
 

 

Plans de Benaula, Esclet i Sant Andreu de Salou 
 
Codi: 120 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Superfície i municipis que es comprenen: 
 
5.397,14 ha. Cassà de la Selva, Llagostera, Caldes de Malavella, Campllong, 
Riudellots de la Selva i Sant Andreu de Salou. 

 

Delimitació: 
 
Espai agrícola de caràcter al�luvial format per les rieres tributàries de l’Onyar que 
drenen les Gavarres i l’Ardenya, com la riera de Banyaloques, la riera de la 
Cagarella, la riera de Gotarra, la riera de la Verneda i la riera de Benaula. Aquestes 
planes agrícoles conformen un espai de dimensions considerables entre els nuclis 
de Llagostera, Caldes de Malavella, Cassà de la Selva i Campllong. 

 

Caracterització de l’espai: 
 
Espai de plana constituït per un paisatge agrari amb petits reductes forestals i 
format per un relleu de poca alçada que drena a la conca de l’Onyar. Conté una 
bona representativitat dels ecosistemes mediterranis forestals de plana, amb bones 
mostres de rouredes humides i frondosos retalls de vegetació riberenca. Dins l’espai 
s’inclou la zona d’enorme interès botànic de Penedes, la qual es situa a una cota 
elevada i condiciona de forma important la biodiversitat de l’EIN de les Gavarres i 
els prats de dall de l’Esclet a Cassà i els de la Benaula a Llagostera i Caldes. 
 
La zona resta ocupada majoritàriament per conreus herbacis extensius de secà i de 
regadiu. Tanmateix, apareixen retalls de bosc de poca extensió o boscos-illa, 
compostos per pinedes de pi pinyoner (Pinus pinea) amb sotabosc de brolles o de 
bosquines acidòfiles, boscos mixts d'alzina (Quercus ilex) i roures martinencs 
(Quercus humilis), així com retalls de roureda de roure africà (Quercus 
canariensis), hàbitat inclòs a la Directiva Hàbitats i boscos mixtos de roures 
(Quercus humilis, Q. x cerrioides, Q. faginea) i alzines (Quercus ilex), amb un 
sotabosc propi d’alzinar litoral (Quercetum ilicis galloprovinciale pistacietosum). 
 



 

 

A les zones cremades, dependentment del temps que es produït l’incendi i de 
manera progressiva hi dominen els matollars d’estepa borrera (Cistus salviifolius) i 
estepa negra (Cistus monspeliensis), les brolles d’estepes i brucs (Cisto-
Sarothamnetum catalaunici) i els bruguerars amb dominància del bruc d’escombres 
(Erica scoparia), amb una clara regeneració de les rouredes humides de plana.  
 
Els diversos cursos d’aigua que travessen l’espai, sobretot a la riera de Benaula i la 
de la Verneda, presenten trams amb importants retalls de vernedes (Alno-Padion), 
el qual esdevé hàbitat d’interès comunitari prioritari, salzedes (Salicion triandrae-
fragilis) i freixenedes de terra baixa. L’estrat arbori el formen el vern (Alnus 
glutinosa), l’om (Ulmus minor) o el freixe de fulla petita (Fraxinus angustifolia). 
Quan aquests cursos travessen la plana aquestes comunitats es troben substituïdes 
per fileres de pollancres (Populus sp.) i plàtans (Platanus hybrida), i en les zones 
canalitzades per acàcies (Robinia pseudoacacia). A l’estrat herbaci, a més de les 
plantes típiques com el Ranunculus ficaria o la consolda (Symphytum tuberosum), 
hi trobem el buixol (Anemone nemorosa), el lliri de neu (Galantus nivalis) o el 
marcòlic (Lilium martagon).  
 
Malgrat la situació altament antropitzada, l’espai manté espècies florístiques 
d’interès, algunes considerades de raríssimes a Catalunya, com Adenocarpus 

telonenis, Cnicus benedictus i Helianthemum tuberaria. Tanmateix, tot i la 
important expansió dels conreus de regadiu, encara hi romanen prats de dall de 
terra baixa, és a dir, prats de Gaudinia fragilis, els quals es troben considerats com 
a hàbitat protegit per la Directiva Hàbitats de la UE. Entre les principals espècies 
presents, a banda de la gaudínia hi trobem l’Orchis laxiflora, l’Oenanthe fistulosa i 
diverses espècies de juncàcies.  
 
La fauna és molt variada degut a la important diversitat d’ecosistemes. Així, a 
banda de diversos mamífers com el senglar (Sus scrofa), la guineu (Vulpes vulpes), 
la geneta (Genetta genetta), la rata d’aigua (Arvicola sapidus) o el teixó (Meles 
meles), cal esmentar la presència de diversos amfibis i rèptils com el gripau comú 
(Bufo bufo), la salamandra (Salamandra salamandra), la tortuga de rierol 
(Mauremys leprosa), la serp de collaret (Natrix natrix), la reineta (Hyla 
meridionalis).  
 
