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1. Generalitats 
 
 
 

1.1. Situació regional de Cassà de la Selva 
 
 
El municipi de Cassà de la Selva es troba situat al NE de Catalunya a l’àrea centro-
meridional de la província de Girona i, concretament, al SE de la comarca del Gironès. 
Malgrat l’actual divisió administrativa, des del punt de vista purament físic l’àrea on 
s’emplaça Cassà cal considerar-la com a depressió de la Selva. 
 
L’extensió del municipi de Cassà de la Selva és destacada, amb un perímetre de 31 km i 
ocupant una superfície total de 45 km2 (2,30 km2 de superfície corresponen al nucli urbà i 
42,70 km2 a superfície rústica). El nombre d’habitants de Cassà de la Selva, segons dades 
recents del padró municipal, és de 7.868 hab (agost del 2000). 
 
Les característiques físiques del terme municipal es descriuran abastament en apartats 
posteriors. Malgrat tot, el municipi de Cassà de la Selva es caracteritza per estar format per 
dues àrees força ben diferenciades: 
 

• pràcticament la meitat sud-occidental del terme municipal està a la Depressió de la 
Selva, la qual es troba a una cota compresa entre 100 i 200 m s.n.m., 

 

• mentre que la meitat nord-oriental està constituïda pels primers relleus de les Gavarres, 
amb una altitud elevada –a les Planes d’en Castelló d’uns 320 m s.n.m.– i màxima de 
410-430 m s.n.m. al pic de l’Era de la Llaca. Una part d’aquesta àrea es troba inclosa 
amb el nom de Les Gavarres en el Pla d’Espais d’Interès Natural de Catalunya, i la 
superfície que correspon a Cassà de la Selva és de 1.934,5 ha (19,34 km2). 

 
La totalitat del terme municipal de Cassà de la Selva és observable en diferents bases 
cartogràfiques-topogràfiques d’ús habitual a Catalunya. 
 
L’escala bàsica o habitual dels treballs que pretenen abastar tot el territori de Catalunya –
p.e. Mapa Geològic de Catalunya, Mapa de Sòls de Catalunya, …– és l’escala 1:25.000. La 
totalitat del territori que conforma el terme municipal de Cassà de la Selva es troba 
compresa en els fulls següents: 
 
 

Taula 1.1.1. 
Conjunt de fulls del Mapa Topográfico Nacional de l’Instituto Geográfico Nacional (IGN) a escala 
1:25.000 en els quals queda representada la totalitat del terme municipal de Cassà de la Selva. 

 
Núm. full IGN 1:25.000 Nom full IGN 1:25.000 Nom full 1:50.000 

334 III Cassà de la Selva Girona 
 

Font: Plànols del Mapa Topográfico Nacional (IGN). 
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A una escala més detallada o de l’entorn geogràfic més immediat, el municipi de Cassà de la 
Selva es localitza uns quilòmetres al S de la ciutat de Girona, capital comarcal i provincial, i 
també uns quilòmetres al marge dret del riu Onyar. 
 
Així, a escala 1:5.000, la base habitual dels treballs de detall a Catalunya, la totalitat del 
terme municipal de Cassà de la Selva es troba compresa en el conjunt de fulls següents: 
 
 

Taula 1.1.2 
Conjunt de fulls del mapa de l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) del Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya a escala 1:5.000 en els quals queda 

representada la totalitat del terme municipal de Cassà de la Selva. 

 
Núm. full ICC 1:5.000 Nom full 1:50.000 

305 x 101 

Girona 

305 x 102 

305 x 103 

305 x 104 

306 x 101 

306 x 102 

306 x 103 

306 x 104 

307 x 101 

307 x 102 

307 x 103 

308 x 101 

308 x 102 

 
Font: Plànols del Mapa Topogràfic (ICC). 

 
 
 
Aquestes darreres bases topogràfiques es troben disponibles en format digital en 2D i 3D, i 
són les que serviran de base cartogràfica per la representació gràfica d’alguns dels diversos 
elements i vectors estudiats en la present auditoria. 
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Figura 1.1.1. 
Emplaçament de Cassà de la Selva. 

 
Font: Plànol a escala 1:50.000 comarcal de Catalunya, Institut Cartogràfic de Catalunya. 
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1.2. Límits geogràfics del terme municipal de Cassà 
 de la Selva 
 
 
El terme municipal de Cassà de la Selva limita, geogràficament, amb diversos municipis 
pertanyents a les comarques del Gironès, del Baix Empordà i de la Selva, respectivament. 
 
Al N, Cassà de la Selva limita amb el municipi de Llambilles (Gironès). 
 
Al NE i a l’E limita amb els municipis de Cruïlles-Monells-Sant Sadurní de l’Heura i de Santa 
Cristina d’Aro, pertanyents al Baix Empordà. 
 
El límit S és amb el municipi de Llagostera, integrant de la mateixa comarca del Gironès. 
 
Al SW limita amb el municipi de Caldes de Malavella (comarca de la Selva), a l’W amb el de 
Sant Andreu Salou i al NW amb el de Campllong, ambdós pertanyents a la mateixa comarca 
del Gironès. 
 
Els principals accidents geogràfics que constitueixen els límits del terme municipal de Cassà 
de la Selva són, les Gavarres al N, NE i E, les rieres Verneda i Cagarella al S, i les rieres 
Gotarra, Verneda i Freixeneda a l’W. 
 


