
Línia estratègica 1.   
 
LA SERRA I L’ENTORN RURAL I NATURAL DE 
PLANA: CONSERVACIÓ, ÚS I RELACIÓ AMB EL 
POBLE 
 
 
 
Cassà de la Selva, amb més del 90 % del seu terme agrícola i forestal, gaudeix d’un 
territori divers i amb importants valors naturals. La serra de les Gavarres (PEIN), els 
seus espais llindants,  el conjunt paisatgístic agroforestal del sud i sud-est del terme, i 
les riberes de rieres i torrent són els espais que tenen un major interès per ser 
protegits. 
 
Amb la voluntat d’assolir una major sostenibilitat dels sistemes naturals de Cassà de la 
Selva cal conèixer en detall els valors naturals existents, el seu estat de conservació i, 
sobretot la seva evolució amb el temps. A partir d’aquest coneixement cal incidir amb 
una planificació i unes estratègies de gestió (plans, ordenances, projectes 
d’intervenció, voluntariat, etc.) que permetin millorar les condicions dels hàbitats 
naturals i la seva connexió, per tal de reduir els efectes negatius que causa l’activitat 
humana. 
 
Aquesta línia estratègica encaixa amb el Pla especial de regulació d’usos del sòl no 
urbanitzable de Cassà de la Selva (i incorpora el programa d’actuacions d’aquest pla), 
document urbanístic de caràcter normatiu que es redacta paral·lelament al Pla d’Acció 
Local (PALS). 
 
 
 

PPRROOGGRRAAMMEESS  II  AACCCCIIOONNSS  DDEE  FFUUTTUURR  
 
En relació l’àmbit d’actuació “La serra i l’entorn rural i natural de plana: 
conservació, ús i relació amb el poble”, s’estableixen 2 programes d’actuació, i un 
total de 12 accions. Els programes i accions que aquí es plantegen es podran 
desenvolupar per si sols, però encaixen en el marc normatiu i els projectes que fixa el 
pla especial per esdevenir la seva concreció en actuacions i intervencions sobre el 
territori, que per la seva naturalesa (supramunicipals, de participació...) no queden 
incloses al propi pla. 
 
 
LÍNIA ESTRATÈGICA 1. LA SERRA I L’ENTORN RURAL I NATURAL DE PLANA: 
CONSERVACIÓ, ÚS I RELACIÓ AMB EL POBLE 
 
PROGRAMES D’ACTUACIÓ 
 
1.1. Ordenació i gestió sostenible de la serra i l’entorn rural i natural de plana. 
1.2. Protecció i restauració del patrimoni natural. 
 



 
LÍNIA 
ESTRATÈGICA  1  

La serra i l’entorn rural i natural de plana: conservació, ús i 
relació amb el poble 

PROGRAMA               
1.1 

Ordenació i gestió sostenible de la serra i l’entorn rural i natural 
de plana 

ACCIÓ/PROJECTE:    
1.1.1. 

COMISSIÓ LOCAL DE CUSTÒDIA DEL TERRITORI DE CASSÀ DE 
LA SELVA 

Actuació 1. Inclosa al Programa d’actuacions de la normativa de regulació dels usos del sòl 
no urbanitzable de Cassà de la Selva 
Descripció: 

 
L’Ajuntament de Cassà impulsarà la creació d’una Comissió local de custòdia de Cassà 
de la Selva, un organisme transversal de trobada entre propietaris rurals i forestals, 
Ajuntaments, entitats del poble i voluntaris.  
 
La comissió vetllarà per aconseguir acords entre les diferents bandes que assegurin la 
conservació al llarg del temps dels elements del patrimoni natural i cultural fixats en 
aquesta modificació de NSP per al SNU1. Els acords voluntaris entre propietaris i entitats 
que els puguin donar suport a la gestió dels hàbitats naturals i el patrimoni són 
especialment interessants, i l’Ajuntament podrà crear un clima favorable a aquests acords. 
Anant més enllà, la comissió de custòdia podria arribar a la gestió d’hàbitats naturals i 
paisatges en veritables espais naturals municipals (les riberes, els prats humits de la 
plana fluvial, etc.), recolzant-se en activitats de voluntaris o en una escola-taller del medi 
natural, tot això col·laborant amb els propietaris particulars que tenen en propietat 
aquestes finques. 
 