L’espai també presenta una gran diversitat d’ocells, degut a l’alternança d’ambients 
forestals i espais conreats. Entre aquests cal destacar diverses espècies de 
rapinyaires, com l’apella pàl�lida (Circus cyaneus), l’esmerla (Falco columbarius), el 
falcó mostatxut (Falco subbuteo), el mussol (Athene noctua), l’esparver cendrós 
(Circus pygargus), el mussol banyut (Asio otus), així com també mallerengues 
(Paridae), la guatlla (Coturnix coturnix), el gaig (Garrulus glandarius), el tudó 
(Columba palumbus), el botxí (Lanius meridionalis), la fredeluga (Vanellus 
vanellus), la daurada grossa (Pluvialis apricaria), el picot garser gros i el petit  
(Dendrocopos major  i D. minor). 
 



 

 

Motius de la inclusió en el catàleg: 

L’espai s’ha definit, principalment, per l’interès i la biodiversitat present, així com 
també per la presència d’hàbitats d’interès comunitari rars i poc freqüents a 
Catalunya i, pel seu rol com a connector ecològic a escala regional entre les 
Gavarres, la Plana de la Selva i les Guilleries. Entre aquests destaquen les rouredes 
de roure africà o els prats de dall.  

De manera concreta, cal ressaltar que la funcionalitat ecològica d’aquest territori ve 
en gran part definida per les rieres que drenen des de les Gavarres cap a la riera de 
Gotarra i l’Onyar, les quals resten complementades pels conreus i els boscos-illa 
presents.  

De fet tota aquesta àrea ha estat delimitada pel Marc Estratègic de les Gavarres 
com un connector prioritari, aspecte que també que reflectit en els planejaments de 
Cassà i Llagostera, els quals designen la zona com de connexió ecològica i 
paisatgística territorial. 

 
Qualificació urbanística: 
 
Llagostera 
 

• Sòl no urbanitzable: 
 

- Rústec agrícola (clau RA) 
- Paisatge fluvial (clau PF) 
- Reserva forestal (clau RF) 

Cassà de la Selva 
 

• Sòl no urbanitzable: 
 

- Zona d’especial valor natural (Zona A) 
- Zona d’estabilitat i connexió ecológica i del   
paisatge (Zona B) 
- Espai natural de les Gavarres (zona C)  
- Zona Rural agrícola (zona D) 

 
Caldes de Malavella 
 

• Sòl no urbanitzable: 
 

- Zona d’interés mesològic 
- Zona de valor agrícola  

 
Riudellots de la Selva 
 

• Sòl no urbanitzable: 
 

- Sòl agrícola  

 



 

 

Campllong 
 

• Sòl no urbanitzable: 
 

- Zona de protecció agrícola (clau PA) 
- Zona de protecció natural (clau PN) 
- Zona de protecció forestal (clau PF)  

 
Sant Andreu Salou 
 
Sol no urbanitzable sense qualificar ja que el municipi no disposa de planejament ni 
normes subsidiàries 

 
Construccions existents: 
 
L’espai presenta diverses construccions entre les quals destaquen diverses 
explotacions agrícoles i ramaderes i, algun nucli rural, com Sant Andreu Salou. 
 

Estat de conservació. Impactes o greuges damunt els ecosistemes i 
els valors de la zona: 
 
Espai força antropitzat però de gran qualitat paisatgística i amb molt bon estat de 
conservació. La presència de masies i granges amb extensions agrícoles que 
s’alternen amb masses forestals de diversa grandària i la presència d’ecosistemes 
interessants com les vernedes, els boscos mixtos humits de la plana o els prats de 
dall, fan d’aquest espai un lloc singular. El principal impacte és la regressió del bosc 
de ribera, que sovint apareix substituït per plantacions de ribera (pollancres i 
plàtans). 
 

Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 
Entre els principals requeriments de protecció caldria adoptar mesures per tal de 
mantenir els usos del sòl actual i millorar l’estructura de les masses forestals. En 
aquest sentit es proposa agrupar els propietaris per dotar l’espai d’un pla conjunt 
de prevenció d’incendis forestals i que també contempli la recuperació, gestió i 
millora forestal de les masses boscoses.  
 
També es recomana la recuperació de les àrees inundables com a zones amb 
presència del bosc de  ribera, el manteniment del paisatge agroforestal, evitar 
l’abocament de purins a les zones fluvials i mantenir la capacitat de càrrega adient 
en els conreus. 
  
Finalment, cal esmentar que caldria evitar la proliferació d’abocaments il�legals de 
runa i d’aigües residuals de la urbanització de Can Solà Gros i de les masies i 
granges i, controlar la utilització d’adobs i pesticides, tot implantant el codi de 
bones pràctiques agràries. 
 



 

 

 
Actuacions i mesures de gestió urbanística i administrativa per a la 
preservació de l’espai.  Mesures de caràcter urbanístic i ambiental: 
 
a) Llagostera i Campllong haurien de declarar com a ús incompatible, en les 

zones fluvials d’aquest espai, les extraccions d’àrids. 
 
b) En el cas de Cassà de la Selva caldria passar les zones D incloses en aquest 

espai i on es permeten les extraccions d’àrids a zones B, la qual ofereix la 
possibilitat de desenvolupar uns usos més adequats al caràcter de l’espai.  

 

c) En el cas de Sant Andreu Salou la manca de normativa urbanística deixa a 
criteri molt general els usos possibles i per tant fora bo de que aquest 
municipi es dotés d’unes mínimes normes que, sense alterar 
substancialment el caràcter rural actual, en regulessin els usos especialment 
a les zones incloses en aquest espai. 
 

 
 


