establiment del Càmping Ridaura. Aquest sector, a més, es troba 
sotmès a una forta pressió antròpica i urbanística, ja que després del límit 
municipal amb Santa Cristina d’Aro existeix un continu urbà format pels nuclis de 
Sta. Cristina i Castell d’Aro i les diferents urbanitzacions i equipaments turístics 
sorgits a l’ultima meitat del segle XX (Fortià, 1993). Cal també tenir en compte la 
presència de l’abocador de Solius, situat al bell mig de Cadiretes.  

 
- Al sector occidental, la continuïtat paisatgística passaria per l’espai agroforestal 

d’aquesta zona del terme municipal, on destaquen els diferents retalls forestals, 
immersos al bell mig de la plana, que, tot i no estar físicament units, sí que poden 
contribuir a millorar la connectivitat entre els dos espais del PEIN. Entre aquestes 
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taques forestals destaquen els boscos d’en Gasconell, de cal Rajoler, de la Torre, 
de can Xarenet, de can Mametís o de can Fàbregues. 

 

 
 

La C-65 al seu pas 
per Llagostera: 
l’impacte paisatgístic 

 
i l’efecte barrera 
sobre la fauna és
evident. 

• La segona gran connexió entre els dos massissos de Llagostera està formada per la 
xarxa hidrològica existent. En aquest sentit, el fet que el municipi de Llagostera inclogui 
una part del massís de les Gavarres i una part del massís de Cadiretes, a més de dues 
conques hidrogràfiques (la del Ter i la de les rieres de la Costa Brava sud) provoca 
l’existència d’un gran nombre de rius, recs, torrents i rieres que, independentment del 
seu estat de conservació, faciliten la connexió entre els dos espais muntanyencs i 
forestals, i entre aquests espais i altres espais que pertanyen a ambients molt diferents, 
com els del litoral. 

 
La connexió més clara la formen la riera de la Resclosa i la riera de la Cagarella, que 
baixen del massís de les Gavarres, i la riera de la Gotarra i la riera de Sant Llorenç, que 
baixen de Cadiretes. Aquestes últimes, després de creuar la plana, es troben amb les 
primeres, a la zona coneguda com la d’Esclet, al límit amb el terme municipal de Cassà, 
donant lloc a un punt molt important en termes de connectivitat. Cal senyalar, però, que 
moltes vegades l’estat d’aquest cursos d’aigua es força dolent, i la vegetació de ribera es 
troba substituïda per zones de conreu o zones urbanes, fet que comporta la pèrdua del 
caràcter sistèmic d’aquest ambients fluvials i, per tant, de bona part de les seves 
funcions de connectivitat. 
 
Es també rellevant el fet que les rieres esmentades que baixen del massís de Cadiretes 
passen a tocar del nucli urbà de Llagostera, per la banda sud-oest. Aquest fet 
condiciona força la connectivitat, ja que disminueix la permeabilitat en haver-hi trams 
canalitzats. Cal mencionar, com a aspecte positiu, la creació d’un parc fluvial en el tram 
de la riera de Banyaloques que passa pel nucli urbà, mentre que com a aspectes 
negatius tenim la mencionada canalització de certs trams de rieres i la realització de 
noves vies de comunicació i actuacions d’urbanització sense tenir en compte el curs de 
les rieres. Aquest fet és patent en la riera de can Sabater, que queda tallada a l’alçada 
dels horts contigus al nucli urbà, i solament una canonada de pocs centímetres de 
diàmetre ha de desguassar les aigües pluvials.   
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El pas de la riera de C
Sabater pel nucli urbà 
de Llagostera. 

an 

 
 

• Per últim, un tercer eix connector el formen les diferents tanques arbustives i els marges 
entre cultius presents a les àrees de conreus. El paper d’aquest tipus de connector, si bé 
només permet el pas d’invertebrats i petits mamífers, és molt important, ja que, 
juntament amb el sistema fluvial, les basses i els diferents retalls forestals de la plana 
agrícola, poden permetre les interaccions entre els diferents elements dels sistemes 
naturals. Per tant, i sense que existeixi un corredor continu, el conjunt format per 
aquests elements pot funcionar com un sistema de passeres que connecta el massís 
de les Gavarres amb el de Cadiretes.  

 
 
4.4. Diagnosi i recomanacions sobre els sistemes biològics i el 

paisatge.  
 
Aquest apartat es presenta com un resum del conjunt del capítol dedicat als elements 
biològics i paisatgístics de Llagostera, i també com una breu introducció de cara a ordenar el 
SNU del municipi, tot tenint en consideració els valors naturals que aquest sòl inclou. 
 
Els punts a considerar són els següents: 
 

• La presència d’hàbitats considerats d’especial interès per la normativa europea al terme 
municipal de Llagostera és rellevant en termes de quantitat, ja que hi trobem diversos 
hàbitats d’aquest grup (vegeu plànol I3). Malgrat que, d’acord amb la legislació vigent, 
aquest fet no pressuposa cap règim de protecció ni l’obligatorietat de fixar-lo, es 
considera adequat de tenir-los en compte per poder valorar la riquesa ecològica del 
municipi. 

 
D’aquests hàbitats, dos són considerats prioritaris per a la seva conservació. Es tracta de 
les vernedes i altres boscos de ribera afins (Alnio-Padion) i les lloredes o bosquines de 
llor (Laurus nobilis). Les vernedes es troben, bàsicament, a la zona dels terraprims i de la 
plana, i ressegueixen la riera de Banyaloques, la de la Gotarra i la de Benaula. Les 
lloredes es localitzen al voltant de les rieres presents a les zones obagues i ombrívoles de 
la serra de les Comes, a la banda nord-est del massís de Cadiretes.  
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• Pel que fa als ecosistemes i al paisatge, cal ressaltar especialment l’àmplia zona 
forestal i els terraprims del massís de Cadiretes, així com els contraforts del massís de les 
Gavarres.  
 
Pel que fa a Cadiretes, la delimitació actual del PEIN, pendent d’aprovació definitiva, 
deixa fora de l’espai algunes àrees de gran valor, com són els contraforts del Puig  de 
Portugal (al límit est del terme municipal) o el vessant nord del Puig Oriol, el Puig Moretó 
i el Puig de la Guàrdia. 
 
A les Gavarres, el límit del PEIN es situa cap a la cota 200 m, deixant fora zones amb una 
cobertura vegetal igual que altres que es troben a l’interior, justament on hi ha l’antic 
projecte de construcció d’un aeròdrom (sota el Tossal de can Bóta) que suposaria un 
impacte important a la zona, principalment en termes de connectivitat. Per aquest motiu, 
es considera adequat proposar l’existència d’una franja perifèrica (o franja tampó) en 
aquesta àrea, prenent com a referència la cota 150, i desenvolupar tot un seguit d’usos 
permesos, prohibits i permesos amb condició, per tal de regular la instal·lació 
d’infrastructures o construccions que suposin un impacte excessiu sobre aquest espai tan 
valuós. 

 
També mereix atenció el conjunt agroforestal de la plana de Llagostera, sobretot l’extrem 
nord del municipi (zona de can Ribas i can Xarenet) i l’extrem sud-oest (la Llobetera) ja 
que aquestes zones s’integren en una connexió ecològica territorial més àmplia, 
connecten paisatgísticament els dos espais del PEIN i presenten cursos hídrics amb 
vegetació de ribera ben conservada, zones inundables, basses i retalls de pineda, alzinar 
i suros.    
 
Un altre ambient destacable de Llagostera el formen les basses i fonts presents a tot el 
municipi, malgrat que amb una distribució força dispersa. Cal destacar, per la 
concentració de basses que presenta, la zona del sud-oest del terme municipal. L’estat 
de conservació de cada bassa varia, ja que podem trobar basses artificials utilitzades per 
al rec; petits pantans per fer anar les turbines d’antics molins (can Companyó) i basses 
d’origen natural formades per peculiaritats geològiques de la zona. Podem destacar, pels 
seus valors botànics i faunístics, la presa d’en Rissec, el tram del Ridaura que passa per 
la zona de can Crispins, l’àrea humida de can Vidal de la Llobetera, la bassa de can 
Maimí, el pantà de can Companyó i les molleres de la Font de la Taverna de Baix. 
Tanmateix, la restauració de diferents basses i fonts, algunes actualment abandonades, 
segons criteris de millora del valor biològic, contribuiria a incrementar encara més el seu 
interès.  
 

D’altra banda, sobre tots aquests valors naturals del terme municipal de Llagostera hi plana 
l’amenaça de tot un seguit d’impactes que a continuació s’esmenten, de cara a considerar-
los a l’hora de redactar la regulació del sòl no urbanitzable del municipi. 
 
• Concentració de les activitats agràries. A la plana de Llagostera la concentració de 

conreus ha suposat, en molts indrets, l’eliminació de marges amb vegetació i la 
intensificació agrícola (regadius, ús de fertilitzants i pesticides...). Aquest fet ha desplaçat 
les espècies arvenses, a més de causar impactes sobre les aigües i desestructurar bona 
part del paisatge actual. Les noves instal·lacions ramaderes suposen una ocupació 
intensiva d’extensions importants de sòl. 
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• Incendis forestals. No hi ha constància d’incendis forestals recents al terme municipal 
de Llagostera, ja que l’últim data del 1985 i va afectar la zona de Solius (ICC, 1992). 
Tanmateix, les característiques mediterrànies de la vegetació, la gran extensió forestal 
contínua del massís de les Gavarres i de Cadiretes, i la presència, en algunes zones, de 
diferents urbanitzacions al bell mig del bosc, fan que aquest sigui un aspecte important a 
considerar. Només cal apuntar que el mapa de risc d’incendi forestal a Catalunya indica 
que les zones de les Gavarres i de Cadiretes tenen un risc molt alt i alt, i la zona de la 
plana i dels terraprims com a mitjà (ICC, 1990).  

 
• Urbanitzacions forestals. Les urbanitzacions de Fontbona i de Selva Brava són les 

dues implantacions d’aquest tipus al municipi. La primera es troba en un entorn 
completament forestal, la segona en un paisatge agroforestal, on l’impacte és més 
atenuat. Els efectes poden ser múltiples: eliminació de la vegetació, introducció 
d’espècies forànies al bosc, destorb a la fauna, efectes paisatgístics, increment del risc 
d’incendi, etc. 

 
• Línies elèctriques. Els efectes ambientals de les línies elèctriques són sobretot de 

caràcter paisatgístic i pel risc d’electrocució dels ocells. Per altra banda, aquestes 
infrastructures necessiten l’eliminació de la vegetació dessota seu, i representen un risc 
d’incendi si hi ha un funcionament incorrecte. També cal considerar la possibilitat 
d’efectes negatius sobre la salut humana si les línies passen prop de zones habitades. En 
els darrers temps el debat ha estat intens a Llagostera en relació a la nova línia de les 
Gavarres-Costa Brava. Avui dia, amb la línia acabada, es pot afirmar que l’impacte 
paisatgístic és important, i que pot afectar seriosament el medi natural d’aquest espai. 
De la resta de línies elèctriques del terme no es disposa d’informació, però són menys 
significatives i impactants que l’anterior. Cal recordar la possibilitat que, des de la línia 
nova, en un futur surti una desviació per abastir Lloret de Mar. 

 

La polèmica línia d’alta tensió al seu pas per Llagostera 
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• Antenes de ràdio i telefonia mòbil. Dins el terme municipal de Llagostera apareixen 
dues antenes de telefonia, a la zona del cementiri i prop de can Mametis. Es preveu la 
instal·lació d’una tercera antena prop de ca l’Artau. El seu impacte principal és de 
caràcter paisatgístic. 

 
• Plantacions arbòries. Les plantacions forestals suposen l’eliminació del bosc original i, 

per les seves característiques ecològiques i de gestió, cal considerar-les més un conreu 
que una massa forestal. Les principals espècies forestals de plantació a Llagostera són 
l’eucaliptus (Eucaliptus dalympleana), el pi insigne (Pinus radiata), el pinastre (Pinus 
pinaster), els pollancres (Populus nigra) i els plataners.  

 
• Carreteres. Al terme municipal de Llagostera està aprovada la construcció d’una variant 

nova, que evitarà que la C-65 passi pel nucli urbà, desviant-se del traçat actual des de la 
zona de Gaià, al nord del nucli urbà, fins a la urbanització Els Escuts. Malgrat l’evident 
impacte paisatgístic que aquesta actuació suposarà, cal considerar-la com la millor de les 
quatre opcions que es van presentar en el seu moment. 
 
D’altra banda, també està prevista l’ampliació de la C-35 (dos vials en cada sentit) entre 
l’encreuament amb la GI-681 (a l’oest) i la connexió amb la C-65 (a l’est). Aquest fet és 
important, ja que significa un increment de la fragmentació de la plana agrícola i 
l’aparició d’una barrera que pot aïllar els diferents hàbitats naturals. A més, està previst 
que aquesta ampliació incorpori un enllaç amb la GI-6744, per facilitar la comunicació del 
veïnat de Sant Llorenç i la urbanització Selva Brava amb el nucli urbà de Llagostera. Això 
suposarà un increment del trànsit per la GI-6744, que travessa el massís de Cadiretes, 
amb els efectes negatius que això comporta. 

 
• Freqüentació recreativa. Tant els boscos de les Gavarres com els de Cadiretes 

disposen d’un gran nombre de pistes forestals i de senders per accedir-hi i transitar-hi. 
L’accés incontrolat de visitants pot tenir efectes negatius de diferents tipus sobre el medi 
(molèsties per a la fauna, deixalles abandonades, etc.). 

 
• Parcs eòlics. A Llagostera no hi ha instal·lacions de producció d’energia eòlica, però pel 

caràcter recent d’aquest tipus d’instal·lacions, i pel debat social que han generat, es bo 
considerar-les en aquest apartat. A partir de les informacions de l’Atlas eòlic de Catalunya 
(1984-1995), l’extrem sud i sud-oest de les Gavarres i la zona nord del Massís de 
Cadiretes tenen registrades velocitats mitjanes anuals de vent de 4 m/s, pròximes al 
llindar de rendabilitat amb la tecnologia actual (5m/s). Per tant, és poc probable la 
sol·licitud d’instal·lacions eòliques al terme municipal. Per altra banda, tant l’espai del 
PEIN de les Gavarres com el de Cadiretes són  zones d’implantació eòlica condicionada a 
declaració d’impacte ambiental, mentre que la resta del terme és zona compatible (lliure 
implantació). 

 
• L’abocador de Solius. A la zona de Cadiretes, al límit municipal entre Llagostera i Sta. 

Cristina d’Aro, està ubicat l’abocador de residus sòlids urbans i de runes de Solius. Aquest 
abocador, a més de tenir un impacte paisatgístic important, suposa un permanent trànsit 
de camions a la zona d’accés a la instal·lació i, sovint, l’escampadissa de deixalles que 
cauen dels camions. Els problemes derivats de la possibilitat que els lixiviats afectin les 
aigües del Ridaura (Fortià, 1993) cal preveure que estan solucionats amb la recollida en 
basses d’aquests materials i el seu trasllat a una estació depuradora. En un futur proper, 
està previst tractar els lixiviats al mateix abocador.  
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• Introducció d’espècies al·lòctones. La presència d’espècies al·lòctones al terme 

municipal de Llagostera és un reflex d’allò que succeeix a bona part de la província de 
Girona. Es tracta d’un aspecte a considerar, tant pels seus possibles efectes sobre la 
vegetació autòctona (Vila Ll. i Font J., 2000) com sobre la fauna. En el primer cas 
destaca la presència de pitòspor (Pittosporum tobira), robínia (Robinia pseudoacacia), 
generi (Agrosthema githago), piracant (Pyracantha sp.), Aster pilosus i Senecio 
inaequidens. Entre la fauna, és especialment preocupant la presència, en alguns espais 
aquàtics, del cranc de riu americà i la tortuga de Florida.  
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5. L’empremta humana en el paisatge rural 
 
 
5.1. Patrimoni històric i arquitectònic 
 
Al terme municipal de Llagostera, el patrimoni històric i arquitectònic presenta una gran 
importància, especialment per l’existència de molts masos tradicionals, però també 
d’altres elements menys abundants (fonts, molins, casones per guardar eines...). Per 
aquest motiu, i de manera paral·lela a la redacció d’aquest Pla especial, l’ajuntament ha 
portat a terme l’elaboració d’un Catàleg del patrimoni històric i arquitectònic del municipi, 
el qual estarà complementat per una normativa específica destinada a garantir la 
conservació dels elements inclosos al catàleg. 
 
Malgrat que el Catàleg del patrimoni històric i arquitectònic de Llagostera no era definitiu 
en el moment de redactar-se el PESNU, la previsió era que incorporés 46 elements 
arquitectònics, dels quals 42 es troben en sòl no urbanitzable, per tant, dins de l’àmbit 
d’aquest Pla especial (vegeu plànol I5). 
 
L’existència d’aquest catàleg fa que existeixi una normativa específica, més estricta que 
les determinacions d’aquest Pla especial en aquest àmbit, per garantir la conservació 
dels elements històrics i arquitectònics més valuosos de Llagostera. Per als elements 
no inclosos en el Catàleg, però, el Pla especial preveu una normativa, de caràcter més 
general, que també en garanteixi una conservació mínima. 
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Taula 5.1.1. Edificacions sobre SNU incloses al Catàleg del patrimoni  
arquitectònic de Llagostera 

 
Veïnat Nom Tipologia d’element 

Capella de St. Llorenç Església 
Can Bauler de Dalt (Can Ferrer) Casal 
Molins de can Moner Edifici industrial 
Can Codolar Casal i masoveria 
Can Gros Masia 
La Torre  Masia 
Can Domènec Masia 
Can Sureda Masia 
Can Viadiu - 
Can Bonet Masia 
Can Carreras - 
Castell de Montagut Fortificació 

Sant Llorenç 

Barraca d’hort Casona d’hort 
Can Font Masia 
Can Guardiola Masia 
Can Nadal Masia 

Ganix 

Can Rauric Masia 
Can Vidal de Llobatera Casal 

Mas Boada Masia amb barri i 
masoveria 

Can Sagols Masia 
Can Bufi Masia 

Llobatera 

Can Palet Farré Masia 
Can Maiensa Masia 
Can Masó Masia Bruguera 
Can Sureda de mas Ballell Masia 
Can Prats Masia i masoveria 
Can Borra Masia 
Can Calvet Masia 
Escorxador municipal Antic escorxador 
Mas Artau Masia 

Mata 

Can Mestres Masia 
Ermita de Sant Empèlit Capella 
Can Parera Masia i masoveria 
Can Alou Masia 
Can Morató Masia 
Can Llambí Casa pairal 
Can Vidal de Panedes Masia 
Molí d’en Llambí Molí 

Panedes 

Can Camós Masia 
Bodega Ramiro (antiga fàbrica can 
Mario) Edifici industrial Creu de Serra 
Xalet de can Raset Casona d’hort 

Pocafarina Can Tarré Masia i masoveria 
 

(Font: Catàleg del patrimoni arquitectònic de Llagostera). 
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5.2. El poblament del territori: habitatge i xarxa d’accessos 
 
 
5.2.1. Veïnats 
 
Són àrees on es detecta un important nivell d’antropització del medi rural. Aquí, però, 
la població no funciona segons l’esquema tradicional del nucli urbà compacte que 
s’estén com una taca d’oli cap a la perifèria. L’estructura natural del territori ha 
propiciat l’existència d’una xarxa d’infrastructures i d’usos capaç de donar suport a una 
ciutat dispersa, totalment integrada en el territori. 
 
Al terme municipal de Llagostera diferenciem 10 veïnats, conformats per masies 
associades en una porció de terreny més o menys gran i que pot estar fragmentada o 
no:  
 

• Veïnat de Bruguera, amb 73 unitats edificades. 
• Veïnat de Mata, amb 17 unitats edificades. 
• Veïnat de Creu de Serra, amb 18 unitats edificades. 
• Veïnat de Llobatera, amb 34 unitats edificades. 
• Veïnat de Sant Llorenç, amb 45 unitats edificades. 
• Veïnat de Panedes, amb 59 unitats edificades. 
• Veïnat de Gaià, amb 40 unitats edificades. 
• Veïnat de Cantallops, amb 11 unitats edificades. 
• Veïnat de Pocafarina, amb 10 unitats edificades. 
• Veïnat de Ganix, amb 13 unitats edificades. 

 
Cal indicar que els veïnats han patit una forta transformació en els darrers anys, que 
ha suposat un important creixement de l’ocupació del sòl. 
 
 
5.2.2. Urbanitzacions 
 
Malgrat que les urbanitzacions no entren dins de l’àmbit del PESNU, la seva 
importància en la vertebració del territori de Llagostera i el seu impacte sobre el medi i 
el paisatge fan que s’hagi considerat interessant incloure-les en aquesta part 
descriptiva. 
 
En general, les urbanitzacions aparegudes en territoris com el de Llagostera s’han de 
considerar com a àrees d’antiga invasió del sòl no urbanitzable per a usos residencials, 
permanents o temporals, que poden presentar un fort impacte paisatgístic en el 
territori i el paisatge. Aquesta consideració general, però, a Llagostera presenta dos 
vessants força diferenciats. 
 
- D’una banda, hi ha urbanitzacions que, si més no avui en dia, presenten una clara 

coherència urbana, formen un nucli de població assentat i on es pot preveure, 
sempre i quan es consideri adequat, un creixement urbà per aquella zona. A 
Llagostera aquesta situació es centra en dues àrees: 

 
• Els Escuts o Llagostera residencial, a l’est del nucli urbà, amb el qual forma, 

pràcticament, un continu urbanitzat. 
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• El conjunt format per La Mata, La Canyera i Mont-rei, a l’oest del nucli urbà. 
 
- D’altra banda, hi ha casos en els quals les urbanitzacions suposen un impacte 

evident sobre l’entorn que caldria regular d’una manera estricta. En concret, es 
tracta de les urbanitzacions que es troben a la zona de Cadiretes, i que són: 

 
• Selva Brava, al sud del nucli urbà i a tocar del límit de l’espai del PEIN de 

Cadiretes. 
 
• Font-bona, en ple espai natural de Cadiretes, a tocar amb el límit sud del 

terme municipal. 
 
Aquestes situacions diferents han de ser tractades de manera diferenciada per la 
normativa urbanística del municipi, i així es recull en aquest Pla especial. La localització 
de les urbanitzacions es pot consultar al plànol I1. 
 
 
5.2.3. Xarxa d’accessos 
 
La xarxa de camins que trobem al terme municipal de Llagostera és un reflex de la 
pròpia morfologia topogràfica del territori, així com de les seves necessitats 
demogràfiques, econòmiques o de les seves tradicions històriques i culturals. D’aquesta 
manera, ens trobem davant d’una xarxa prou fragmentada com per donar accessibilitat 
a la totalitat del territori i, per tant, una xarxa perfectament funcional per als seus 
habitants.  
 
Les diferents circumstàncies, però, han donat lloc a una clara jerarquització d’aquesta 
xarxa, que permet diferenciar els següents tipus d’accessos (vegeu la seva ubicació al 
plànol I7). 
 
- Xarxa de carreteres. Poc contacte amb el territori 
 

En aquest primer grau es troben les carreteres, les quals, a diferència de l’antiga 
xarxa de camins, no estan adaptades a l’estructura del territori. Són infrastructures 
que uneixen el nucli urbà de Llagostera amb nuclis urbans d’altres municipis d’una 
manera directa, i que es troben totes elles asfaltades de cara a facilitar el 
transport de mercaderies, persones, bestiar, etc. 
 

- Camins de 1er grau. Vertebradors territorials. 
 

En una segona categoria trobem tots aquells camins que conformen un eix 
principal a l’entorn del qual es produeixen agrupacions de masies o altres 
activitats, formant petits veïnats.  
 
La característica principal d’aquests elements és la seva situació respecte el 
territori, ja que en la seva totalitat es situen dalt de les petites carenes que es 
formen entre les rieres de les terres baixes de Llagostera. 
 
Aquests camins presenten una amplada important, i també una bona continuïtat, 
tan a nivell de longitud com geomètrica. Sovint es situen  perpendiculars a antics 
camins entre nuclis urbans, com l’antic camí de Llagostera a Cassà, o el de 
Llagostera a Tossa de Mar. Entre aquests camins de 2on grau podem citar: 
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• Al nord, al veïnat de Bruguera, entre la riera de Cagarella i la del Prat, des 

de Cal Ganxo, al costat de la C-65, fins a Cal Guenyo, a tocar de la ruta del 
Carrilet. 

 
• Al nord, al veïnat de Bruguera, a la part alta de la riera del Prat, des de Can 

Oliu a la granja Beatriz, a tocar de la ruta del Carrilet. 
 

