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1. Descriptors i perfil de l’àmbit d’estudi
Sant Gregori es troba a l’oest de la comarca del Gironès. El terme municipal ocupa una
superfície de 4.917 ha i limita amb 7 termes municipals: Salt, Bescanó, Girona, Sarrià de Ter,
Sant Julià de Ramis, Palol de Revardit, Canet d’Adri, Sant Martí de Llémena i Sant Julià del
Llor i Bonmatí.

Figura 1: Situació regional de Sant Gregori.

Font: Elaboració pròpia

El relleu del municipi presenta uns pendents superiors al 20% al sector oest coincidint amb la
muntanya de Sant Grau (495 m) que continua en direcció nord cap al Massís de Rocacorba. La
zona est de Sant Gregori presenta uns pendents més suaus a l’entorn del Pla de Cartellà.
La riera de Llémena, actua com a eix vertebrador i modelador del territori, del que es
distingeixen les següents unitats:
- El marge esquerre del Ter que va des de Bonmatí fins a Bescanó amb cursos fluvials
com la riera de Sant Climent, el torrent de les Serres i el torrent del Bac.
- La Vall de Llémena, amb la riera de Llémena que neix a la Serra de Finestres i aboca al
Ter. Dins el terme municipal de Sant Gregori, la Llémena rep les aigües de la riera de
Canet, el torrent de Pujades, el rierol de Garrabia, el Gàrrep, el torrent de Bosquerós i
la riera de Granollers
- El marge esquerre del Ter, al Pla de Cartellà, amb cursos d’aigua com el torrent de
Pedrola, la riera de Bullidors i la riera de Xuclà.
Actualment el terme municipal està format per set nuclis: Sant Gregori, Cartellà, Constantins,
Domeny, Ginestar, Sant Medir i Taialà.
Segons dades de l’any 2006, la població del municipi és de 2.951 habitants. La densitat és
baixa, amb 60 habitants per hectàrea, i repartida de forma desigual entre els diferents nuclis,
essent Sant Gregori el poble que concentra la major part de la població (76%).

Agenda 21 local de Sant Gregori
Document II: Diagnosi estratègica

3

Les estacions més plujoses són la tardor (setembre i octubre) i la primavera (abril i maig),
mentre que l’estiu és la més seca (juliol i agost).
El clima de Sant Gregori és típicament mediterrani amb un hivern llarg però suau i un estiu curt,
calorós i sec.
Figura 7: Climodiagrama. Període 2002-2003.

Tal com s’observa a la figura, els mesos
en què es donen les màximes
temperatures són el juny i el juliol (30,2 i
29,4ºC) i els que presenten unes
temperatures mitjanes mínimes són el
desembre i gener amb 8,9 i 8,3ºC
respectivament.

Font: Elaboració pròpia

L’època eixuta, coincideix amb els mesos d’estiu, i l’època humida correspon a la tardor, hivern
i primavera. Segons l’evolució anual de les precipitacions es distingeixen dos períodes de
pluges típics del clima mediterrani, un durant la primavera i l’altre durant la tardor. El que es
produeix durant la primavera és més llarg i comença a finals d’hivern fins a juny, tot i que la
màxima incidència es produeix durant l’abril amb unes precipitacions al voltant dels 120 mm
cada mes. Per altra banda, el que es dóna a la tardor és menys intens i més curt, es dóna
durant el mes d’octubre al voltant de 100 mm.
La humitat relativa mitjana de Sant Gregori és alta durant tots els mesos de l’any, arribant entre
el 80% i el 90% en els mesos d’octubre, novembre, desembre i gener.
El vent és un altre dels factors que condiciona la climatologia de Sant Gregori, durant l’hivern el
règim de vents és elevat durant els mesos d’abril i maig (1,9 m/s) amb una predominància de la
direcció Sud, quan arriba l’hivern (desembre i gener) es registren els mínims valors amb 0,8 i
0,9 m/s respectivament.
Referent a la radiació solar total incident a Sant Gregori, els kW/m2 augmenten a la primavera
(març-abril) i disminueixen en arribar als mesos més freds (octubre-novembre). El punt màxim
de radiació solar es dona en el mes de juny amb aproximadament 25MJ/m2.
Sant Gregori forma part de la unitat fisiogràfica de la Serralada Transversal i determina
l’acabament d’aquesta amb l’inici de la Depressió de la Selva. La meitat oest del municipi
constitueix part del bloc de les Guilleries mentre que la zona est forma part de Rocacorba i
Camós.
Els materials del quaternari són els que ocupen una major extensió al terme municipal amb dos
grups principals de materials, per una banda els basalts formen part de la colada del volcà
d’Adri i per l’altra els dipòsits al·luvials amb predominància de materials com llims sorrencs.
Els materials corresponents al Pliocè són les argiles i llims que corresponen a sediments
continentals que es troben intercalats amb canals de sorrenques i conglomerat heteromètrics
vermells que presenten intercalacions de material volcànic
Els afloraments dels materials de l’Eocè es localitzen a l’extrem oriental de Sant Gregori
formant el bloc de Rocacorba i Camós. També es localitzen afloraments al bloc de Rocacorba i
Camós zona de Sant Afra, al bloc de Corb i Finestres. A l’extrem sud-oest del municipi, entre
Bescanó i Bonmatí es localitzen els afloraments del Paleozoic, que formen part del Massís de
les Guilleries.
La zona de Pla de Jueria, el Pla de Taialà i el Pla de dalt es troba uns metres elevat per sobre
del Pla de Domeny. Ca causa és la colada basàltica originada per una erupció del Volcà del
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Puig d’Adri fa 317.000 anys, que es va dipositar sobre els tres plans esmentats. Aquest marge
és el límit de la colada basàltica. Actualment està ocupat per alzinar i discorre paral·lel a la
dreta de la carretera de Domeny en direcció a Sant Gregori.
La colada basàltica va ser originada per una erupció del volcà del Puig d’Adri durant el període
neògen-quaternari a Catalunya. El marge sud de la colada és l’únic lloc que permet observar
els materials que la formen. Aquest aflorament és un testimoni únic de les roques i materials
d’una colada volcànica del període neògen-quaternari a la comarca.
En termes ecològics, cal esmentar que el marge actualment sosté una comunitat vegetal
d’alzinar de terra baixa. Aquesta té com a espècie característica l’alzina, tot i que també es
troben espècies típiques del sotabosc de l’alzinar com el marfull, l’aladern, el galzeran,
l’esparreguera, l’arítjol, l’englantina o l’heura.
Pel que fa als tipus de sòl tota la zona oest del terme municipal són fonamentalment Entisòls,
caracteritzats per ser sòls poc evolucionats amb un nivell de meteorització molt baix i amb un
desenvolupament d’horitzons escàs o nul. La zona sud i part de l’est pertanyen al tipus Entisòl
Orthent, però en aquest cas són del grup Xerothent Xerofluvent, un sòl al·luvial poc evolucionat
i sense horitzons de diagnosi.
A la zona nord, els sòls que es troben són Inceptisòls, es tracta de sòls amb la mínima
representació de desenvolupament d’horitzons.
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2. Resum divulgatiu de la memòria descriptiva

1. ENTORN FÍSIC
Meteorologia i Climatologia
•

Clima: Mediterrani, subhumit

•

Temperatura mitjana: 22,3ºC a l’època més càlida i 10,9ºC a l’època més freda

•

Precipitació anual: 800 mm a 900 mm

•

Vents: predominants del S, amb velocitat mitjana anual de 1,9m/s.

•

Climodiagrama:

Geologia i Geomorfologia
Era i materials aflorants

Elements emergents

Cenozoic
- Basalt
- Dipòsits al·luvials
Pliocè
- Argiles
- Llims
Eocè
Paleozoic

-

Collada del volcà d’Adri.

-

Zona de les Cases del Corder.

-

Bloc de Rocacorba i Camós
Zona de Sant Afra
Bloc de Corb i Finestres.
Massís de les Guilleries

Sòls
Formació
Rocacorba

Període
Eocè superior

Materials
Sorrenques calcàries i microconglomerats

Folgueroles

Eocè superior

Sorrenques

Bracons

Eocè mitjà-superior

Gresos i margues grisos

Banyoles

Eocè mitjà-superior

Argiles i margues argiloses
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Hidrologia i Hidrogeologia
•

Gran varietat de cursos fluvials a Sant Gregori
Curs fluvial
Torrent de Can Bora
Torrent del Bac
Riu Llémena
Riera de Canet
Torrent de Garrabia
Torrent de Gàrrep
Torrent de Bullidors
Torrent de Pedrola
Torrent de Cagueret
Torrent de Jonquerol
Torrent de Can Pujades
Riera de Calders
Torrent de Can Busó
Torrent de Riderou
Torrent de Can Verdaguer
Riera de Bullidors
Riera de Can Murtra
Torrent de Riudelleques
Rierol de Rimau
Ter

Afluent de

Extensió de la conca (m)

Ter
Ter
Ter
Llémena
Llémena
Ter
Llémena
Gàrrep

360
390
3.030
590
390
1.210
180
370

Ter

350

Xuclà
Xuclà
-

520
410
2.080
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2. ANÀLISI DEL TERRITORI
L’ús del sòl predominant és el forestal.
•

Principals usos del sòl del municipi de Sant Gregori:
Forestal (65,5%): Està representat per boscos d’escleròfil·les (23,78%), boscos caducifolis
(12,48%) i boscos d’aciculifolis (19,61%).
Agrícola (31,7%): tendeix a disminuir progressivament.
Urbà (2,7%): Ha crescut en un 3% en el període de 1987 a 2002.

-

•

Bona part del territori de Sant Gregori (40,1%) té un pendent superior al 20%. L’extensió de territori
amb un pendent inferior al 12% coincideix amb la superfície urbanitzada i amb la zona agrícola.

Plans directrius que afecten al municipi de Sant Gregori
Plans Territorials i Sectorials que afecten al municipi de forma directa o indirecta:
- Pla Territorial General de Catalunya 1995
- Plans Territorials Parcials
- PTP de les Comarques Gironines

- Plans Sectorials
- Pla de Carreteres 1985
- Pla de Carreteres 1995
- Pla de Transport de viatgers de Catalunya
2006-2026
- Pla hidrològic de les conques internes de
Catalunya
- Pla d’abastament d’aigua en alta
- Pla sectorial de cabals de manteniment a les
conques internes de Catalunya
- Pla Sectorial Territorial d’Infrastructures de
gestió de residus municipals.
- Pla de l’Energia de Catalunya 2006-2012
- Pla director d’instal·lacions i equipaments
esportius de Catalunya (2005).

Bona part del sòl urbanitzable es troba en procés de desenvolupament

•

•

Sòl urbanitzable
- Residencial: 32,49 ha, de les quals un 25,6% s’ha desenvolupat, un 41,90% està en procés de
desenvolupament i un 32,5% no s’ha tramitat. El nucli de Sant Gregori, Ginestar i Arbrat són els
espais amb sòl urbanitzable residencial.
- Industrial: 18,45ha, de les quals 33,8% s’han desenvolupat, 46,1% estan en procés de
desenvolupament i un 2,10% no s’han tramitat. Les zones de creixement industrial són la Jueria i
Ginestar.
Zones de protecció corresponents a sòl no urbanitzable juntament amb els paratges de la Vileta, el
Raval i l’Argelaguet.
- Zona de protecció paisatgística de Sant Grau.
- Ermita de Sant Afra.
- Esglésies i Parròquies.
- Cementiris.
- Les masies assenyalades amb la clau P, segons les NNSS de 1987.
Revisió del Planejament

•

L’Ajuntament de Sant Gregori ha aprovat inicialment (agost 2006) el Pla d’ordenació Urbanística
Municipal (POUM) que substituirà les Normes Subsidiàries aprovades definitivament amb data de 27
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de febrer de 1987.

