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1. INTRODUCCIÓ
1.1. Introducció.
El Document Ambiental Estratègic de la Modificació Puntual del POUM de Sant Gregori (Gironès) per
objecte incorporar en el planejament vigent diverses modificacions per ampliar zones d’equipaments,
requalificació de diverses parcel·les de sòl urbà o urbanitzable i sobre tot crear una nova figura
normativa de manera que les activitats extractives, una vegada finalitzades, es porti a terme la seva
restauració per convertir-les en noves zones humides.
Aquest Document Ambiental Estratègic es redacta tal i com es demana en la legislació urbanística
vigent, d’acord amb l’article 101 i 106 del Decret 1/2010, del 10 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament
de la Llei d’Urbanisme.
Aquesta Modificació Puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sant Gregori es redacta
per tal d'incorporar, a més de diversos canvis d’usos en el sòl urbà i urbanitzable, aquesta nova
orientació de com restaurar les diverses extractives que hi ha en el municipi, sobre tot les més
properes a la llera del Ter.
Urbanísticament el municipi de Sant Gregori ve regulat pel POUM (Pla d'Ordenació Urbanística
Municipal) aprovat definitivament el 21 de juliol de 2010 i publicat al DOGC núm.5481 al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya en data de 21.03.2011.
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1.2. Legislació
Aquest document correspon al document ambiental que ha d’acompanyar la Modificació Puntual del
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Sant Gregori. L’obligació de la redacció d’aquest
document ambiental estratègic ho trobem en la legislació urbanística vigent i mes concretament en
l’article 117 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme.
Aquest article, anomenat Modificació dels instruments de planejament urbanístic diu en el seu punt 1
“S’entén per modificació del pla d’ordenació urbanística municipal la introducció de qualsevol tipus
de canvis en les seves determinacions, inclosos els canvis en la classificació del sòl i els sistemes
generals”
I per altra part en el punt 3 diu que “la tramitació de les modificacions dels plans urbanístics se subjecta
al mateix procediment que la seva formació”, de manera que queda clar que cal redactar, d’acord amb
la llei 21/2013 de 9 de desembre d’avaluació ambiental, un Document ambiental estratègic (DAE).
Per la seva part, l’article 106 del Reglament parla sobre la “Informació pública de l’avanç de
l’instrument de planejament”. L’apartat d) del punt 2 parla sobre l’informe ambiental preliminar ara
anomenat Document Ambiental Estratègic, a presentar:
“Si l’instrument de planejament està sotmès a avaluació ambiental, l’avanç de l’instrument de
planejament ha de contenir un informe ambiental preliminar per tal que l’òrgan ambiental pugui
determinar l’amplitud, nivell de detall i grau d’especificació de l’informe de sostenibilitat ambiental.
Sens perjudici del què pugui establir la normativa sobre avaluació ambiental de plans i programes,
l’informe ambiental preliminar ha de contenir els aspectes assenyalats en les lletres a i b de l’article
70 d’aquest Reglament.”
La llei 16/2015 del 21 de Juliol de simplificació de l’activitat administrativa de l’administració de la
Generalitat i dels Governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, en l’apartat 6 de la
disposició addicional vuitena estableix els supòsits d’avaluació ambiental estratègica (ordinària i
simplificada)., on es determina que:
b) Són objecte d’avaluació ambiental estratègica simplificada:
Primer. Els plans directors urbanístics i les normes de planejament urbanístic.
Segon. Els plans parcials urbanístics i els plans especials urbanístics en sòl no urbanitzable
no inclosos en l’apartat tercer de la lletra a en el cas que desenvolupin planejament urbanístic general
no avaluat ambientalment o planejament urbanístic general avaluat ambientalment si aquest ho
determina.
Tercer. Les modificacions dels plans urbanístics dels apartats primer i segon que constitueixin
variacions fonamentals de les estratègies, les directrius i les propostes o de la cronologia del pla que
produeixin diferències en els efectes previstos o en la zona d’influència.