• Al nord, entre els veïnats de Gaià i Panedes, entre la riera del Prat i la de 
Banyaloques, des de Can Romaguera, al costat de la C-65, a can Costa, a 
tocar de la ruta del Carrilet. 

 
• Al nord-est, al veïnat de Panedes, entre el restaurant Panedes, a la carrtera 

C-65, i can Torres. Correspon a la carretera GI-6612, entre la riera de la 
Resclosa i el riu Ridaura. 

 
• Al sud del nucli urbà, al veïnat de Llobatera, entre el Molí Gotarra i el torrent 

de can Sabater, pel marge esquerre del torrent. 
 

• Al sud i oest del nucli urbà, entre can Carbó, en el tram anterior, i el conjunt 
format per les urbanitzacions de La Mata, La Canyera i Mont-rei, entre els 
veïnats de Llobatera, Creu de Serra i la Mata. 

 
- Camins de 2on grau. Permeabilitat. 
 

La tercera jerarquia són aquells connectors entre altres camins de major jerarquia. 
Presenten poca continuïtat, però asseguren la irrigació per tot el territori. 
 
A la plana presenten una distribució força uniforme en totes direccions, mentre 
que a les muntanyes de Llagostera, i molt particularment al massís de les 
Cadiretes, la fragmentació s’accentua. Cal destacar, en aquest sentit, que l’àrea de 
Cadiretes del terme municipal de Llagostera es troba carenejada per un camí de 
molta continuïtat que va sempre a la mateixa cota. 

 
- Camins de 3er grau. La xarxa 
 

La quarta jerarquia la formen la resta de camins del terme municipal, que uneixen 
camins de major jerarquia, o bé són vies d’accés a finques, generalment en forma 
de cul de sac. Finalment, trobem aquells senders únicament aptes per al pas de 
vianants, bicicletes i passejants a cavall. 
 
Menció apart mereix el camí de l’antic carrilet. Tot i ser un camí que actualment 
representa un interessant reclam turístic (itineraris en bicicleta) i que permet als 
habitants veure el municipi des d’un altre punt de vista mes respectuós amb 
l’entorn, és un camí que, a causa del seu origen (antiga via ferroviària) poc té a 
veure amb la morfologia del territori i, per tant, pot presentar dificultats com a 
element dinamitzador de la zona no urbanitzable del municipi. 
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- Els nusos 
 

Tan important pel territori és la xarxa de camins com els nusos que se’n deriven 
(encreuaments entre camins).  
 
En el cas de Llagostera s’observa que, tot i que les seccions dels camins han 
millorat al llarg del temps, la conseqüència de no haver tingut en compte els nusos 
a l’hora de replantejar les interseccions entre camins és que les cruïlles han deixat 
de ser un lloc de trobada o de concentració d’activitat entre els habitants.  

 
 
5.3. Propietat del sòl 
 
El procés històric i cultural de Llagostera ha portat a una fragmentació del sòl que 
respon a processos complexos de propietats, servituds i noves necessitats adaptades a 
les noves tecnologies. D’aquesta manera, el municipi ha quedat distribuït en un mosaic 
de parcel·les, que no sempre responen a la mida de la propietat, sinó als diferents 
aprofitaments existents dins del municipi. 
 
Així, a la plana central, prop del nucli urbà, trobem un territori molt més fragmentat 
que a la zona de Cadiretes o les Gavarres, ja que la població s’hi troba més 
concentrada, i l’explotació del sòl, així com la seva qualitat, és molt diferent. 
 
A l’hora de categoritzar les propietats, s’ha pres com a criteri l’agrupació, entenent el 
canvi de grandària de les parcel·les com una gradació que parteix del centre del 
municipi, amb parcel·les petites, cap a l’exterior, on les parcel·les augmenten de 
superfície a mesura que s’allunyen del centre. S’han diferenciat 4 parcel·les tipus que 
responen a 4 superfícies mitges. 
 

• Fins a 3 ha 
• De 3 a 5 ha 
• De 5 a 6 ha 
• Més grans de 6 ha 
 

Per assegurar la coherència amb l’estructuració del terreny, s’han adoptat com a límits 
de les parcel·les les línies de divisió dels camins (però no les carreteres de caràcter 
supraterritorial), les rieres, els bancals, els marges, el límit del bosc, el límit dels camps 
i tots aquells elements que, tot i tenir l’origen en les necessitats humanes de 
delimitació, estan adaptats a la pròpia forma del territori. 
 
 
5.4. Activitats econòmiques  
 
 
5.4.1. Activitat agrària, ramadera i forestal 
 
El sector primari (agricultura, ramaderia i explotació dels boscos) es pot considerar una 
activitat important pel que fa a l’ocupació territorial i laboral del municipi de Llagostera. 
Així, de les més de 7.600 ha que conformen el terme municipal, 1.873 (24,6%) es 
consideren de superfície agrícola. D’altra banda, l’ocupació laboral en aquest sector 
(158 persones) presenta un valor que triplica la mitjana comarcal (taula 5.4.1.). 
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Taula 5.4.1. Ocupació en el sector primari (%) 
 

Àmbit 1986 1991 1996 
Llagostera 12,4 10,4 7,7 
Gironès 4,1 3,4 2,6 
Catalunya 4,9 3,7 3,2 

 

(Font: Ins ut d’Estadís ica de Catalunya. 2001). tit t
 
 
No obstant això, per a una part important dels agricultors i ramaders del municipi, amb 
algunes excepcions, aquesta activitat no representa l’única font d’ingressos, sinó que 
esdevé un recurs complementari de l’economia familiar. Aquesta tendència es reforça 
pel fet que el nombre de persones que es dediquen al sector primari ha anat 
disminuint en els darrers anys a Llagostera (l’any 1980 s’hi dedicaven 313 persones). 
 
 
a) Agricultura 
 
Aproximadament un 25% del territori de Llagostera es destina a l’agricultura (1.873 ha.) 
en terrenys que es concentren d’una manera pràcticament exclusiva a la plana central i 
occidental del terme municipal. La major part d’aquestes terres de conreu es dediquen 
al cultiu de cereals de gra (principalment blat i ordi de secà) i farratges anuals (com 
algunes gramínies, veça, cards, etc.) i plurianuals (trèvol, trepadella, sulla, etc.).  
 
 

Taula 5.4.2. Distribució de la superfície agrícola a Llagostera (ha) 
 

Conreu Secà Regadiu Total 
CEREAL GRA 801 212 1.013 

Blat 191 0 191 
Civada 103 33 136 
Blat de moro 32 131 163 
Ordi 433 35 468 
Altres 42 13 55 

LLEGUMINOSES I FARRATGERS 629 124 753 
Farratges verds anuals 261 64 325 
Alfals  58 31 89 
Farratges verds plurianuals 306 29 335 
Altres 4 0 4 

HORTALISSES 16 1 17 
CONREUS INDUSTRIALS 15 3 18 
FRUITERS 12 10 22 
PASTURES 13 0 13 
ALTRES 37 0 37 
TOTAL 1.523 350 1.873 

 

(Font: Ins itut d’Estadística de Catalunya. Dades de l’any 1999). t
 
 
El 57,1 % de la superfície agrícola utilitzada (SAU) és de propietat, i la resta és 
majoritàriament d’arrendament. Tota la SAU pertany a 103 explotacions amb terres, 36 
de les quals disposen de pràcticament del 75% de la SAU (explotacions d’entre 20 i 
100 ha de SAU). 
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Mentre els conreus de secà es reparteixen de manera uniforme per tota la plana de 
Llagostera, els conreus de regadiu es concentren en major proporció al nord d’aquesta 
plana, a les terres més fèrtils creuades per les rieres de Banyaloques, de la Resclosa i de 
Cagarella. El plànol I2 permet obtenir una visió general de la distribució dels diferents 
conreus pel terme municipal de Llagostera. 
 
 
b) Ramaderia 
 
Llagostera compta amb un total de 88 explotacions ramaderes (taula 4.4.4.), les quals 
globalment tenen una càrrega ramadera global de 5.404 unitats ramaderes (UR)15. 
Respecte a l’any 1989, s’observa una disminució del nombre d’explotacions (n’hi havia 
137) però, en canvi, hi ha un increment del bestiar, tant de cada explotació en 
particular com globalment (el 1989 el cens de bestiar era de 4.136 UR).  
 
 

Taula 5.4.3. Activitats ramaderes per tipus de bestiar,  
nombre d’explotacions i capacitats a Llagostera 

 

Espècie Capacitat 
(UR) 

Nombre 
explotacions

Mitjana 
capacitat/ 
Explotació 

Bovins 2.504 51 49,10 
Porcins 1.620 46 35,22 
Ovins 227 11 20,64 
Cabrum 57 7 8,14 
Equí 2 2 1,00 
Aviram 989 77 12,84 
Conills  5 38 0,13 
TOTAL 5.404 88 61,41 

 

(Font: Ins itut d’Es adís ica de Catalunya, dades del 1999). t t t

                                           

 
 
Al municipi de Llagostera hi predomina fonamentalment el bestiar boví i porcí i, en 
menor mesura, l’aviram. Aquestes tres espècies representen prop del 95% de les UR 
del municipi. En una posició secundària hi ha la cria de bestiar oví i cabrum.  
 
En els darrers 10 anys, el nombre de caps de boví s’ha estancat, i fins i tot ha disminuït 
(ha passat de 2.684 UR a 2.504 UR), mentre que el porcí i l’aviram ha sofert un 
increment molt important (passant 1.178 UR a 1.620 UR en el porcí, i de 48 a 989 UR 
en l’aviram). Pel què fa a la resta de bestiar, tot i que són poc representatius sobre el 
total del cens ramader, cal destacar l’important increment dels ovins i cabrum, i la 
disminució dels conills i l’equí.  

 
15 Les unitats ramaderes (UR) s'obtenen aplicant un coeficient a cadascuna de les espècies i 
tipus, per poder presentar en una mateixa unitat d'equivalència les diferents espècies. Els 
coeficients són: vaques de llet: 1; altres vaques: 0,8; bovins mascles de 24 mesos i més: 1; 
vaques braves de 24 mesos i més: 0,5; bovins de 12 a menys de 24 mesos: 0,7; bovins de 
menys de 12 mesos: 0,4; ovins: 0,1; cabrum: 0,1; truges: 0,5; truges per a reposició: 0,5; 
garrins: 0,027; altres porcins: 0,3; equins: 0,6; gallines: 0,014; polles destinades a pondre: 
0,014; pollastres i galls: 0,007; galls d’indi, ànecs i oques: 0,03; altres avirams: 0,03; conilles 
mares: 0,015.  
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Pel que a les mides de les explotacions, s’observa com l’explotació típica de Llagostera 
generalment és de dimensions mitjanes, principalment de porcí o de boví,  
complementades amb d’altres espècies de bestiar (aviram, oví, conills, etc.) 
 
Una part de les explotacions ramaderes de Llagostera han adaptat la seva situació a la 
nova normativa que representa la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció 
integral de l’Administració ambiental. Així, amb data 30 de març del 2002, la situació 
era la següent: 
 

- 7 explotacions de l’annex III i 14 de l’annex II.1 de la nova llei ja havien 
regularitzat la seva situació. 

 
- 11 explotacions ramaderes estaven regularitzades amb la llei antiga 

d’activitats (10 en tràmit i 1 concedida). 
 

- A 5 activitats s’havia denegat la llicència d’activitats. 
 

- La resta estaven a l’arxiu d’activitats en una situació molt diversa16. 
 
El plànol I6 mostra la situació de les activitats ramaderes pel terme municipal de 
Llagostera. 
 
Finalment, cal destacar que des del febrer de l’any 2001, Llagostera compta amb una 
Ordenança municipal de mesures de foment d’activitats agrícoles i ramaderes. Aquesta 
ordenança afecta tant a les activitats de nova implantació, a l’ampliació d’activitats 
existents com a la legalització d’activitats existents, i estableix els següents ajuts:  
 

- En les activitats de nova implantació i les ampliacions, la subvenció és del 
25% en la quota de la taxa per a l’autorització, la llicència i el permís 
municipal ambiental; i del 75% en la quota corresponent a l’impost de 
construccions, instal·lacions i obres. 

 
- En les activitats existents sense legalitzar, la subvenció és del 45 % en la 

quota de la taxa per llicència d’obertura d’establiments o del 25 % a la taxa 
per a l’autorització, la llicència i el permís municipal ambiental. 

 
 
c) Activitats forestals 
 
L’ocupació forestal és la predominant en el conjunt del sòl no urbanitzable de Llagostera, i 
s’estén aproximadament sobre un 64% de la superfície del terme municipal (inclou erms i 
matolls). Dins d’aquest conjunt, es produeixen aprofitaments forestals diversos, entre els 
quals hi trobem: 
 
- L’aprofitament del suro. Freqüent en èpoques passades, avui en dia l’aprofitament 

de les sureres de Llagostera per a la producció de suro pràcticament ha 
desaparegut. 

 

                                            
16 Activitats no legalitzades, activitats legalitzades però que han sofert canvis d’activitats, 
activitats que han deixat d’existir, etc. 
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- L’explotació forestal del bosc. En aquest sentit, i malgrat la gran superfície forestal 
del municipi, cal indicar que solament hi ha tres finques a Llagostera amb un Pla 
Tècnic de Gestió i Millora Forestal (PTGMF) aprovat. Aquestes finques sumen un 
total de 377,2 ha (vegeu taula annexa). Una tercera finca, de 211,2 ha, es troba 
en tràmit d’obtenció d’aquest pla. Això significa que solament el 8% de la 
superfície forestal del municipi disposa de PTGMF aprovats pel Centre de la 
Propietat Forestal del Departament de Medi Ambient. 

 
 

Taula 5.4.4. Finques de Llagostera amb  
Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestal    

 

Nom de la finca Núm. 
PTGMF 

Superfície
(ha) 

Can Codolar 140 100,8 
Can Gascons 626 103,2 
Can Noguera 877 173,2 

 

(Font: Centre de la Propie a  Forestal, octubre de 2001). t t
 
 
- Les plantacions forestals. A Llagostera hi trobem plantacions de diferents 

espècies d’arbres per a la producció de fusta. Destaquen les pollancredes, prop de 
les rieres, i les plantacions d’eucaliptus i de pi insigne. L’estat d’aquestes 
explotacions és ben divers, i hi trobem des de plantacions en desús, on el conreu 
arbrat s’ha anat desenvolupant cap a bosc, fins a finques en explotació activa. Les 
principals plantacions es localitzen a: 

 
• Pollancres i de plàtans. Al voltant d’alguns cursos hídrics, com la riera de 

Gotarra i la riera de Cagarella, al límit amb Caldes de Malavella i Cassà de la 
Selva, o la riera de la Resclosa, al peu de les Gavarres.   

 
• Pi insigne. 7 explotacions de petita extensió, al bosc de can Rauric, sota la 

urbanització  Font-bona, prop de cal Rajoler, al bosc d’en Gasconell, a can 
Gascons i al mas Sabater. En aquest últim indret hi ha dues explotacions 
diferents, una comparteix finca amb una explotació d’eucaliptus i l’altra sembla 
abandonada.       

 
• Plantacions d’eucaliptus. Distribuïdes de manera homogènia pel terme 

municipal, però més concentrades a la meitat sud, són explotacions d’extensió 
reduïda, excepte la situada entre el Puig de la Guàrdia i la carretera GIV-6744. 
Presenten aspectes diversos; algunes abandonades, com l’explotació del sud-
est del nucli urbà, al veïnat de Poca Farina, i d’altres actives, com la de can Puig 
o la de la zona nord de la carretera C-35, al mig del Pla de Sant Llorenç. 

 
 
5.4.2. Activitats extractives 
 
Les activitats extractives no representen una activitat econòmica important a 
Llagostera. De fet, solament s’ha identificat una activitat d’aquest tipus en actiu, 
l’anomenada Llambí, que extreu sauló en un terreny d’1 ha. a l’est del terme municipal, 
al veïnat de Panedes. 
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5.4.3. Activitats industrials i comercials en sòl no urbanitzable 
 
Sota aquest concepte es recullen totes aquelles activitats productives que pertanyen a 
alguna d’aquestes tipologies: 
 

• Indústries de qualsevol tipus, incloses les relacionades amb l’agricultura i la 
ramaderia (producció de pinsos...). 

• Comerços de qualsevol mena (mobles, materials de construcció, vehicles, 
etc.). 

• Vivers de jardineria i horticultura. 
• Magatzems, excepte per a usos ramaders o agrícoles. 
• Tallers mecànics. 
• Dipòsits de vehicles fora d’ús. 
• Gestors de residus. 
• Estacions de serveis. 
• Oficines. 

 
A Llagostera aquestes activitats ubicades en sòl no urbanitzable són relativament 
freqüents, però es concentren a la vora del nucli urbà, i més concretament, a banda i 
banda de les principals vies de comunicació (es pot analitzar la distribució actual 
d’aquestes activitats al plànol I6). Així, destaquen tres zones: 
 
- El nucli situat a banda i banda de la carretera C-65 a l’est del terme municipal, 

prop del límit amb Santa Cristina d’Aro. 
 
- El nucli situat a banda i banda de la carretera C-65 just al costat oriental de la 

urbanització Els Escuts. 
 
- El nucli situat a l’oest del nucli urbà, associat a les carreteres GI-674 i C-35. 
 
Moltes d’aquestes activitats es considera que no estan directament relacionades amb el 
sòl no urbanitzable, per la qual cosa el Pla especial hauria de preveure un progressiu 
trasllat cap a sòl urbà i urbanitzable.  
 
 
5.4.4. Activitats turístiques i recreatives 
 
Sota aquest títol es consideren totes aquelles activitats que pertanyen a alguna 
d’aquestes tipologies: 
 

• Establiments d’hospedatge i restauració (hotels, restaurants, fondes, 
residències casa de pagès i similars). 

• Localitats on es desenvolupen activitats d’educació ambiental (escoles de 
natura i similars). 

• Locals on es desenvolupen activitats sòcio-culturals. 
• Discoteques, sales de festa i altres espectacles. 
• Instal·lacions esportives. 

 
A Llagostera aquests usos no són freqüents en sòl no urbanitzable, i els que s’han 
localitzat pertanyen a aquests casos (la seva ubicació es pot consultar al plànol I6): 
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• Hotels, amb un únic establiment ubicat al veïnat de Panedes, la masia 
Sureda. 

• Restaurants, associats a les principals vies de comunicació (7 casos). 
• Càmpings i caravanings, amb un únic cas, el càmping Ridaura, al costat de 

la C-65 vora el límit oriental del municipi. 
• El casal parroquial, vora la C-35 al costat del nucli urbà. 
• Una gossera, a can Planet, al veïnat de Bruguera. 

 
La gran majoria d’aquests casos representen un impacte poc important sobre el sòl no 
urbanitzable, per la qual cosa no es considera necessari que la nova normativa 
prevegui el seu trasllat a altres zones (sòl urbà o urbanitzable) però sí que en reguli 
alguns aspectes constructius (materials a utilitzar, tanques...). 
 
 
5.4.5. Altres infrastructures 
 
El sòl no urbanitzable de Llagostera està afectat per altres infrastructures, no 
contemplades anteriorment, que cal comentar: 
 
• Instal·lacions de comunicacions. Especialment antenes de telefonia mòbil, de 

les quals n’hi ha dues ubicades actualment al terme municipal (a la zona del 
cementiri i prop de can Mametis) i una tercera de prevista prop de ca l’Artau. 

 
• Línies elèctriques. La controvertida línia d’alta tensió de les Gavarres travessa el 

terme municipal de Llagostera pel nord del nucli urbà, per dirigir-se posteriorment 
cap a l’est. Existeix la possibilitat, en el futur, que d’aquesta línia se’n desviï una 
variant, des del terme municipal de Llagostera, cap a Lloret de Mar. La resta de 
línies elèctriques del municipi són de mitja i baixa tensió, les quals presenten una 
densitat important. 

 
• Benzineres. Dins el terme municipal de Llagostera hi ha 5 benzineres, un nombre 

molt elevat per a un municipi d’aquestes característiques, però que s’explica per la 
seva condició de municipi al pas de la de carretera C-65, que uneix la Costa Brava 
amb l’interior de la comarca gironina. 

 
• Dipòsit controlat de Solius, ubicat al sud-est del terme municipal, i compartit 

amb Santa Cristina d’Aro, ocupa unes 16,8 ha. i es troba rodejat pel PEIN de 
Cadiretes (vegeu la situació al plànol I2). Hi destinen els seus residus municipals i 
assimilables a municipals diversos municipis del Gironès i el Baix Empordà, i 
produeix unes 11.000 tn. de lixiviats l’any, que es tracten a l’EDAR de Cassà de la 
Selva. Es calcula que hi ha dipositades 1 milió de tones de residus. En un futur 
proper està prevista una actuació de millora ambiental del complex, que inclou 
l’aprofitament del biogàs generat i la ubicació, a l’interior de la finca on s’ubica el 
dipòsit controlat, de la planta comarcal de compostatge del Gironès. 

 
• Estació depuradora d’aigües residuals.  El municipi de Llagostera tracta les 

aigües residuals del nucli urbà i de les urbanitzacions dels Escuts i el conjunt format 
per la Mata-La Canyera-Mont-rei a l’estació depuradora de Cassà de la Selva-
Llagostera. Es tracta d’una depuradora de tipus biològic sense tractament terciari, 
que està dimensionada per a una població de 17.400 habitants-equivalents. La 
resta d’urbanitzacions del terme municipal no disposen de mecanisme de depuració 
de les aigües residuals. 
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5.4.6. Impactes i mesures protecció 
 
Dels sectors econòmics de Llagostera, el primari, i especialment la ramaderia i 
l’agricultura, són les activitats que representen un impacte més important sobre el medi, 
pel risc que suposen d’afecció de les aigües, tant superficials com subterrànies, i del sòl 
(dejeccions ramaderes, insecticides, pesticides, etc.).  
 
De tots aquests impactes, les dejeccions ramaderes són el més significatiu. Cal remarcar, 
en aquest sentit, el notable increment de la capacitat productiva del sector ramader que 
s’ha donat en els darrers 10 anys a Llagostera, especialment pel que fa referència al 
sector porcí (important font de contaminació de l’aigua per nitrats) increment que es 
podria mantenir, o fins i tot augmentar, amb l’aplicació de l’ordenança municipal de 
foment d’activitats agrícoles i ramaderes del municipi (vegeu apartat 5.4.2.). 
 
El principal destí de les dejeccions ramaderes produïdes a Llagostera és la seva 
aplicació agrícola com a fertilitzants. Una aplicació agrícola de fems i purins feta d’una 
manera incorrecta pot portar problemes de contaminació d’aqüífers, d’aigües 
superficials i de sòls17.  
 
La principal font de contaminació de les dejeccions ramaderes és el nitrogen, per la 
qual cosa aquest és el paràmetre que s’ha tingut en compte per avaluar el risc de 
contaminació potencial al municipi de Llagostera. La figura següent mostra el procés 
per calcular l’abast d’aquest impacte.  
 
 

                                            
17 Al Gironès hi ha 10 municipis afectats per aquest impacte, que estan qualificats com a zona 
vulnerable per la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries (Decret 283/98). Entre 
aquests municipis no s’hi inclou Llagostera. 
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Figura 5.4.1. Balanç municipal de dejeccions ramaderes (any 2000) 
 

Producció de dejeccions (entrades):
 
La producció de nitrogen d’origen 
ramader de Llagostera s’estima en 
264.451 Kg N/any, o bé 55.835 tn/any de 
dejeccions ramaderes

Capacitat d’absorció de les terres 
agrícoles (sortides): 

 
La capacitat d’acceptació de dejeccions 
ramaderes per part de les terres agrícoles 
de Llagostera és de 316.200 Kg N/ any.

Balanç: 
 

Balanç municipal de nitrogen
deficitari, amb una aportació
nitrogenada de 142,2 kg N/ha 

 
S’ha considerat una 
SAU municipal de 
1.860 Ha, i una dosi 
de nitrogen d’aplicació 
de 170 kg N/ha.any . 

El balanç municipal de 
nitrogen s’obté de la 

resta entre les 
entrades (264.451 Kg 
N/any) i les sortides 
(316.200 Kg N/any) 

 
 
 
 
A Llagostera, la relació de càrrega de nitrogen procedent de fonts ramaderes per 
superfície de conreus es valora en 142,2 kg N/ha. En no trobar-se entre els municipis 
designats com a vulnerables per la contaminació produïda pel nitrogen d’origen 
ramader, Llagostera pot rebre una dosi màxima d’aplicació de 210 Kg N/ha. 
 