Terminis: Curt-mig (0 a 5 anys) 

Prioritat: Mitjana 

Sectors involucrats en la seva execució: ACS, entitats locals 

Fonts de finançament: Departament de Treball, GdC (Agents d’Ocupació i 
Desenvolupament Local (Ordre de 30.7.98), escola-taller...) 
Valoració econòmica: 10.517 € (1’75 M Pts.) / anuals per a tècnic responsable a mitja 
jornada. Resta de despeses molt variables segons projecte. 

 

                                                 
1 La comissió podria tenir un caràcter més d’entitat ciutadana que li permeti intervenir en tota la 
plana cassanenca, i en concret a tots els prats i riberes de la riera Gotarra, que en la seva riba 
esquerra es troben als termes de Campllong i Caldes de Malavella. 



 
LÍNIA 
ESTRATÈGICA  1  

La serra i l’entorn rural i natural de plana: conservació, ús i 
relació amb el poble 

PROGRAMA               
1.1 

Ordenació i gestió sostenible de la serra i l’entorn rural i natural 
de plana 

ACCIÓ/PROJECTE:    
1.1.2. 

PLA SUPRAMUNICIPAL DE CONNEXIÓ ECOLÒGICA LES 
GAVARRES-CADIRETES-GUILLERIES 

Actuació 2. Inclosa al Programa d’actuacions de la normativa de regulació dels usos del sòl 
no urbanitzable de Cassà de la Selva 
Descripció: 
 
La normativa de regulació d’usos del SNU de Cassà identifica una franja a sud del terme 
municipal que té un paper central de connexió territorial entre les serres de les Gavarres, 
Cadiretes i les Guilleries, travessant un territori agroforestal amb usos rurals compatibles 
amb el caràcter de connector ecològic i paisatgístic.  
 
L’Ajuntament de Cassà de la Selva proposarà, juntament amb la resta de municipis 
afectats, la Diputació de Girona i el Departament de Medi Ambient, un Pla especial 
d’ordenació per a la connexió ecològica dels sistemes naturals Gavarres-Cadiretes-
Guilleries. 
 

Terminis:  Llarg (6 a 10 anys) 

Prioritat: Baixa 

Sectors involucrats en la seva execució: ACS i demés municipis afectats, CCG / CCS, 
DdG, DMA 

Fonts de finançament: Diputació de Girona, Departament de Medi Ambient 

Valoració econòmica: 27.045 € (4’5 M Pts.)  
 

Eliminado: ¶



 
LÍNIA 
ESTRATÈGICA  1  

La serra i l’entorn rural i natural de plana: conservació, ús i 
relació amb el poble 

PROGRAMA               
1.1 

Ordenació i gestió sostenible de la serra i l’entorn rural i natural 
de plana 

ACCIÓ/PROJECTE:    
1.1.3. 

MAJOR PARTICIPACIÓ MUNICIPAL AL CONSORCI DE L’ESPAI 
NATURAL LES GAVARRES 

Actuació 3. Inclosa al Programa d’actuacions de la normativa de regulació dels usos del sòl 
no urbanitzable de Cassà de la Selva 
Descripció: 
 
L’espai natural de les Gavarres disposa des de l’any 2000 d’un Consorci de gestió 
participat pels ajuntaments amb terrenys a l’espai natural i per la Diputació de Girona. El 
consorci està redactant actualment el pla de gestió de l’espai natural.  
 