Gran oferta d’espais lliures

•

•

Tot i que el municipi no té cap espai inclòs en el PEIN, té tres àmbits d’especial valor natural :
- La vegetació de ribera
- La zona humida del Prat del Castell (Cartellà)
- La Muntanya de Sant Grau
Espais verds o lliures al nucli urbà:
- La plaça de l’Ajuntament
- Zona verda sector Torre
- Zona verda sector sud
- Zona verda sector Ponent
- Plaça de l’Ajuntament
- Plaça Lluís Companys
- Plaça del poble
- La Pineda
- Plaça Francesc Macià
- Plaça Rafael Masó
- Plaça carrer Llémena
- Pista del sector Ponent
- La plaça de Miquel Martí i Pol
- La plaça de la Sardana a on es realitza el mercat setmanal
Sant Gregori compta amb elements patrimonials d’interès

•

•

•

Elements dins de l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya
- Castell de Cartellà
- Castell de Sant Gregori o casa dels Margarit
- Castell de Tudela
- Castell de Taialà
Elements dins de l'Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya
- Jaciment del camp d’en Casellas
- Jaciment de Cartellà
- Jaciment del Castell de Tudela
- Jaciment del nucli urbà de Domeny
- Jaciment de Sant Bartomeu de Segalars
- Jaciment de Sant Grau
- Jaciment de Sant Medir
El POUM inclou el Catàleg del Patrimoni Cultural i Arquitectònic on apareixen més elements a protegir
tal com edificis i elements d’interès arquitectònic i històric municipal, Jaciments arqueològics i Espais i
elements d’interès natural.
S’està realitzant el Pla Especial de Regulació dels Usos del Sòl no Urbanitzable de la Vall de
Llémena
- Aquest pla especial classifica el sòl no urbanitzable com aquells terrenys que pel seu valor
agrícola, forestal o paisatgístic no són aptes per a l’edificació i no es preveu la seva urbanització
en la vigència del pla.
- El sòl no urbanitzable es classifica en les següents zones:
- Zona d’horts
- Zona agrícola
- Zona de protecció agrícola
- Zona de protecció forestal i paisatgística
- Zona de protecció especial

Agenda 21 local de Sant Gregori
Document II: Diagnosi estratègica

12

3.BIODIVERSITAT I PAISATGE
El 38,3% de les cobertes de Sant Gregori són boscos densos
•

Cobertes del sòl a Sant Gregori
Categoria

Àrea (ha)

Aigües corrents

92,9

Boscos aciculifolis

615,0

Boscos caducifolis, planifolis
Boscos d'escleròfil·les i laurifolis
Boscos i bosquines de ribera o de
llocs molt humits
Bosquines i matollars de muntanya
i d'ambients frescals
Bosquines i matollars mediterranis i
submediterranis
Camps abandonats, ermots i àrees
ruderals

14,3
53,8
192,1
25,3
154,9

Conreus herbacis
Conreus llenyosos i plantacions
d'arbres

1.416,0

Total

-

Espais agroramaders: Predomini dels
conreus herbacis de secà (28,5%).

-

Zones de vegetació de ribera: zona més
degradada per l’acció antròpica.

-

Espais forestals de zones submediterrànies:
la comunitat més nombrosa són els boscos
mixtos d’alzina i pins amb una representació
del 11% de la superfície forestal total.

94,5
1.903,6

Ciutats, pobles, àrees industrials

Pastures intensives
Prats (i altres formacions
herbàcies) basòfils, secs

Espècies vegetals més significatives

•

Fauna

La fauna que es troba al municipi típica de la
mediterrània depenent de la zona d’estudi. En
general es poden trobar espècies comuns a les
comarques gironines.

395,6
6,1
0,9
4965,6

Font: Elaboració pròpia a partir de la cartografia del
DMAH.
A Sant Gregori existeixen diferents espècies florals rares i amenaçades
-

Existència d’espècies protegides com el musclo d’aigua dolça (Unio aleroni). Per altra banda,
l’aligot (Buteo buteo), l’àliga marcenca (Circaetus gallicus) i el xoriguer (Falco tinnunculus) són
espècies protegides.
Diferents espècies de vertebrats es troben catalogades per la seva conservació

-

Hi ha algunes aus incloses en l’Annex I de la Directiva 79/409/CEE (Directiva d’Ocells) com
l’esparver (Circus pygargus) o l’astor (Accipiter genitilis).
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Sant Gregori envoltat d’Espais d’Interès Natural
Espais d’interès natural al voltant de Sant Gregori
la Vall d'en Bas

Santa Pau

Estany de Banyoles Banyoles

Fontcoberta

Bàscara

Mieres

Porqueres
Sant Miquel de Campmajor

Sant Feliu de Pallerols

Vilademuls
Camós

Muntanyes de Rocacorba
Canet d'Adri

Rupit i Pruit

Collsacabra

Sant Jordi Desvalls
Cervià de Ter

Sant Martí de Llémena

Celrà

Sarrià de Ter

Amer

Juià
Sant Martí Vell

les Guilleries

la Pera

Rupià

Corçà

Vernedes i altres boscos de ribera
afins (Alno-Padion)

7,9

Alberedes, salzedes i altres boscos
de ribera

6,48

Castanyedes

94,54

Pinedes mediterrànies

568,36

Rius de terra baixa i de la muntanya
mitjana

92,99

Suredes

814,5

Madremanya

Girona
Salt

Bescanó

1.297,06

Ultramort

Sant Gregori

Anglès

Alzinars i carrascars

Jafre

Foixà

Sant Julià de Ramis Bordils
Flaçà
Sant Joan de Mollet

Sant Julià del Llor i Bonmatí
la Cellera de Ter

Àrea
(ha)

Palol de Revardit

Puig de la Banya del Boc

Susqueda

Nom hàbitat d'interès comunitari

Colomers

Sant Aniol de Finestres
les Planes d'Hostoles

Vilopriu
Viladasens

Cornellà del Terri

Habitats d’interès comunitari Sant Gregori:

Ventalló

Saus

Vilablareix

Quart

les Gavarres

Osor

la Bisbal d'Empordà

AiguavivaFornells de la Selva
Llambilles

Vilanova de Sau
Brunyola
Sant Hilari Sacalm
Santa Coloma de Farners

Volcà de la Crosa

Vilobí d'Onyar
Campllong
0 1 2
4
6
Riudellots de la Selva
Cassà de la Selva
Kilometers
Sant Andreu Salou
Santa Cristina d'Aro

Font: Elaboració pròpia a partir de la cartografia del DMAH

Font: Elaboració pròpia a partir de la cartografia del DMAH

Existència d’espais amb interès connector
-

Els principals cursos fluvials a Sant Gregori es consideren espais amb un gran interès connector
Corredors biològics
Llegenda
Tipus
Alt valor ecològic i connector
Àrea urbana
Carreteres secundàries
Sant Gregori

0

0,5

1

2

3
Kilometers

´

Font: Elaboració pròpia a partir de l’informe ambiental del POUM de Sant Gregori
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4.RISCOS AMBIENTALS
Risc d’inundació alt a Sant Gregori
•

La zona inundable del terme municipal de Sant Gregori ocupa una superfície total de 370 ha, essent
les dues zones amb més risc:
- Sud del terme municipal, zones més properes al curs fluvial del Ter
- Nord-oest del nucli urbà, el que es coneix com el Barri del Raval, els Horts del Llémena i les
Deveses del Marquès

Construcció de terrasses per reduir l’erosió
•

Sant Gregori té la majoria de les àrees urbanitzades en les terrasses fluvials del quaternari. Aquestes
zones contenen materials no consolidats que poden presentar determinats problemes d’inestabilitat
per la seva estructura o pel seu grau de compactació. El sòl que es troba en zones fluvials estarà
saturat d’aigua en determinades èpoques de l’any, fet que pot ocasionar problemes en les
edificacions.

•

El risc geològic es pot considerar principalment en la muntanya de Sant Grau, ja que és la zona amb
els pendents més acusats del municipi.

Elevat risc d’incendis
-

Principals zones municipals amb un elevat risc d’incendi:
- Entorn de la muntanya de Sant Grau
- El nucli de Constantins
- Nord del nucli de Sant Gregori
- Nord del nucli de Taialà.

Plans d’emergència d’aplicació a Sant Gregori
-

Pla d’Emergència Municipal.
Pla d’Emergències per Incendis Forestals (INFOCAT), d’obligada realització degut a la vulnerabilitat
del municipi.
Pla Especial d’Emergències Sísmiques a Catalunya (SISMICAT).
Pla d’Emergències per Inundacions a Catalunya (INUNCAT)
Actualment s’està redactant el Pla especial d’emergències per a accidents en el transport de
mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril a Catalunya (TRANSCAT)
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5. MOBILITAT
Sant Gregori, municipi exportador de desplaçaments
Sant Gregori

Desplaçaments cap al municipi

Desplaçaments cap a altres municipis

Totals
831
45%
Punts d’origen:
- 65,3 % comarca Gironès
- 34,7% altres comarques

Totals
1.015
55%
Punts de destí:
- 75% comarca Gironès
- 25% altres comarques

Per motiu de treball
819
98,5%
Punts d’origení:
- 66,2% comarca Gironès
- 33,8% altres comarques

Per motiu de treball
865
85,2%
Punts de destí:
- 75,7% comarca Gironès
- 24,3% altres comarques

Per motiu d’estudi
12
1,5%
Punts d’origen:
- 8% comarca Gironès
- 92% altres comarques

Per motiu d’estudi
150
14,8%
Punts de destí:
- 71,3% comarca Gironès
- 28,7% altres comarques
Font: Institut d’Estadística de Catalunya.

GI-531 suporta una elevada intensitat de trànsit
•

Xarxa de carreteres supramunicipal
Codi Carretera

Punt
Quilomètric

Denominació

IMD

% pesants

GI-531

2,46

De Girona a Planes d'Hostoles

10.881

6,7

GIV-5313

-

De Canet d'Adri a GI-531

1150

2,2

pk.: punt quilomètric. Vp: Vehicles pesants.
Font: Direcció General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya i Ministeri de Fomento.
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Augment del parc de vehicles
Distribució del parc mòbil segons la tipologia
de vehicles (2005)

Índex de motorització
880
870

Motocicleta
10,3%

860

Remolc
0,8%

850
Index de motorització

Ciclomotor
9,0%

Tractor
2,8%

840
830
820
810
800
790
780

Turismes
67,0%

Camió
10,2%

770
760
1991

Font: Institut d’Estadística de Catalunya.

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Font: Institut d’Estadística de Catalunya.