Quart. Les modificacions dels plans urbanístics que són objecte d’avaluació ambiental
estratègica ordinària que no constitueixin variacions fonamentals de les estratègies, les
directrius i les propostes o de la cronologia del pla, però que produeixin diferències en els
efectes previstos o en la zona d’influència.
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En aquest cas correspon a aquest quart supòsit.
Així mateix l’article 29 de la llei 21/2013 Sol·licitud d’inici de l’avaluació ambiental estratègica
simplificada determina el contingut que han de tenir i es diu:
1. Dins del procediment substantiu d’adopció o aprovació del pla o programa, el promotor ha
de presentar davant l’òrgan substantiu, juntament amb la documentació exigida per la legislació
sectorial, una sol·licitud d’inici de l’avaluació ambiental estratègica simplificada, acompanyada de
l’esborrany del pla o programa i d’un document ambiental estratègic que ha de contenir, com a mínim,
la informació següent:
a) Els objectius de la planificació.
b) L’abast i el contingut del pla proposat i de les seves alternatives raonables, tècnicament i
ambientalment viables.
c) El desenvolupament previsible del pla o programa.
d) Una caracterització de la situació del medi ambient abans del desenvolupament del pla o
programa en l’àmbit territorial afectat.
e) Els efectes ambientals previsibles i, si és procedent, la seva quantificació.
f) Els efectes previsibles sobre els plans sectorials i territorials concurrents.
g) La motivació de l’aplicació del procediment d’avaluació ambiental estratègica simplificada.
h) Un resum dels motius de la selecció de les alternatives previstes.
i) Les mesures previstes per prevenir, reduir i, en la mesura que sigui possible, corregir
qualsevol efecte negatiu rellevant en el medi ambient de l’aplicació del pla o programa, tenint en
compte el canvi climàtic.
j) Una descripció de les mesures previstes per al seguiment ambiental del pla.
Així doncs, el present Document Ambiental Estratègic es redacta seguint aquesta normativa.
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2.- DETERMINACIÓ DELS REQUERIMENTS AMBIENTALS SIGNIFICATIUS
2.1. Descripció dels aspectes ambientalment rellevants
1. Situació geogràfica
El terme municipal de Sant Gregori s'estén a la riba esquerra del Ter, des de la riera de Sant Climent
fins a la ciutat de Girona. El 1974 se li va segregar el sector més pròxim a Girona (3,5 km2), amb el
nucli de Sant Ponç de Fontajau, i part dels antics termes parroquials de Taialà i Domeny, amb els quals
assolia una superfície municipal de 52,8 km2. Es troba en el sector nord de la comarca del Gironès.
Inclou també els pobles de Cartellà, Sant Medir, Ginestar, Constantins i part dels nuclis de Taialà i
Domeny
El límit meridional del terme coincideix amb el curs del Ter, que el separa dels municipis de Bescanó i
Salt. Els límits municipal són:
Al nord amb Canet d’Adri i Palol de Revardit
Al sud amb Salt i Bescanó
A l’est amb Sarrià de Ter, Girona i Sant Julià de Ramis
A l’oest amb Sant Martí de Llémena i Sant Julià del Llor i Bonmatí (riera Sant Climent).
La riera de Llémena travessa el terme prenent la direcció de nord-oest a sud-oest, deixant a ponent,
un espai més muntanyós que arriba fins a la serra de Sant Grau i, a llevant, un ampli territori de menys
alçada i més planer que té usos agrícoles anomenat pla de Sant Gregori.
El municipi té una extensió de 49,17 km2 i el poble es troba a la cota 112 sobre el nivell del mar, l’any
2.019 tenia una població de 3.817 habitants, el que dona una densitat de població de 77,58 hab/km2.