Com a resultat teòric final observem que, a Llagostera, el balanç de dejeccions 
ramaderes és deficitari. O sigui, Llagostera produeix menys nitrogen del que es pot 
utilitzar com a adob. Això es deu, especialment, a la gran extensió del municipi. La 
realitat, però, pot no coincidir amb aquesta afirmació, si el municipi rep aportacions 
externes de dejeccions ramaderes, situació que es dóna actualment a Llagostera 
(vegeu apartat 3.4.1.).  
 
Per aquest motiu, i com a mesura preventiva, es proposa la incorporació a les activitats 
agrícoles i ramaderes de Llagostera les propostes de l’Ordre de 22 d’octubre de 1998, 
del Codi de bones pràctiques agrícoles i ramaderes, que estan desenvolupades al 
“Manual de gestió dels purins i de la seva reutilització agrícola”, editat l’any 1995 pel 
Departament de Medi Ambient i el Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
De la resta d’activitats econòmiques, cal destacar solament algunes concentracions en 
sòl no urbanitzable d’indústries i comerços que, puntualment, representen un impacte 
important, per la qual cosa el Pla especial preveu, en determinats casos, el trasllat a 
sòl urbà o urbanitzable on aquest impacte pugui ser més controlat. 
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5.5. Encaix del poble en el territori 
 
L’anàlisi general de la situació del terme municipal de Llagostera s’ha de fer 
considerant, de manera conjunta, l’entorn rural amb l’urbà.  
 
Per la seva situació geogràfica, Llagostera és un territori eminentment rural (activitats 
agrícoles, ramaderes i, en menor grau, forestals) que s’ha estructurat, 
fonamentalment, seguint el patró conformat per les diverses rieres que creuen el 
territori, i que han servit històricament per definir aspectes tan importants com la 
distribució dels habitatges, els camps de conreu i les vies de comunicació tradicionals. 
Això ha fet que, a més del nucli urbà pròpiament dit, la població s’hagi distribuït de 
manera dispersa per la plana (masos) o bé en forma de petites agrupacions 
d’habitatges (veïnats).  
 
Aquest paisatge rural es veu complementat per importants masses forestals, 
especialment al sud del terme (Cadiretes) conformant un paisatge de plana-muntanya 
mediterrani que s’ha mantingut força ben equilibrat fins a l’actualitat, malgrat 
l’existència puntual, si bé en alguns casos important, de determinats impactes 
(urbanitzacions incontrolades, abocador de Solius, projecte d’aeròdrom a les Gavarres, 
la controvertida línia elèctrica d’alta tensió i el desdoblament de les principals vies de 
comunicació). 
 
Actualment, la mateixa situació geogràfica del terme municipal ha suposat l’aparició 
d’una important demanda d’urbanització, bé per a habitatges, bé per a sòl industrial 
(més econòmic que a la costa propera). Aquesta pressió per créixer des d’un punt de 
vista urbanístic ja està produint els seus efectes des de fa un cert temps. D’aquesta 
manera, es reafirma la necessitat existent d’ordenació i regulació d’aquest creixement. 
 
Valorar el volum d’activitat, no només econòmica, sinó també a nivell demogràfic, 
històric i cultural, en relació amb el sòl construït és un exercici que no resulta gens 
desviat de la realitat. Aquest exercici, aplicat al municipi de Llagostera, mostra com 
aproximadament un 62,5% del sòl construït es situa en àrees rurals (comptabilitzant 
les urbanitzacions), i solament el 37,5% està al nucli urbà. 
 
 

Taula 5.5.1. Ocupació del sòl urbanitzat 
 

Tipologia d’edificació 
Superfície 

urbanitzada 
(m2) 

Percentatge total 
urbanitzat 

Nucli urbà 246.958 37,5 
Masies històriques 55.095 8,4 
Masies evolucionades 188.376 28,6 
Urbanitzacions 83.721 12,7 
Indústries, granges i 
comerços  84.774 12,8 

Medi rural 

Total medi rural 411.966 62,5 
Total urbanitzat 658.924 100 
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Aquesta descompensació s’evidencia encara més quan es comprova que el creixement 
en els últims 30-40 anys de les edificacions, deixant de banda les urbanitzacions i les 
indústries, ha estat superior al 300%. Actualment, només un 22,6% de les edificacions 
de l’entorn rural són masies històriques. D’altra banda, les activitats industrials i les 
granges colonitzen un 12,8% del sòl construït, xifra molt semblant als 12,7% de les 
urbanitzacions. 
  
Amb tot això es mostra com l’activitat del municipi és a nivell global, i no es limita al 
nucli urbà. Això obre la possibilitat a que part de la demanda de creixement urbanístic 
s’ubiqui fora del nucli urbà, amb la qual cosa es fa necessari disposar d’eines de control 
i regulació d’aquest creixement, per minimitzar el seu impacte ambiental i paisatgístic. 
Una d’aquestes eines, de gran importància, és aquest Pla especial.  
 
 
5.6. Diagnosi i recomanacions sobre l’empremta humana en 

el paisatge rural 
 
L’ajuntament de Llagostera està acabant d’elaborar, en el moment de redactar aquest 
Pla especial, un  Catàleg del patrimoni arquitectònic, que es preveu que inclogui 
46 edificis patrimonials, dels quals 42 ubicats en SNU, que s’ha tingut tenir en compte 
en el Pla especial. 
 
L’existència d’una ordenació del sòl rural en veïnats, estructurats històricament i 
recentment per un model de dispersió de l’edificació, accessibilitat i divisió del sòl, són 
elements que el Pla especial ha de prendre com a referència en l’estructuració del 
territori. 
 
Les urbanitzacions de la serra de Cadiretes (Font-Bona i Selva Brava) són molt més 
recents que els veïnats, i s’insereixen de manera molt menys estructurada i amb 
moltes mancances de serveis i d’ordenació. En qualsevol cas, es tracta de Sòl 
Urbanitzable, per la qual cosa la seva ordenació queda fora de l’àmbit d’aquest Pla 
especial. 
 
La xarxa viària existent determina una jerarquia des de les carreteres generals i 
locals, als camins rurals principals, secundaris i la ruta ciclista del carrilet. 
 
Quant a la propietat del sòl, el Pla especial no hi entra en detall, però analitza per 
sobre les diferents corones de mida del parcel·lari rural a mesura que ens allunyem del 
nucli urbà. 
 
També s’incideix en l’activitat agrícola i ramadera, ja que secà i regadiu tenen 
importància, sobretot a la plana de Llagostera. En relació a la ramaderia, la dimensió 
de les explotacions i la capacitat d’absorció de les dejeccions ramaderes pels terrenys 
agrícoles del municipi és un aspecte central del pla especial. A partir del balanç 
estimatiu de les dejeccions ramaderes al municipi s’observa que Llagostera encara té 
capacitat per absorbir purins propis en les seves terres agrícoles, malgrat es coneix el 
fet que s’estan rebent purins de municipis externs (fet que pot fer variar el balanç 
real). El pla haurà de tractar aquest aspecte amb molta cura, en un difícil equilibri 
entre informació tècnica disponible, protecció del medi i activitat econòmica del sector 
ramader. 
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Les activitats forestal, extractiva, industrial i turístico-recreativa tenen un pes 
més relatiu a l’entorn rural de Llagostera. Amb tot, el pla especial contempla el seu 
encaix actual i futur en el medi. El sector turístic i recreatiu poden ser un potencial de 
cara al futur; per contra, la indústria semblaria inexistent en l’entorn rural, però hi 
trobem un seguit d’activitats industrials/comercials, de vegades lligades al món rural 
(magatzems agrícoles i forestals), però d’altres vegades no (tallers de vehicles, de 
fusteria, granges-indústria o magatzems de construcció) que tenen un difícil encaix en 
un entorn que no els pertoca. 
 
Acabant l’anàlisi de l’activitat humana en l’entorn rural tornem al poble, a la vila 
urbana, per veure el seu encaix radial amb l’entorn rural, vinculat als carrers i 
carreteres històriques, i les seves vies de relació: les rieres i les hortes que travessen la 
zona urbana. El pla especial no ordenarà el sòl urbà, però té en compte un model 
d’encaix d’aquest amb l’entorn rural en el qual s’insereix. 
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6. Territori, ecologia del paisatge i activitat humana. 
Criteris conceptuals per a l’ordenació de l’entorn 
rural de Llagostera.  

 
 
Aquest apartat és un assaig de síntesi per a l’ordenació del municipi de Llagostera, en 
concret del seu sòl no urbanitzable. En consonància amb la tendència general d’aquest 
Pla especial, fem aquesta síntesi en clau de l’ecologia del paisatge, i amb l’objectiu de 
cercar un paisatge humà i ambiental sostenible en el temps (Forman, 1990).  
 
• Paisatges i sostenibilitat 
 
Forman (1990) fa un assaig de síntesi sobre paisatges i sostenibilitat, que és especialment 
interessant com a marc teòric per a l’ordenació del SNU de Llagostera. 
 
Per Forman, quan un paisatge assoleix un cert grau d’estabilitat cultural i poblacional, 
acompanyada d’un grau d’estabilitat en els recursos, pot aconseguir:  
 

1. Una diferenciació espacial dels tipus de recursos, la seva disponibilitat i el seu 
ús.  

 
2. Un nivell baix d’ús dels recursos que inhibeixi la formació d’una gran ciutat. 

 
3. Una certa constància en els lligams amb la resta de paisatge de l’entorn.  

 
Si s’aplica aquest model teòric a Llagostera, trobem que:  
 

1. La distribució serres forestades / zona urbana / plana agrícola es relaciona 
amb aquest model, i amb la relació recursos forestals / activitat econòmica 
urbana / producció agrària i ramadera rural, que correspon a cada tipus de 
paisatge i de recurs explotat en cadascun dels tres àmbits.  

 
2. Existeix un nucli urbà situat entre la plana i les serralades que fins avui ha 

mantingut un creixement radial i molt contingut des del nucli antic, amb una 
activitat industrial en part vinculada al teixit rural del terme.  

 
3. Existeix, fins a l’actualitat, un encaix equilibrat entre els tres sistemes, on els 

cursos fluvials i els bosquets que s’endinsen a la plana de Llagostera serveixen 
de lligam entre sistemes forestals que configuren el paisatge, mentre que la 
xarxa de camins rurals i les carreteres històriques lliguen els assentaments 
humans als diferents paisatges.  

 
4. Però, a diferència del model de Forman, a Llagostera hi ha altres elements 

més recents, que comencen a condicionar la sostenibilitat del paisatge, com 
poden ser les urbanitzacions que s’insereixen de manera forçada al sistema 
forestal; l’aparició de variants i desdoblaments a les principals vies de 
comunicació, que esdevenen una barrera en el lligam, tant humà com dels 
fluxos ecològics, entre plana i serralades; o la possible proliferació 
d’instal·lacions ramaderes que poden posar en perill la qualitat del sistema 
hidrològic.  
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Són aquests darrers elements els que, de manera ideal, el Pla especial ha de poder 
encaixar en el model dibuixat per a la sostenibilitat de l’entorn rural de Llagostera. 
 
Si tornem altra vegada al marc teòric, veiem com la configuració espacial del paisatge és 
un aspecte clau en tot plegat. La distribució del mosaic de conreus agrícoles, corredors 
fluvials, àrees industrials, etc. determina els nivells assolits en les diferents variables del 
paisatge. En això és especialment important l’adjacència, o l’efecte que un sistema 
adjacent té sobre un determinat element del paisatge, que cal contemplar en el moment 
d’ordenar l’entorn rural de Llagostera i de cara a preveure la seva gestió posterior. 
 
Per això, les variables del paisatge (producció agrícola i ramadera, densitat d’habitatges, 
disponibilitat d’aigües netes, etc.) donaran un determinat resultat en funció de la 
configuració espacial que es proposi. Un determinat nivell de moltes variables, com les 
que determinen l’estat ecològic del medi o l’assoliment de les aspiracions humanes, es pot 
produir amb una determinada configuració dels elements del paisatge. La modificació de 
la configuració sempre haurà de comportar un augment o una disminució de l’estat 
ecològic del medi. Això ens porta a una hipòtesi provocadora: Sospito que per qualsevol 
paisatge, o fracció gran d’un paisatge, existeix una configuració  espacial òptima dels 
ecosistemes i dels usos del sòl per maximitzar la integritat ecològica, l’assoliment de les 
aspiracions humanes i la sostenibilitat del medi. Si això és veritat, el repte és trobar-la. 
(Forman, 1997). 
 
Anys després, el mateix Forman avança en aquesta conceptualització del paisatge, i 
proposa el model agregat amb enclavaments com aquell paisatge que permet optimitzar 
el manteniment dels organismes i dels processos ecològics d’un territori. El model planteja 
que la millor distribució espacial és aquella que agrega els diferents usos en grans 
tessel·les (agregats), però dins d’aquestes permet el manteniment d’enclavaments 
d’altres usos. Les masies i petits prats de la serra de les Gavarres, o els retalls de prats 
humits i de bosquets de la plana de Llagostera són exemples d’enclavaments enmig d’una 
gran agregació.  
 
• Aplicació dels criteris conceptuals a Llagostera 
 
Fins aquí hem presentat un model conceptual per a l’ordenació del SNU de Llagostera. 
Paral·lelament, la memòria informativa ha presentat els aspectes sobre els quals es 
fonamenta el Pla especial, i ha aprofundit aquells en els quals vol incidir l’ordenació, 
facilitant així una correcta justificació de les solucions urbanístiques que finalment es 
proposaran. 
 
Els capítols 3, 4 i 5 acaben tots ells amb un apartat de síntesi dels principals elements que 
han tractat, i el paper que tindran en relació al model d’ordenació del Pla especial.  
 
Finalment, la memòria d’ordenació, segon volum d’aquest treball, comença amb uns 
apartats que justifiquen la normativa que s’adopta. 
 
Aquests diferents apartats acaben de concretar la proposta d’ordenació del SNU de 
Llagostera que fa aquest Pla especial. 
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1. Justificació de la redacció i àmbit de la normativa, 
criteris metodològics i objectius.  

 
L’Ajuntament de Llagostera (el Gironès) promou la redacció del Pla Especial del Sòl No 
Urbanitzable (PESNU) per a la regulació dels usos del sòl no urbanitzable del municipi, que 
es redacta a l’empara de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’Urbanisme (DOGC núm. 3.600 de 
21/03/2002). 
 
El PESNU de Llagostera es redacta per ordenar tot l’àmbit del sòl no urbanitzable d’aquest 
terme municipal, classificat per les Normes Subsidiàries (NNSS) de planejament vigents, 
aprovades definitivament per la Comissió provincial d’urbanisme de Girona l’any 1983. 
 
La normativa també permet ajustar-se a les determinacions de la recent legislació (Ley 
6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones, i Real Decreto Ley 4/2000, 
de 23 de junio, de medidas urgentes de liberalización del sector inmobiliario y transportes, 
ambdós d’àmbit estatal) que fan oportú precisar la protecció que s’estableix per a 
determinats àmbits del sòl no urbanitzable. 
 
La redacció d’aquesta normativa és paral·lela i forma part del Pla d’Acció Local per a la 
Sostenibilitat (PALS) de Llagostera, que es redacta dins del programa d’Agendes 21 Locals 
que promou la Diputació de Girona.  
 
 
1.1. Objecte, àmbit d’aplicació i justificació 
 
 
a) Objecte 
 
L’objectiu final d’aquest document és l’establiment de les determinacions, criteris, previsions i 
normativa pel reconeixement del sòl no urbanitzable com a territori que contribueix als 
objectius generals de l’ordenament del municipi de Llagostera. D’aquesta manera, el 
document fixa les línies d’ordenació del sòl no urbanitzable que podran formar part de la 
futura revisió de les normes de planejament vigents. 
 
La situació geogràfica del territori de Llagostera, la seva condició agrària i rural i la seva 
identitat morfològica fan que aquest sòl no urbanitzable no sigui indiferent al conjunt orgànic 
del municipi degudament estructurat. Més aviat al contrari, l’espai rural, com a sistema 
territorial, contribueix a la definició de l’aglomerat urbà-rural del municipi de Llagostera. 
 
 
b) Àmbit 
 
L’àmbit d’aplicació d’aquest document es el sòl que es manté com a no urbà ni urbanitzable 
dins del municipi de Llagostera. Com a punt de partida, s’ha treballat voluntàriament sobre el 
sòl com a suport territorial i, per tant, no s’ha tingut en compte el règim urbanístic, ja que es 
consideren primordials les implicacions que té aquest sòl en tot el conjunt del territori 
municipal. 
 
 

5Memòria d’ordenació 
Pla especial de regulació d’usos del Sòl no urbanitzable de Llagostera 



 

c) Factors que justifiquen la redacció del PESNU 
 
Els motius que justifiquen un nou tractament de la política urbanística pel municipi de 
Llagostera es poden agrupar en factors de diferent naturalesa, que impliquen a tot el territori 
del terme municipal: 
 
• Factors d’actualització, amb la incorporació al planejament urbanístic de noves eines i 

figures aparegudes en els darrers anys. 
 

Així, cal destacar especialment l’aparició d’una nova normativa urbanística, tant a nivell 
estatal com autonòmic, que difereix de manera substancial de la normativa urbanística 
vigent en el moment de redactar-se les NNSS (any 1983). Cal citar, en aquest sentit, la 
Llei estatal 6/1998, de 13 d’abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones i, a Catalunya, 
l’esmentada Llei 2/2002, d’Urbanisme, que configuren el marc normatiu bàsic. 
 
D’altra banda, és necessari citar el Pla d’Espais d’Interès Natural de Catalunya 
(Decret 328/1992, de 14 de desembre). El PEIN inclou dos espais que es situen, 
parcialment, dins del terme municipal de Llagostera. Es tracta dels espais naturals de les 
Gavarres, al nord-est, i del Massís de Cadiretes, al sud (vegeu l’apartat 1.1.1. de la 
Memòria informativa). 
 

• Factors d’oportunitat, lligats a l’aparició de noves formes de producció del sòl i de la 
seva relació amb l’organisme social.  

 
En els últims vint anys, el respecte pels valors patrimonials i culturals, les modificacions de 
les rendes del sòl i de les noves valoracions de la localització de les activitats, així com 
altres factors, han provocat l’aparició de noves tensions especulatives i forts impactes 
territorials. Aquest procés s’ha produït no només a les àrees properes als nuclis urbans, 
sinó també al llarg i a l’interior dels sòls rurals, fins i tot els protegits per figures de 
planejament. 

 
A Llagostera, aquest procés es materialitza en : 
 

- L’aparició de diferents urbanitzacions: Els Escuts (Llagostera Residencial), La 
Canyera, Selva Brava o Font-bona. 

- La implantació d’indústries i granges. 
- L’ocupació dispersa, ja sigui per a habitatges o per a altres usos. 

 
• Factors de ritme de creixement i de motivacions de noves localitzacions, 

subjacents en les relacions de producció aparegudes en els darrers anys. 
 
En l’actualitat, Llagostera ha crescut com a nucli urbà, però també ha segregat, fora de 
l’àmbit pròpiament urbà, activitats i construccions de naturalesa diversa, com algunes 
indústries, la recerca de sòl econòmic per a residència, el consum d’infrastructura per al 
nou oci i lleure i algunes localitzacions de noves activitats. Tot això genera una ciutat-
territori difusa que el Pla especial ha de considerar. 
 

 
1.2. Tramitació 
 
L’elaboració d’aquest Pla Especial del Sòl No Urbanitzable per a la regulació dels usos del sòl no 
urbanitzable és una iniciativa de l’Ajuntament de Llagostera, com a Entitat Local, d’acord amb 
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tot allò que estableix la Llei 2/2002 citada. L'aprovació definitiva d'aquest Pla especial correspon 
a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona.  
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2. Contingut del document normatiu 
 
 
2.1. Documents 
 
Aquesta Pla Especial del Sòl No Urbanitzable de Llagostera consta dels següents documents: 
 

a) Memòria informativa 
 

b) Memòria d'ordenació  
 

c) Plànols d'informació 
 

d) Plànols  d'ordenació 
 
De la mateix manera, s’ha elaborat un Programa d’actuacions sense caràcter normatiu que, a 
petició de l’ajuntament de Llagostera, s’ha incorporat al PALS (Pla d’Acció Local per la 
Sostenibilitat) que s’ha anat desenvolupant de manera paral·lela a aquest Pla especial. 
 
 
2.2. Determinació de l’àmbit  
 
L’àmbit d’aquest Pla especial es limita al sòl no urbanitzable de Llagostera, tal i com el 
defineixen les pròpies Normes Subsidiàries de Planejament (NNSS) del municipi de l’any 
1983 (Títol V). 
 
El fet de definir l’àmbit en funció de la classificació vigent del sòl pressuposa que la nova 
normativa haurà de concretar quin serà el criteri a seguir quan qualsevol porció del sòl no 
urbanitzable sigui reclassificat pel planejament general del municipi. En aquest sentit, 
s’estableix com a criteri general que l’àmbit serà sempre el del sòl no urbanitzable, de 
manera que la reclassificació a sòl urbanitzable o urbà de qualsevol porció suposarà la seva 
exclusió de l’àmbit d’aquesta nova normativa. De la mateixa manera, una possible 
reclassificació d’un espai d’urbanitzable o urbà a no urbanitzable suposarà la seva 
incorporació a l’àmbit d’aquest Pla.  
 
Cal esmentar de manera concreta la situació dels terrenys ubicats al nord-est del terme 
municipal, a la zona de les Gavarres (sector 19 de les NNSS, 118,47 ha.) on hi havia un 
projecte de construir un aeròdrom. Això va fer que, en el seu moment, aquells terrenys es 
classifiquessin com a urbanitzables. Avui en dia, però, el projecte sembla paralitzat, i es 
considera adequat reclassificar els terrenys a sòl no urbanitzable per les raons següents1: 
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• Pel valor ecològic propi: els terrenys estan situats al límit de l’espai d’interès natural 
de les Gavarres, i estan ocupats principalment per boscos de sureres (Quercus suber) 
hàbitat considerat d’interès comunitari per la Unió europea (Directiva 92/43 CEE o
Directiva Hàbitats). 

 
1 La classificació de sòl només la pot efectuar el planejament general, no el planejament derivat (com 
és el Pla especial). Per tant, si es pretén canviar el règim jurídic d’un determinat sòl (per exemple, 
d’urbanitzable a no urbanitzable) simultàniament amb la tramitació del Pla especial s’ha d’aprovar una 
modificació puntual de les NNSS, amb l’objectiu de classificar els terrenys com a no urbanitzables en 
base als valors que s’assenyalen al document. 
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• Pel valor com a connector ecològic: els terrenys estan situats en una zona d’elevat 

valor connector entre les masses forestals de les Gavarres i la plana agrícola de 
Llagostera. 

 
• Pel valor paisatgístic: la vegetació dels terrenys suposa un continu de la massa 

forestal de l’espai de les Gavarres més enllà dels límits de l’espai del PEIN. 
 
D’altra banda, el Pla especial, d’acord amb la nova legislació urbanística (Llei 2/2002) 
defineix i justifica quina part del territori de Llagostera cal incloure com a SNU per motius 
diversos: 
 
• La incompatibilitat de la transformació dels terrenys en sòl no urbanitzable, ja sigui per 

règims especials de protecció derivats de normativa sectorial o del planejament territorial 
general, per allò que estableixin possibles Plans directors o per a la protecció del domini 
públic. 

 
• La seva inadequació per al desenvolupament urbà, derivada de la concurrència de valors 

considerats en la legislació referent al règim del sòl i valoracions. 
 
• Per assolir els objectius de desenvolupament urbanístic sostenible que estableix la pròpia 

Llei 2/2002 (article núm. 3 del Capítol II). 
 
• Pel valor agrícola dels terrenys. 
 
• Per tractar-se de terrenys reservats per a sistemes urbanístics generals, no inclosos ni en 

el sòl urbà ni en el sòl urbanitzable. 
 
Finalment, cal esmentar la presència de terrenys que, malgrat que per la seva ubicació 
haurien de ser considerats clarament com a SNU, el creixement urbanístic poc controlat de la 
dècada dels setanta ha obligat a considerar-los com a urbans, ja que actualment presenten 
aquest ús: estem parlant de les urbanitzacions ubicades enmig de zones forestals, com Selva 
Brava i Font-Bona, que han quedat fora de l’àmbit del Pla especial. 
 
 
2.3. Determinacions per al sòl no urbanitzable de Llagostera 
 
Amb caràcter general, les determinacions per al sòl no urbanitzable de Llagostera pretenen 
establir una ordenació d’aquest sòl no urbanitzable, o entorn rural del terme municipal, d’acord 
amb la normativa general i sectorial vigents. Aquesta ordenació ha de facilitar la instal·lació i 
gestió d’activitats compatibles amb el caràcter d’aquest entorn rural, assegurant alhora la seva 
conservació i la protecció dels seus valors naturals i culturals.  
 