Els desplaçaments per motiu de treball i estudi presenten
un saldo negatiu en l’actualitat
Any 2001
Balanç de desplaçaments per motiu d'estudi

Balanç de desplaçament per motiu de treball
1.400

500

600

400

500

0

1.321
1.250

1.216

1.170

1.000
300

924
860

800
600

808

-20
484

200

683
100

400

Nº de desplaçaments

Nº de desplaçaments

1.200

300

-40

435

400

-60
371

353

-80

323
250

-100

200

-120

169
0

200

-100

0
1986

1991

1996

Desplaçaments totas generats

Desplaçaments totals atrets

100

-140
31

0
1986

2001
Saldo

1991

Desplaçaments total generats

1996
Desplaçaments totals atrets

-160

2001
Saldo

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya.

Instal·lació de noves línies de transport públic
•

S’ha augmentat la freqüència de la línia d’autobús públic existent que comunica Sant Esteve de
Llémena amb Girona
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Lleugera disminució de la mobilitat obligada
Mobilitat obligada interna
per tipologia de transport.
Any 2001

Mobilitat obligada intermunicipal
per tipologia de transport
Any 2001
2.500

600

63

500

137

106

181

9
10

Nº de desplaçaments

Nombre de desplaçaments

2.000

1.500

77

1733

1.000

1420

1631

918

294

400

205
73
2

300

200

325

500

245

280

214

100

0

155

214

222

1986

1991

1996

Col·lectiu

Privat

Altres

Privat i Col·lectiu

58
2001

0

No aplicable

33

45

35

15

1986

1991

1996

2001

Col·lectiu

Font: Institut d’Estadística de Catalunya.

Privat

Altres

No aplicable

Font: Institut d’Estadística de Catalunya.

Oferta variada de rutes a peu o en bici
•

Les principals rutes a peu o en bici són:
•

Ruta BTT (Bicicleta Tot Terreny)
• Rutes amb BTT

Gironès, Terra de Passeig
-

•

Ruta 2: L’entorn de Sant Gregori
Ruta 5: Pobles i masies de la Vall de Llémena

-

Guia d’itineraris local de Sant Gregori
-

Del veïnat de l’Església a Ginestar fins a Santa Afra
Del veïnat de l’Església a Sant Grau
De Sant Gregori a Domeny fins a Taialà
De Taialà a Sant Medir
Passejant pels entorns de Sant Medir
La plana agrícola de Cartellà i Montcal
La ruta dels molins I
La ruta dels molins II
La ruta dels molins III
L’entorn de Cartellà
La ruta de les fonts
Itinerari fluvial a l’entorn del Ter
Descobrint l’entorn natural del nucli de Constantins
De Constantins al cim de Sant Grau

•

Ruta d’enllaç entre rutes: Rocacorba
Ruta d’enllaç entre rutes: Biert
Ruta d’enllaç entre rutes: Refugis de la Mota
Ruta 4 de BTT Gironès: Plana de Cartellà
Ruta 5 de BTT del Gironès: Sant Grau

Carril Bici-cavall
-

Carril bici-cavall de la Vall de Llémena
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6. BALANÇ DE L’ AIGUA
La xarxa d’abastament i distribució satisfà la demanda de la població

•

-Captació:
- Filtració de la riera de Llémena que es materialitza en dos pous.
- Captació independent per al Polígon industrial la Joeria.
Potabilització: S’afegeix clor directament al dipòsit de distribució.
Emmagatzematge: A Sant Gregori, hi ha dos dipòsits repartits per tot el municipi.
- Dues captacions van a un dipòsit de 400 m3
- La captació del polígon industrial s’emmagatzema en un dipòsit d’entre 250 i 300 m3
Distribució: Existeix un total de 23,8 km de canonades principalment de polietilé tot i que hi ha zones
amb PVC. La distribució es realitza mitjançant gravetat.
Entitat de Gestió: PRODAISA, S.L

•
•
•
•

L’ús industrial i l’agrari representen el principal consum de l’aigua

-

Xarxa:
Es desconeix el consum diferenciat per als
usos domèstics i industrials
El consum d’aigua domèstica per habitant
censat a Sant Gregori ha augmentat en
gairebé un 18% en el període 2001-2005.
Amb data de 2005 es varen consumir un total
de 111.876 m3

Evolució del consum anual d’aigua
de xarxa d’abastament.

140.000

120.000

100.000
m3 consumits

•

80.000

60.000

40.000

20.000

0
2001

2002

2003

2004

2005

Font: PRODAISA.

•

-

Fonts pròpies:
A Sant Gregori hi ha 115 pous, dels quals 95 es troben classificats com a subterranis (82%) o
superficials (18%).
El 41% del consum de fonts pròpies el causa l’agricultura.
Segons la DUCA a Sant Gregori a l’any 2004 les indústries varen consumir un total de 191.477 m3.

La majoria de les fonts a Sant Gregori són no potables

•

L’elevada conductivitat i la presència de bacteris coliformes són les causes de la no potabilitat de les
fonts de Sant Gregori, gairebé tot l’any, tot i que algunes com la Font del Raig en alguns períodes es
potable.

Deficiència en la depuració de les aigües residuals

•

•
•

Diferents mecanismes de depuració a Sant Gregori:
- El nucli de Sant Gregori disposa de depuradora des de 1991 que dóna també servei a Ginestar.
- El nucli de Taialà i la urbanització de l’Olivet es troben connectades a la depuradora de Girona.
- Pla de la Joeria té una petita depuradora pròpia per al polígon industrial.
- En construcció la depuradora de Cases Noves, que tractarà les aigües de Maràngels i La
Casassa també.
Problemes d’eficiència en la depuradora de Sant Gregori, ja que l’aigua de sortida compta amb un
valor de DBO5 (concentració de matèria orgànica) que supera els límits.
S’ha valorat la possibilitat de connectar-la amb la depuradora de Girona
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7. Contaminació Atmosfèrica
El CO és el principal contaminant emès, tant per focus fixes
com en emissions difuses
Emissions difuses degudes al trànsit (t/any)
Any 2005
Trànsit Urbà

Emissions a l’atmosfera de focus fixos
segons ús(t/any)

Trànsit Interurbà

Industrial

500
450

437,7

3

400
350

2,5

300

2

250

Tep

Tones/any

Domèstic

3,5

200

1,5

150
93,1

100

1

50
4,8
0
CO

NOx

PST

1,5

0,4

CH4

N2O

0,5

0
SOx

Font: Elaboració pròpia

CO

PST

COV

CH4

Font: Elaboració pròpia

Emissions totals a l’atmosfera. Any 2004.
Trànsit

NOx

Emissions totals per habitant. Any 2004.

Focus Difusos

180

500

160

450
140
400
120
Kg/habitant

350

T/any

300
250
200

100
80
60

150
40
100
20

50

0

0
SOx

NOx

CO

PST

COV

CH4

N2O

SOx

CO

PST

COV

CH4

N2O

Font: Elaboració pròpia

Font: Elaboració pròpia

-

NOx

Fonts Difuses: els vehicles de benzina, que circulen per les vies interurbanes són els principals
emissors de CO i NOx.
Fonts Fixes: Únicament es disposen de dades de consum de gas natural, on l’ús industrial és el major
consumidor d’aquest combustible.

-

Capacitat i vulnerabilitat del territori
•

Capacitat i vulnerabilitat:
- La capacitat de Sant Gregori, és alta per les emissions de partícules en suspensió, i pel SO2, fet
indicador del bon poder de dispersió del medi per aquests contaminants atmosfèrics.
- La vulnerabilitat, entesa com el risc d’exposició de la població als contaminants atmosfèrics, és
molt baixa per a partícules, SO2 i CO.
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Qualitat de l’aire
•

Control des de les administracions:
- Departament de Medi Ambient: Controla les emissions a través del CAPCA. Sant Gregori té una
empresa inclosa en el CAPCA, amb un total de 2 focus emissors.
- Ajuntament: No s’ha pres cap iniciativa per tal de controlar la contaminació atmosfèrica generada
pels vehicles a motor
- XVPCA: no existeix cap estació a Sant Gregori es pren com a referència la ubicada al Parc de la
Devesa a Girona on es mesuren les concentracions de CO, SO2,NO, NO2 i NOx.
- Bon nivell de ICQA, per la qual cosa la qualitat de l’aire de Sant Gregori és favorable.
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8. Contaminació Acústica
Manca d’ordenança municipal pel control de la contaminació acústica
•

Ordenança municipal i Mapa de capacitat acústica: El municipi de Sant Gregori no compta amb l’
ordenança reguladora de la contaminació acústica, tot i que a dia d’avui té el mapa de capacitat
acústica aprovat, eina obligatòria per la regulació dels nivells acústics a partir de la llei 16/2002.

No es registren queixes importants procedents de les principals fonts de soroll
-

-

Fonts Puntuals: Inclou aquells sorolls, procedents de la indústria, el comerç, locals públics, obres i
activitats puntuals al carrer. Les indústries a Sant Gregori es troben allunyades del nucli urbà, per la
qual cosa no produeixen molèsties acústiques als veïns de la vila. Es registren queixes provinents
de la industria Nestle
Fonts veïnals: Són aquelles fonts que es registren dins de l’habitatge a causa d’aire condicionat,
ascensor, etc. D’aquesta tipologia no s’ha registrat cap queixa a Sant Gregori.
Fonts en línia: Són aquelles fonts procedents de la xarxa ferroviària i viària del municipi tant a nivell
supramunicipal com municipal. A Sant Gregori és la Via Gi-513 la que ocasiona més soroll degut a
l’elevada intensitat mitjana diària, a més a més el mal estat del paviment en determinats trams
també accentua aquest efecte. No s’han enregistrat queixes.

Elevats nivells sonors en la via GI-531
•

El nivell acústic més elevat es detecta a la via GI-531
Mesures acústiques realitzades
Ubicació del punt

dBA

Font: Departament de Medi Ambient

•

Mapa de capacitat acústica:

Font: : Estudi Acústic de Sant Gregori
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9.Residus
Augment de la recollida selectiva
-

Gestió de residus: Competència del Consell Comarcal del Gironès
Servei de recollida de residus municipals: GAR S.L
Rebuig
Rebuig

Vidre

Paper i Cartró

Envasos

M.Orgànica

1400
1286,0
1200

1297,7

Matèria Orgànica

1,25

1,27

Sant Gregori

Gironès

1,2

871,0

856,3

Envasos

1,4

1093,0

846,2

Paper i Cartró

1,42

1296,2

Kg persona i dia

Tones/any

1000

1233,1

Vidre

1,6

800

600

1,0
0,8
0,6
0,4

400

0,2
200

0,0
0
1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Catalunya

Font: Agencia de Residus de Catalunya

Font: Agencia de Residus de Catalunya

Evolució del nombre de contenidors de
recollida selectiva per habitant. Any 2005
Vidre

Paper i Cartró

Envasos Lleugers

500

• Es disposa de 103 contenidors de rebuig
repartits per tots els carrers del municipi, amb
una ratio de 27 habitants/contenidor de rebuig,
superior
al
mínim
recomanat
(200
habitants/contenidor)

450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Font: Elaboració pròpia de l’Agencia de Residus

En general, no s’assoleixen els objectius del PROGREMIC a Sant Gregori
• Únicament la fracció de vidre supera els objectius establerts de 2006 amb data de 2005
100
88,2%

90
80

75% 75%

70

%

60

60%

60%
55%

50
40

40%

41,8%

40,4%

25,3%

30

25%

23,6%
20

15%

21,2%
12,4%

10
0
Obj 2003

Real 2003
Vidre

Paper i Cartró

Obj 2006
Envasos

Real 2005

M.Orgànica
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Intervenció de diferents gestors en el tractament final dels residus
Any 2005

El 90% dels residus industrials són No Especials
Evolució dels residus industrials generats a
Sant Gregori en funció
Residus Especials

Residus Inerts

Residus No Especials

Totals Gironès
200.000

2500

195.000
190.000

2000

185.000
Tones/any

Hi ha 12 activitats donades d’alta
com a productors de residus d’entre les 20
empreses industrials.
El municipi de Sant Gregori
concentra el 2,5% dels productors de
residus industrials respecte a la comarca
del Gironès
Són els residus animals els més
nombrosos, representen un 60,3% del total
amb data de 2004
Es la valorització externa, tractament
del residu per una empresa externa, amb
un 64% a l’any 2004.

