
 

 

Zona de Pre-Parc de les Gavarres 
 
Codi: 118 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Superfície i municipis que es comprenen: 
 
808,64 ha. Girona, Quart, Llambilles i Cassà de la Selva. 

 

Delimitació: 
 
Espai dominat majoritàriament per matollars, bosquines de pins i conreus que resta 
delimitat entre el límit del PEIN de les Gavarres, l’A2 i la C-250, i les zones urbanes 
presents entre Girona, Quart, Llambilles i Cassà de la Selva. 
 

Caracterització de l’espai: 
 
Espai que forma part de la unitat geològica de les Gavarres. Es tracta 
majoritàriament d’un espai forestal recobert per pinedes, bàsicament de pi pinyoner 
(Pinus pinea) i en menor mesura pinastre (Pinus pinaster).  
 
Tanmateix també, cal esmentar la presència de sectors de sureda (Quercetum ilicis 
galloprovinciale suberetosum) i de manera puntual alguna clapa d’alzinars 
(Quercetum ilicis galloprovinciale). També hi ha zones on la brolla d’estepes i brucs 
és la formació dominant. A l’extrem septentrional, hi ha una zona de garric 
(Quercetum cocciferae). Els conreus també dominen bona part d’aquest espai i es 
tracta bàsicament de conreus herbacis de secà.  
 

Motius de la inclusió en el catàleg: 
 
L’espai no presenta valors naturals remarcables sinó que la seva inclusió al catàleg 
respon bàsicament a motius estratègics ja que funcionalment presenta dos 
aspectes que cal tenir en compte. D’una banda, desenvolupa la funció d’amortiment 
davant els possibles impactes generats del continu urbà que formen els nuclis de  
Girona, Quart, Llambilles i Cassà de la Selva i de l’altra, perquè inclou una llarga 
franja que permet connectar, a través de la riera del Corb i la riera de Bugantó, les 
Gavarres i l’espai fluvial format per l’Onyar i la riera de Gotarra.  



 

 

Qualificació urbanística: 
 
Girona 
 

• Sòl no urbanitzable: 
 

- Zona de valor forestal (clau 9) 
- Zona de valor agrícola (clau 8) 

 
Quart 
 

• Sòl no urbanitzable: 
 

- Espais rústecs  
- Espais forestals 

 
Llambilles 
 

• Sòl no urbanitzable 
 

- Zona rústica (clau 6) 
- Zona forestal (clau 7) 

 
 
Cassà de la Selva 
 

• Sòl no urbanitzable 
 

- Zona d’especial valor natural 
- Zona d’espai natural de la Serra de les Gavarres 

 
Construccions existents: 
 
L’espai inclou varies instal�lacions que li són alienes, com l’activitat extractiva de la 
Muntanya de Can Ribes a Girona o el cementiri nou d’aquesta ciutat, i d’altres que li 
són més propis, com ara instal�lacions agropecuàries, petits magatzems o el nucli 
rural d’Erols de Llambilles. 
 

Estat de conservació. Impactes o greuges damunt els ecosistemes i 
els valors de la zona: 
 
L’espai no presenta un estat de conservació gaire bo ja que es troba sotmès a 
diversos impactes. Entre aquests cal destacar els propis de les zones periurbanes 
com: l’escampament de deixalles, la presència de construccions il�legals amb un 
fort impacte per la poca integració amb l’entorn, una certa ruderalització dels 
ecosistemes naturals i el risc d’incendi, ja que es tracta d’un espai situat al voltant 
d’una infraestructura viària molt transitada.  
 
La proximitat de zones urbanes com Palol d’Onyar, Quart, Llambilles, Vilaroja o 
Font de la Pólvora a Girona, lluny de desmerèixer l’espai, el fan encara més 
necessari per tal d’amortiguar aquests impactes sobre la zona inclosa a l’EIN de les 
Gavarres. 



 

 

 
Cal remarcar també la presència d’instal�lacions on hi cal procurar la millora del seu 
encaix amb l’entorn, com són el cementiri de Girona, l’empresa Biocentury de Quart 
i les masies que tenen usos relacionats amb l’hostaleria. 
 
Sens dubte però, l’impacte més significatiu és el derivat del trànsit de la carretera 
A2, la qual travessa l’EIN de les Gavarres i part de l’espai delimitat com a pre-parc. 
L’impacte acústic i de fragmentació dels ambients naturals d’aquesta 
infraestructura viària seran molt importants i per tant requerirà l’establiment de 
diverses mesures correctores. 
 
Finalment, cal destacar l’impacte derivat dels diversos incendis que s’han donat en 
la perifèria del Barri de la Font de la Pólvora a Girona com també la presència de 
camps abandonats i erms que faciliten la degradació de l’espai. A la zona de Cassà 
de la Selva cal esmentar una zona recoberta per plantacions d’eucaliptus. 

 
Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 
El principal requeriment de protecció d’aquest espai és la seva correcta qualificació 
urbanística a fi de possibilitar una vigilància extrema que controli l’abast dels 
impactes i eviti que arribin dins l’EIN de les Gavarres. En aquest sentit, la 
preservació d’aquesta zona com a espai lliure, la necessitat d’evitar la seva 
transformació amb sòl urbanitzable, evitar la implantació de construccions no 
vinculades amb el seu caràcter agroforestal i la necessitat d’aplicar la legislació 
vigent contra els incendis forestals haurien de ser els principals criteris.  
 
Com a mesura administrativa caldria incloure aquest espai dins el PEIN de les 
Gavarres i en cas de declarar-se parc natural, aquesta n’hauria de formar part com 
a àrea de pre-parc. Aquesta mesura ja es contempla en el planejament de Cassà de 
la Selva. 
 

Actuacions i mesures de gestió urbanística i administrativa per a la 
preservació de l’espai.  Mesures de caràcter urbanístic i ambiental: 
 
a) El planejament de Girona admet l’ús extractiu a la zona forestal fet que 

caldria corregir per deixar fora d’ordenació l’activitat extractiva en 
funcionament i evitar així que la seva implantació es prolongui de manera 
indefinida en el temps. 

 
b) A Llambilles cal que les normes distingeixin les zones rústiques de les 

forestals i que, en les zones forestals es reguli la construcció d’habitatge 
conforme al que estableix el Decret 35/90 d’Unitats Mínimes Forestals, el 
qual situa la unitat mínima en terrenys forestals en 25 Ha. 

 
c) Per al desenvolupament de qualsevol activitat forestal hauria de ser 

necessària la llicència municipal, prèvia presentació del corresponent Pla 
Tècnic de Gestió i Millora Forestal. Així mateix, caldrà que aquestes àrees 
compleixin les condicions exigides per a la prevenció d’incendis. 

 



 

 

d) L’obertura de pistes estarà condicionada a llicència municipal i, al marge de 
les prescripcions de l’òrgan ambiental competent, l’amplada mai no podrà 
ser superior als 3 m i el seu ús el propi de l’activitat forestal. 

 
e) En el cas de Llambilles i Quart caldria establir una regulació més específica 

de les tanques de manera que es garantís la permeabilitat per la fauna. En 
sòl agrícola no s’haurien d’admetre i les que siguin per funcions cinegètiques 
s’haurien de limitar a filats longitudinals, tanques de fusta o vegetals.  En sòl 
forestal no s’hauria d’admetre cap tipus de tanca. 

 
 

 
 