 
2.3.1. Règim urbanístic 
 
L’ordenació i els règims generals i particulars d’aquest Pla especial s’estableixen per completar, i 
si cal modificar, les disposicions vigents a les NNSS de Llagostera en l’àmbit del sòl no 
urbanitzable. Per això, es fonamenten en tot moment en les disposicions de la normativa 
urbanística vigent (Llei 2/2002) i, en l’àmbit del terme municipal inclòs al PEIN, en el Decret 
328/92, de 14 de desembre, pel qual s’aprova el Pla d’espais d’interès natural (DOGC núm. 
1714 d’01/03/93).  
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Aquest darrer aspecte és important, ja que el 35% de la superfície del terme municipal de 
Llagostera es troba catalogat dins del PEIN (en dos espais separats, les Gavarres i Cadiretes) i, 
per tant, subjecte a un Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge per a cada un 
dels espais. Per aquest motiu, es fa necessari cercar un bon encaix entre la normativa d’àmbit 
municipal i aquesta de més ampli abast. Aquest encaix es concreta orientant la normativa del 
sòl no urbanitzable de Llagostera especialment a la part del terme no inclosa en el PEIN, sense 
oblidar, però, determinats aspectes concrets d’aquests espais del PEIN que correspon regular al 
municipi. 
  
Per tot això, i respecte a les NNSS de l’any 1983, el Pla especial proposa modificacions en la 
zonificació del sòl no urbanitzable de Llagostera (vegeu 2.3.3). Per tot plegat, el Pla especial 
suposa una modificació que afecta a la totalitat de la normativa vigent per al sòl no urbanitzable 
(Títol V de les NNSS) tot i que se’n puguin mantenir alguns dels articles.  
 
 
2.3.2. Regulació d'usos 
 
D'acord amb la legislació urbanística, la normativa concreta aquells usos ubicats en SNU que es 
consideren directament relacionats  amb aquest règim de sòl i els que no se’n consideren, així 
com la seva zonificació, és a dir, les àrees específiques del terme municipal que, per les seves 
característiques, prioritzen determinats usos i en limiten d’altres. Entre aquests usos es 
diferencien: 
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- Usos directament relacionats amb el SNU (vegeu plànol I6 de la Memòria 
informativa): l'agricultura, la ramaderia, la caça, la pesca, l'explotació forestal, el turisme 
rural, els càmpings i caravanings i el lleure, així com l’habitatge propi de l’entorn rural, 
sempre que es desenvolupin de forma respectuosa amb la conservació i el caràcter 
d’aquest entorn rural, i d'acord amb la regulació específica de cada zona. Un cas especial 
inclòs en aquest apartat és la gossera existent al terme municipal. 

 
La ramaderia intensiva d’estabulació, principalment de porcí, té un caràcter particular que 
la normativa ha de tractar. En aquest cas, la normativa ve precedida per una situació en 
la qual el govern municipal ha dedicat esforços a legalitzar les explotacions existents 
(Modificació puntual de les Normes Subsidiàries respecte a les explotacions ramaderes, 
DOGC núm. 3191 de 14/07/2000; i Ordenança municipal de mesures de foment 
d’activitats agrícoles i ramaderes, BOP núm. 57 de 21/03/2001). Cal indicar que el terme 
municipal encara disposa de capacitat per acollir noves explotacions, d’acord amb la 
normativa vigent d’aplicació de dejeccions ramaderes en sòls agrícoles (Reial Decret de 
16 de febrer, 261/1996, de protecció contra la contaminació produïda pels nitrats 
procedents de fonts agràries). Però, davant el risc de contaminació d’aigües subterrànies 
per nitrats (vegeu apartat 5.4.6. de la Memòria informativa) la normativa planteja una 
solució que s’adequa a la legislació vigent (vegeu la ubicació de les granges legalitzades 
al plànol I-6 de la Memòria informativa).  

 
- Usos no relacionats directament amb el SNU. S’han considerat aquestes 

possibilitats (vegeu la ubicació al plànol I6): 
 

• Magatzems, tallers, indústries i comerços. 
• Restaurants, hotels i fondes. 

 
La normativa general vigent per al SNU ja regula aquestes activitats i, per altra banda, la 
normativa no pot classificar sòl, de manera que el Pla especial es limita a indicar els usos 
existents actualment que, en el futur, caldrà anar traslladant del sòl no urbanitzable a sòl 
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urbà (polígons industrials i altres) per motiu de protecció del medi o de les activitats 
pròpiament rurals. 

 
Tanmateix, la presència d’habitatges unifamiliars en el medi rural de Llagostera, ajustant-se 
a la normativa, és avui una evidència. En aquests casos, el Pla especial fa èmfasi en els 
aspectes concrets d’ordenació que s’han considerat necessaris: tipologia edificatòria, 
tancaments de parcel·les, proveïment de serveis energètics i gestió de l’aigua i els residus, 
etc.  

 
Finalment, les infrastructures de comunicacions, pel què fa a les línies elèctriques 
d’abastament local i les antenes de telefonia mòbil, també són contemplades al Pla, no tant 
en referència a localitzacions concretes en el territori, sinó en quant a les condicions i el 
procediment per a la seva possible implantació.  

 
 
2.3.3. Zonificació 
 
La normativa d’aquest Pla especial es fonamenta en una nova zonificació del sòl no urbanitzable 
de Llagostera, que difereix de l’establerta per la normativa vigent fins ara. Aquesta zonificació 
és el resultat de l’anàlisi que s’ha fet sobre el conjunt del territori del terme municipal. 
 
Aquest territori presenta una plana central que s’obre cap a l’oest i es tanca, als extrems, 
pels massissos de les Gavarres (nord i nord-est) i de Cadiretes (sud i sud-est). La plana està 
solcada pel pas de diferents rieres, la majoria de les quals es dirigeixen cap a l’oest (Gotarra, 
Banyaloques, can Sabater...) mentre que una minoria ho fa cap a l’est (riu Ridaura) en 
aquest segon cas, sense conformar una estructura de plana extensa. 
 
Aquesta situació permet diferenciar clarament dues unitats territorials: 

 
a) Les terres baixes de la plana central i occidental, solcades per rieres. Es tracta de 

terrenys fèrtils, i és on, històricament, s’ha desenvolupat l’agricultura extensiva. Això 
ha provocat la geometrització i antropització del territori, que en l’actualitat presenta 
un elevat grau d’artificialitat. Les successives segregacions i la invasió d’usos del sòl 
diferents a l’agrícola han humanitzat fortament aquesta plana, especialment als 
careners més elevats, mentre que les terres agrícoles de les cotes baixes, més 
properes a les corrents d’aigua superficial, s’han mantingut lliures d’urbanització, 
principalment pel risc d’inundació que presenten. 

 
El Pla especial ha pres com a referent principal per delimitar la plana de Llagostera la 
cota altimètrica de 150 m., alçada en la qual es situa també el nucli urbà, ubicat en 
un turó enmig de la plana. Malgrat tot, aquest criteri general s’ha modificat sovint per 
fer coincidir el límit de la plana amb el límit de finques, de manera que la posterior 
zonificació no parteixi finques senceres.  
 

b) Les muntanyes de la perifèria, formades pels massissos de les Gavarres i Cadiretes, 
on el territori, en general, està format per terres no roturades i forestals (suredes, 
alzinars i pinedes). En aquest territori no hi és present la forta humanització, però sí 
que apareixen algunes operacions puntuals de construcció, de vegades en clara 
dissonància amb les característiques del lloc (urbanitzacions). 
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A partir d’aquesta situació, el Pla especial estableix la zonificació següent del sòl no urbanitzable 
del terme municipal de Llagostera: 
 
• Zona de reserva forestal. És un territori on la massa forestal domina el paisatge i la 

imatge física que es percep. Dins d’aquesta zona cal diferenciar aquells territoris inclosos 
al Pla d’Espais d’Interès Natural (Gavarres i Cadiretes), per als quals està prevista una 
normativa supramunicipal pròpia, en forma de Pla especial de protecció; i els territoris 
exclosos del PEIN. En aquest segon cas, el Pla especial pot actuar en dues direccions: 
ordenant el territori com a franja d’amortiment (zona tampó o coixí) entre l’espai del 
PEIN i la plana agrícola, o bé, en casos d’una importància ecològica i/o paisatgística 
remarcable, proposant la seva incorporació als espais naturals protegits ja existents. La 
Zona de reserva forestal també inclou les principals formacions forestals ubicades a la 
plana agrícola de Llagostera. 

 
Ens aquestes zones es diferencien els elements següents com a grans definidors del 
paisatge i el territori: 

 
- Boscos: Per la difícil accessibilitat de l’entorn i les pronunciades pendents del 

terreny, l’home no ha arribat a antropitzar en excés el paisatge muntanyenc de 
Llagostera, que està dominat, principalment, per boscos de sureres, alzines i pins.  

 
- Escolaments: La geografia de les muntanyes de Llagostera, especialment a 

Cadiretes, fa que l'aigua es canalitzi per les topografies amb pendents més 
pronunciats. Els escolaments són sinònim de recorreguts humits i ombrívols, on es fa 
difícil transitar-hi a causa de les fortes pendents i la vegetació abundant.  

 
-  Camins careners: El pas més confortable per travessar les muntanyes de Llagostera 

és per les carenes, en una posició dominant sobre el territori i evitant l’encreuament 
dels cursos d’aigua. Els camins principals es van ramificant seguint la pendent 
mínima. 

 
• Zona paisatgístico-fluvial. Son espais de la plana de Llagostera de protecció pel seu 

valor ecològic, especialment com a connectors, i pel que representen d’imatge natural i 
també manipulada del patrimoni cultural del territori. 

 
Els corredors fluvials son també extensions de remarcable interès paisatgístic, ja que les 
plantacions i la producció agrària han respectat el territori. Sovint coincideixen amb espais 
amb un determinat risc d’inundació, fet que probablement ha contribuït al manteniment 
d’un cert grau de conservació fins a l’actualitat. 
 
Per tots aquests motius, cal preservar les Zones paisatgístico-fluvials del procés 
constructiu i, per tant, són sòls on la protecció va dirigida a aturar la degradació del seu 
estat i mantenir el caràcter eminentment agrícola i natural. De la mateixa manera, el Pla 
especial ha considerat el risc d’inundació d’aquestes zones com un element més per 
limitar-ne les construccions.  
 
La delimitació de les Zones paisatgístico-fluvials s’ha fet, inicialment, a partir de la 
definició d’una cota de 3 m. des de la perpendicular a cada punt de les rieres, com a 
mesura adequada per poder suportar les inundacions amb un període de retorn de 500 
anys (grans inundacions). En determinades ocasions, però, el territori inclòs en aquesta 
categoria presenta una superfície superior, per raons estrictament paisatgístiques. 
D’aquesta manera, les Zones paisatgístico-fluvials abasten un territori més ample que el 
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que estaria delimitat pel Domini Públic Hidràulic que estableix la legislació vigent (Reial 
Decret Legislatiu 1/2001). 
  
Ens aquestes zones es diferencien els elements següents com a grans definidors del 
paisatge i el territori: 
 
- Corrents d’aigua: Els cursos d’aigua de Llagostera provenen de les topografies més 

pronunciades dels contraforts de les Gavarres i de Cadiretes, arriben a les cotes 
baixes de la plana i reguen el territori en direcció est-oest. Hi trobem diferents unitats 
principals (riera Cagarella, riera de Banyaloques, riera de la Resclosa, riera de 
Gotarra, etc.) que divideixen les terres baixes en sectors clarament identificables, 
separats per contraforts careners.  

 
Són límits físics territorials que impliquen marges, vessants, canvis topogràfics i perill 
d’inundació. Els escolaments no són estrictament el llit per on circula l’aigua, sinó que 
abasten un marge d’influència bastant ample a cada ribera. Així, cadascun dels 
sectors careners mencionats ha tendit tradicionalment a funcionar com un paquet 
autònom entre les dues rieres que determinen els seus límits (els veïnats). 
 

- Vegetació de ribera: Les terres a tocar dels cursos d’aigua presenten unes 
condicions idònies per al creixement de vegetació. Són terres riques en nutrients, 
amb abastament d’aigua assegurat, es a dir, un lloc ideal per a l’explotació agrària. 
L’home ha anat guanyant terrenys als boscos de ribera mediterranis originals, fins a 
convertir-los, en molts casos, en horts o plantacions lineals de pollancres, plàtans i 
acàcies que acompanyen el recorregut de l’aigua.  

 
En un paisatge dominat pels camps de conreu i les topografies planes, les rieres i la 
vegetació que les ressegueix són un teló de fons en totes les visuals possibles, un 
límit físic acompanyat tan sols per les infrastructures que s’hi superposen. El 
manteniment de les plantacions de ribera i la reconversió dels terrenys adjacents als 
cursos d’aigua en bosc de ribera, com més continu possible, és el destí natural 
d’aquests territoris. 

 
-  Corredors de protecció: La fertilitat de la terra en els marges de les rieres ha 

provocat que l’home hagi compartimentat aquest espai en unitats de cultiu 
perpendiculars al curs de l’aigua. L’agregació d’aquestes unitats de dimensions 
variables genera un corredor de sòl rural d’explotació agrícola, que caracteritza el 
paisatge de les terres baixes. 

 
L’explotació agrícola, combinada amb el manteniment de masses forestals disperses, 
ha de ser el destí d’aquest terrenys dins del conjunt del paisatge de l’entorn rural de 
Llagostera. Caldrà buscar formes més atenuades per a les masses forestals, que 
redueixin la relació perímetre/superfície, d’acord amb els principis de l’ecologia del 
paisatge2. 

 
• Zona rústica-agrícola. Son àrees entre les rieres de la plana de Llagostera on es 

detecta un alt nivell d’antropització del medi rural, resultat de l’elevat valor de la zona per 
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2 A grans trets, una massa forestal de forma irregular, amb entrades i sortides, presenta una gran 
superfície de contacte amb els ambients del voltant, que pot portar a una banalització dels seus valors 
naturals. En canvi, una forma més definida facilita la conservació d’aquests valors de la massa 
forestal, ja que redueix la relació superfície/perímetre i, per tant, l’àrea de contacte amb els ambients 
externs. 
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a usos agropecuaris. Aquí, la població no funciona segons l’esquema tradicional del nucli 
urbà compacte que s’estén com una taca d’oli cap a la perifèria. L’estructura natural del 
territori ha propiciat l’existència d’una xarxa d’infrastructures i d’usos capaços de donar 
suport a una ciutat dispersa, en forma de veïnats històrics. 

 
Per a aquests espais es proposen unes alternatives que parteixen de la identificació dels 
actuals elements físics i factors naturals existents, que són: 
 
- El suport territorial: La morfologia del municipi de Llagostera divideix les terres 

baixes en diferents sectors identificables com a zones de reserva agrícola, que, a 
grans trets, coincideixen amb alguns veïnats històrics, i que són: 

 
• Al nord del terme municipal, al veïnat de Bruguera, entre la riera de Cagarella i la 

del Prat, aquesta zona es trenca en diferents carenes de petita longitud, amb 
camins que estructuren una construcció dispersa. 

 
• Just a sobre del nucli urbà, al veïnat de Gaià, a la part alta de la riera del Prat. 
 
• Entre els veïnats de Gaià i Panedes, entre la riera del Prat i la de Banyaloques. 
 
• Al nord-est, al veïnat de Panedes, al llarg del recorregut de la carretera GI-6612, 

entre la riera de la Resclosa i el riu Ridaura. 
 
• Al sud i sud-oest del nucli urbà, al marge esquerre del torrent de can Sabater i en 

direcció al conjunt format per les urbanitzacions de La Mata, La Canyera i Mont-
rei. 

 
Cadascun d’aquests sectors té una estructura pròpia que es pot reconèixer a partir 
d’un carener principal, però forma part d’un conjunt urbà-rural a escala municipal. 

 
- La dispersió de l’edificació: Sovint, a la Zona rústica-agrícola no existeix un nucli 

compacte com a centre de les activitats, sinó que aquestes activitats es van 
dispersant per tot el territori. Donada la facilitat de mobilitat, els usos tradicionals 
busquen noves localitzacions, generant noves necessitats en sòls considerats fins avui 
com a rurals. Les construccions es localitzen seguint diferents criteris, però sovint 
apareixen relacionades entre sí per motius d’accessibilitat, topografia, proximitat als 
recursos, etc. 

 
- L’accessibilitat: Les estructures viàries intrínseques de cada unitat agrícola són 

suficients per abastar tot el sòl, si hi superposem una xarxa a major escala que 
relacioni les diferents unitats entre elles. Tot això entès com una xarxa viària rural 
que aprofita, si cal condicionant-los, els camins històrics. 

 
- La divisió del sòl: La divisió tradicional del sòl respon a raons de productivitat de la 

terra. Avui, quan la terra per si mateixa ja no és important, sinó que ho és el valor 
econòmic del sòl segons l’edificabilitat, l’accessibilitat i el veïnatge, les grans unitats 
d’explotació agrària són l’excepció en un territori repartit en una densitat elevada de 
parcel·les de petites dimensions (entre 1,25 i 4 ha.) que sovint corresponen a usos 
residencials.  

 
• Zona de serveis associats a infrastructures. Es tracta dels sòls limítrofes als 

elements de colonització (carreteres, camins...) i dels sòls riberencs dels rius, canals, 
torrents, rieres i fonts, així com els propis llits dels rius i rieres. 
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La protecció d'aquests sòls és diferent segons les seves característiques. Mentre que les 
carreteres tenen unes servituds definides per l’administració corresponent, les altres 
proteccions es refereixen a la conservació i manteniment d’espais públics en el medi 
rural. 
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• Sistema d’equipaments en sòl no urbanitzable. Finalment, el plànol de zonificació 
identifica les dotacions existents de caràcter públic o privat. Es tracta d’equipaments 
diversos ubicats en sòl no urbanitzable, per als quals en alguns casos s’ha redactat un 
articulat específic (serveis de tractament de residus), mentre que en altres casos serà 
d’aplicació l’articulat general de la zona on estan ubicats aquests serveis (antic 
escorxador municipal i casal parroquial). 

 
Cal indicar que inicialment, s’havia previst per a aquest Pla especial la definició d’una Zona 
de protecció de construccions i conjunts arquitectònics, ja que un element que sovint 
s’ubica en el medi rural i que cal protegir són aquelles zones que, per llur composició 
arquitectònica, valor arqueològic, impacte en el paisatge i/o significació tradicional, han 
d’ésser conservades com a part del patrimoni cultural col·lectiu. 
 
L’Ajuntament de Llagostera, de manera paral·lela a aquest Pla especial, ha elaborat un Pla 
especial del patrimoni, que inclou un catàleg d’elements d’elevat valor arquitectònic (masies, 
molins i similars) per als quals s’estableix una normativa pròpia que garanteixi la seva 
conservació. Per això, al Pla especial del sòl urbanitzable no s’ha considerat necessari 
desenvolupar una zonificació i una normativa en aquest sentit, però sí que ha elaborat un 
llistat complementari al catàleg esmentat, que incorpori totes les masies tradicionals i 
habitatges rurals del terme municipal de Llagostera, en compliment amb allò que estableix el 
punt 3 de l’article 47 de la Llei 2/2002. 
 
 
Les zones anteriorment esmentades s'han definit d'acord amb els usos principals que s'hi 
desenvolupen, l'interès dels seus ecosistemes i processos naturals i del medi físic i la seva 
fragilitat. En conseqüència, la regulació d'usos i activitats i d'edificació, la definició de 
compatibilitat amb infrastructures d'interès públic, etc. és variable d'acord amb aquest caràcter.  
 
Per ajustar-se a les determinacions de la legislació vigent (Llei 2/2002; Llei 6/1998, de 13 
d’abril, sobre règim del sòl i valoracions, BOE núm. 89 de 14.4.98) les zones establertes per 
aquest Pla especial es plantegen de la manera següent: 
 
- El conjunt de la zonificació establerta té l’objectiu d’assegurar un creixement urbanístic 

sostenible del territori de Llagostera (art. 3 del Capítol II de la Llei 2/2002), amb especial 
referència als mecanismes ecològics i humans (usos tradicionals) que determinen el seu 
paisatge agro-forestal. 

 
- Les Zones paisatgístico-fluvials i de reserva forestal s’estableixen com a sòls no 

urbanitzables d’especial protecció (art 9.1 de la Llei 6/98). 
 
- La Zona rústica-agrícola  es planteja com a zona de preservació pels seus valors agrícola 

i forestal (art. 9.2 de la Llei 6/98).  
 
Finalment, cal indicar que aquesta zonificació es planteja sense perjudici de la legislació 
sectorial, i de manera especial del Pla d’Espais d’Interès Natural de Catalunya, que ja determina 
el caràcter d’espai d’interès natural per a l’àmbit de la serra de les Gavarres i del massís de 
Cadiretes. 
 
El Pla especial determina una normativa específica per a cadascuna d’aquestes zones, que es 
recull en el Capítol VII.  
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La zonificació ve complementada, a més, per elements puntuals d’ordenació (fonts, basses, 
arbres monumentals, etc.) com a valors a protegir en el territori, per als quals no té sentit la 
definició d’un àmbit territorial, sinó només la protecció d’un perímetre a l’entorn del punt 
concret. La situació d’aquests elements puntuals es pot consultar als diferents plànols de la 
memòria informativa (plànols I3, I4 i I5). 
 
 
2.3.4. Xarxa viària i regulació de la circulació motoritzada 
 
El Pla especial, d’acord amb l’anàlisi feta en la memòria i la cartografia informatives, estableix 
aquests graus de classificació de la xarxa viària:  
 

- Les vies generals de comunicació que creuen el sòl no urbanitzable, i que es troben 
regulades per la legislació de carreteres.  

 
- Els camins rurals principals o xarxa viària bàsica, que faciliten l’accés general a l’entorn 

rural, forestal i natural de Llagostera. Inclou una infrastructura particular, la Ruta del 
Carrilet, cicloturística. 

 
- Els camins rurals secundaris o xarxa viària secundària, que faciliten l’accés per a 

determinades activitats a l’entorn rural, forestal i natural de Llagostera, i que, per tant, 
es troben subjectes a les restriccions d’accés que determinen les normes. 

 
- La resta de camins i sendes i els camins d’accés a finques.  

 
Excepcionalment, en el marc d'un Pla d'extinció d'incendis forestals es podrà autoritzar 
l'adaptació de part de la xarxa per a una circulació ocasional relacionada amb aquestes tasques. 
Aquí cal citar, com a documents de referència, l’existència dels respectius plans d’extinció 
d’incendis forestals corresponents als dos espais del PEIN que afecten al municipi (Gavarres i 
Cadiretes). 
 
 
2.3.5. Gestió del medi rural i natural 
 
Un altre aspecte que el Pla especial aborda amb un contingut eminentment directriu és el que 
fa referència a la gestió del medi rural i natural. Els condicionants existents motiven aquest 
caràcter directriu i flexible, condicionants que es concreten en: 
 
- L’extensió de l’àmbit territorial de la normativa del Pla especial, que inclou tot l’entorn rural i 

natural del municipi de Llagostera. 
 
- L’existència de mecanismes propis d’ordenació i gestió en l’àmbit dels espais del PEIN 

(normes de protecció específiques, pla de gestió elaborat pel Consorci per a la protecció i 
la gestió de l’espai d’interès natural de les Gavarres). 

 
- Les limitacions pròpies d’un ajuntament d’un poble petit, amb dimensions i capacitat 

d’intervenció reduïdes.  
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En general, es determina que les activitats rurals i forestals han de garantir la protecció de 
l'actual diversitat d'espècies, comunitats vegetals i paisatges; han de respectar la funció 
protectora del bosc envers del sòl en determinades zones de l'espai, i també la funció 
d'hàbitat per a la fauna que desenvolupen els ambients forestals, en especial pel que fa als 
hàbitats d'interès comunitari. També els tractaments forestals de les comunitats de ribera 
(boscos de ribera i prats humits) s'han de limitar als estrictament necessaris per tal de 
garantir la seva conservació i restauració. 
 
Finalment, cal recordar que aquesta normativa urbanística es formula de manera paral·lela a 
un Pla d’acció local per a la sostenibilitat (PALS), i que entre les accions que proposa aquest 
pla també se n’inclouen de referents a la gestió i l’ordenació del medi rural i natural. El PALS 
no té un caràcter normatiu, però en tot cas concreta unes voluntats d’actuació i gestió 
expressades per l’ajuntament de Llagostera.  
 