180.000

1500

175.000
170.000

1000

165.000
160.000

500

155.000
0

150.000
2000

2001

2002

2003

2004

Font: Elaboració pròpia a patir de dades de l’Agència
de Residus de Catalunya.
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Augment de altres recollides i dels residus que arriben a la deixalleria
Principals residus aportats a la
deixalleria. Any 2005

Electrònica
12,8%

Voluminosos
5,2%

Evolució de la recollida de voluminosos. Any 2004
60

Cartró
5,9%

51,3

Plàstic
0,8%
Envasos
0,5%

Ferralla
15,4%

Runa
59,4%

t recollidas de Residus Voluminosos

50

47,3

40

30
24,8

20

10

0

2002
Font: Gestora
de runes S.A 2003

2004

Font: Consell Comarcal del Gironès

Deixalleria municipal:
- Ubicació: Sant Gregori
Gestió: TIRGI, S.L

Font: Agència Catalana de Residus
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10. Estructura Energètica
Vàries infraestructures de transport i distribució d’energia
es troben a Sant Gregori
Transport i Distribució

•

Principals fonts d’energia a Sant Gregori
Evolució del consum elèctric per sectors

Evolució del consum de gas natural
Domèstic i petit comercial

Industrial i gran comercial

Domèstic

9.000

Industrial i Serveis

30.000

8.000
25.000

7.000
6.000

20.000
Milers de Kwh

•
•
•

Línies elèctriques:
- 110 kv: travessa el municipi de Sud a Nord-Est.
- 132 kv: té el seu pas des del Nord-Oest i s’allunya pel sud del municipi.
- 220 Kv: travessa el municipi de Sud-Oest fins Nord-Est.
Xarxa de gas canalitzat: Sant Gregori compta amb xarxa de distribució de gas natural des de 1994.
Gasos liquats del petroli: La principal companyia distribuïdora de GLP és Adrià Butà S.L.
Combustibles líquids: hi ha una estació de servei, ubicada carretera GI-531 justament abans de
l’entrada al nucli urbà de Sant Gregori.
Telefonia mòbil: Sant Gregori té 1 antenes de telefonia mòbil on opera una única companyia i xarxa
Wimax.

Milers de Kwh

•

5.000

23.321,5

15.000

4.000
3.000

20.179,5
18.295,2

18.159,7

3.408,1

3.692,1

3.972,0

4.548,9

2000

2001

2002

2003

10.000

2.000
5.000

1.000
0
1999

2000

2001

2002

2003

0

2004

Font: Fecsa-Endesa

Font: Gas Natural SDG, S.A.

Consum de combustibles líquids
Vehicles benzina

Vehicles gas-oil (<3,5t)

Vehicles gas-oil (>3,5t)

Ciclomotors

2.500.000

2.000.000

1.500.000

1.000.000

500.000

0
Xarxa local

Xarxa interurbana

TOTAL

Font: Elaboració pròpia
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El major consum d’energia correspon als combustibles líquids per al transport
Consum total d’energia per combustibles. Any 2003.

Consum total d’energia per sectors. Any 2003
Domèstic
14%

Combustibles líquids
50%

Electricitat
40%

Transport
50%

Industrial i serveis
35%

Gas natural
10%

Públic
1%

Font: Elaboració propia partir de la informació facilitada
per les diferents companyies.

Font: Elaboració propia partir de la informació facilitada
per les diferents companyies.

L’enllumenat públic major consumidor d’electricitat
Consum total d’energia de les
dependències municipals Any 2005

Consum electricitat a les
dependències municipals. Any 2005
CEIP
Casal Joves 18%
2,9%

Gas natural
12,7%

Piscina
38,5%

Electricitat
87,3%

Elaboració pròpia a partir de dades de l’Ajuntament
de Sant Gregori

Ajuntament
1,6%

C.Civic i Dispensari
19,1%
Biblioteca
3%
Pavelló
0,2%
Llar d'Infants
4,4%
Pavelló
10,8%

Enllumenat Públic;
77%

Casa de Ginestar
0,85%

Elaboració pròpia a partir de dades de l’Ajuntament
de Sant Gregori

Utilització d’energies renovables i implantació de
mesures d’eficiència energètica
•

Ús d’energies alternatives
- S’han instal·lat plaques solars al pavelló municipal apostant així per les energies renovables.
- S’estudia la possibilitat de produir energia geotèrmica al camp de futbol que donarà energia
també a la sala polivalent que es construirà.

•

Mesures d’eficiència energètica
- Recentment s’han substituït totes les bombetes de vapor de mercuri per les de vapor de Sodi dins
del nucli urbà, però encara queden zones amb vapor de mercuri, com per exemple els diferents
nuclis agregats i la zona del casc antic de Sant Gregori.
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11. Aspectes Econòmics
Economia principalment basada en el sector serveis
Nombre d’establiments, d’empreses i professionals
per grans sectors d’activitat (IAE) a Sant Gregori 2002

Professionals i
artistes
12%

Indústria
9%
Construcció
23%

Serveis, llevat
comerça al
detall
43%

Comerç al
detall
13%

Font: IDESCAT

Augment de la taxa d’atur en els darrers anys
Evolució de la taxa d’atur a Sant Gregori

Percentatge d’ocupats a Sant Gregori. Any
2001.

60
P.Inactiva
37%

50
40
30
20
10

05

03

20

01

20

99

20

97

19

95

19

93

19

91

19

89

19

87

19

85

19

19

83

0
19

P.A.Ocupada
60%

P.A.Desocupad
a
3%

Font: IDESCAT

Font: IDESCAT
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El sector terciari concentra el major percentatge d’ocupats
Ocupats per sectors a Sant Gregori
900

Localització dels ocupats. Any 2001

788

800

Treballen fora
del muni./com.
43%

700
600

Residents
17%

500
400
246

300

140

200
42

100
0

No Residents
40%

Agricultura

IndústriaFont: IDESCAT
Construcció

Serveis

Font: IDESCAT
Font: IDESCAT

Sector primari en retrocés
Distribució de la superfície agrària Sant Gregori.
Any 1999

Distribució de les explotacions ramaderes
a Sant Gregori. Any 1999

Altres
1,3%

Conilles mares
0,38%

terres llaurades
48,3%

terreny forestal
50,2%

Equins
0,03%

pastures
permanents
0,3%

Bovins
2%

Ovins
0,27% Cabrum
0,04%
Porcins
3%

Aviram
95%

Font: IDESCAT

-

Disminució de la superfície agrària en un
50% en el període 1989-1999.

Font: Cens Agrari 1999

El nombre d’explotacions ramaderes disminueix
progressivament i els caps de bestiar disminueix
molt lleugerament, degut a que cada cop les
explotacions són més intensives.
•

Gestió dels boscos
- La coberta forestal representa el 64,4% del territori, dels quals el 99,7% són de propietat privada
- Un total de 230,81 ha dels boscos privats de Sant Gregori són gestionats a través de PTGMF
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Sector industrial dedicat principalment a la
transformació de metall i producció alimentaria
Les zones industrials a Sant Gregori s’ubiquen en
dos polígons.
Zona est: sortint de Sant Gregori en
direcció Girona per l’Avinguda de
Girona es localitzen els polígons de
Jueria Nord (3.885 ha amb el Pla
Parcial no aprovat), Jueria Centre
(6.360 ha) i Jueria Sud (8.360 ha).
Zona nord-oest: Sortint de Sant
Gregori, direcció Sant Martí de
Llémena, localitzem el polígon de
Ginestar al límit nord del terme
municipal de Sant Gregori.

Establiments d’empreses industrials per branques
d’activitat. Any 2002
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Principal activitat econòmica, el sector serveis
Establiments d’empreses de comerç al detall.
(IAE) Any 2002
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Sant Gregori disposa d’un total de 174 places turístiques.
Any 2006
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colònies
76%

turisme rural
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16%

Font: Ajuntament de Sant Gregori

Agenda 21 local de Sant Gregori
Document II: Diagnosi estratègica

30

12. Aspectes Socials
Augment de població
Distribució de la població per sexe i edat (2004)

Evolució de la població en els darrers 30 anys
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Augment del nombre d’habitatges principals
Tipus d’habitatges principals. Any 2001
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140

Xarxa de Serveis Socials i Sanitaris competent
Serveis Socials
• Consell Comarcal:
Servei d'Ajuda a Domicili
Servei de Teleassistència
Escola de pares i mares
Escola de pares i mares d'adolescents
Consell Consultiu de la Gent Gran
Ajuts transport adaptat
Xecs Serveis

•

•

Consorci Sant Gregori:
Centre
“Els
Roures”:
Servei
d’Acolliment Residencial d’adults i
d’Atenció Especialitzada de Dia.
Centre Joan Riu: servei d’acolliment
residencial de dilluns a divendres
Fundació OSCOBE: Formació professional
en restauració i jardineria.

Serveis Sanitaris
Consultori mèdic depenent del Centre d’Atenció Primària ubicat al nucli de Taialà
Oferta educativa adequada a les necessitats actuals

•

•

Ensenyament reglat:
Llar d’Infants “Els Escarlets”
CEIP Agustí Gifré

En projecte la construcció d’un Institut d’Estudis
Secundaris

Ensenyament no reglat:
Escola de Música Municipal
“The Language Center”
Casa Groga
Kids English school

Elevat nombre d’associacions i d’esdevinents culturals

•

Associacions
- Existeixen 33 associacions a Sant Gregori, de
les quals les entitats culturals són les més
nombroses.

Oferta cultural: Varietat en l’oferta d’activitats festives
al municipi de Sant Gregori
Participació ciutadana: Inexistència de cap comissió o
Forum de participació ciutadana permanent.

Equipaments Municipals.
• Equipaments esportius
- Pistes de bàsquet
- Camp de futbol
- Piscina
- Pavelló polisportiu
- Pistes de tennis
• Equipaments socioculturals
- Centre Cívic
- Casal de Joves
- Casal de Gent Gran
- Emissora Municipal
- Llar d’Infants Municipals “Els Escarlets”
- Biblioteca Municipal
- Escoles de Cartellà
- Sala Polivalent (en construcció)
- Escola Agustí Gifré

Seguretat ciutadana

•
•

Seguretat Viària supramunicipal: Mossos d’Esquadra
Seguretat Viària intermunicipal: Vigilant contractat per l’Ajuntament
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Organització dels serveis municipals

•

Partit Polític de govern: Majoria per Convergència i Unió amb un 60,58% dels vots totals,seguit d’un
21,22% dels vots per IPST G-PM i el 18,20% restant per a ERC-AM
Les pràctiques ambientals municipals són insuficients

•

L’Ajuntament de Sant Gregori no realitza cap control referents als consums energètics ni d’aigua de les
dependències municipals.