L’Ajuntament de Cassà de la Selva, present al Consorci, designarà un representant polític 
i un representant tècnic,  per participar activament a les reunions del consorci i assegurar 
el bon encaix de les iniciatives de conservació del territori a nivell local amb les que es 
desenvolupen per al conjunt de l’espai natural. També per poder assegurar el correcte 
encaix de la gestió d’aquesta normativa amb la normativa i les actuacions que es 
defineixin en el marc general d’aquest espai natural 
 

Terminis: Curt (0 a 2 anys) 

Prioritat: Alta 

Sectors involucrats en la seva execució: ACS, regidories d’urbanisme i medi ambient  

Fonts de finançament: No són necessàries 

Valoració econòmica: ---  
 



 
LÍNIA 
ESTRATÈGICA  1  

La serra i l’entorn rural i natural de plana: conservació, ús i 
relació amb el poble 

PROGRAMA               
1.1 

Ordenació i gestió sostenible de la serra i l’entorn rural i natural 
de plana 

ACCIÓ/PROJECTE:    
1.1.4. 

DEFINICIÓ  I ESTABLIMENT DEL FONS MUNICIPAL DEL SÒL NO 
URBANITZABLE 

Actuació 4. Inclosa al Programa d’actuacions de la normativa de regulació dels usos del sòl 
no urbanitzable de Cassà de la Selva 
Descripció: 
 
La normativa de regulació d’usos del SNU de Cassà proposa (article 11) la creació d’un 
fons municipal destinat a actuacions de protecció i desenvolupament del sòl no 
urbanitzable.  
 
Caldrà doncs definir les característiques d’aquest fons municipal, mitjançant un document 
(ordenança, reglament...) que aprovi el ple municipal, i que reguli el mecanisme de 
reserva pressupostària i estableixi la selecció d’inversions prioritàries del fons a partir 
sobretot d’aquest programa d’actuacions. 
 
La gestió i execució de les actuacions amb recursos d’aquest fons, ja no formaran part 
d’aquest, si no que funcionaran com a projectes independents de l’àrea municipal 
corresponent.  
 

Terminis: Mig (3 a 5 anys) 

Prioritat: Alta 

Sectors involucrats en la seva execució: ACS  

Fonts de finançament: No són necessàries 

Valoració econòmica: Sense cost. Actuació de caràcter jurídic a càrrec dels serveis 
municipals.  

 



 
LÍNIA 
ESTRATÈGICA  1  

La serra i l’entorn rural i natural de plana: conservació, ús i 
relació amb el poble 

PROGRAMA               
1.2 

Protecció i restauració del patrimoni natural  

ACCIÓ/PROJECTE:    
1.2.1. 

PROTECCIÓ I NATURALITZACIÓ DE LES RIBERES,  LA PLANA 
FLUVIAL I ELS BOSQUETS DE LA PLANA DE CASSÀ 

Actuació 5. Inclosa al Programa d’actuacions de la normativa de regulació dels usos del sòl 
no urbanitzable de Cassà de la Selva 
Descripció: 
 
Les rieres (Gotarra, Verneda, Seca), les seves riberes, els prats humits de la plana fluvial, 
i els petits bosquets de roures i d’alzines que es mantenen a la plana de Cassà són els 
elements naturals més interessants de conservar i de restaurar al municipi, defora de la 
serra de les Gavarres (inclosa en el PEIN).  
 
L’Ajuntament, d’acord amb la comissió local de custòdia del territori, destinarà recursos 
propis i cercarà altres recursos per poder actuar en la conservació d’aquests ambients:  
 
- Restauració de les riberes.  
- Eliminació d’espècies exòtiques. 
- Compra de petits terrenys (Pineda fosca).  
- Actuacions de conservació forestal. 
- Restauració i ampliació de la roureda de ca l’Aragall i eliminació de l’eucaliptar proper 

a l’estació depuradora d’aigües residuals. 
- Fomentar les actuacions privades de reforestació amb espècies autòctones de 

terrenys agrícoles de l’entorn dels bosquets existents i de transformació en boscos de 
ribera de les plantacions de pollancres, plàtans i robínies més pròximes a les rieres 
d’alt valor natural. 