 
2.4. Programa d'actuació 
 
La normativa del Pla especial estableix unes grans línies d’actuació sobre les quals treballar per 
aconseguir el seu desenvolupament. El PALS (Pla d’Acció Local cap a la Sostenibilitat) que s’ha 
desenvolupat de manera paral·lela a aquest Pla especial recull aquestes línies d’actuació, i les 
desenvolupa en forma de proposta d’accions concretes. L’objectiu final és que el model 
d’ordenació del territori que presenta el Pla especial pugui ser una realitat. Per això, les 
actuacions es plantegen, o bé per reforçar algun aspecte normatiu, o bé suposen la seva 
consecució efectiva, quan estan directament lligades al seu compliment. 
 
El Programa d'actuació del PALS estableix els diferents òrgans administratius responsables per a 
cada actuació, els quals, dins de les seves competències i d'acord amb la seva programació 
anual i la seva política sectorial, es preveu que aprovin el moment i el contingut exactes de les 
actuacions. 
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3. Normes d’ordenació 
 

 PLA ESPECIAL DE REGULACIÓ D’USOS DEL  
SÒL NO URBANITZABLE DE LLAGOSTERA  

 
Capítol I. Marc legal, àmbit, vigència, aprovació i desplegament 
 Article 1. Marc legal 
 Article 2. Definició i àmbit 

Article 3. Finalitat i objectius 
Article 4. Contingut i interpretació 
Article 5. Efectes 
Article 6. Vigència i revisió 
Article 7. Desplegament de la normativa 

 
Capítol II. Disposicions generals 

Article 8. Parcel·lació 
Article 9. Avaluació d’impacte ambiental 
Article 10. Plans especials 
Article 11. Paisatge, hàbitats i espècies d’especial protecció 
Article 12. Manteniment dels processos ecològics del territori 
Article 13. Espais naturals de Llagostera 
 

Capítol III. Normes generals de regulació dels usos del sòl no urbanitzable 
Article 14. Regulació d’usos amb caràcter general 
Article 15. Regulació general dels usos agrícoles 
Article 16. Regulació general dels usos ramaders 
Article 17. Regulació general de l’activitat forestal 
Article 18. Regulació general de la caça i la pesca 
Article 19. Regulació general de les activitats extractives i mineres 
Article 20. Regulació general dels usos industrials i comercials 
Article 21. Regulació general dels usos turístics i del lleure 
Article 22. Regulació específica de l’acampada 

 
Capítol IV. Infrastructures 

Article 23. Classificació de la xarxa viària 
Article 24. Xarxa viària i accessibilitat 
Article 25. Protecció de la xarxa viària 
Article 26. Serveis i instal·lacions vinculats a la xarxa viària 
Article 27. Infrastructures hídriques i hidràuliques 
Article 28. Protecció de la xarxa hídrica 
Article 29. Instal·lacions de tractament de residus 
Article 30. Línies elèctriques, telecomunicacions, gasoductes i altres infrastructures 
similars 

 
Capítol V. Transferències, divisions i segregacions de propietats 

Article 31. Unitats mínimes de conreu i de producció forestal 
Article 32. Indivisibilitat de finques 
Article 33. Parcel·lacions urbanístiques 
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Capítol VI. Construccions en sòl no urbanitzable 
Article 34. Regulació del procés urbanitzador. Nucli de població 
Article 35. Disposicions generals 
Article 36. Edificacions admeses en medi rural 
Article 37. Tancaments de finques 

 
Capitol VII. Zonificació del sòl no urbanitzable  
 
Secció I. Definició general de zones 
 Article 38. Zonificació del sòl no urbanitzable de Llagostera 
 
Secció II. Zona paisatgístico-fluvial 
 Article 39. Definició 
 Article 40. Usos permesos 
 Article 41. Normativa específica 
 
Secció III. Zona de reserva forestal 
 Article 42. Definició 
 Article 43. Usos permesos 
 Article 44. Normativa específica 
 
Secció IV. Zona rústica-agrícola 
 Article 45. Definició 
 Article 46. Usos permesos 
 Article 47. Normativa específica 
 
Secció V. Zona de serveis associats a infrastructures 
 Article 48. Definició 
 Article 49. Usos permesos 
 Article 50. Normativa específica 
 
Secció VI. Sistema d’equipaments en sòl no urbanitzable 
 Article 51. Definició 
 Article 52. Normativa específica 
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PLA ESPECIAL DE REGULACIÓ D’USOS DEL  
SÒL NO URBANITZABLE DE LLAGOSTERA 

 
 

DOCUMENT NORMATIU 
 

 
Capítol I. Marc legal, àmbit, vigència, aprovació i desplegament 
 
 
Article 1. Marc legal 
 
El present Pla especial de regulació d’usos del sòl no urbanitzable de Llagostera es redacta 
d’acord amb la: 
 

- La Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones (BOE núm. 89, 
de 14/04/98). 

- La Llei 2/2002, de 14 de març, d’Urbanisme (DOGC núm. 3600 de 21/03/2002).  
- El Decret 328/92, de 14 de desembre, pel qual s’aprova el Pla d’Espais d’Interès 

Natural (DOGC núm. 1.714 d’01/03/93). 
- Els reglaments de planejament, gestió i disciplina urbanística aprovats, respectivament, 

pels Reials Decrets 2159/78, 3288/78 i 2187/78. 
- Els articles del Reglament de la Llei sobre Protecció de legalitat urbanística, i el 

Reglament de la Llei sobre Mesures d’adequació de l’ordenament urbanístic a 
Catalunya, aprovats respectivament pels Decrets 308/82 i 146/84, que declaren 
subsistent el Decret 166/2002, d’11 de juny, pel qual s’aprova la taula de vigència de 
les disposicions afectades per la Llei 2/2002, de 14 de març, d’Urbanisme (DOGC núm. 
3660, de 19/06/2002).  

 
Qualsevol referència del present Pla especial a la legislació urbanística vigent s’ha d’entendre 
en aquest marc. 
 
Article 2. Definició i àmbit 
 
1. La definició del sòl no urbanitzable de Llagostera s’ha fet d’acord amb allò que 

estableixen els articles 32 del Títol primer del Capítol II de la Llei 2/2002 i la Sentència 
del Tribunal Constitucional d’11 de juliol de 2001.  

 
2. L’àmbit d’aquesta normativa ve definit exclusivament per la delimitació de la totalitat del 

sòl no urbanitzable del terme municipal de Llagostera, tal i com el defineixen les Normes 
Subsidiàries de planejament vigents, sense perjudici de les modificacions d’aquesta 
delimitació que es derivin de l’aprovació d’aquest Pla especial, i que caldrà tramitar 
simultàniament com a modificació puntual de normes subsidiàries. 

 
3. El plànol O1, d’Ordenació i zonificació, presenta gràficament els límits de l’àmbit de la 

normativa. Qualsevol modificació dels límits del sòl no urbanitzable que aprovi 
l’Ajuntament de Llagostera tindran efecte sobre aquest àmbit. Per això, qualsevol 
modificació que s’aprovi comportarà també la modificació dels límits fixats pel plànol O1. 
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Article 3. Finalitat i objectius 
 
1. La finalitat d’aquesta normativa és la de regular els usos del sòl existents i futurs del sòl 

no urbanitzable de Llagostera.  
 
2. Per aconseguir aquesta finalitat, el Pla especial ordena l’activitat humana i el patrimoni 

físic, natural i cultural, per cercar un paisatge humà i ambiental sostenible en el temps, i 
d’acord amb els objectius següents: 

 
a) Promoure un model integrat del paisatge rural i urbà del municipi que faciliti la 

conservació dels processos, naturals i humans, que integren aquest paisatge. 
 
b) Determinar la ubicació del sòl no urbanitzable d’especial protecció, per raó del medi 

físic, patrimoni natural, patrimoni humà o infrastructures, i establir les seves 
regulacions. 

 
c) Ordenar o eliminar aquells usos que no siguin compatibles amb el model de paisatge 

fixat. 
 
d) Pautar els creixements urbans lineals a l’entorn de la xarxa viària principal.  
 
e) Estructurar la xarxa de camins rurals com a sistema de comunicació rural de 

Llagostera. 
 
f) Promoure el manteniment de l’activitat rural i forestal, com a processos 

estructuradors del paisatge cultural del municipi. 
 
Article 4. Contingut i interpretació 
 
1. El present Pla especial consta de la  documentació següent: 
   

- Memòria informativa 
- Memòria d'ordenació 
- Normes d’ordenació 
- Plànols d'informació 
- Plànols d'ordenació 

 
2. La regulació del sòl no urbanitzable contempla els capítols següents: 
 

- Marc legal, àmbit, vigència, aprovació i desplegament 
- Disposicions generals 
- Normes generals de regulació dels usos del sòl no urbanitzable 
- Infrastructures 
- Transferències, divisions i segregacions de propietats 
- Construccions en sòl no urbanitzable 
- Zonificació del sòl no urbanitzable: 

 
• Definició general de zones 
• Zona paisatgístico-fluvial 
• Zona de reserva forestal 
• Zona rústica-agrícola 
• Zona de serveis associats a infrastructures 
• Sistema d’equipaments en sòl no urbanitzable 
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3. La interpretació de la normativa resulta de considerar el territori del terme municipal de 

Llagostera com una unitat, utilitzant la Memòria informativa com a document que conté 
els criteris i principis que han orientat la redacció del Pla especial. 

 
4. En cas de produir-se contradiccions en la regulació del sòl no urbanitzable entre els 

diferents documents, prevaldrà la determinació que impliqui nivells més alts de protecció 
dels usos existents sobre el territori, sempre i quan siguin compatibles o propis del sòl 
no urbanitzable. Pel que fa a la contradicció entre determinacions gràfiques dels plànols 
normatius, prevaldrà la determinació precisada amb més detall. En qualsevol cas, es 
consideraran les disposicions de les regles d’interpretació del planejament urbanístic que 
estableix l’article 10 de la Llei 2/2002, de 14 de març. 

 
5. Les referències d’aquesta normativa a la “legislació sectorial vigent” o “administració 

competent” s’entenen respecte de l'ordenament jurídic vigent a Catalunya, segons 
correspongui a cada matèria i en cada moment (legislació comunitària, estatal, 
autonòmica o local). Quan s’ha volgut ressaltar expressament aquesta referència, 
s’indica la disposició legal complerta i la data de publicació oficial. 

 
6. Les referències del Pla especial respecte als “usos existents sobre el territori” es 

mesuraran sempre respecte el plànol I2 de la Memòria informativa, o bé sobre el Mapa 
de Cobertes del Sòl de Catalunya (1a edició) corresponent al terme municipal de 
Llagostera, elaborat per la Generalitat de Catalunya, i en el qual es basa el plànol I2. 

 
Article 5. Efectes 
 
1. Tant les administracions públiques com els particulars resten obligats al compliment de les 

disposicions que conté aquesta normativa.  
 
2. Als efectes del punt anterior, són determinacions de caràcter normatiu les contingudes en 

aquestes Normes d’ordenació i al Plànol d'ordenació. 
 
3. La normativa que en el seu moment es pugui establir en l’àmbit dels espais del PEIN de 

Les Gavarres i de Cadiretes, d’acord amb l’article 8.5 del Decret 328/1992, de 14 de 
desembre, pel qual s’aprova el Pla d’Espais d’Interès Natural, complementarà aquestes 
normes d’ordenació, i prevaldrà per sobre d’aquestes normes sempre que suposi una 
major protecció del medi físic i natural. 

 
Article 6. Executivitat, vigència i revisió 
 
1. Les determinacions d’aquesta normativa seran executives a partir de la seva publicació 

en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de l’acord d’aprovació definitiva.  
 
2. La vigència d'aquesta normativa és indefinida mentre no es produeixi la seva revisió, 

sense perjudici de les modificacions de caràcter puntual que es puguin dur a terme. 
 
3. L’alteració de l’àmbit del sòl no urbanitzable queda definida pels termes que indica 

l’article 2 d’aquestes normes. 
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Article 7. Desplegament de la normativa  
 
1. L’Ajuntament de Llagostera és l’administració actuant que ha d’exercir les competències 

urbanístiques per fer efectius l’aplicació i desenvolupament del pla especial. En concret, 
totes les actuacions que aquestes normes sotmeten a llicència o aprovació municipal 
hauran de seguir el tràmit de sol·licitud de llicència municipal d’acord amb la legislació 
vigent. 

 
2. L’Ajuntament de Llagostera cercarà el suport de les administracions generals i locals 

competents en cada àmbit sectorial per poder portar a terme la tasca establerta al punt 
anterior, i per poder assegurar la correcta gestió del medi rural, forestal i natural del 
terme municipal. 

 
3. Els particulars podran proposar i desenvolupar els seus propis plans i actuacions, d’acord 

amb la legislació urbanística vigent i amb aquesta normativa.  
 
4. Les determinacions d’aquesta normativa podran desenvolupar-se mitjançant d’altres 

plans especials que tinguin per objectiu algun dels definits a l’apartat 1 de l’article 67 de 
la Llei 2/2002. 
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Capítol II. Disposicions generals 
 
 
Article 8. Llicència municipal 
 
1. Les actuacions sobre sòl no urbanitzable estaran lligades a l’obtenció de la llicència 

municipal en els casos que especifica l’article 179 del Capítol I del Títol sisè de la Llei 
2/2002. La seva tramitació i procés seguiran les condicions dels articles 48, 49, 50 i 180 
de la mateixa llei, que estableixen el procediment per a l’autorització de determinades 
obres i usos en aquesta classe de sòl. 

 
Article 9. Avaluació d’impacte ambiental  
 
1. L’Avaluació d’impacte ambiental en l’àmbit d’aquesta normativa, i els tipus de projectes 

que s’hi han de sotmetre, venen regulats per la normativa sectorial vigent, en concret 
per: 

 
- Decret 114/1988, de 7 d'abril, d’avaluació d’impacte ambiental (DOGC núm. 1000 de 

03/06/1988). 
 
- En el cas dels espai del PEIN (les Gavarres i massís de Cadiretes) pel Decret 328/92. 

 
- En el cas d’obres d’interès públic, per la Llei 2/2002 (article 48 del Capítol IV). 

 
Article 10. Plans especials 
 
1. En l’àmbit del sòl no urbanitzable de Llagostera es podran redactar Plans espacials en els 

casos que estableix l’article 67 de la Llei 2/2002. 
 
2. Els plans especials dins de l’àmbit del sòl no urbanitzable respectaran les condicions 

d’aquesta normativa, i no podran suposar l’ampliació de les possibilitats d’edificació o 
l’admissió d’usos no previstos. 

 
Article 11. Paisatge, hàbitats i espècies d’especial protecció 
 
1. D’acord amb la classificació d’hàbitats a Catalunya i amb la normativa europea (Directiva 

92/43 CEE o Directiva Hàbitats) al terme municipal de Llagostera s’identifiquen les 
següents comunitats vegetals d’interès (vegeu la seva ubicació al plànol informatiu I3): 

 
- Rouredes de roure africà (Quercus canariensis) 
- Pinedes de pi pinyer (Pinus pinea) sovint amb sotabosc de brolles o de bosquines 

acidòfiles 
- Vernedes (de vegades pollancredes) amb ortiga morta (Lamium flexuosum) de la 

terra baixa 
- Lloredes. Bosquines de llor (Laurus nobilis)3  
- Suredes amb sotabosc clarament forestal 
- Suredes amb sotabosc de brolla acidòfila 
- Alzinars (boscos o màquies de Quercus ilex) 
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- Boscos mixts de surera (Quercus suber) i pins (Pinus spp.) 
 

2. D’entre les espècies vegetals identificades al terme municipal de Llagostera, aquest Pla 
especial destaca les següents:  

 
- A les brolles: Genista linifolia, Adenocarpus telonensis, Helianthemum tuberaria. 
- A antigues places carboneres: Geranium bohemicum subsp. Lanuginosum. 
- En aiguamolls i zones inundables: Ludvigia palustris, Lythrum borysthenicum. 
- En rius i rieres: Montia fontana subsp. Chondrosperma. 
- Als retalls forestals de la plana: Quercus canariensis. 
- En roques esquistoses: Sedum andegavense. 

 
3. D’entre les espècies animals identificades al terme municipal de Llagostera, aquest Pla 

especial destaca les següents:  
 

- Entre els peixos, l’espinós (Gasterosteus aculeatus). 
- Tots els amfibis. 
- Entre els rèptils, la tortuga d’estany (Emys orbicularis) i la tortuga de rierol 

(Mauremys leprosa). 
 
4. Es vetllarà especialment per la conservació, el manteniment i la restauració de les 

comunitats i espècies indicades als punts anteriors i, en general, de l’arbrat i la 
vegetació espontània i natural existent al sòl no urbanitzable. En la gestió i conservació 
de la resta d’hàbitats i espècies, es seguiran les directrius establertes per la normativa 
vigent en cada zona. 

 
5. L’Ajuntament assegurarà la conservació i el bon manteniment del pi de can Moretó o can 

Salvador, catalogat com a arbre monumental per la legislació vigent (vegeu ubicació al 
plànol I3). 

 
6. Els arbres aïllats, que no formen masses forestals (ubicats enmig de camps, al costat 

dels masos, etc.) s’hauran de conservar, sense distinció d’espècies. Excepcionalment, i 
prèvia sol·licitud i autorització municipal, es podran tallar per motius sanitaris o de risc 
(mort de l’individu, control de plagues i malalties o risc de caiguda).  

 
7. L’ajuntament facilitarà la recuperació de la vegetació autòctona en aquelles plantacions 

d’explotació forestal en desús, mitjançant l’aportació d’informació als propietaris i altres 
mecanismes que consideri adequats. 

 
8. En les actuacions de reforestació que es portin a terme s’utilitzaran espècies pròpies del 

país, com alzines, sureres o roures i, en el cas dels boscos de ribera, verns, freixes i 
salzes. 

 
9. Queda prohibida la col·locació de cartells o altres elements publicitaris que distorsionin 

la visió del paisatge natural, especialment que projectin la seva silueta a la línia de 
l'horitzó. 

 
10. Queda prohibida la modificació del perfil del terreny mitjançant moviments de terres, 

reompliments, excavacions, talls de roca o similars, excepte en aquells casos que siguin 
part d’un projecte amb disposició de la corresponent llicència municipal (col·locació de 
tanques, restauració de camins i pistes, etc.). 
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Article 12. Manteniment dels processos ecològics del territori 
 
1. El planejament general municipal de Llagostera ha d’assegurar un correcte encaix entre 

la plana central rural i les muntanyes forestades de la perifèria. Per això, aquesta zona 
es mantindrà lliure en el futur, evitant qualsevol contacte brusc entre usos (vials urbans, 
edificis dins del bosc, grans construccions a tocar del bosc, etc.) que provoqui un 
aïllament dels dos sistemes, rural i forestal. 

 
2. El planejament general municipal de Llagostera ha d’assegurar el manteniment de la 

connexió ecològica entre les muntanyes de Cadiretes, al sud, i les Gavarres, al nord, a 
través de la plana de Llagostera, tot garantint un bon estat de conservació de les rieres 
que travessen aquesta plana i conservant-hi un paisatge agro-forestal en mosaic. 

 
3. La gestió agrària, forestal, turística i urbanística de Llagostera, efectuada per les 

administracions i la propietat privada, haurà d’assegurar la permanència d’un mosaic 
heterogeni de zones forestals, agrícoles, prats i erms, evitant l’excessiva fragmentació 
d’aquests diferents usos en unitats de petites dimensions. 

 
4. A la plana agrícola de Llagostera, per sota la cota de 150 m., no s’admetrà la reducció 

de l’extensió de les masses forestals existents en el moment de l’aprovació d’aquest Pla 
especial, sense perjudici dels aprofitaments forestals regulats pel Departament de Medi 
Ambient, el Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca o altra administració 
competent. 

 
5. A la plana de Llagostera no es permetrà la destrucció dels marges herbacis i arbustius 

dels camps de conreu, de gran importància per al trànsit, com a hàbitat o per a 
l’alimentació de la fauna.  

 
Article 13. Espais naturals de Llagostera 
 
1. La part de l’àmbit del sòl no urbanitzable definida com a espai natural de les Gavarres i 

de Massís de Cadiretes, d’acord amb el Decret 328/92, es regirà per les normes 
específiques de protecció de cada espai que en el seu moment s’aprovin, sense perjudici 
de les determinacions de caràcter municipal que es fixen en aquesta normativa.  

 
2. En el moment que s’aprovin de manera definitiva els plans especials de delimitació 

corresponents als espais del PEIN de Massís de Cadiretes i Les Gavarres, s’incorporaran 
aquestes delimitacions a aquesta normativa, sense que sigui necessari cap tràmit 
administratiu. 

 
3. Sense perjudici d’altres categories de protecció, altres territoris de l’àmbit del sòl no 

urbanitzable de Llagostera amb valors naturals de caràcter regional i local podran ser 
gestionats com a espais naturals locals per part de l’Ajuntament, i, eventualment, 
sol·licitar algun tipus de protecció normativa d’acord amb la legislació sectorial vigent 
(per exemple, incorporació al PEIN). Aquest procés es prioritzarà en els espais següents: 

 
• El tram alt de la riera de la Resclosa, entre el límit municipal amb Santa Cristina d’Aro 

i la conjunció amb la riera de can Moretó, tot resseguint el límit de l’espai d’interès 
natural de les Gavarres. 

 
• La riera de Saleny, al límit municipal amb Santa Cristina d’Aro, en tot el seu 

recorregut pel terme de Llagostera. 
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• La zona de bosc de ribera associat a la font de la Taverna de Baix, als contraforts de 
Cadiretes, prop del veïnat de Sant Llorenç. 

 
En qualsevol espai natural local que es pugui establir, rebi o no protecció normativa, 
l’Ajuntament haurà de valorar conjuntament amb la propietat la proposta de gestió que 
es consideri més adequada. 
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Capítol III. Normes generals de regulació dels usos del sòl no 
urbanitzable.  
 
 
Article 14. Regulació d’usos amb caràcter general 
 
1. Al conjunt del sòl no urbanitzable de Llagostera, i amb caràcter general, es permeten els 

usos especificats a continuació, així com les construccions vinculades a aquests usos, 
sempre que s’ajustin als requisits establerts per aquesta normativa i les normatives 
sectorials: 

 
a) Usos i aprofitaments agrícoles, ramaders, forestals i cinegètics (caça i pesca). 
b) Habitatge familiar, directament i justificadament associat a alguna de les 

activitats d’explotació de l’apartat anterior. 
c) Usos industrials estrictament vinculats a la primera transformació de materials, 

quan la naturalesa de l’activitat n’exigeixi l’emplaçament en medi rural. 
d) Usos comercials depenents de les activitats agropecuàries i forestals. 
e) Usos d’interès públic, d’acord amb l’apartat 4 de l’article 47 de la Llei 2/2002. 
f) Residència-casa de pagès. 
g) Càmping i caravaning. 
h) Educació ambiental. 
i) Senderisme i cicloturisme. 
j) Construccions i instal·lacions vinculades a l’execució, el manteniment i el 

funcionament de les obres públiques.  
 

Aquest usos, però, podran patir restriccions en les diferents zones en què s’ha classificat 
el sòl no urbanitzable de Llagostera. Aquestes restriccions es concreten per a cada zona 
en el Capítol VII d’aquesta normativa.  
 

2. S’entenen com a incompatibles amb el caràcter del sòl no urbanitzable de Llagostera els 
usos no especificats a l’article anterior i, de manera expressa, s’especifiquen els 
següents: 

 
a) Usos industrials o d’emmagatzematge que no corresponguin a les especificacions 

de l’apartat c) del punt anterior. 
b) Activitats comercials, incloses l’exposició i venda de materials de construcció, 

mobles i vehicles. 
c) Abocaments o emmagatzematge de residus o altres materials (runa, vehicles fora 

d’ús, ferralla...) excepte les activitats autoritzades en el moment d’aprovar-se 
aquesta normativa (el dipòsit controlat de residus de Solius i el gestor autoritzat 
de residus Marcel Navarro).  

d) Usos sanitaris, assistencials i sòcio-culturals que no hagin d’emplaçar-se de 
manera necessària en el medi rural. 

e) Usos recreatius i esportius que suposin un impacte important per al medi, 
especialment en forma de fums, soroll i erosió. 

f) Habitatges plurifamiliars. 
g) Tallers de reparació de vehicles. 
h) Aparcaments, excepte els vinculats al lleure en la natura. 
i) Hotels, restaurants, fondes, pensions, etc., exclosos els serveis ecoturístics i les 

excepcions contemplades en aquesta mateixa normativa (iniciatives que suposin 
la recuperació i conservació del patrimoni arquitectònic catalogat). 
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3. Als sòls classificats de no urbanitzables no es podran desenvolupar altres usos que els 
específicament permesos, i que s’enumeren al punt 1 d’aquest article. Les activitats 
preexistents legalment establertes que no s’ajustin a aquesta limitació d’usos podran 
mantenir l’activitat, però en el moment en què es cessi l’ús per al qual estan 
autoritzades, hauran d’adequar-se a la nova regulació d’usos que estableix el 
planejament aprovat.  