•

Ordenances municipals: L’Ajuntament de Sant Gregori no té cap ordenança municipal que reguli en
matèria de medi ambient.
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1. DESCRIPTORS I PERFIL DE L’ÀMBIT D’ESTUDI
2. RESUM DIVULGATIU DE LA MEMÒRIA DESCRIPTIVA

3. PUNTS FORTS I PUNTS FEBLES
4. DIAGNOSI ESTRATÈGICA DE L’ÀMBIT D’ESTUDI

3. Punts forts i punts febles
1.Anàlisi del Territori
PUNTS FORTS
- Creixement del sòl urbanitzable per a ús residencial i industrial
- El nou POUM protegeix elements d’interès arquitectònic i arqueològic
PUNTS FEBLES
- La superfície agrària disminueix
OPORTUNITATS
- Realització del nou Planejament d’Ordenació Urbanística Municipal
AMENACES
- Augment de la massa forestal a Sant Gregori

2. Biodiversitat i Paisatge
PUNTS FORTS
- Importància destacable dels boscos de ribera com a hàbitats i connectors ecològics
- S’han detectat algunes espècies protegides i d’altres catalogades dins la Directiva Aus
- Alt interès connector dels boscos i els cursos fluvials
PUNTS FEBLES
- Els boscos tenen una elevada densitat de peus que limita el desenvolupament de boscos
madurs
- L’abandonament d’espais agrícoles marginals produeix una homogeneïtzació del territori i una
pèrdua de biodiversitat
- El desenvolupament d’activitats extractives en domini públic hidràulic pot afectar als cursos
fluvials i al medi natural si no es realitza una gestió adequada de l’explotació
OPORTUNITATS
- La presència d’espais d’interès natural a l’entorn del municipi ha de motivar la gestió dels
espais naturals per millorar la connectivitat ecològica i mantenir l’espai que caracteritza Sant
Gregori
AMENACES
- En alguns cursos fluvials s’ha detectat la presència d’espècies al·lòctones invasores que
poden afectar a les comunitats autòctones
- La disminució de la superfície agrícola pot reduir la qualitat del paisatge en forma de mosaic
agroforestal degut a la seva homogeneïtzació
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3. Riscos Ambientals
PUNTS FORTS
- Sant Gregori compta amb l’Associació de Defensa Forestal Muntanyes de Llémena per actuar
en cas d’incendi forestal
- El municipi disposa de Pla de Protecció Civil Municipal, el qual determina els riscos i les
instruccions que cal seguir en cas d’emergència.
PUNTS FEBLES
- El risc d’incendi forestal del municipi és alt, i el 64,4% del terme municipal és forestal amb
predomini de l’alzinar
OPORTUNITATS
- Els incendis produïts des dels anys 80 han cremat superfícies menors a 1 ha, el que indica
una major efectivitat en l’extinció
AMENACES
- S’han detectat punts crítics amb risc d’inundació en zones properes al riu Ter

4.Mobilitat
PUNTS FORTS
- Sant Gregori compta amb diversos recursos amb potencial turístic
- Bon estat del paviment i de la senyalització horitzontal
- Instal·lació de pilons mòbils per evitar aparcaments incorrectes
- Mobilitat sostenible mitjançant l’adequació de camins rurals
PUNTS FEBLES
- Forta dependència de treball a l’exterior
- Elevada utilització del vehicle privat per a desplaçaments intern i intermunicipals
OPORTUNITATS
- Millora del servei de transport públic entre Girona i els municipis de la Vall de Llémena
- En projecte l’execució del carril de circumval·lació
- Instal·lació de zones 30 per dins del nucli urbà
- Disminució de l’índex de motorització respecte l’any anterior
AMENACES
- La Gi-513 suporta una elevada intensitat diària de vehicles
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5.Balanç de l’ aigua
PUNTS FORTS
- Bon control de fuites per part de la companyia gestora d’aigües de Sant Gregori
- Bona qualitat de l’aigua d’abastament
- El sector industrial compta amb un abastament propi
PUNTS FEBLES
- La majoria de les fonts de Sant Gregori són no potables
- Sant Gregori compta amb xarxa de clavegueram unitària
OPORTUNITATS
- Futura connexió amb la depuradora de la ciutat de Girona
AMENACES
- Baixa qualitat resultant dels processos de depuració de les aigües residuals

6.Contaminació Atmosfèrica
PUNTS FORTS
- Elevada capacitat de dispersió de l’atmosfera
- Es porta un control de les emissions de les fonts industrials
PUNTS FEBLES
- El major gas emès a l’atmosfera, és el CO el qual prové del trànsit de vehicles
- El consum de combustibles líquids pel transport és el principal responsable de les emissions
de Sant Gregori
- No es coneix l’ICQA a temps real al municipi
OPORTUNITATS
- No s’han detectat episodis de contaminació atmosfèrica a Sant Gregori
AMENACES
- No s’executa cap control del trànsit de vehicles tot i ser la font que emet una major
concentració de gasos a l’atmosfera.
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7.Contaminació Acústica
PUNTS FORTS
- No hi ha queixes per contaminació acústica
- Mapa de capacitat acústica aprovat
- Sector industrial no es troba junt al nucli urbà
PUNTS FEBLES
- Existeixen queixes amb origen el sector industrial de Girona
- Manca de normativa local reguladora dels processos de contaminació acústica
OPORTUNITATS
- El mapa de capacitat acústica esdevé una eina útil per a la planificació
AMENACES
- Elevats nivells acústics procedent de les fonts lineals (GI-531)

8. Residus
PUNTS FORTS
- Augment de la recollida selectiva any rera any
- Bona acollida de la fracció de matèria orgànica al municipi
- Realització del compostatge casolà
- Sant Gregori compta amb una deixalleria pròpia
- La producció de residus per persona i dia a Sant Gregori és inferior a la mitjana dels municipis
de Gironès.
- El 64% dels residus industrials s’eliminen mitjançant valorització externa
PUNTS FEBLES
- Sant Gregori únicament compleix els objectius del PROGREMIC per la fracció de vidre
- No es comptabilitzen els residus procedents de les obres
OPORTUNITATS
- Hi ha una tendència a la reducció de residus totals
AMENACES
- Aparició d’abocaments incontrolats
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9. Estructura Energètica
PUNTS FORTS
- L’Ajuntament aposta per la instal·lació d’energies renovables
- Producció d’energia geotèrmica al camp de futbol
- Implantació de mesures d’eficiència energètica al municipi
- Sant Gregori compta amb infraestructures de telecomunicació que donen cobertura a la
població però no arriben a tots els nuclis històrics
PUNTS FEBLES
- Augment del consum de gas natural i energia elèctrica
- El trànsit és el principal consumidor d’energia a Sant Gregori
OPORTUNITATS
- Gran radiació solar, que dona un elevat potencial per la instal·lació d’energies renovables.
AMENACES
- Tendència l’increment del consum d’electricitat per habitant

10.Aspectes Econòmics
PUNTS FORTS
- Bon nivell d’ocupació (94,85%)
- Polígons industrials allunyats del nucli urbà
PUNTS FEBLES
-

Augment de la taxa d’atur

-

Disminució de la superfície agrària

-

Intensificació de les explotacions ramaderes
OPORTUNITATS

- Terciarització dels sectors, ja que actualment representa el 56% dels establiments
- 380,8 ha estan gestionades mitjançant PTGMF
- Augment del nombre de places turístiques en turisme rural.
AMENACES
-

La reducció del personal dedicat al sector primari

-

Contaminació del sòl i els aqüífers a causa de la intensificació de les explotacions
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11.Aspectes Socials
PUNTS FORTS
- Augment de la població
- Saldo migratori positiu
- El 92% dels habitatges són principals
- S’han realitzat millores en els centres educatius
- Bona oferta de serveis socials al municipi
PUNTS FEBLES
-

Un 15% dels habitatges estan en règim de lloguer

-

L’ajuntament no porta un control dels consums municipals que permeti millorar-ne la gestió
OPORTUNITATS

- Des de l’Ajuntament es pren la iniciativa per a la construcció d’habitatges de protecció oficial
- En projecte la construcció d’un Institut d’Educació Secundaria
- Moltes associacions a Sant Gregori
AMENACES
-

Insuficiència d’equipaments municipals
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1. DESCRIPTORS I PERFIL DE L’ÀMBIT D’ESTUDI
2. RESUM DIVULGATIU DE LA MEMÒRIA DESCRIPTIVA
3. PUNTS FORTS I PUNTS FEBLES

4. DIAGNOSI ESTRATÈGICA DE L’ÀMBIT
D’ESTUDI

4. Diagnosi estratègica de l’àmbit d’estudi
1. Anàlisi del Territori
h EL 65,5% DE LA SUPERFÍCIE TOTAL DEL MUNICIPI ÉS FORESTAL
L’extensió forestal ha incrementat gairebé un 10% en els darrers 15 anys de tal manera que ha
passat de tenir unes 2.927,5 ha, a tenir-ne 3.250,84 ha, representant en l’actualitat el 65,5% del
territori.
Pel que fa a la resta d’usos la superfície agrària tendeix a disminuir mentre que la superfície
urbana que inclou urbanitzacions, zones industrials, comercials i vies de comunicació s’ha
incrementat des de l’any va augmentar lleugerament fins 2002 (3%) però en els darrers anys ha
sofert un creixement major.
h EL 40,1% DEL TERRITORI TÉ UNA PENDENT SUPERIOR AL 20%
Segons el PTGC, en el capítol 3 “Sistemes de Proposta” i en concret en el punt 3.1, i l’article 9
“Directrius per al planejament urbanístic” del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, s’indica que és
necessari que el creixement urbà dels municipis es basi en un creixement compacte i a partir
del nucli central urbà i mai ocupant terrenys que tinguin una pendent superior del 20%, sempre
que això no comporti la impossibilitat absoluta de creixement dels nuclis existents.
h REALITZACIÓ DEL NOU PLANEJAMENT MUNICIPAL
Actualment el municipi de Sant Gregori està treballant en la redacció del nou Pla d’ordenació
Urbanística municipal (POUM), que substituirà les Normes Subsidiàries de Planejament
aprovades amb data de 27 de febrer de 1987.
h ES PREVEU UN CREIXEMENT POSITIU A SANT GREGORI
Actualment i segons les NNSS de 1987 s’està desenvolupant gran part del sòl residencial (42%
del total) i un 46% del sòl industrial. Aquest fet demostra que l’evolució que seguirà Sant
Gregori és de créixer com ho ha fet fins ara.
A més a més el nou POUM també aposta pel creixement per tal de donar cabuda al
desenvolupament econòmic del municipi i satisfer la demanda d’habitatges.
h

GRAN DIVERSITAT D’ELEMENTS D’INTERÈS ARQUITECTÒNIC, ARQUEOLÒGIC I
NATURAL
A Sant Gregori existeixen 4 edificacions dintre de l’inventari arquitectònic i 2 dintre de l’inventari
arqueològic catalogades com a Bens Culturals d’Interès Nacional.
A més a més el POUM del municipi inclou el catàleg del Patrimoni cultural i arquitectònic del
municipi on apareixen 5 noves categories de catalogació del patrimoni històric i cultural.
Pel que fa al patrimoni natural, no existeix cap zona PEIN a Sant Gregori però dintre del POUM
es contemplen 3 zones de gran valor natural.