 
En la mesura del possible aquesta actuació també podrà contemplar iniciatives 
d’interpretació del medi (quaderns d’educació ambiental, itineraris autoguiats, sortides 
ciutadanes, etc.), per apropar aquests espais a la gent, prioritzant sempre però les 
actuacions de conservació i de millora. 
 
Terminis: Curt-mig-llarg (0 a 10 anys) (actuacions contínues en la durada de la 
normativa) 

Prioritat: Mitjana 

Sectors involucrats en la seva execució: ACS, propietaris particulars, ACA, DMA, DdG, 
etc.  
Fonts de finançament: Ordres d’ajuts de la DGPNF, programa LIFE Unió Europea, 
fundacions i patrocinadors privats, Diputació de Girona, Programa de Desenvolupament 
Rural (DARP) 

Valoració econòmica: 24040 € (4 M Pts)/any.  
 



 
LÍNIA 
ESTRATÈGICA  1  

La serra i l’entorn rural i natural de plana: conservació, ús i 
relació amb el poble 

PROGRAMA               
1.2 

Protecció i restauració del patrimoni natural  

ACCIÓ/PROJECTE:    
1.2.2. 

PROJECTE DE RESTAURACIÓ ECOLÒGICA DE LA RESCLOSA 
DE LA CAPÇANA I LA CAPÇALERA DE LA RIERA DE LA 
VERNEDA 

Actuació 6. Inclosa al Programa d’actuacions de la normativa de regulació dels usos del sòl 
no urbanitzable de Cassà de la Selva 
Descripció: 
 
La resclosa de la Capçana és el principal hàbitat aquàtic del municipi i contribueix a 
l’abastament d’aigua del municipi. L’Ajuntament formularà un projecte de restauració 
ecològica per intervenir a les riberes i la cua de la resclosa, facilitant la millora dels 
hàbitats aquàtics i dotant-la d’uns miradors adreçats a l’ús ecoturístic i naturalístic de 
l’entorn de la resclosa. L’actuació tindrà en compte de no afectar la captació municipal 
d’aigua que hi a la resclosa. 
 
El manteniment dels marges i les riberes fluvials es podrà fer amb el suport de l’Agència 
Catalana de l’Aigua, organisme responsable de totes les funcions de control de qualitat 
dels domini públic hidràulic. Aquestes funcions podrien gestionar-se, en cas de constituir-
se, des de l’ELA.  
 
Paral·lelament, i en el marc de l’espai natural de les Gavarres es formularà un projecte de 
protecció hidrològica i forestal de la conca de la capçalera de la riera que asseguri la seva 
correcta ordenació i conservació d’acord amb les seves funcions socials i ecològiques 
com a font de proveïment d’aigua i com a hàbitat natural. 
 
 

Terminis: Llarg (6 a 10 anys)  

Prioritat: Mitjana 

Sectors involucrats en la seva execució: ACS, ACA, etc.  

Fonts de finançament: ACA o ELA, DdG, Consorci de l’espai natural de les Gavarres 

Valoració econòmica: 18030 € (3 M Pts.) per al projecte i 180303 € (30 M Pts.) per a 
l’execució   

 
 



 
LÍNIA 
ESTRATÈGICA  1  

La serra i l’entorn rural i natural de plana: conservació, ús i 
relació amb el poble 

PROGRAMA               
1.2 

Protecció i restauració del patrimoni natural  

ACCIÓ/PROJECTE:    
1.2.3. 