 
4. L’establiment de qualsevol de les activitats autoritzades comportarà l’adopció de les 

mesures correctores adequades per evitar la degradació de l’entorn, i per aconseguir 
una total adequació de la instal·lació en el medi on s’ubiqui. En aquest sentit, serà  
necessari efectuar estudis sobre la captació d’aigua potable, el desguàs i la depuració de 
les aigües residuals i els accessos. 

 
Article 15. Regulació general dels usos agrícoles  
 
1. Es consideren activitats agrícoles les activitats relacionades directament amb el cultiu de 

la terra. 
 
2. El manteniment de l’activitat agrícola familiar té caràcter prioritari per a la conservació 

del paisatge i de l’activitat econòmica del municipi. 
 
3. La construcció de magatzems i instal·lacions agrícoles serà permesa en les zones 

indicades al Capítol VII. Les condicions sobre les edificacions seran les que s’estableixen 
en l’articulat del Capítol VI. 

 
4. El cultiu sota plàstic, en hivernacle o túnel, serà permès en les zones indicades al Capítol 

VII.  
 
5. Queda prohibida la transformació de terrenys forestals existents en l’àmbit de la 

normativa, definits genèricament per la Llei 3/88, Forestal de Catalunya, en agrícoles. En 
tot cas, aquesta operació restarà sotmesa al procediment de sol·licitud al Departament 
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca o, en cas de tractar-se d’un espai dins del PEIN, al 
Departament de  Medi Ambient, i al tràmit d’informació municipal prèvia que comporta 
aquest procediment. 

 
6. En l’àmbit de l’ús agrícola de les dejeccions ramaderes, s’aplicarà al terme municipal de 

Llagostera el Codi de bones pràctiques agràries en relació amb el nitrogen, aprovat per 
l’Ordre de 22 d'octubre de 1998 (DOGC 2761, del 9/11/1998); així com la no aplicació 
de fems o fertilitzants a una distància inferior a 10 m. dels cursos fluvials. 

 
Article 16. Regulació general dels usos ramaders 
 
1. Es consideren activitats ramaderes les activitats relacionades directament amb la cria, 

reproducció i aprofitament d’espècies animals domesticades, així com les activitats 
d’acollida i manteniment d’animals domèstics de companyia (gosseres i similars). 

 
2. Les explotacions i activitats ramaderes seguiran les directrius i regulacions establertes 

per la legislació vigent, i en especial: 
 

Memòria d’ordenació 32

 

a) Reial Decret 261/96, de 16 de febrer, de protecció contra la contaminació produïda 
pels nitrats procedents de fonts agràries.  
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b) Llei 3/1998, de 27 de febrer, d'Intervenció Integral de l'Administració Ambiental i 
Reglament general de desplegament de la Llei 3/98 (DOGC de 27 de febrer del 
1999)4. 

 
c) Decret 61/1994, de 22 de febrer, sobre regulació de les explotacions ramaderes 

(DOCG de 28 de març). 
 

d) Ordre de 28 de novembre de 1988, sobre la creació del registre de nuclis zoològics 
de Catalunya. 

 
e) Ordre de 7 d'abril de 1994, per la qual es fixen les normes d'ordenació de les 

explotacions porcines, avícoles, cunícoles i bovines. 
 

f) Real Decret 324/2000, de 3 de març, pel que s'estableixen normes bàsiques 
d'ordenació de les explotacions porcines. 

 
g) Decret 220/2001, d’1 d’agost, de gestió de les dejeccions ramaderes (DOGC núm. 

3.447, de 07/08/2001). 
 

h) Decret 205/2000, de 13 de juny, d’aprovació del programa de mesures 
agronòmiques aplicables a les zones vulnerables en relació a la contaminació de 
nitrats procedents de fonts agràries  

 
3. L’activitat ramadera practicada de forma extensiva es considera compatible amb els 

objectius de regulació dels usos d’aquesta normativa, fins i tot en les àrees de tallafoc de 
la serra de les Gavarres i de Cadiretes, sempre que: 

 
a) La càrrega ramadera existent no representi un risc d’erosió del terreny. 
 
b) Els terrenys no hagin estat afectats per incendis en anys recents. 
 
c) Es tracti de zones repoblades recentment o en procés de regeneració. 

 
En qualsevol cas, sempre serà necessària l’autorització de la propietat i de 
l’administració pública per a efectuar la pastura.  

 
4. Les instal·lacions ramaderes d’estabulació temporal o permanent que s’ajustin a aquestes 

normes hauran de complir també les següents condicions: 
 

a) Prendre les mesures necessàries per evitar la contaminació dels cursos d’aigua, 
superficials i subterranis. 
 

b) Les condicions d’edificació s’hauran d’ajustar a allò que s’estableix en l’articulat del 
Capítol VI. 
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5. Per a l’ampliació d’explotacions intensives existents o la ubicació de noves explotacions 
s’estableixen les següents distàncies:  
 

 Avícola Porcina Bovina Ovina Cunícula

Nucli urbà 500 m 1.000 m 
(500 m)* 500 m 500 m 500 m 

Sòl urbà i urbanitzable  300 m 800 m 300 m 300 m 300 m 
Carreteres locals i comarcals 100 m 200 m 100 m 100 m 100 m 
Camins 30 m 50 m 50 m 30 m 30 m 
Separació mínima de granges a finca 30 m 50 m 50 m 30 m 30 m 
Separació mínima de granges al 
llindar de l’habitatge 250 m 250 m 250 m 250 m 250 m 

Separació mínima de granges a altres 
edificacions (**) -- 350 m -- -- -- 

Separació entre granges -- 
1.000 m 
(500 m)* 

 
1.000 m -- -- 

 

(*) Distància mínima de granges porcines amb capacitat inferior a 120 UGM o URP (segons estableix el Reial Decret 
324/2000). 
(**) Usos diferents als propis de l’activitat agrícola i ramadera, i usos específics industrials. 
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6. S’estableixen les següents categories d’explotacions ramaderes, en funció de la Unitat 
Ramadera Procedimental (URP) definida a partir de les equivalències de procediment 
entre instal·lacions previstes en la Directiva 96/61/CE, i prenent com a base de referència 
el vacum de llet (1 URP = 1 plaça de vacum de llet). A continuació s’adjunta una taula 
d’equivalències entre places d’animals i URP. 

 
ESPÈCIES ANIMALS I/O APTITUD PRODUCTIVES MÉS 

HABITUALS (PER 1 PLAÇA) URP 

VAQUÍ DE LLET 1,0000 
VEDELLES DE REPOSICIÓ 0,5000 
CRIA DE BOVÍ 0,1053 
ENGREIX DE VEDELLS 0,6667 
VAQUES ALLETANTS 0,6993 
PRODUCCIÓ PORCINA (inclou garrins lactants) 0,6667 
PORCÍ DE TRANSICIÓ 0,0163 
PORCÍ D'ENGREIX 0,2500 
AVICULTURA DE POSTA (gallina ponedora, comercial o 
selecta) 0,0125 

POLLETES DE RECRIA 0,0125 
ENGREIX DE POLLASTRES 0,0125 
ENGREIX D'ÀNECS 0,0125 
ENGREIX DE GUATLLES 0,0125 
ENGREIX DE PERDIUS 0,0125 
ENGREIX DE PAÓ 0,0125 
BESTIAR EQUÍ 0,8772 
OVELLES DE REPRODUCCIÓ 0,1233 
OVÍ D'ENGREIX 0,0411 
OVELLES DE REPOSICIÓ 0,0617 
CABRUM REPRODUCCIÓ 0,0986 
CABRUM DE REPOSICIÓ 0,0493 
CABRUM DE SACRIFICI 0,0329 
PRODUCCIÓ DE CONILLS (per gàbies de mare: inclou 
reposició, mascles i engreix) 0,0589 

ESTRUÇOS ADULTS 0,0863 
ENGREIX D'ESTRUÇOS 0,0466 
EMÚS I NYANDÚS ADULTS 0,0432 
ENGREIX D'EMÚS I NYANDÚS 0,0233 

 
 
7. Es prohibeix l’ampliació d’explotacions intensives existents o la construcció de noves 

explotacions ramaderes que estiguin sotmeses al règim d’autorització ambiental (incloses 
en l’annex I de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de 
l’administració ambiental). Es tracta d’instal·lacions ramaderes destinades a la cria 
intensiva que disposin de més de: 

 
- 40.000 places d’aviram 
- 2.000 places de porcs d’engreix (de més de 30 Kg.) 
- 750 places de truges 
- 750 places de vacum d’engreix (vedells) 
- 500 places de vacum de llet 
- Places per a més d’una de les espècies i/o aptituds especificades a la taula anterior, 

la suma de les quals sigui superior a 500 URP.    
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8. La quantitat de nitrogen contingut als fems o purins aplicats als camps de conreu no 
podrà superar la proporció de 210 kg/ha de sòl agrícola. En cas que el municipi es declari 
com a vulnerable en relació amb la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries, 
la quantitat màxima de nitrogen aplicat no podrà superar els 170 kg/ha. de terreny 
agrícola. 

 
9. Disposició transitòria: El règim de distàncies i/o ocupació del sòl previst en els punts 

anteriors d’aquest article no serà d’aplicació a les explotacions ramaderes legalment 
existents abans del 26 de juliol del 2000, ni en aquelles explotacions que, sense disposar 
de la corresponent llicència d’activitats en la data esmentada, van regularitzar la seva 
situació en el termini d’un any (26 de juliol de 2001). 

 
Article 17. Regulació general de l’activitat forestal 
 
1. L’activitat forestal i les actuacions relacionades amb la prevenció i l’extinció dels incendis 

forestals en l’àmbit d’aquesta normativa es regirà, de manera general, per les 
disposicions de la legislació sectorial vigent i l’autorització i les actuacions de les 
administracions competents.  

 
2. Els propietaris de finques i parcel·les del medi rural i forestal, inclosos els dels refugis 

forestals, hauran de complir les mesures de prevenció enfront dels incendis forestals que 
determina el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció 
d’incendis forestals (DOGC núm. 2.022 de 10/3/1995). 

 
Article 18. Regulació general de la caça i la pesca 
 
1. La caça i la pesca es regiran de manera general per les disposicions i períodes temporals 

definits per la legislació sectorial vigent i de les administracions competents.  
 
Article 19. Regulació general de l’ús de l’habitatge  
 
1. En referència a l’ús de l’habitatge en sòl no urbanitzable, aquesta normativa distingeix 

entre: 
 

- Masia tradicional: ús d’habitatge situat en edificacions que cal preservar o recuperar, 
d’acord amb el catàleg que estableix l’article 50.2 de la Llei 2/2002 (vegeu annex I), 
sense que estigui vinculat a cap activitat agrícola, ramadera o forestal.  

 
- Habitatge rural: ús d’habitatge, situat o no en edificacions que cal preservar o 

recuperar, vinculat a una activitat agrícola, ramadera i/o forestal. 
 
Article 20. Regulació general dels usos industrials i comercials 
 
1. Es consideren activitats industrials les dirigides a l’obtenció, reparació, manteniment, 

transformació o reutilització de productes industrials, a l’envasat i embalatge, així com a 
l’aprofitament, recuperació i eliminació de residus o subproductes, qualsevol que sigui la 
naturalesa dels recursos o processos tècnics utilitzats. 

 
2. Amb caràcter general, no es permet la implantació d’activitats industrials de cap tipus en 

l’àmbit d’aquesta normativa, excepte aquelles que s’hagin d’emplaçar prop de la matèria 
prima com són: 

 
- Serradores destinades a la transformació primària de la fusta 
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- Fabricació de material ceràmic (bòbiles) 
  
3. Es considera activitat comercial la que consisteix en posar a disposició del mercat 

interior béns productes o mercaderies, àdhuc quan les mercaderies siguin sotmeses a 
processos de transformació, tractament o condicionament que són usuals en el comerç. 

 
4. Es prohibeix la implantació d’activitats comercials, exceptuant: 
 

- Aquelles que tinguin com a objectiu la venda de productes originats a la pròpia 
explotació i es desenvolupin en instal·lacions turístiques, recreatives, d’allotjament 
o restauració rurals, i aquelles que estiguin vinculades a un habitatge rural 
existent.  

- Centre de jardineria i venda de planters. 
- Venda de llenya. 

 
Article 21. Regulació general dels usos turístics i del lleure 
 
1. L’àmbit inclòs en aquesta normativa té un caràcter d’entorn rural, natural i forestal, en el 

qual les activitats de lleure i turisme lleuger en la natura, respectant ens valors naturals i 
culturals, són les més adequades. La ruta cicloturista del Carrilet és un bon exemple del 
tipus d’usos turístics que pot admetre aquest territori. 

 
2. Els usos turístics i del lleure s’ubicaran preferentment en les zones on puguin suposar un 

impacte ambiental reduït, d’acord amb les disposicions del Capítol VII i amb les normes 
sobre regulació d’instal·lacions i edificacions. Els usos turístics i de lleure preferents, 
siguin d’iniciativa pública o privada, seran: 

 
a) Serveis d’hosteleria i allotjament amb caràcter de turisme rural i ecoturisme, 

subjectes al reconeixement per part del Departament d’Indústria, Comerç i Turisme. 
Aquestes instal·lacions estaran sotmeses a la tramitació prèvia d’un pla especial 
urbanístic, segons els articles 47.6.e i 67.1.c de la Llei 2/2002 

 
b) Albergs, cases de colònies i escoles de la natura. 

 
c) Àrees de lleure ombrejades i degudament equipades amb serveis (taules i bancs, 

lavabos, aigua potable i piques per a la neteja, contenidors de deixalles, plafons 
informatius, etc.). 

 
d) Circuits per al senderisme, ciclistes i eqüestres. 

 
e) Camins i senders rurals per a activitats recreatives i d’interpretació de l’entorn. 

 
f) Àrees, rutes i itineraris interpretatius culturals, de natura i d’activitats tradicionals i 

singulars de Llagostera. 
 

g) Equipaments per a ecomuseus, centres d’exposició i d’aprenentage i similars, 
demostratius de la cultura, les tradicions i el patrimoni de Llagostera, les Gavarres i 
Cadiretes i la plana del Gironès. 

 
h) Instal·lacions temporals destinades a carpes desmuntables per a la celebració de 

festes i ball a l’aire lliure. 
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3. Les activitats destinades a turisme rural es portaran a terme en edificis tradicionals 
preexistents (vegeu annex I). Caldrà garantir l’accés rodat amb la xarxa viària existent, 
l’aparcament, l’abastament i recollida d’aigua, i l’eliminació i la depuració de tota classe 
de residus i abocaments.  

 
Article 22. Regulació específica de l’acampada 
 
1. Es consideren àrees d’acampada aquells terrenys degudament delimitats i condicionats 

per facilitar la vida a l’aire lliure, en els quals es pernocta sota tenda de campanya, 
remolc o qualsevol altre element similar fàcilment transportable. 

 
2. Els càmpings, zones d’acampada i les instal·lacions annexes s’ubicaran sobre sòls 

d’escàs valor agrícola i ecològic, i estaran sotmesos a la tramitació prèvia d’un pla 
especial urbanístic, segons els articles 47.6.e i 67.1.c de la Llei 2/2002. A més, la seva 
instal·lació quedarà subjecta al compliment dels següents condicionants: 

 
- Se situaran a una distància superior a 50 m. de les carreteres immediates. 
- Se situaran a una distància superior a 150 m. del límit de qualsevol altra classe 

de sòl. 
- No es podran situar en terrenys de pendent natural superior al 20%. 
- Es prohibirà la instal·lació en rambles, llits secs o torrenteres de rius i en espais 

susceptibles de ser inundables, així com en espais que presentin qualsevol altre 
possible risc o que es considerin poc saludables. 

- En el projecte corresponent s’hauran de preveure les plantacions arbòries i 
arbustives necessàries per garantir l’adequació paisatgística del conjunt. 

- Les construccions, tant de caràcter permanent com provisional, no podran 
representar una ocupació superior al 5% de la superfície del terreny. L’alçada 
màxima serà de 4,5 metres sobre el nivell natural del terreny. 

- Les edificacions i construccions s’adaptaran a l’entorn en quant a situació, 
alçada, composició, estètica i ambient, de forma que no desentonin amb la 
perspectiva paisatgística. 

- L’evacuació d’aigües residuals i la recollida i, si s’escau, eliminació de residus 
sòlids, s’efectuarà mitjançant sistemes que reuneixin les suficient condicions 
higiènico-sanitàries. 

 
3. Queda totalment prohibida la construcció de “bungalows”. 
 
4. L’acampada lliure queda prohibida al terme municipal.  
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Capítol IV. Infrastructures 
 
 
Article 23. Classificació de la xarxa viària  
 
1. Es classifica la xarxa viària en l’àmbit d’aquesta normativa en les carreteres, els camins i 

els senders (que inclou la ruta del Carrilet) que discorren pel terme municipal de 
Llagostera, definits i regulats com es disposa a continuació (vegeu plànol I7 de la 
Memòria informativa): 

 
a) La xarxa de carreteres queda formada per les carreteres públiques asfaltades, 

regulades per la legislació sectorial corresponent.  
 
b) La xarxa viària bàsica són camins que faciliten l’accés públic al medi rural i natural, i a 

l’entorn del qual es produeixen agrupacions de masies o altres activitats, formant 
petits veïnats. Inclou la Ruta del Carrilet, una via verda d’ús cicloturista entre Girona i 
Sant Feliu de Guíxols,  que travessa Llagostera per la traça de l’antic carrilet. 

 
c) La xarxa viària secundària són camins que faciliten l’accés públic a llocs secundaris 

del medi rural i natural, generalment en forma d’unió de dos camins de 1r grau o de 
cul-de-sac. 

 
d) La resta de camins i sendes del terme municipal. 

 
Article 24. Xarxa viària i accessibilitat  
 
1. Tota la xarxa de camins de Llagostera, tant de titularitat pública com privada, haurà de 

restar lliure a la circulació.  
 
2. Amb caràcter general, en tota la xarxa de camins rurals i senders és d’aplicació allò que 

disposen la Llei 9/1995, de 27 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat al medi natural, 
i el Decret 166/1998, de 8 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat al medi natural 
(DOGC núm. 2.680, d’1/4/98).  

 
3. L’obertura de nous camins, vials rurals, pistes forestals o qualsevol altre tipus de vialitat 

solament es permetrà si està prevista expressament en aquesta normativa, en algun Pla 
especial actual o que aparegui en el futur o en plans o programes de l’administració (per 
exemple, programes de prevenció d’incendis forestals), i requerirà del corresponent 
estudi d’impacte ambiental. 

 
4. Es prohibeix l’obertura de camins en cornisa o de vistes panoràmiques. 
 
5. La modificació dels perfils longitudinals i transversals dels camins i vies rurals ja 

existents, públics i privats, estarà subjecta a l’atorgament de la respectiva llicència 
municipal. En cap cas la modificació de perfils podrà suposar alteracions negatives de les 
condicions paisatgístiques existents. 

 
6. L’ampliació o modificació del traçat d’un camí, així com la construcció de vies d’accés de 

qualsevol naturalesa, no haurà de generar pendents superiors al 7% en sòls tous, o del 
15% en sòls durs, ni terraplens o desmunts de més de 3 m. d’alçada. Els talussos 
resultants s’hauran de revegetar convenientment amb vegetació herbàcia, arbustiva i 
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arbòria autòctona, i no podran suposar cap modificació de les escorrenties ni dels cursos 
fluvials existents. 

 
7. La preparació de la plataforma dels camins rurals contemplarà únicament l’ús de grava, 

sauló o totxana neta triturada, i la formació de cunetes i trencaigües, de manera que 
s’asseguri sempre la integració de la infrastructura en l’entorn.  

 
8. Els camins rurals principals tindran una amplada aconsellada de 4 m., i els secundaris de 

3 m. En tots dos casos l’amplada màxima serà de 6 m.  
 
9. La separació mínima de les construccions a l’eix de camí serà de 4 m. 
 
10. No és permesa l’obertura d’àrees de circulació per al lleure i l’esport, d’itineraris per al 

motociclisme de muntanya ni de circuits permanents no tancats, tal i com es tipifiquen al 
Decret 166/1998, amb l’excepció de circuits temporals per a curses puntuals (eslàlom, 
motocross i autocross o similars) que no suposin cap modificació permanent de la 
topografia del terreny ni l’eliminació de la vegetació natural existent. 

 
Article 25. Protecció de la xarxa viària 
 
1. Les franges de protecció de les carreteres seran les determinades per la Llei 7/1993, de 

30 de setembre, de Carreteres de Catalunya (DOGC núm. 1.807, d’11/10/93).   
 
2. Caldrà l’autorització prèvia de l’organisme competent en qualsevol tipus d’obra, 

instal·lació, canvi d’ús de la carretera, moviment de terres, plantació, tala d’arbres, etc., 
que s’efectuï dins dels espais adjacents a la carretera, definits de la forma següent: 

 
- Carreteres de l’Estat i de la xarxa bàsica de carreteres de Catalunya: 50 m.  

comptats a partir de l’aresta exterior de l’explanació. 
 
- Altres carreteres: 25 m. comptats a partir de l’aresta exterior de l’explanació. 

 
3. Les edificacions, construccions o murs que es pretenguin executar al llarg de les 

carreteres, en terrenys contigus a elles, no podran situar-se a distàncies menors a: 
 

- Carreteres de l’Estat i de la xarxa bàsica de carreteres de Catalunya: 50 m.  
comptats a partir de l’aresta exterior de l’explanació. 

- Altres carreteres: 25 m. comptats a partir de l’aresta exterior de l’explanació. 
 
Article 26. Serveis i instal·lacions vinculats a la xarxa viària 
 
1. Sota aquest títol s’inclouen aquelles infrastructures complementàries del transport 

terrestre que estan associades a la xarxa de comunicacions  del territori: 
 

- aparcaments públics de camions i vehicles 
- estacions de serveis sense taller de reparació 
- magatzems de servei de conservació de carreteres 
- centre de control de carreteres i de trànsit. 
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Article 27. Infrastructures hídriques i hidràuliques 
 
1. La protecció de les aigües en l’àmbit d’aquesta normativa es regirà amb caràcter general 

per la legislació sectorial existent, i en particular pel Reial Decret 1/2001, de 20 de juliol, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Aigües (BOE núm. 176 de 24/7/01) i el 
Reglament del Domini Públic Hidràulic (Reial Decret 849/1986, d’11 d’abril).  

 
2. La delimitació exacta de zones del Domini públic hidràulic de les rieres i rius de 

Llagostera resta supeditada a les determinacions que estableixi l’Agència Catalana de 
l’Aigua, o altra autoritat competent. 

 
3. No es podrà ocupar el Domini públic hidràulic ni la seva zona de servitud per 

instal·lacions o construccions de qualsevol classe, permanents o temporals, excepte 
aquelles degudament autoritzades i justificades pel seu interès públic.  

 
4. No es permeten actuacions de canalització permanent o dragat dels cursos fluvials, amb 

excepció d’aquelles obres i instal·lacions existents degudament autoritzades i justificades 
pel seu interès públic, en les quals s’aplicaran tècniques de bioenginyeria fluvial que 
assegurin la correcta integració de les actuacions al medi 

 
5. Per a la concessió de la llicència urbanística relacionada amb qualsevol activitat que 

pugui  generar abocaments d’aigua de qualsevol naturalesa, exceptuant les autoritzades 
per connectar directament amb la xarxa pública de clavegueram, s’exigirà la justificació 
del tractament que s’hagi de donar a aquests abocaments per evitar la contaminació de 
les aigües superficials i subterrànies. Tot això, sense perjudici de l’autorització 
d’abocament necessària d’acord amb la legislació sectorial.  

 
6. La construcció de foses sèptiques per al sanejament d’habitatges aïllats, àrees de lleure i 

edificacions similars només podrà ser autoritzada quan es donin garanties suficients que 
aquestes actuacions no suposen cap risc per a la qualitat de les aigües superficials ni 
subterrànies, i quan existeixin raons justificades que impedeixin la connexió de les 
esmentades instal·lacions a la xarxa pública de clavegueram. Els titulars d’aquestes 
instal·lacions resten obligats a demostrar, sempre que se’ls demani, el correcte estat de 
manteniment de les fosses sèptiques i la seva estanqueïtat. 