2. Biodiversitat i paisatge
h EL BOSC DE RIBERA, ELEMENT REPRESENTATIU DEL MUNICIPI
El bosc de ribera a Sant Gregori compta amb una superfície de 343,8 ha que representen un
7% de la superfície total. Aquest, tot i ser minoritari, es troba en bones condicions en gran part
del tram. Es tracta d’un element representatiu del municipi per la importància dels cursos
fluvials en aquest i el seu valor ecològic, tant per a la fauna com per la seva acció reguladora
dels cursos fluvials i en episodis d’avingudes. Amb tot, s’han detectat algunes mancances en
l’estructura del bosc de ribera a les proximitats de la desembocadura de la riera de Llémena
amb el riu Ter, on caldria realitzar actuacions de recuperació i restauració de les comunitats de
ribera.
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h S’ESTÀ PRODUINT UNA DISMINUCIÓ DE LA SUPERFÍCIE AGRÍCOLA
A causa de la disminució del pes econòmic de l’agricultura en el marc econòmic de Catalunya,
a Sant Gregori, com molts altres municipis s’ha produït una disminució de a superfície agrícola.
de manera general, les primeres extensions agrícoles que s’abandonen són les que es
localitzen més lluny dels nuclis urbans i a les que l’accés és més dificultós. Així doncs, els
cultius marginals són els primers en veure’s afectats per aquest canvi en l’economia. Les
repercussions que té aquest procés és la homogeneïtzació de les masses forestals degut al
desenvolupament de comunitats vegetals i que modifiquen la configuració del territori en forma
de mosaic agroforestal, el qual li proporciona una major biodiversitat i permeabilitat ecològica.
h EXISTÈNCIA D’ESPÈCIES DE FAUNA PROTEGIDES A SANT GREGORI
A Sant Gregori, hi ha algunes espècies protegides com el musclo d’aigua dolça (Unio aleroni)
que està inclosa a l’Annex II de la Llei 3/1988, de 4 de març de protecció dels animals, de
manera que el nivell de protecció atorgat en prohibeix la caça, la captura, la tinença, el tràfic, el
comerç, la venda, la importació, l’exportació i l’exhibició pública.
A més a més hi ha algunes aus incloses en l’Annex I de la Directiva 79/409/CEE (Directiva
d’Ocells) com l’esparver (Circus pygargus) o l’astor (Accipiter genitilis).
Per altra banda, l’aligot (Buteo buteo), l’àliga marcenca (Circaetus gallicus) i el xoriguer (Falco
tinnunculus) són espècies protegides.
h DIVERSOS ESPAIS D’INTERÈS NATURAL AL VOLTANT DE SANT GREGORI
San Gregori no compta amb Espais d’Interès Natural dins del seu terme municipal, però es
troba a les immediacions de l’EIN que pertany a la Vall de Llémena: el Massís de Rocacorba i
el Puig de la Banya del Boc situats a la banda nord, a més a més està proper al Massís de les
Gavarres per la banda est del municipi.
Els tres Espais d’Interès Natural disposen de Pla de Delimitació aprovat definitivament.
h EXISTENCIA DE FIGURES DE CATALOGACIÓ I PROTECCIÓ
Sant Gregori disposa d’espais inclosos a la Directiva Hàbitats. Els més nombrosos venen
representats per les 1.297 ha que ocupen els alzinars i carrascars, tot i que les suredes també
tenen una representació significativa amb 814 ha. Altres espais inclosos dins aquesta
catalogació són les vernedes, alberedes, rius de muntanya mitjana, pinedes mediterrànies i
castanyedes.
La catalogació d’espais com a Xarxa Natura 2000 considera diversos indrets dins el terme
municipal de Sant Gregori: la “riera de Llémena” i les “Riberes del Baix Ter”.
h SANT GREGORI TÉ UN ELEVAT VALOR CONNECTOR
La gran extensió forestal que presenta el municipi de Sant Gregori juntament amb la seva
configuració de mosaic agroforestal proporcionen al territori una permeabilitat ecològica
considerable amb la que s’afavoreix la continuïtat dels fluxos ecològics a través de grans àrees.
Aquest valor connector es dóna per la banda nord del municipi, ja que per la banda sud, Sant
Gregori coincideix amb la ciutat de Girona, que per les seves dimensions i configuració
estableix una barrera física urbana pràcticament infranquejable. Amb tot, Sant Gregori permet
la connectivitat entre els espais que voregen el riu Ter i el Massís de Rocacorba situat al Nord.
A més, la connectivitat també es veu afavorida pels espais fluvials que actuen com a corredors
biològics al llarg del tram alhora que proporcionen a les espècies un espai de protecció,
alimentació i hàbitat.

3. Riscos Ambientals
h A SANT GREGORI S’HAN DETECTAT PUNTS CRÍTICS AMB RISC D’INUNDACIÓ
Les zones amb un major risc d’inundació a Sant Gregori són les properes al riu Ter. Existeix
una primera zona en la banda sud del municipi que suposa una superfície inundable de 370 ha
principalment de plantacions d’espècies corresponents a bosc de ribera i a poblaments
dispersos de caire rural.
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Una altra zona amb semblants característiques es troba al nord-oest del nucli urbà de Sant
Gregori, el que es coneix com el Pla del Corder, els Horts del Llémena i les Deveses del
Marquès, una zona fonamentalment d’ús agrícola. L’àrea inundable en aquesta zona s’estén
uns 350 m des del marge de la llera.
h SANT GREGORI PRESENTA UN ALT RISC D’INCENDI
Donat que el 64,4% de la superfície total del municipi es forestal i que es troba en una zona
amb un clima subhumit es considera que el municipi té un risc d’incendi elevat. Aquest risc és
més alt a la meitat oest, a l’entorn de la muntanya de Sant Grau on els alzinars són la
comunitat dominant. Les àrees en què el risc és moderat, es troben espècies de caducifolis i
aciculifolis.
Es per això que el municipi va redactar a l’any 2005 l’INFOCAT i a més a més compta amb
l’Associació de Defensa Forestal Muntanyes de Llémena(ADF).
h

LA MAJORIA D’INCENDIS QUE S’HAN PRODUÏT HAN CREMAT UNA SUPERFÍCIE
MENOR A 1 HA.

A partir de la dècada dels 80 tots els incendis que han tingut lloc a Sant Gregori han cremat
una superfície menor a 1 ha. Aquest fet indica una millora en la metodologia utilitzada en
l’extinció d’incendis juntament amb una millora dels mitjans de comunicació i el material
d’extinció.
L’incendi que registra una major superfície cremada va ser a l’ any 1973 amb 154 ha cremades
en la zona de Mas Sunyer.
h SANT GREGORI COMPTA AMB PLA DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL
Sant Gregori compta amb PPCM que determina els riscos i les instruccions que cal seguir en
cas d’emergència. La seva redacció va ser mitjançant un conveni entre l’Ajuntament i la
Universitat de Girona. El PPCM va ser aprovat amb data de maig de 2005.

4. Mobilitat
h SANT GREGORI ÉS UN MUNICIPI EXPORTADOR DE DESPLAÇAMENTS
Aproximadament el 55% dels desplaçaments totals es fan cap altres municipis, sent les
principals destinacions la ciutat de Girona o Salt i el laboral el principal motiu.
El 45 % restant són desplaçaments fins a Sant Gregori majoritàriament també per motiu de
treball, ja que el municipi compta amb un polígon industrial pràcticament continu a la ciutat de
Girona, on es desplacen cada dia molta població a treballar.
h GRAN DEPENDÈNCIA DEL VEHICLE PRIVAT
La utilització del transport privat es fa cada cop més notable en els desplaçaments
intermunicipals de Sant Gregori, ja que ha augmentat al voltant d’un 78% des de 1986. Aquest
comportament es repeteix per als desplaçaments interns on la utilització del vehicle privat
representa aproximadament un 76%.
Principalment, és l’àmbit laboral el que genera més desplaçaments amb vehicle privat, tant en l’
entrada com en la sortida del municipi de Sant Gregori.
Aquest fet es mostra amb l’elevat índex de motorització present a Sant Gregori, que es troba al
voltant dels 842 vehicles per cada 1.000 habitants (2005), tot i que ha disminuït respecte l’ any
2004.
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h TRÀNSIT ELEVAT PER LA GI-531
La GI-531 suporta una elevada intensitat de vehicles, segons dades de 2005 aproximadament
10.881 vehicles, dels quals un 6,7% són vehicles pesants.
Aquesta via travessa de est a oest Sant Gregori i és l’única comunicació directa del municipi
amb la ciutat de Girona.
Actualment existeix en projecte la realització d’un carril de circumval·lació que farà disminuir la
intensitat de la Gi-531 al pas per Sant Gregori.
h BONA XARXA VIÀRIA URBANA A SANT GREGORI
Tant el paviment, com la senyalització horitzontal i vertical es troben en bon estat dins de la
trama urbana de Sant Gregori, únicament s’ha detectat que existeixen zones noves
urbanitzades que manquen de voreres més amples..
Per tal de minorar la velocitat interna del municipi i així millorar la trama urbana s’han instal·lat
reductors de velocitat. Per una banda el carrer de Baix, paral·lel a l’avinguda de Girona, el qual
té aproximadament 5 passos zebra elevats distribuïts a una distància més o menys uniforme i
el carrer Serra i el carrer Argelaguet també compten amb aquestes noves instal·lacions.
h AUGMENT DEL SERVEI DE TRANSPORT URBÀ INTERMUNICIPAL
Recentment s’ha augmentat el servei de transport urbà que comunica la Vall de Llémena des
de Sant Esteve de Llémena fins a la ciutat de Girona. Tot i aquest augment del transport públic
a dia d’avui la utilització del transport públic és minoritària en els desplaçaments
intermunicipals.
h AMPLIA OFERTA DE RUTES TURíSTIQUES DE SENDERISME I BTT
Sant Gregori compta amb molts recursos turístics de senderisme i BTT. Passen per dins del
municipi dues rutes BTT que enllacen amb altres tres rutes. A més, compta amb varis itineraris
proposats pel Consell Comarcal dintre de la campanya “Gironès, terra de passeig”. Juntament
amb aquests apareixen 14 nous itineraris proposats per l’Ajuntament que completen l’ oferta
turística del municipi.