POTENCIACIÓ DEL PAPER SOCIAL I AMBIENTAL DEL 
RECORREGUT CICLOTURÍSTIC “VIA VERDA GIRONA-SANT 
FELIU” AL PAS PER CASSÀ DE LA SELVA 

Actuació 7. Inclosa al Programa d’actuacions de la normativa de regulació dels usos del sòl 
no urbanitzable de Cassà de la Selva 
Descripció: 
 
L’Ajuntament de Cassà amb la participació de les entitats i empreses interessades cercarà 
noves oportunitats d’activitat econòmica a l’entorn del recorregut cicloturístic que travessa 
el municipi, en coordinació també amb els demés municipis que travessa. Aquest debat és 
especialment interessant ara que es planteja la creació d’un gran recorregut cicloturístic 
des de les valls del Ripollès fins al mar, per Olot i Girona. El debat podrà prendre la forma 
d’una oficina temporal (4 anys) de promoció econòmica a l’entorn de la via verda. 
 
Els models anglesos de recorreguts ciclistes regionals són un dels molts exemples del 
camí a seguir2. Les activitats turístiques (allotjament, restauració, venda de productes), de 
restauració del patrimoni natural, d’educació, de lloguer i taller de bicicletes, etc. són 
oportunitats que cal potenciar en el marc del recorregut cicloturístic. També hi ha la 
possibilitat que l’antiga estació de tren tingui un paper més actiu a l’entorn d’aquesta 
proposta.  
 
En un moment donat, més a llarg termini,  podria ser oportú fomentar el debat per a la 
possible recuperació del recorregut com a via fèrria de la Costa Brava, des de la futura 
estació del TAV a Girona.  
 

Terminis: Curt-mig (0 a 5 anys)  

Prioritat: Alta 

Sectors involucrats en la seva execució: ACS i municipis de la via verda, entitats i 
empreses privades.  
Fonts de finançament: Consorci de la Via Verda, Fundación de Ferrocarriles Españoles, 
FGC, patrocini privat (empreses del sector de la bicicleta), Departament de Treball 
(Agents d’Ocupació i desenvolupament local, Ordre de 30.7.98), Departament de Turisme  
Valoració econòmica: 18030 € (3 M Pts.)/any en quatre anys, per a un programa de 
dinamització socioeconòmica de la via verda, del qual es derivin iniciatives públiques i 
privades a mig i llarg termini    

 

                                                 
2 N’hi ha d’altres d’exemples interessants. El model anglès el podeu conèixer a la pàgina 
www.sustrans.org, i a la pàgina del programa estatal també hi ha exemples de l’aprofitament 
econòmic de les vies verdes: www.ffe.es/viasverdes/programa.htm 



 
LÍNIA 
ESTRATÈGICA  1  

La serra i l’entorn rural i natural de plana: conservació, ús i 
relació amb el poble 

PROGRAMA              
1.2.   

Protecció i restauració del patrimoni natural 

ACCIÓ/PROJECTE:    
1.2.4. 

PLA MUNICIPAL D’INCENDIS FORESTALS 

Actuació 8. Inclosa al Programa d’actuacions de la normativa de regulació dels usos del sòl 
no urbanitzable de Cassà de la Selva 
Descripció: 
 
Elaborar un pla tècnic que tingui en compte les mesures operatives i administratives per 
tal de prevenir incendis forestals i facilitar-ne l’extinció. 
 
L’Ajuntament actualitzarà i aplicarà el Pla comarcal de prevenció i extinció d’incendis 
forestals INFOCAT. 
 

Terminis: Mig (3 a 5 anys)  

Prioritat: Alta 

Sectors involucrats en la seva execució: GdC  

Fonts de finançament: GdC, CCG, Consorci de l’espai natural de les Gavarres 

Valoració econòmica: 18030 € (3 M Pts.)  
 



 
LÍNIA 
ESTRATÈGICA  1  

La serra i l’entorn rural i natural de plana: conservació, ús i 
relació amb el poble 

PROGRAMA               
1.2. 

Protecció i restauració del patrimoni natural 

ACCIÓ/PROJECTE:    
1.2.5. 