 
7. Per a l’obtenció de la llicència urbanística per a noves edificacions o reformes no 

connectades a la xarxa pública d’abastament d’aigua, caldrà justificar degudament en la 
sol·licitud de llicència l’existència d’una dotació d’aigua necessària que no provoqui 
repercussions negatives sobre el sistema hidrològic i sobre els altres aprofitaments 
existents. 

 
8. Els nous dipòsits d’abastament d’aigua hauran de construir-se soterrats o semisoterrats. 

En el cas que això sigui inviable per condicions topogràfiques o característiques físiques 
del terreny, s’escollirà una ubicació que provoqui un impacte paisatgístic mínim, i es 
tractaran les parets del dipòsit i el seu voltant d’acord amb l’entorn paisatgístic on 
s’ubiquin, amb l’ús de colors apropiats en dipòsits metàl·lics o plàstics, o materials 
rústics en els d’obra. En qualsevol cas, la part no soterrada del dipòsit no podrà 
sobresortir més de 5 m. respecte del nivell del terra. 
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9. Els projectes de construcció de preses o dics amb la finalitat d’emmagatzemar o desviar 
aigua o per a actuacions de restauració hidrològico-forestal no podran afectar els boscos 
de ribera, definits pel plànol I3 de la memòria informativa. Aquestes actuacions hauran 
d’assegurar un cabal de manteniment mínim al riu i una adequació natural de les ribes i 
la cua de l’embassament artificial, i la seva aplicació estarà sotmesa a l’Avaluació 
d’impacte ambiental, d’acord amb l’article 9. En cap cas el moviment de terres necessari 
podrà provocar la creació de talussos de més de 3 m. d’alçada sobre el terreny original. 

 
10. S’afavorirà la conservació i, si s’escau, la millora de les condicions actuals de les fonts, 

basses i canals de rec existents, per facilitar la preservació de la fauna i vegetació 
associades. 

 
11. Les canalitzacions i els aprofitaments d’aigua que es puguin autoritzar en l’àmbit 

immediat de les fonts i brolladors naturals del terme municipal hauran de garantir la 
seva conservació i respectar la seva tipologia tradicional. Les possibles captacions 
d’aigües, degudament autoritzades i dins dels paràmetres permesos, es situaran a un 
mínim de 25 m. de la font o brollador, per garantir el manteniment d’un cabal de sortida 
mínim pel seu ús per les persones i la fauna salvatge, i per permetre el creixement de la 
vegetació pròpia de l’entorn d’aquestes fonts i brolladors. 

 
Article 28. Protecció de la xarxa hídrica 
 
1.  Al llarg de tots els cursos fluvials de Llagostera, i segons el Reial Decret 1/2001, de 20 

de juliol (BOE núm. 176, de 24/7/2001) es defineix una zona de servitud per a ús públic 
de 5 m. d’amplada a banda i banda, així com una zona de policia de llera de 100 m. 
d’amplada. 

 
2. Queda protegit l’espai situat a una distància igual o inferior als 25 m. de qualsevol 

captació o sorgència natural d’aigua, si bé podran autoritzar-se les obres, plantacions i 
altres actuacions destinades a millorar les àrees contigües per potenciar-ne l’ús públic. 

 
Article 29. Instal·lacions de tractament de residus  
 
1. No es podran ubicar nous abocadors ni instal·lacions de tractament de residus sòlids 

urbans, industrials o d’altre caràcter, al sòl no urbanitzable de Llagostera, al marge dels 
preexistents en el moment d’aprovar-se aquesta normativa (el dipòsit controlat de 
residus de Solius i el gestor de residus autoritzat Marcel Navarro). Únicament es podrà 
autoritzar l’abocament de runes i terres en les pedreres abandonades existents, seguint 
les directrius del corresponent projecte de restauració, i prèvia Avaluació d’impacte 
ambiental, segons estableix l’article 9,  d’acord amb la legislació ambiental vigent. 

 
2. Els abocaments incontrolats de qualsevol classe que es produeixin en l’àmbit d’aquesta 

normativa hauran de ser clausurats, i es procedirà a la restauració dels terrenys cap al 
seu estat original en el termini més breu possible, sempre que l’ajuntament ho 
requereixi. El cost derivat d’aquestes operacions anirà a càrrec del propietari dels 
terrenys.  
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Article 30. Línies elèctriques, telecomunicacions, gasoductes i altres 
infrastructures similars 
 
1. La instal·lació de noves línies elèctriques, telefòniques i telegràfiques, antenes i 

repetidors, gasoductes i altres infrastructures similars requerirà, a més de la llicència 
municipal, Avaluació d’impacte ambiental. Si escau, aquesta Avaluació contindrà, en 
l’apartat de descripció del projecte, els aspectes que contemplen els annexos 3 i 4 del 
Decret 148/2001, de 29 de maig, d’ordenació ambiental de les instal·lacions de telefonia 
mòbil i d’altres instal·lacions de radiocomunicació. (DOGC núm. 3404 de 7/6/01).  

 
2. En el cas de proposar-se noves línies elèctriques, gasoductes i altres infrastructures 

lineals en l’àmbit d’aquesta normativa, es canalitzaran i s'ordenaran conjuntament amb 
les preexistents, preveient corredors paral·lels a les grans infrastructures de comunicació 
o pels terrenys que menys perjudiquin la qualitat ambiental i paisatgística del sòl no 
urbanitzable. 

 
3. Els nous receptors de senyal de telefonis mòbil s’ubicaran preferentment en antenes ja 

existents i compartides per les diferents companyies. 
 
4. En la instal·lació de noves línies elèctriques aèries s’exigirà als seus responsables l’ús de 

dispositius encaminats a impedir la col·lisió o electrocució d’aus (dispositius salvaocells, 
aïllament de conductors i altres mesures que es consideren oportunes). 

 
5. Per minimitzar el risc d’incendis provocats per línies en mal estat, el risc de xoc i 

electrocució d’aus i l’impacte negatiu sobre el paisatge, i en la mesura que sigui possible, 
es procedirà a la modificació de les línies elèctriques existents mitjançant mesures 
correctores com: soterrament de la línia, aïllament de conductors, modificació de pals i 
torretes, col·locació de dispositius salvaocells, etc. 
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Capítol V. Transferències, divisions i segregacions de propietats 
 
Article 31. Unitats mínimes de conreu i de producció forestal 
 
1. En les transferències de propietat, divisions i segregacions de terrenys rústics no podran 

efectuar-se segregacions en contra d’allò que disposa la legislació agrària i forestal, la 
qual estableix pel municipi de Llagostera les unitats mínimes següents: 

 
- Terrenys agrícoles de secà: 4,5 ha. 
- Terrenys agrícoles de regadiu: 1,25 ha. 
- Terrenys forestals: 25 ha. 

 
Article 32. Indivisibilitat de les finques. 
 
1. Tindran consideració d’indivisibles aquelles finques la dimensió de les quals sigui inferior 

al doble de la unitat mínima de conreu o de producció forestal aplicable. S’exceptuen: 
 

- Les parcel·les amb una dimensió igual o menor a la unitat mínima de conreu o 
de producció forestal si els lots resultants de la divisió són adquirits pels 
propietaris de terrenys contigus, amb la finalitat d’agrupar-los i formar una nova 
finca. 

- Les parcel·les amb dimensió menor al doble de la unitat mínima de conreu o de 
producció forestal quan la diferència amb el mínim esmentat es pugui segregar 
amb la finalitat especificada en el punt anterior. 

 
2. Es prohibeixen les divisions o les segregacions de terrenys en les següents condicions: 
 

- Quan de la segregació en resultin superfícies inferiors a la unitat mínima de 
conreu o a la unitat mínima de producció forestal establertes en les legislacions 
corresponents (vegeu article 31) exceptuant els casos esmentats al punt 
anterior. 

- Quan la finca estigui vinculada a una construcció i es consideri indivisible per 
aplicació de les normes sobre superfícies mínimes de terreny lligades a les 
construccions en el SNU. 

- Quan del resultat de la segregació aparegui una finca que no tingui accés 
directe ni immediat a carreteres, pistes forestals o altres vies de domini públic, 
excepte que tingui una servitud de pas legalment constituïda. 

 
Article 33. Parcel·lacions urbanístiques. 
 
1. Atesa la condició de sòl no urbanitzable resten prohibides les parcel·lacions 

urbanístiques. 
 
2. Es considerarà que hi ha parcel·lació urbanística quan s’alienin parts indivises d’una finca 

rústica, amb incorporació del dret d’utilització exclusiva de parts concretes de terrenys 
que estiguin per sota de la unitat mínima corresponent, i la constitució d’associacions o 
societats en les quals la qualitat de soci suposi el dret d’ús exclusiu sobre una porció de 
dimensions inferiors a la unitat mínima. 

 
3. Es considera il·legal tota parcel·lació que faciliti o tingui per finalitat facilitar la 

construcció d’edificacions o usos que no estiguin permesos en sòl no urbanitzable. 
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4. En cas d’incompliment d’alguna de les condicions expressades en els paràgrafs 
precedents, no es permetrà l’edificació de les parcel·les que en resultin, sens perjudici 
de les actuacions administratives de protecció de la legalitat urbanística que s’escaiguin. 
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Capítol VI. Construccions en sòl no urbanitzable 
 
Article 34. Regulació del procés urbanitzador. Nucli de població. 
 
1. En l’àmbit d’aquesta normativa, no es podran dur a terme noves construccions que donin 

lloc a la constitució d'un nucli de població nou, tal com el defineix l’article 28 de la Llei 
2/2002. A aquests efectes, s’entendrà que es forma nucli de població quan hi hagi una 
densitat de 4 habitatges unifamiliars aïllats, o agrupats en finques annexes, a una 
distància inferior a 250 m. entre ells. 

 
Article 35. Disposicions generals 
 
Les obres d’ampliació, conservació, millora i reforma dels edificis existents, així com les 
noves construccions en les àrees permeses per aquesta Normativa, s’ajustaran a les 
següents condicions generals: 
 
1. Emplaçament. 
 

a) No es permeten edificacions a les bandes que constitueixin línies de força del 
paisatge (entenent-les com els límits convexes de canvi d’orientació i de canvi de 
pendent de les vessants muntanyoses) ni edificacions que ocupin punts culminants. 
El pendent mig de la zona ubicada en l’espai d’1 ha. entorn al punt d’edificació no 
podrà ser superior al 40%. En parcel·les d’extensió inferior a 1 ha. es considerarà el 
conjunt de la parcel·la. 

 
b) En la zona agrícola o rural la ubicació de noves construccions no representarà cap 

reducció de l’espai conreat. En aquest sentit, les edificacions s’hauran de situar, de 
manera preferent, al peu de les vessants o en terrenys d’escàs valor agrícola. 

 
c) En zones forestals la ubicació de noves construccions no representarà cap 

disminució de formacions arbòries. Les edificacions hauran de situar-se en terreny 
agrícola, en posició tangencial amb el perímetre del bosc o bé en zones de bosc 
degradat. 

 
d) Les construccions respectaran les zones de protecció (línia d’edificació) establertes 

per la xarxa de carreteres i camins (vegeu article 25) i la zona de protecció de la 
xarxa hidrogràfica (vegeu article 28). 

 
2. Tractament exterior dels edificis: integració ambiental de les construccions. 
 

a) Les obres de reforma de les edificacions tradicionals existents (vegeu article 36) es 
realitzaran conservant els elements arquitectònics que donen caràcter a l’edifici i 
mantindran, respecte a la seva composició volumètrica, el caràcter compacte amb 
un sol volum, o bé un volum principal predominant i d’altres d’agregats d’inferior 
dimensió, de manera que el conjunt presenti una configuració inequívocament 
unitària. 

 
b) S’utilitzarà la teula ceràmica característica de la zona, si bé, quan es tracti 

d’edificacions no tradicionals, podran autoritzar-se altres materials que presentin 
tonalitats cromàtiques similars a la de la teula ceràmica. 
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c) El pendent de les cobertes no podrà ultrapassar el 30%; no es permeten terrats 
plans. 

 
d) Els cossos sobre la coberta de l’edifici (torretes d’escala, dipòsits d’aigua, 

xemeneies, pannells de captació d’energia solar, etc.) quedaran integrats en la 
composició de l’edifici o ocults. 

 
e) Les línies de conducció elèctrica i telefònica, les antenes de televisió i ràdio i les 

parabòliques, únicament es podran col·locar sobre la coberta, i no a la façana, i no 
han d’ocupar posicions excessivament visibles des de l’exterior. 

 
3. Condicions sanitàries. Totes les edificacions, a més de les exigències especials que es 

puguin determinar en cada cas, hauran de depurar les seves aigües residuals amb fosses 
sèptiques. 

 
4. Moviment de terres. Els moviments de terres per ubicar les edificacions no podran 

representar la creació de desnivells de més de 3 m. d’alçada, comptabilitzats entre la 
cota més alta i la més baixa dels talussos originats per l’excavació. 

 
Article 36. Edificacions admeses en medi rural. 
 
1. Construccions agràries: són instal·lacions vinculades a les explotacions agràries, i 

hauran de complir les condicions següents:  
 

- Els coberts i magatzems agrícoles s’ajustaran als següents paràmetres: 
 

- la seva ocupació no superarà el 2% de la superfície del terreny. 
- l’alçada màxima permesa és de 9 m, excepte les sitges agrícoles. 
- la distància mínima de l’edificació al límit de la finca serà de 12 m. 

 
- Les casetes per a eines associades als horts tindran una superfície màxima 

construïda de 8 m2 en una sola edificació, amb una alçada màxima de 3 m. i es 
situaran a una distància mínima de 12 m. del límit de la finca. 

 
- Els hivernacles es situaran a una distància mínima de 5 m. del límit de la 

finca. 
 
2. Construccions ramaderes: són instal·lacions destinades a l’estabulació intensiva, i 

s’ajustaran als següents paràmetres: 
 

- La seva ocupació no superarà el 30% de la superfície del terreny en les granges 
porcines, i el 50% en la resta d’explotacions ramaderes. 

- La superfície màxima ocupada en cap cas superarà els 1.500 m2 de sòl. 
- A més de les construccions destinades a l’explotació ramadera, es podran 

edificar construccions auxiliars que no superin una ocupació del 2% de la 
superfície del terreny. 

- L’alçada màxima permesa és de 5 m. 
- La distància mínima de l’edificació al límit de la finca serà de 12 m. 
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3. Construccions forestals: són edificacions vinculades a la pròpia explotació, per a 
l’emmagatzematge temporal de suro, llenya i altres productes forestals, en finques 
productores, com a pas previ al transport a les indústries transformadores. Les noves 
instal·lacions hauran de justificar l’existència de boscos productors a la pròpia finca 
mitjançant permisos d’extracció, l’existència d’un pla tècnic de gestió i millora forestal, o 
un informe indicatiu de la situació de les masses productores en la pròpia explotació. S’hi 
admet l’emmagatzematge temporal de productes d’altres explotacions, però no es 
permet cap tipus d’activitat transformadora. S’hauran d’instal·lar en sòl rústic i agrícola, i 
dintre d’aquest en el d’escàs valor. En les zones forestals només s’admeten en clarianes 
del bosc i mai dins les formacions arbòries. Tindran una zona lliure al voltant que 
s’arborarà amb arbres de la zona, situats en rengle paral·lelament a les façanes. Les 
construccions s’ajustaran als següents paràmetres:  

 
- La seva ocupació no superarà el 2% de la superfície del terreny. 
- L’alçada màxima permesa és de 9 m. 
- La distància mínima de l’edificació al límit de la finca serà de 12 m. 

 
4. Habitatges familiars, inclou les masies tradicionals i els habitatges rurals. En aquest 

sentit, s’estableix que: 
 

a) Es permet, d’acord amb el punt 3 de l’article 47 de la Llei 2/2002, la rehabilitació, 
reforma i, si és possible, l’ampliació de les masies tradicionals i habitatges rurals 
existents al terme municipal, amb vista a destinar-les a habitatge familiar, a un ús 
residencial turístic o d’hosteleria rural o a activitats d’educació en el lleure. 

 
A l’Annex I d’aquesta normativa es mostra la relació dels habitatges existents en 
aquest tipus de sòl, amb independència d’altres directrius de protecció que es derivin 
de la seva possible pertinença al Catàleg del Patrimoni Històric de Llagostera (plànol 
I-5). Aquesta relació es podrà ampliar amb aquells habitatges per als quals els titulars 
acreditin la seva existència amb anterioritat a l’aprovació de la Normativa. 
 

b) Les ampliacions d’edificacions existents i les noves construccions s’ajustaran a les 
disposicions particulars següents: 

 
- No es podran superar els 0,02 m2 d’edificació per cada m2 de sòl, amb un 

volum màxim de 1.000 m3. 
- L’alçada màxima de les edificacions serà de 9 m. 
- La distància als límits de finca serà com a mínim de 12 m. 
- Les noves construccions es situaran a una distància mínima de 250 m. del 

sòl urbà o urbanitzable delimitat. 
- Es permet la construcció d’instal·lacions complementàries a un habitatge 

familiar rural com piscines, pistes de tennis, aparcament o semblants. En el 
cas que consumeixin volum s’inclourà dintre del màxim permès. 

 
5. Instal·lacions relacionades amb les obres públiques. Són aquelles directament i 

immediatament referides a l’execució, manteniment i servei de les obres públiques, però 
no les que ho siguin amb els aprofitaments relacionats amb l’obra pública, o amb els 
usos de què és susceptible en funció de les seves característiques 

 

49Memòria d’ordenació 
Pla especial de regulació d’usos del Sòl no urbanitzable de Llagostera 



 

6. Edificacions i instal·lacions d’utilitat pública i/o d’interès social, en les 
condicions que estableix l’article 47 de la Llei 2/2002. En qualsevol cas s’ajustaran als 
següents paràmetres: 

 
- No es podran superar els 0,02 m2 d’edificació per cada m2 de sòl. 
- L’alçada màxima de les edificacions serà de 9 m. 
- La distància als límits de finca serà com a mínim de 12 m 
- Les noves construccions es situaran a una distància mínima de 250 m. del 

sòl urbà o urbanitzable delimitat. 
 
Article 37. Tancaments de finques 
 
1. Qualsevol tancament de finca que es vulgui portar a terme requerirà llicència 

urbanística. Les llicències urbanístiques que s’atorguin indicaran concretament el tipus i 
les longituds de tanques admeses, de manera que qualsevol particular que construeixi 
un tancament no previst en llicència podrà ser requerit a aturar les obres o fins i tot a 
enderrocar la tanca col·locada.  

 
2. Les tanques es separaran un mínim de 4 m. de l’eix dels camins o de les servituds 

públiques en finques a peu de carretera o de la xarxa fluvial (vegeu articles 25 i 28). 
 
3. L’alçada màxima de les tanques serà de 2,5 m. En el cas de tanques amb base d’obra, 

l’alçada màxima de la base serà de 0,5 m., i la resta de la tanca de 2 m. 
 
4. Es defineixen com a tanques no penetrables tots aquells tancaments en xarxa 

metàl·lica de malla inferior als 10 cm. de costat, d’estructura metàl·lica rígida oberta i 
d’obra de construcció amb acabats arrebossats o llisos, que no pugui creuar lliurement la 
fauna salvatge. Es defineixen com a tanques penetrables les tanques metàl·liques 
“cinegètiques” amb una malla mínima de 10 cm. de costat, les vegetals, les de fusta, les 
de pedra seca i les d’obra de construcció que es puguin escalar, en els dos últims casos 
quan no tinguin complements metàl·lics o de vidre no penetrables, que pot creuar 
lliurement la fauna salvatge. 

 
5. Les tanques penetrables són admeses en tot l’àmbit d’aquesta normativa, sense 

perjudici dels altres apartats d’aquest article i de les normes particulars. 
 
6. Sense perjudici de les normes particulars, només es podran utilitzar tanques no 

penetrables destinades a la protecció d’edificacions o instal·lacions quan no abastin una 
superfície total major d’1 ha. Per a longituds superiors caldrà utilitzar un tancament 
penetrable en un mínim del 50% de la longitud total del tancament. La instal·lació de 
tancats no penetrables per a instal·lacions agropecuàries, instal·lacions forestals, 
aprofitament ramader extensiu, protecció de cultius o en carreteres amb risc d’accidents 
per atropellament de fauna, que afectin a superfícies superiors a 1 ha. només es podrà 
admetre quan no afecti les servituds de pas existents ni suposi un impacte excessiu 
sobre el lliure trànsit de la fauna salvatge, motius per als quals es podran requerir 
sistemes de facilitin el pas. 
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Capítol VII. Zonificació del sòl no urbanitzable. 
 
 
Secció I. Definició general de zones  
 
Article 38. Zonificació del sòl no urbanitzable de Llagostera 
 
1. Dintre de l’àmbit del sòl no urbanitzable es diferencien les zones següents: 
 

a) Zona paisatgístico-fluvial 
 
b) Zona de reserva forestal 

 
c) Zona rústica-agrícola 

 
d) Zona de serveis associats a infrastructures 

 
2. La situació de les diferents zones es defineix al plànol O1, d’Ordenació i zonificació, i 

queda genèricament descrita en els articles següents referents a les determinacions 
específiques de cadascuna. 

 
3. Les zones dels punts “a” i “b” tenen la consideració de sòls no urbanitzables d’especial 

protecció, d’acord amb l’article 9.1 de la Llei 6/1998, de 13 d’abril, de règim del sòl i 
valoracions; i la zona de clau “c”, d’acord amb l’article 9.2 de la mateixa llei, de sòls 
preservats pels seus valors agrícoles i forestals.  

 
4. Les zones dels punts “a” i “b” tenen també vocació de sòl de sistemes generals, en el 

sentit que indica la legislació urbanística vigent. El caràcter d’aquests sistemes generals 
és el d’ordenació territorial integral, i així els podria definir la revisió futura del 
planejament general municipal 

 
5. La normativa inclosa en aquest Pla especial s’aplicarà sens perjudici de l’aplicació de la 

normativa específica existent en determinats àmbits, com són: 
 

• La normativa relativa als sistema general de comunicacions (camins i carreteres) i les 
seves àrees de protecció, on serà d’aplicació allò que estipula la Llei 25/1988, de 29 
de juliol, de carreteres (BOE de 30 de juliol del 1988), la Llei 7/1993, de 30 de 
setembre, de carreteres (DOGC núm. 1807 d’11/10/93), així com als articles 23 al 26 
d’aquesta Normativa. 

 
• La normativa relativa al sistema general hídric i les seves àrees de protecció, on serà 

d’aplicació allò que estipula el Reial Decret 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei d’Aigües (BOE núm. 176 de 24/7/01), el Reglament del Domini 
Públic Hidràulic (Reial Decret 849/1986, d’11 d’abril), així com als articles 27 i 28 
d’aquesta Normativa. 
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Secció II. Zona paisatgístico-fluvial.  
 
Article 39. Definició 
 
1. Es considera Zona paisatgístico-fluvial del municipi de Llagostera aquell espai del sòl no 

urbanitzable delimitat sota aquest nom al plànol O1. 
 
2. Són zones lligades a corrents d'aigua superficials (torrents, rieres i rius) sovint amb una 

vegetació específica associada (vegetació de ribera) on el Pla especial ha considerat 
adequat ordenar els usos per dues raons principals: 

 
a) Per garantir la conservació del seu valor com a connectors ecològics i/o com a 

elements paisatgístics. 
 
b) Per garantir la seguretat de les persones, en tractar-se moltes vegades de zones amb 

un important risc d’inundació. 
 

Article 40. Usos permesos 
 
1. A la Zona paisatgístico-fluvial es permeten els usos següents: 
 

- Forestal 
- Agrícola (incloent hortes, es permeten hivernacles) 
- Ramaderia extensiva i intensiva preexistent 
- Caça i pesca 
- Usos d’interès públic, d’acord amb els articles 9.2 i 47.4 de la Llei 2/2002  
- Educació ambiental 
- Senderisme i cicloturisme 

 
2. Es prohibeixen de manera específica les activitats extractives a la Zona paisatgístico-

fluvial. 
 
Article 41. Normativa específica 
 
1. No es permeten noves edificacions en la Zona paisatgístico-fluvial, excepte les 

preexistents, les necessàries pel seu interès públic i les construccions relacionades amb 
l’activitat agrícola ramadera i forestal (coberts, hivernacles, casetes d’eines,…).  

 
2. No es permet la deforestació de la vegetació de ribera existent ni la variació dels marges 

dels cursos fluvials. Qualsevol dany que es faci en aquest sentit serà corregit pel 
responsable del dany, que assumirà els costos de les actuacions necessàries per a la 
restauració de la realitat física alterada al seu estat original. 