5. Balanç de l’aigua
h CONEIXEMENT DE LA QUALITAT D’AIGUA DELS POUS
El municipi de Sant Gregori disposa d’una estació de la xarxa de control de la qualitat de les
aigües subterrànies, gràcies a aquesta estació es coneix que un pou dels 3 que hi ha supera la
concentració d’amoni màxima admissible.
h ABASTAMENT D’AIGUA ASSEGURAT A SANT GREGORI
Actualment les captacions d’aigua a Sant Gregori es realitzen de la riera de la Llémena i en un
principi aquesta es troba en bones condicions per tal que l’abastament estigui garantit durant
anys.
Existeixen un total de dues captacions per donar servei a Sant Gregori i a tots els nuclis que el
conformen, excepte a Cartellà que porta una gestió independent, s’ha de sumar una captació
més que es fa des del polígon industrial de la Joeria.
h ES REALITZA UN CONTROL DE FUITES
A Sant Gregori es realitzen diferents campanyes per tal d’identificar possibles fuites, tot i que
no hi ha una periodicitat establerta entre les campanyes.
Tot i aquestes campanyes amb data de 2005, es varen registrar unes pèrdues del 20%, dada
que segons la companyia gestora es troba per sota de la mitjana, situada al voltant del 24%.
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h BONA QUALITAT D’AIGUA D’ABASTAMENT
Al municipi de Sant Gregori i als nuclis que el conformen no existeix a dia d’avui cap
problemàtica amb la qualitat de l’aigua, únicament en certes èpoques a l’ any pot augmentar la
duresa de l’ aigua
h EL PRINCIPAL CONSUM D’AIGUA A SANT GREGORI ÉS PER ÚS INDUSTRIAL
El polígon de la Joeria a l’entrada de Sant Gregori compta amb una font pròpia per abastar a
totes les indústries ubicades al polígon, que el 2004 varen consumir un total de 191.477
m3.Aquest representa un 68% del consum total. Per tal de aconseguir el consum total industrial
s’hauria de sumar amb l’originat en la xarxa d’abastament, però aquest no es pot identificar.
h AUGMENT DEL CONSUM D’AIGUA DE XARXA PER A ÚS DOMÈSTIC
Existeix una relació directa entre el creixement del consum d’aigua domèstica que s’ha produït
a Sant Gregori (18%) en el període 2001 a 2003 i el creixement de població que ha
experimentat Sant Gregori en aquests darrers anys.
h SANT GREGORI COMPTA AMB XARXA DE SANEJAMENT UNITÀRIA
La xarxa de sanejament d’aigües residuals de Sant Gregori és unitària, és a dir, no es separa
les aigües residuals de les aigües pluvials.
Aquest criteri es continua aplicant a les noves urbanitzacions, de manera que el cabal d’aigua
que entra a l’EDAR de Sant Gregori és molt superior al que seria estrictament necessari.
h SANT GREGORI COMPTA AMB MECANISMES DE DEPURACIÓ PROPIS
Sant Gregori compta amb una depuradora pròpia des de 1991 on la depuració de les aigües
residuals no és del tot satisfactòria ja que es supera la concentració de DBO.
Aquest no és l’únic mecanisme de depuració existent ja que el nucli de Taialà i l’Olivet es
troben connectades a la depuradora de Girona o el polígon industrial que compta amb una
petita depuradora.
També s’està estudiant una futura connexió entre Sant Gregori i la depuradora de Girona.

6. Contaminació Atmosfèrica
h EL TRÀNSIT INTERMUNICIPAL ÉS L’ACTIVITAT QUE GENERA MAJORS EMISSIONS
De les 543,7 tones emeses amb data de 2005 al municipi de Sant Gregori, un 99% pertanyen a
fonts difuses ( tant de trànsit urbà com interurbà), únicament la resta (1%) és originada per
fonts fixes d’ús industrial i domèstic.
Hi ha dues tipologies de fonts difuses, el trànsit urbà i l’interurbà. D’aquestes dues tipologies de
moviment és el trànsit interurbà qui genera una major quantitat d’emissions, són 357,7 tones
que representen un 66,5% de les emissions produïdes pel trànsit a Sant Gregori.
h MANCA DE DADES REFERENTS ALS GLPS I CL DE LES FONTS FIXES
Per tal d’analitzar les emissions produïdes per les fonts fixes, únicament han estat disponibles
les dades referents al consum de gas natural. Consta que a Sant Gregori es consumeixen
altres fonts com són els GLPs (butà o propà) i els combustibles líquids per fer servir sistemes
de calefacció per exemple. La manca de col·laboració per part de les companyies distribuïdores
ha fet impossible l’obtenció de dades referents al consum.
h EL CO ÉS EL CONTAMINANT MÉS EMÈS A L’ATMOSFERA
Pràcticament el 81,2% del total de les emissions produïdes en el municipi de Sant Gregori són
CO, el qual prové majoritàriament dels vehicles de benzina. Cal però tenir en compte que la
dispersió de l’atmosfera a Sant Gregori és elevada, per la qual cosa aquesta concentració de
contaminant no influeix en la qualitat de l’aire ni presenta problemes greus a la salut humana.

h ELS EFECTES GLOBALS I LOCALS DELS GASOS EMESOS SÓN MÍNIMS
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Tot i comptar amb una elevada emissió de CO degut, bàsicament, a les fonts difuses, el
municipi de Sant Gregori no compta amb problemes continus ni esporàdics de contaminació
atmosfèrica, degut a la capacitat dispersiva de l’atmosfera del municipi. Aquesta capacitat és
elevada tant per a partícules com per SO2.
A més, la distribució de la indústria en el municipi de Sant Gregori es troba relativament
allunyada del nucli urbà, i respecte les fonts difuses, són les vivendes més properes a la GI-531
les que compten amb una major concentració de contaminants degut a què és la via de
comunicació amb més intensitat de vehicles.
Fins al moment, no s’ha enregistrat cap queixa referent a emissions difuses o concentracions
puntuals de contaminació.
h BON CONTROL DE LES EMISSIONS DE LES FONTS FIXES
Un dels controls que es porta de les emissions, són dels focus industrials puntuals que es
troben dins del Catàleg d’Activitats Potencialment Contaminadors de l’Atmosfera. Les indústries
que es troben dins d’aquest catàleg tenen que complir una normativa particular, ja que són les
que tenen unes emissions més perjudicials per l’atmosfera i el medi ambient. A Sant Gregori hi
ha una indústria amb dos focus dintre d’aquest catàleg.

7. Contaminació Acústica
h MANCA DE NORMATIVA LOCAL REGULADORA DE LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA
El municipi de Sant Gregori no compta dintre de la seva normativa local amb una ordenança
reguladora de la contaminació acústica, es regeix per la normativa autonòmica i en especial per
la llei 16/2002, de 28 de juny de protecció contra la contaminació acústica.
h

S’HAN REGISTRAT QUEIXES PROVINENTS DE LES DIFERENTS FONTS
PROVOCADORES DE CONTAMINACIÓ ACÚSTICA
Dels diferents tipus de fonts de soroll identificades (puntuals, lineals i veïnals) al municipi de
Sant Gregori segons converses amb l’Ajuntament únicament s’han registrat queixes amb
l’origen la indústria Nestlé, de Girona, aquesta compta amb un grup de cogeneració que
molesta als veïns.
Respecte a les fonts puntuals, únicament són les obres les que podrien ocasionar queixes en
canvi pel que fa a les fonts veïnals es confirma que els lladrucs dels gossos són els que
provoquen un major malestar.
h

MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA, EINA BÀSICA PEL CONTROL DE LA
CONTAMINACIÓ ACÚSTICA
El mapa de capacitat acústica és una eina bàsica per tal d’identificar eficaçment la sensibilitat
acústica de les diferents zones del municipi de Sant Gregori.
Delimita clarament l’afecció de la contaminació acústica al municipi, zonificant una línia amb
una alta percepció de contaminació acústica, es tracta de la GI-531 al seu pas per dins del
municipi. Considera com capacitat moderada totes les àrees adjacents a la via i com a àrees de
capacitat acústica baixa les zones residencials.

8. Residus Sant Gregori
h AUGMENT DE LA RECOLLIDA SELECTIVA A SANT GREGORI
La recollida selectiva ha anat augmentant any rera any des de la seva implantació amb data de
1995. Des de 1998 fins a 2005 ha augmentat la seva separació en un 20,5%.
Gran part d’aquest augment es deu a la implantació de la matèria orgànica al març de 2005
fracció que en nou mesos de vida ja s’ha recollit 104.5t superant a la majoria de fraccions, fet
que demostra la gran acollida que ha tingut per part de la població.
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h

ES DETECTA UNA CERTA ESTACIONALITAT EN LA GENERACIÓ DE MATÈRIA
ORGÀNICA
Degut a la manca de dades únicament s’ha pogut analitzar la generació mensual de la matèria
orgànica des de la seva implantació amb data d’abril de 2005. Aquest estudi ha detectat una
generació estacionalitzada per la fracció durant els mesos d’estiu, principalment juliol i agost,
on la producció pot augmentar en un 50% a altres mesos.
h SANT GREGORI COMPTA AMB UNA DEIXALLERIA PRÒPIA
Des de l’ any 2005 el municipi de Sant Gregori compta amb una deixalleria pròpia degut a la
manca d’aquestes instal·lacions a la comarca per la qual cosa des del Consell Comarcal es va
optar per construir-ne una. Està gestionada per l’empresa Tirgi i dóna servei a els municipis de
la Vall de Llémena amb un excel·lent resultat, per a la qual es preveu una ampliació.
h

SANT GREGORI COMPLEIX ELS OBJECTIUS DEL PROGREMIC PER LA FRACCIÓ DE
VIDRE
Segons els objectius marcats per al PROGREMIC per a l’ any 2003 i 2006 i segons les dades
disponibles més recents, que són dels anys 2003 i 2005, el municipi de Sant Gregori supera en
un 13% els objectius marcats (2006) per la fracció de vidre amb data de 2005. Pel que fa a la
resta de fraccions totes es troben per sota dels objectius, essent el paper i cartró i la matèria
orgànica els que obtenen una recollida inferior per als objectius de 2006. S’ha de dir que la
fracció de matèria orgànica ha de ser superior degut a què la seva implantació va ser a l’abril
de 2005.
Si es comparen el resultats de 2006 amb els de 2003 es detecta que el paper i cartró han
disminuït la seva separació i que els envasos lleugers han augmentat lleugerament.
h EL 90% DELS RESIDUS INDUSTRIALS PRODUÏTS SÓN NO ESPECIALS
De les 1.952 tones de residus industrials generades amb data de 2004, un 99% són residus no
especials, principalment es tracta de residus de restes d’animals que representen un 68%
respecte el total. No són residus amb complicats sistemes de valorització i eliminació i
principalment la seva eliminació es tracta mitjançant valorització externa.

9. Estructura Energètica
h MANCA DE DADES REFERENTS A GLPS I COMBUSTIBLES LÍQUIDS
A l’hora d’analitzar l’estructura energètica del municipi de Sant Gregori s’han detectat certes
manques d’informació per part de les companyies distribuïdores. Per una banda referents al
consum de GLPs per a ús domèstic i industrial i per l’altra banda la quantitat de combustibles
líquids consumida per a fonts fixes, essent també l’ús domèstic i principal. Aquests
combustibles es solen utilitzar per a sistemes de calefacció.
h AUGMENT SUBSTANCIAL DEL CONSUM DE GAS NATURAL I ENERGIA ELÈCTRICA
L’augment de població que ha patit el municipi de Sant Gregori en els darrers anys ha fet
créixer el consum energètic del municipi. El gas natural ha passat de 5.147 Milers de kWh
(1999) a 8.179 Milers de kWh l’any 2004, això suposa un creixement del 60% sent el consum
domèstic el que registra un major creixement. Aquest augment ve acompanyat d’un augment
del nombre d’abonats, d’un 64% des de l’any 1999.
Pel que fa al consum d’energia elèctrica també es dóna una situació similar on en el pas de l’
any 2000 a 2003 el consum ha augmentat al voltant d’un 28,4%, essent el consum domèstic el
que ha registrat un augment del 33,5% en front de l’ús industrial que registra un creixement del
27,5%.
h

EL 50% DE L’ENERGIA CONSUMIDA A SANT GREGORI PROVÉ DELS
COMBUSTIBLES LIQUIDS DESTINATS A TRANSPORT
Els combustibles líquids amb un 50% del consum total principalment a causa del transport,
seguit de l’energia elèctrica que representen un 40% del consum total de combustibles, gas
natural (10%).