DEFINIR EL TERMENAMENT DEL DOMINI PÚBLIC HIDRÀULIC I 
LA ZONA DE POLICIA DELS CURSOS FLUVIALS DE CASSÀ DE 
LA SELVA 

Actuació 9. Inclosa al Programa d’actuacions de la normativa de regulació dels usos del sòl 
no urbanitzable de Cassà de la Selva 
Descripció: 
 
L’objectiu és el de definir l’espai d’ús públic dels cursos fluvials i regular les activitats en 
les zones de protecció oficial. Complementàriament es podran definir els àmbits de curs 
fluvial, sistema fluvial i zona inundable, proposats com a sistemes urbanístics per l’ACA i 
recollits així per aquesta normativa. 
 
La Llei d’Aigües (Llei 29/85, de 27 de setembre, d’aigües. BOE 189, 08/08/85 i BOE  243, 
10/10/85) defineix la zona de Domini Públic Hidràulic (DPH), les zones de Servitud i les 
zones de Policia. El DPH comprèn les lleres temporals ordinàries anuals (no les 
extraordinàries en cas d’avingudes), i inclou tant els rius com petits reguerons i tolls. La 
zona de servitud compren una franja de 5 metres al costat del límit del DPH (on està 
prohibida qualsevol edificació), i la zona de Policia que cobreix una franja de 100 metres 
des del límit de DPH (on es regula i limita les activitats que s’hi poden fer). 
 
Es considera convenient que l’Ajuntament, amb la col·laboració de l’Agència Catalana de 
l’Aigua, defineixi sobre el territori i en base a una cartografia específica totes aquestes 
zones de protecció hidrològica: la zona de domini públic hidràulic i la zona de policia. Una 
vegada definit aquest termenejament l’Ajuntament tindrà més capacitat per millorar les 
lleres fluvials (a la zona de DPH), i ordenar i regular les activitats que es poden dur a 
terme a la zona de Policia (franja de 100 metres del límit del DPH). 
 
Aquesta actuació es considera prioritària també en relació a les neteges i millores de les 
rieres que solquen el municipi. En funció d’aquest termenejament es podran impulsar des 
de l’Ajuntament actuacions de millora d’aquest espai fluvial en la zona de domini públic. 
Així, allà on hi hagi activitats dins la zona de DPH, l’Ajuntament disposarà del marc legal 
per tal de poder pactar amb cadascuna d’aquestes activitats alguns canvis en l’espai que 
ocupen. 
 

Terminis: Mig (3 a 5 anys)  

Prioritat: Alta 

Sectors involucrats en la seva execució: ACS, ACA 

Fonts de finançament: ACA. 

Valoració econòmica: 60101 € (10 M Pts.) 
 
 
 
 
LÍNIA 
ESTRATÈGICA  1  

La serra i l’entorn rural i natural de plana: conservació, ús i 
relació amb el poble 



PROGRAMA               
1.2 

Protecció i restauració del patrimoni natural  

ACCIÓ/PROJECTE:    
1.2.6. 

SEGUIMENT DELS HÀBITATS NATURALS D’ESPECIAL INTERÈS 
DEL MUNICIPI 

Actuació 10. Inclosa al Programa d’actuacions de la normativa de regulació dels usos del 
sòl no urbanitzable de Cassà de la Selva 
Descripció: 
 
L’article 13.2 de la normativa indica els hàbitats, les espècies i els arbres monumentals del 
municipi que tenen un especial interès naturalístic. És oportú fer un seguiment regular, 
com a mínim dues vegades a l’any d’aquests indrets. 
 
L’Ajuntament podrà acordar amb alguna entitat local un petit ajut que permeti endegar 
aquest seguiment. Alternativament, i seguint alguns models escandinaus, es podria iniciar 
un projecte més ambiciós de participació i educació ambiental d’adopció d’hàbitats i 
espais naturals locals per part de persones o col·lectius del municipi3. 
 