 
3. Les plantacions forestals actives existents en Zona paisatgístico-fluvial en el moment 

d'aprovació d’aquest Pla especial seran objecte de protecció. Les desforestacions i noves 
plantacions que s’hi portin a terme s'hauran de realitzar previ acord municipal 
corresponent, que estipularà les condicions en què es podran dur a terme aquestes 
actuacions. 

 
4. En la zona de Domini públic hidràulic s’afavorirà la vegetació de ribera pròpia de les 

rieres de Llagostera com el vern (Alnus glutinosa), el freixe (Fraxinus angustifolia), l’àlber 
(Populus alba), el pollancre (Populus nigra) i salzes (Salix alba, S.elaeagnos i 
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S.purpurea); i s’eliminaran o evitaran les espècies d’arbres de plantació que no apareixen 
de manera natural al terme (Populus deltoides, Platanus x hibrida, Robinia pseudacacia i 
altres). 

Secció III. Zona de reserva forestal.  
 
Article 42. Definició 
 
1. Es considera Zona de reserva forestal del municipi de Llagostera aquell espai del sòl no 

urbanitzable delimitat sota aquest nom al plànol O1, que inclou els principals boscos de les 
Gavarres i Cadiretes, així com els principals retalls forestals de la plana agrícola. 

 
2. Són espais amb un elevat valor ecològic i paisatgístic, pel fet d’estar coberts per 

importants extensions de boscos i/o matolls que funcionen com a franges d’amortiment 
dels espais del PEIN, per la qual cosa el Pla especial ha considerat adequat ordenar-ne 
els usos de manera específica. 

 
3. A la Zona de reserva forestal cal diferenciar dues subzones: 
 

a) Zones de reserva forestal incloses dins dels límits dels espais del PEIN del municipi 
(les Gavarres i Cadiretes). Aquestes zones han de disposar d’una normativa 
supramunicipal específica en forma dels respectius Plans especial de protecció del 
medi natural, que haurà de desenvolupar l’administració competent.  

 
b) Zones de reserva forestal excloses dels límits dels espais del PEIN del municipi. 

Malgrat que no formin part del PEIN, s’estableix, com a criteri general, que s’hi 
aplicarà la mateixa normativa definida pel Pla especial de protecció de l’espai del 
PEIN més proper. 

 
4. Mentre no es desenvolupin els esmentats Plans especials de protecció del medi natural 

dels espais del PEIN, a tota la Zona de reserva forestal del municipi de Llagostera 
s’aplicarà la normativa que es desenvolupa a continuació.  

 
Article 43. Usos permesos 
 
1. A la Zona de reserva forestal es permeten els usos següents: 
 

- Forestal 
- Agrícola preexistent  
- Ramaderia extensiva i intensiva preexistent  
- Magatzems i instal·lacions agrícoles i forestals estrictament vinculats a la 

primera transformació dels materials, quan la naturalesa de l’activitat n’exigeixi 
l’emplaçament en medi rural. 

- Caça i pesca 
- Usos d’interès públic, d’acord amb l’apartat 4 de l’article 47 de la Llei 2/2002, 

excepte la instal·lació de línies elèctriques aèries, antenes de 
telecomunicacions, gasoductes o altres instal·lacions de serveis referides a 
l’article 30. 

- Educació ambiental 
- Senderisme i cicloturisme 
- Habitatge familiar  
- Residència casa de pagès  
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2. Es prohibeixen de manera específica les activitats extractives a la Zona de reserva 
forestal. 
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Article 44. Normativa específica 
 
1. Amb caràcter general, es protegirà l’estat actual de la Zona de reserva forestal davant les 

possibles transformacions per l’home (urbanització, desforestacions, introducció de 
vegetació al·lòctona, degradació dels ecosistemes existents...).  

 
2. Les masies tradicionals preexistents seran objecte d'especial protecció, per la qual cosa 

es permetran obres de consolidació, ampliació o restauració sempre que es realitzin amb 
materials i formes en harmonia amb els ja existents. 

 
3. Els usos educatiu, cultural i de restauració i allotjament rural només es permetrà en 

masies tradicionals existents, i requeriran d’un acord municipal favorable en quant al seu 
interès públic, en forma d’inclusió de la masia al catàleg esmentat a l’article 21.  

 
4. No està permesa cap edificació de nova planta. Solament seran permesos les 

construccions relacionades amb l’activitat agrícola, ramadera i forestal. 
 
5. D’acord amb la normativa vigent, es podran crear àrees forestals recreatives i rutes 

excursionistes adreçades principalment a un ús públic lleuger, sense consolidar-se com a 
grans centres de serveis turístics, i situant-se en llocs on no comportin riscos d’incendis, 
ni riscos per a les persones en cas d’incendi. 

 
6. A la zona de reserva forestal no és permesa l’obertura de nous camins o carreteres, però 

si l’ampliació i condicionament dels ja existents segons les característiques establertes a 
l’article 24. 

 
7. La regulació i gestió de l’activitat forestal en aquesta zona és responsabilitat de 

l’administració competent, sense perjudici d’aquelles activitats que requereixin llicència 
municipal. En tot allò que sigui aplicable, s'observaran els preceptes específics establerts 
per la legislació forestal vigent (Llei 6/1988 de 30 de març, Forestal de Catalunya, i 
normativa complementària).  

 
8. Amb caràcter general, i sense perjudici del què s’esmenta al punt 7, les actuacions 

forestals queden limitades a operacions de sanejament i millora forestal que reforcin els 
arbres i els arbustos plannifolis (alzines i sureres) enfront dels pins i dels arbustos 
heliòfils propis de la pineda (brucs, estepes, argelagues i gatoses). 

 
9. Sense perjudici del que s’esmenta al punt 7, i prèvia llicència municipal (segons estableix 

l’article 179.2 de la Llei 2/2002), s’autoritza la tala d’arbres per assolir les mesures 
necessàries en la prevenció i lluita contra incendis forestals, especialment en un radi de 
25 m. al voltant de les edificacions i per a la estructuració, si s’escau, de tallafocs. 

 
10. Sense perjudici del que s’esmenta al punt 7, de manera puntual es permetrà l’obertura 

d’espais de pastures seminaturals enmig del bosc, que no es podran conrear en cap cas, 
d’un màxim de 2 ha. de superfície en terrenys amb un pendent inferior al 5%, sempre 
que no hi hagi cap altre espai obert en un radi de 300 m.    

 
11. La franja de contacte entre els usos forestal i agrícola o urbà representa un punt 

important en quant als processos ecològics, i s’haurà de mantenir lliure en el futur, 
evitant qualsevol contacte brusc entre usos (vials urbans, edificis endins del bosc, grans 
construccions a tocar del bosc, etc.) que provoqui un aïllament dels dos sistemes, rural i 
forestal. 
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Secció IV. Zona rústica-agrícola.  
 
Article 45. Definició 
 
1. Es considera Zona rústica-agrícola aquell espai del sòl no urbanitzable delimitat sota aquest 

nom al plànol O1. Són terres ubicades entre cursos fluvials, per la qual cosa presenten 
bones condicions per a l'agricultura. Això fa que s’hi desenvolupi una important activitat 
agrícola i ramadera i que el grau d’antropització sigui elevat, bé en forma d’habitatges 
dispersos o de veïnats. 

 
Article 46. Usos permesos 
 
1. A la Zona rústica-agrícola es permeten els usos següents: 
 

- Forestal 
- Agrícola (no s’admeten hivernacles) 
- Ramaderia  
- Habitatge familiar. 
- Magatzems i instal·lacions agrícoles i forestals estrictament vinculats a la primera 

transformació dels materials, quan la naturalesa de l’activitat n’exigeixi 
l’emplaçament en medi rural. 

- Caça i pesca 
- Usos d’interès públic, d’acord amb l’apartat 4 de l’article 47 de la Llei 2/2002 
- Educació ambiental 
- Senderisme i cicloturisme 
- Residència casa de pagès  
- Càmping i caravaning 
- Construccions i instal·lacions vinculades a l’execució, el manteniment i el 

funcionament de les obres públiques. 
 
Article 47. Normativa específica 
 
1. Com a criteri general, s’evitarà la modificació del mosaic existent actualment, tant pel 

què fa als cultius com a les zones forestals, sense perjudici de la possibilitat d’efectuar 
plantacions arbòries d’espècies nobles en terrenys agrícoles 

 
2. Els boscos i retalls forestals, les àrees de vegetació seminatural i d'altres semblants 

existents a la zona s’hauran de mantenir sense canviar d’ús, d’acord amb els usos del sòl 
del plànol O1 d’Ordenació i zonificació, elaborat a partir del  Mapa de Cobertes del Sòl de 
Catalunya. Això sense perjudici de l’aprofitament forestal que s’hi pugui fer. 

 
3. La regulació i gestió de l’activitat forestal en aquesta zona és responsabilitat de 

l’administració competent, sense perjudici d’aquelles activitats que requereixin llicència 
municipal. En tot allò que sigui aplicable, s'observaran els preceptes específics establerts 
per la legislació forestal vigent (Llei 6/1988 de 30 de març, Forestal de Catalunya).  

 
4. La plantació d'espècies exòtiques (eucaliptus, robínies, plataners i pollancres diferents a 

l’autòcton) que puguin alterar l'equilibri ecològic o l'entitat de la vegetació autòctona no 
serà permesa en retalls forestals i boscos. Les plantacions d’aquestes espècies sobre 
terrenys d’ús agrícola resta permesa sense limitacions. 
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5. Es permeten les construccions relacionades amb les activitats agrícoles, ramaderes i 
forestals, i les instal·lacions d'utilitat pública o interès social que hagin d'emplaçar-se en 
el medi rural. 

 
6. L’habitatge familiar de nova construcció només serà permès si està directament i  

justificadament associat a alguna de les activitats agrícoles, ramaderes i forestal. 
 
7. Els usos educatiu, cultural i de restauració i allotjament rural només es permetrà en 

masies tradicionals existents, i requeriran d’un acord municipal favorable en quant al seu 
interès públic, en forma d’inclusió de la masia al catàleg esmentat a l’article 21. 

 
8. Les àrees de lleure existents o que es puguin crear en aquesta zona s’adreçaran 

principalment a un ús públic lleuger, i no es concebran com a grans centres de serveis 
turístics. 

 
9. S’evitaran els tancaments de finques i de voltants d’habitatges que puguin representar 

una limitació als moviments de la fauna, d’acord amb el que disposa l’article 37 
d’aquestes normes. 

 
10. No es permesa l’obertura de nous camins o carreteres. L’obertura de nous senders, i la 

instal·lació de línies elèctriques o antenes de telecomunicacions s’haurà de justificar en la 
corresponent Avaluació d’impacte ambiental.  
 

11. Es podran realitzar activitats de conreu en totes les seves varietats, però es prohibeixen 
els hivernacles per evitar l’impacte paisatgístic que representen en un espai obert i de 
grans dimensions.  

 
12. Queda prohibida l’eliminació dels marges de camps existents. Als camps i el seu voltant 

es potenciarà el manteniment, la millora i la creació de marges vegetals, amb arbres, 
arbustos o vegetació herbàcia, així com la creació de franges lliures de l’ús d’herbicides 
en una amplada de 5 m. al perímetre exterior dels cultius.  
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Secció V. Zona de serveis associats a infrastructures  
 
Article 48. Definició 
 
1. En l’àmbit d’aquesta normativa, es consideren Zona de serveis associats a infrastructures 

dos tipus d’elements: 
 

d) Aquelles àrees grafiades amb aquest nom al plànol O1 d’Ordenació i zonificació. Es 
tracta de zones limítrofes amb les principals vies de comunicació, on han proliferat 
uns usos no directament relacionats amb el sòl no urbanitzable (restaurants, 
estacions de servei, comerços...) que cal ordenar. 

 
e) Altres elements, puntuals o lineals, que, per la seva reduïda extensió, no poden ser 

grafiats sobre plànol amb exactitud: fonts, basses, canals, sèquies, etc. 
 
La protecció d'aquests sòls és diferent segons les seves característiques, i està establerta 
per una normativa específica (vegeu Capítol IV). Malgrat tot, aquest Pla especial 
defineix, en determinats casos, una normativa més concreta. 

 
Article 49. Usos permesos 
 
1. A la Zona de sistemes generals d’infrastructures es permeten els usos següents: 
 

- Usos i aprofitaments agrícoles (inclou hivernacles) i ramaders. 
- Habitatge familiar, directament i justificadament associat a alguna de les 

activitats d’explotació de l’apartat anterior. 
- Usos industrials estrictament vinculats a la primera transformació dels 

materials, quan la naturalesa de l’activitat n’exigeixi l’emplaçament en medi 
rural. 

- Usos d’interès públic, d’acord amb l’apartat 4 de l’article 47 de la Llei 2/2002. 
- Residència-casa de pagès. 
- Càmping i caravaning (prèvia tramitació d’un pla especial urbanístic). 
- Educació ambiental. 
- Senderisme i cicloturisme. 
- Restaurants (sempre i quan suposin la conservació del patrimoni arquitectònic). 
- Estacions de servei. 
- Recreatius (àrees de lleure i descans). 
- Activitats extractives. 

 
Article 50. Normativa específica 

  
1. En el cas de les carreteres, tot allò que faci referència a projectes, construcció, 

conservació, finançament i explotació serà establert per la legislació específica vigent, 
segons el tipus de via de què es tracti. 
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2. Els propietaris de terrenys on hi hagi fonts, canals, sèquies i/o basses hauran de 
mantenir aquests elements i el seu entorn en bones condicions de seguretat, salubritat i 
ornat públic, i no podran causar perjudicis a les possibilitats d’utilització d’aquests 
recursos, ni utilitzar més cabal de l’autoritzat en la concessió vigent. L'Ajuntament 
ordenarà, d'ofici o a instància de qualsevol interessat, l’execució de les obres necessàries 
per conservar les condicions assenyalades, d’acord amb el que estableix l’article 189 de 
la Llei 2/2002. Les ordres d’execució s’hauran d’ajustar a la normativa de règim local, 
amb observança sempre del principi de proporcionalitat administrativa i amb audiència 
prèvia de les persones interessades. Els propietaris hauran de sufragar el cost derivat 
del compliment dels esmentats deures. 

 
3. En una franja de 5 m. al costat de canals i recs, i de 15 m. al voltant de les basses i 

fonts, els terrenys no podran ser dedicats a usos que suposin la transformació de les 
condicions actuals, excepte els usos d’utilitat pública, en els quals es procurarà imposar 
un impacte visual mínim. 
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Secció VI. Sistema d’equipaments en sòl no urbanitzable  
 
Article 51. Definició 
 
1. Es considera Zona de serveis municipals aquell espai del sòl no urbanitzable delimitat sota 

aquest nom al plànol O1, i que inclou el dipòsit comarcal de residus de Solius, el gestor 
autoritzat de residus Marcel Navarro, el casal parroquial i l’antic escorxador.  

 
Article 52. Normativa específica 
 
1. No es desenvolupa una normativa específica per a aquesta zona del sòl no urbanitzable. Per 

aquest motiu, i si s’escau, la normativa a aplicar serà: 
 

a) Per al casal parroquial i l’antic escorxador, les normes generals d’aquesta normativa 
referents a aspectes com ampliacions i edificabilitat. 
 

b) Per al dipòsit comarcal de residus de Solius i el gestor autoritzat de residus Marcel 
Navarro, la normativa específica que els afecta (articles 14 i 29). 
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• Annex 1. Llistat de masies tradicionals i habitatges rurals del terme municipal 
de Llagostera5 

 
 

Veïnat Nom dels edificis 

Bruguera 

Can Balandrich, mas Mundo, Casa Nova de mas Mundo, mas Xifré, can Negoci, Casa Nova de mas 
Xifré, can Xaranet, can Roig, mas Maiensa, can Sureda, can Mantot, can Sarra, Casa Nova de Sarra, 
can Corrius, can Cabanyes, can Xaliu, can Fàbregas de Dalt, can Fàbregas de Baix, Casa Nova de 
Fàbregas, can Nadalet, can Catrol, can Guillem, can Planet, can Matalí, ca l’Alsineta, can Cristòfol, 
cal Xai, cal Ganxó, cal Ros, can Pessetes, can Bernis, cal Cisteller, cal Carreter, can Fransiach, can 
Rabert, can Carreras, can Ribas, can Masonet, can Palahí, can Masó, can Brujats, mas Nou, can 
Vendrell, can Mira, can Perruca, can Barrera, can Ferran, Casa Nova de can Ferran, can Fonso, cal 
Guenyo, can Bordas, ca l’Ull Bo, cal Borni, can Cirilo, ca l’Escarola, can Magna, cal Marquès, cal Blau, 
can Senalla, can Quiteria, cal Forroi, cal Cisteller, cal Xurlo Petit, cal Xurlo Gros, can Paiet, can 
Baldiri, can Planet, cal Balet, cal Rajoler Petit, can Mundo, can Gingi, cal Futral, les Comas, xalet 
Martí, xalet Aguilar, can Oliu, can Tanoca, cal Rando, granja Beatriz 

Mata 
Can Calvet, la Barrera, can Ruiz, can Galceran, can Borra, can Prats, xalet de can Prats, xalet de ca 
l’Artau, ca l’Artau, can Manuel, can Mestres Vicens, can Mestres, rajoleria Mestres, xalet de la 
carretera de Caldes 

Creu de 
Serra 

Can Guilla, can Gandol Baix, can Segura, can Pere Petit, mas Menescal, can Gandol Dalt, can 
Gascons, can Gasconell, molí Companyó, can Ziu, can Boira, can Gallina, can Meri, can Nuix, can 
Tolibi, casina d’en Cateura, can Dobles, casina Cadirer, granja Companyó 

Llobatera 

Molí Gotarra, can Gotarra, porxo Gotarra, can Pre Pere, can Mercader, ca la Santa, can Masferrer, 
can Sagols, ca l’Estrach, ca l’Ocell, can Baulé de Baix, can Pinet, can Coll, can Maimí, mas Boada, 
can Bufí, can Vidal de Llobatera, la Ruïra, can Palet Ferrer, Casilla, Casa Nova Vidal, can Fuyanet, 
mas Sabater, el Sopluig, can Palet Ferrer Nou, can Solà, can Gómez, can Bretí, granja Carbó 

Sant 
Llorenç 

Can Breig, mas Gall, can Guinó, horta Moranet, Casa Nova Estrach, can Sabater, can Xacó, Baulé de 
Dalt, Casa Nova de Baulé de Dalt, la Torre, can Salellas, cal Xarric, can Domènech, can Codolar, can 
Sureda, can Dardé, la Capella, can Florenci, can Joanillo, can Feliu, can Soldadó, can Gelada, can 
Viadiu, cal Feixinaire, la Rajoleria, can Gotarró, can Xaliu, can Bohet, les Planes, can Gros, mas 
Munné, can Bonet, can Bohera, can Roig, can Cabanyes, can Domeneguet, can Puig, can Cabrera, 
Banyacroua, can Crispins, can Duran, can Cabanyes de Montagut, mas Rissech, Xalet Carretera, can 
Roig, Casa Nova Roig 

Panedes 

Xalet Toledano, xalet Arturo, restaurant Panedes, can Tibau, xalet Rei, can Ruscadella, castell, xalet 
del Sopluig, can Costuré, can Raset, can Bonet, can Miguela, can Parera, can Costabella, Nova, can 
Costabella, can Llinàs, can Gironès, can Pijoan, cal Rector, can Tordera, can Bas, Casa Nova d’en 
Bas, can Xiquet, can Cateura, cal Soldat, Hostalets, can Costa, can Calsetes, mas Llop, can Lloveras, 
mas Boix, can Matutano, can Alou, can Bareia, Casa Nova d’En Llorenç, molí d’en Llambí, can Vidal 
de Panedes, can Llambí, can Camós, can Llorenç, can Codolar, can Grau Miquel, Casa Nova d’en 
Codolar, can Balmaña, cal Ferrer, Casa Nova Torres, can Torres, can Quintana, can Morató, can 
Virgili 

Gaià 

Cal Gravat, can Balandrich, can Mametis, can Fanals, cal Rei, can Pijoan, cal Patró, can Castells, can 
Gurnés, la Caseta, can Castelló, cal Xiquet, can Romaguera, can Xixa, can Canyet, can Sisonet, Casa 
Nova, cal Futral, Ventura Fanals, can Belluga, caseta Ribas, cal Viuet, ca l’Artau, can Gustós, can 
Marull, can Vidreras, can Fausilla, Casa Nova d’en Borra, can Rigau, can Marcó, la Casassa, xalet 
Rodas, granja Estanyol, ca la Maria Grossa, can Nadalet, can Viás, can Pujol, can Merla, can Vicenç, 
can Cisterna, can Pere Petit, can Llebrte, ca la Viuda 

Cantallops Can Roqué, can Garsot, can Menció, can Ragolta, can Tònara, cal Viu, can Tibau, can Coixinera, ca 
l’Olivé, can Riera, Casa Nova d’en Ragolta, can Cateura 

Pocafarina Can Misèria, can Llorenç de la Via, Creu de Po, masia can Tarré, can Tarré, molí d’en Tarré, el Forn, 
can Cantó 

Ganix Mas Roig, can Raurich, xalet de can Raurich, can Pata, can Font, masia mas Roura, mas Pigrau, can 
Guardiola, can Fonellerons, Casa Nova de can Fonellerons, can Nadal 

                                                 
5 En compliment del punt 3 de l’article 47 de la Llei 2/2002). 
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4. Programa d’actuació 
 

El Programa d'actuació d'aquesta normativa parteix de la situació identificada en la Memòria 
informativa, i es formula d’acord amb els objectius plantejats en la Memòria d'ordenació i amb 
l’articulat de la Normativa. Aquest programa d’actuació, no obstant, no té un valor normatiu 
dins de la modificació de les normes subsidiàries de planejament, sinó un caràcter directriu de 
les accions que l’Ajuntament es proposa impulsar, com a eina complementària a la modificació 
de normes. 
 
Les actuacions incloses en el Programa d’actuació pretenen donar suport i facilitar la 
implantació del model de regulació del usos del sòl que es planteja en les normes i els seus 
objectius. El programa pretén estructurar unes actuacions bàsiques per a una gestió integrada 
i eficaç del conjunt de la normativa, amb independència dels possibles projectes que, en el 
futur, i d’acord amb la normativa, es puguin proposar per altres plans (plans especials dels 
espais del PEIN...) o per acord directe del consistori.  
 
Per altra banda, cal remarcar l’encaix que té aquesta normativa amb el Pla d’Acció Local per a 
la Sostenibilitat (PALS) de Llagostera. Les accions del PALS, considerades en el marc d’una 
Agenda 21 Local, configuren una proposta d’acció cap a la sostenibilitat del municipi. Per 
aquest motiu, i d’acord amb els responsables municipals de Llagostera, les accions del 
Programa d’actuació  s’han incorporat al PALS, on es presenten en forma de fitxes, i aquí 
solament es mostren les directrius bàsiques que s’han considerat a l’hora d’identificar-les i 
dissenyar-les. 
 
Així, les directrius bàsiques que s’han utilitzat per definir les accions del Programa d’actuació 
són: 
 
- Garantir i, si cal i és possible, millorar la situació actual d’equilibri agro-forestal present al 

terme municipal de Llagostera. 
 
- Afavorir la conservació dels valors naturals més interessants del territori, entre els quals 

destaquen determinats hàbitats (especialment els forestals i els lligats a sistemes 
aquàtics) i determinades espècies vegetals i animals. Aquesta línia estratègica pot 
suposar, en determinats casos, la dedicació d’esforços cap a un major i millor 
coneixement de la situació d’algun d’aquests valors. 

 
- Facilitar la connectivitat ecològica i paisatgística dins del terme municipal de Llagostera i 

integrar-lo en un pla supramunicipal de connexió ecològica del territori. 
 
- Garantir la conservació del patrimoni històrico-cultural de Llagostera. 
 
- Facilitar l’aparició i el manteniment d’una activitat ecoturística al municipi, fonamentada 

en l’entorn rural-forestal i complementada per tot un seguit de recursos (ruta del Carrilet, 
senderisme, etc.). 

 
- Regular els usos en el sòl no urbanitzable de manera que es desenvolupin amb el màxim 

respecte per l’entorn (agricultura, ramaderia, presència d’infrastructures...).. 
 
- Garantir el manteniment d’una activitat agrícola al terme municipal. 
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L’Ajuntament de Llagostera, com a promotor de la normativa, serà el responsable d’executar 
directament les actuacions previstes, o de negociar la seva execució amb les institucions i altres 
ens que es plantegi en cada cas.  
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