Agenda 21 local de Sant Gregori
Document II: Diagnosi estratègica

51

Existeixen dos modalitats de transports al municipi, dels quals el 70,2% del consum total es
consumeix en els desplaçaments intermunicipals mentre que el 29,7% ho fa amb els
desplaçament dins de la trama urbana.
h

L’ENLLUMENAT PÚBLIC REPRESENTA UN 77% DE L’ENERGIA TOTAL COSUMIDA
PER LES ENTITATS MUNICIPALS
El consum que realitzen les dependències municipals utilitzen bàsicament dues fonts d’energia,
el gas natural amb una representació del 13% del consum total i l’energia elèctrica, amb un
88% del consum total.
D’un consum aproximat de les dependències municipals l’any 2004, de 1.500 kwh, l’enllumenat
púbic representa un 77% del consum total, seguit dels equipaments esportius (polisportiu i
piscina), que representen el 38,5% del consum total.
h

IMPLANTACIÓ D’ENERGIES RENOVABLES I MESURES D’EFICIENCIA ENERGÈTICA
A SANT GREGORI
Amb la instal·lació de plaques solars al pavelló municipal, l’Ajuntament de Sant Gregori està
apostant per les energies renovables. Es tracta de 11 col·lectors solars que s’espera que donin
una superfície total d’absorció de 27,5 metres quadrats. Això i l’ajuda de dos acumuladors
verticals amb serpentí solar ajuden a produir més del 60% de l’aigua calenta que es consumeix
als vestidors del polisportiu.
A més a més, recentment l’Ajuntament de Sant Gregori ha substituït totes les bombetes de
vapor de mercuri per les de vapor de sodi dins del nucli urbà, però encara queden zones amb
vapor de mercuri, com per exemple els diferents nuclis agregats i la zona del casc antic de Sant
Gregori.
A més a més existeix una instal·lació de geotèrmica al camp de futbol que abastarà d’energia a
la sala polivalent que actualment es troba en construcció.

10. Aspectes Econòmics
h SANT GREGORI COMPTA AMB UN BON NIVELL D’OCUPACIÓ
Dins de la població activa, el 94,85% es trobava ocupada i un 5,15% estava a l’atur (66
habitants amb data de 2001). La renda disponible es situa entre els 12.000 i 13.000€ per
habitant.
El sector dels serveis és el que ofereix més llocs de treball, amb diferència respecte a la resta
de sectors (788 treballadors) que representen un 65% dels llocs de treball total. Per sota dels
serveis, segueix l’oferta laboral del sector industrial, amb 246 treballadors, i una representació
d’aproximadament el 20%.
h AUGMENT DE LA TAXA D’ATUR EN ELS DARRERS ANYS
Actualment, el nombre de persones aturades és de 55 amb data de 2006. Aquest valor s’acosta
al màxim obtingut l’any 1994 amb 57 persones en l’atur, essent el sector serveis el que registra
un major nombre d’aturats, seguit del sector de la indústria i la construcció. Tal i com s’ha vist
anteriorment aquest dos són els sectors que més llocs de treball generen a Sant Gregori.
h DISMINUCIÓ DE LA SUPERFÍCIE AGRARIA
S’ha detectat una notable disminució de la superfície agrària l’ any 1999, dada que en
l’actualitat no s’ha pogut analitzar per la manca de dades.
A l’any 1999 hi havia una superfície agrària total de 1.984 ha, i tenint en compte l’evolució, ha
disminuït un 43% respecte la superfície que hi havia l’any 1989. Aquesta reducció del terreny
es deu, bàsicament, a què les superfícies agràries han estat abandonades, ja que les
oportunitats de treball en els sectors de la construcció i serveis han augmentat
considerablement (amb un 46% i un 35% respectivament en 5 anys).
h INTENSIFICACIÓ DE LES EXPLOTACIONS RAMADERES
El nombre d’explotacions ramaderes ha disminuït considerablement des de 1982 fins a les
dades més actualitzades amb data de 2006. Aproximadament s’han dividit per sis el nombre
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d’explotacions, però el nombre de caps ramaders al municipi ha augmentat, multiplicant-se per
3. Aquest procés es deu a què cada cop les explotacions són més intensives i tenen capacitat
per a més caps de bestiar, juntament amb el fet que es necessita menys personal per a la
mateixa explotació degut a la incorporació de noves tecnologies.
En l’actualitat, el grup més nombrós és el porcí amb una representació del 52% seguit de
l’aviram amb una representació del 29%.
h

SANT GREGORI COMPTA AMB 230,8HA GESTIONADES MITJANÇANT PLANS
TÈCNICS
A Sant Gregori hi ha 3.158,94 ha de forestal privades, de les quals 380,8 ha estan gestionades
per 4 PTGMF (Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestal). El bosc forestal privat privades al
municipi representa un 99,7% del total de boscos. Cal esmentar que no hi ha cap parcel·la que
es gestioni mitjançant un Pla Simple de Gestió Forestal.
També existeix una altra eina els anomenats Pla Simple de Gestió Forestal aplicables per a
finques de menys de 25 ha però al municipi de Sant Gregori no hi ha instaurat cap pla
d’aquests.
h

A SANT GREGORI PREDOMINEN ELS SUBSECTORS DE TRANSFORMACIÓ DE
METALL I LA PRODUCCIÓ ALIMENTARIA
El sector indústria és el segons que genera més llocs de treball a Sant Gregori, en els 3
polígons industrials ubicats dins del seu terme municipal. D’entre les principals activitats que es
desenvolupen són la transformació de metall i la producció alimentaria els que representen un
30% del total d’establiments. Seguidament apareix l’edició de mobles amb un 25%.
h

GRAN OFERTA DE PLACES DE TURISME RURAL A SANT GREGORI

A Sant Gregori existeixen un total de una casa rural, dues cases de colònies i dues
instal·lacions més classificades com a altres tipus de turisme, totes sumen un total de 147
places turístiques, sent les cases de colònies les que representen un 76% de l’oferta total.
A més a més, segons converses amb l’Ajuntament de Sant Gregori existeixen en projecte
l’obertura de 4 noves cases rurals en els propers mesos que augmentarien l’oferta turística del
municipi.

11. Aspectes Socials
h SANT GREGORI HA SOFERT UN IMPORTANT AUGMENT DE POBLACIÓ
Sant Gregori ha augmentat la seva població en aproximadament un 93% des de 1975, del qual
un 34% s’ha produït en l’ultima dècada analitzada de 1995 a 2005. Aquest creixement ha
superat tant la mitjana de la comarca del Gironès com de la província de Girona.
La principal causa d’aquest creixement és la immigració que en els anys temps existeix a Sant
Gregori. Amb data de 2004, aproximadament, es registrava una immigració de 200 nous
habitants al municipi, un 72% dels quals provenia de la mateixa comarca del Gironès cercant
una major qualitat de vida i allunyant-se de la ciutat de Girona.
h EL 92% DELS HABITATGES SÓN PRINCIPALS
Sant Gregori no és un municipi turístic, aquest fet es detecta amb que el 92% del total
d’habitatges són principals i tant sols un 3% es destinat per a usos secundaris o vacacionals.
El nombre d’habitatges principals ha sofert canvis importants des de 1988, doncs ha
experimentat un augment molt important, d’un 75%.
Pel que fa al nombre d’habitatges buits, aquests representen un 5% del total, dada menor que
la província de Girona 11% i que la mitjana de Catalunya 13%.
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h

L’AMPLI VENTALL DE SERVEIS SOCIALS QUE S’OFEREIXEN AL MUNICIPI
PERMETEN SATISFER LA DEMANDA

L’aparició del Consorci de Benestar Social ha permès la creació d’una Unitat Bàsica
d’Assistència Social Primària (UBASP) a Sant Gregori amb un assistent social i un educador
social, cosa que ha fet ampliar els serveis socials al municipi.
Actualment Sant Gregori compta amb Servei d’Ajuda a domicili, Servei de teleassitència,
Escola de pares i mares i adolescents, Consell Consultiu de Gent Gran, Ajuts transport
adaptats i Xec servei, tots aquests són serveis socials que permeten satisfer les demandes de
Sant Gregori i de tota la Vall de Llémena.
h MILLORA DE L’OFERTA EDUCATIVA
Les principals entitats educatives es troben a Sant Gregori, tal com el CEIP Agustí Gifré on
acudeixen la majoria dels alumnes de la Vall de Llémena, actualment s’han fet obres dins
d’aquesta entitat per millorar el seu servei. Totes aquestes modificacions permetran millorar
l’oferta educativa de Sant Gregori.
A més a més compta amb diferents entitats que integren l’ensenyament no formal tal com:
escola de música i l’acadèmia d’angles, entitat privada anomenada “The Language Center” i
recentment s’ha obert una altra “kids englis school”.
h COMPLERTA XARXA ASSOCIACITIU I BON NOMBRE D’EQUIPAMENTS MUNICIPALS
Al municipi de Sant Gregori existeixen un total de 33 entitats encarregades de desenvolupar
activitats culturals, esportives, educatives i d’altres índoles durant tot l’any. El major nombre
d’associacions pertany al grup de les entitats culturals.
L’Ajuntament de Sant Gregori s’encarrega de cedir-los locals pel seu bon funcionament, moltes
de les quals es troben ubicades al Centre Cívic.
Pel que fa als equipaments municipals, l’Ajuntament de Sant Gregori es troba complert
d’infraestructures esportives (pista de bàsquet, camp de futbol, piscina, pavelló polisportiu i
pista de tennis) i d’equipaments culturals tal com el centre cívic, casal de gent gran, casal jove,
biblioteca municipal, emissora municipal i la Llar d’infants “Els Escarlets”.
h

ELS CRITERIS AMBIENTALS UTILITZATS EN LA GESTIÓ MUNICIPAL SÓN
ESCASSOS
L’Ajuntament de Sant Gregori no realitza un control dels consums energètics i d’aigua que es
realitza a les diferents dependències municipals, tampoc compta amb un protocol establert en
la utilització del criteris ambientals que cal seguir en matèria de compres, tant pel propi
Ajuntament, com per a la resta de dependències municipals, pel mobiliari urbà o concursos
públics entre d’altres.
No obstant, s’estan realitzant petites actuacions, tal com la potenciació de les energies
renovables o el Pla de papereres en totes les dependències per potenciar el reciclatge.
Tots aquests aspectes normalment es regulen mitjançant una ordenança de medi ambient,
però el municipi de Sant Gregori no compta amb aquesta eina normativa.
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