Terminis: Curt-mig-llarg (0 a 10 anys). (actuacions contínues en la durada de la 
normativa) 

Prioritat: Mitjana 

Sectors involucrats en la seva execució: ACS, DGPNMF, DdG, entitats i escoles de 
Cassà.  
Fonts de finançament: Ordres d’ajuts de la DGPNF, programa LIFE Unió Europea, 
fundacions i patrocinadors privats, Diputació de Girona 

Valoració econòmica: 1502 € (0’25 M Pts.)/any.  
 

                                                 
3 Al Comptat d’StorstrØm (Dinamarca) el projecte “Adopta una planta silvestre” suposa el 
seguiment de prop de 110 indrets del municipi per part de 80 persones, entitats i escoles que 
els visiten una vegada a l’any, amb la supervisió d’un responsable tècnic del projecte. 



 
LÍNIA 
ESTRATÈGICA  1  

La serra i l’entorn rural i natural de plana: conservació, ús i 
relació amb el poble 

PROGRAMA               
1.2 

Protecció i restauració del patrimoni natural  

ACCIÓ/PROJECTE:    
1.2.7. 

PROTECCIÓ I CONSERVACIÓ DE L’ESPAI NATURAL DEL PRAT 
D’ESCLET I LA RIERA GOTARRA 

Actuació 11. Inclosa al Programa d’actuacions de la normativa de regulació dels usos del 
sòl no urbanitzable de Cassà de la Selva 
Descripció: 
 
La riera Gotarra, els prats humits del seu entorn, especialment el prat d’Esclet i els petits 
bosquets de roures i d’alzines pròxims, conformen una de les zones més interessants a 
nivell naturalístic de la plana de Cassà, i la normativa les recull com a zona d’especial 
valor natural. 
 
Seria interessant la redacció i execució d’un pla de gestió d’aquest espai natural, en el 
marc de la comissió local de custòdia, d’una escola-taller o similar. El Model EUROSITE 
de plans de gestió, que promou la Fundació Territori i Paisatge (Caixa Catalunya) pot ser 
adequat per a analitzar en detall l’espai i definir-hi actuacions que es podran anar 
acordant amb els diferents agents implicats. 
 
  

Terminis: Mig-llarg (3 a 10 anys)  

Prioritat: Mitjana 

Sectors involucrats en la seva execució: ACS, entitats locals, UdG (?)   

Fonts de finançament: Ordres d’ajuts de la DGPNF, programa LIFE Unió Europea, 
fundacions i patrocinadors privats, Diputació de Girona 

Valoració econòmica: 15025 € (2’5 M Pts) 
 



 
LÍNIA 
ESTRATÈGICA  1  

La serra i l’entorn rural i natural de plana: conservació, ús i 
relació amb el poble 

PROGRAMA               
1.2 

Protecció i restauració del patrimoni natural  

ACCIÓ/PROJECTE:    
1.2.8. 

ESTUDI D’ADEQUACIÓ I MILLORA DE LA PERMEABILITAT PER 
A LA FAUNA DE LA C-65 ENTRE CASSÀ DE LA SELVA I 
LLAGOSTERA 

Actuació 12. Inclosa al Programa d’actuacions de la normativa de regulació dels usos del 
sòl no urbanitzable de Cassà de la Selva 
Descripció: 
 
La carretera de Cassà a Llagostera és la principal via de comunicació que separa les 
Gavarres de la plana de la Selva i el massís de Cadiretes, creuant una interessant àrea de 
connexió ecològica territorial.  
 
És oportú d’estudiar en detall els efectes d’aquesta via de comunicació per al pas de la 
fauna i definir, si escau, mesures i actuacions (passos de fauna, ecoductes, tanques 
protectores, etc.) que en corregeixin el seu impacte.  
 

Terminis: Mig (3 a 5 anys)  

Prioritat: Mitjana 

Sectors involucrats en la seva execució: ACS, DMA, DdG, etc.  

Fonts de finançament: Ordres d’ajuts de la DGPNF, DPTOP, Diputació de Girona,  

Valoració econòmica: 15025 € (2’5 M Pts). 
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