Pel que fa a l’economia del poble hi ha una forta dependència de la ciutat de Girona, ja que en part el
poble ha passat a ser un poble dormitori de la gent que treballa a la ciutat. L’agricultura havia tingut
una forta importància en el poble; predominen els conreus de secà, amb conreus de cereals, farratge,
gira-sol i, també, arbres fruiters (pereres, pomeres i avellaners) i hortalisses. Hi té una certa
importància la ramaderia, amb cria de bestiar porcí, boví, oví i avicultura; cal esmentar també
l’apicultura. Aquest predomini de les activitats del sector primari havia estat limitat per la introducció
d’algunes indústries de pinsos, d’embotits, de xocolata i cafè, i per la utilització de determinades zones
per a la construcció de barris d’habitatges per a acollir la població immigrada de l’àrea industrial de
Girona. Malgrat el creixement experimentat Sant Gregori manté en bona part el caràcter rural
tradicional.
Les principals vies d’accés a Sant Gregori són:
- Pel límit oriental del municipi circula l’AP-7 de la Jonquera cap a Tarragona, que té una sortida
que dona accés al poble (Girona Oest).
- També travessa el terme, per la riba esquerra de la riera de Llémena, una carretera local que
des del nord de la ciutat de Girona i surt des de la carretera N-II de Girona a la Jonquera arriba fins a
les Planes d’Hostoles, per Sant Martí de Llémena. D’aquesta carretera local en surt una altra vers
Canet d’Adri i altres ramals que duen a diferents indrets del terme.
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Zona projecte

3. Relleu
Sant Gregori forma part de la unitat fisiogràfica de la Serralada Transversal i determina l’acabament
d’aquest 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.
En general el terreny del terme és accidentat a la dreta de la riera esmentada pel puig de Sant Grau. El
sector de l’esquerra de la riera de Llémena és predominantment pla, llevat de l’extrem NW, on arriben
els darrers contraforts de la serra de Rocacorba.
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. El punt més enlairat del terme
correspon al Puig de Sant Grau (cota 449,6 m), i el punt més baix, a l’entorn del Ter, es troba a la cota
95.
Dins el terme hi trobem una certa dicotomia entre tot un sector de relleu més accidentat que el trobem
sobre tot al nord a l’entorn de Cant d’Adri (continuïtat amb l’orografia pròpia de la Garrotxa) i tot el sector
de Sant Grau a ponent, i totes les zones de relleu més planer com correspon a les valls de la Llémena
i del riu Ter i que correspon precisament a on es troba emplaçat el nucli urbà.
Dins el municipi hi ha nombrosos sectors amb pendent superior al 20% i que els trobem sobre tot al
nord i a ponent, mentre que les zones més planeres les trobem a les parts baixes més properes a
l'estrany o en bona part del pla de Mata, a on els indrets amb pendents accentuades hi són presents
però de manera més puntual.
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4. Geologia
Tot aquest sector de la vall de Llémena pertanyen a l'extrem sudoriental de la Serralada Transversal.
El substrat geològic està format per gresos, margues i roques calcàries que es van sedimentar en una
conca de la mar eocena que aleshores hi havia en aquesta contrada. L'orogènia alpina que va aixecar
el Pirineu, va alçar també aquest fons marí, que, després en el període de distensió del plegament es
va fracturar en una sèrie de falles que han fet aflorar, al sud de la Vall, els materials antics del sòcol
primari: esquistos i granits, que configuren la Serra de Sant Grau, mentre que la resta els materials
sedimentaris presenten desnivells i cingles.
La geomorfologia del territori s’estructura en tres parts fonamentals:
- L’àrea est del terme municipal, hi trobem una continuïtat dels materials procedents de la
Garrotxa amb predominància de conglomerats, gresos i lutites formant la serralada alpina amb
plataformes estructurals esglaonades i cingleres, tot i que a Sant Gregori el relleu propi d’aquesta unitat
no presenta formacions de grans dimensions degut a l’existència de les superfícies d’aplanament.
Aquesta és la zona on es troben els nuclis de Sant Medir i Cartellà.
- La meitat oest del municipi correspon a un massís d’origen metamòrfic de formes suaus i amb
superfícies d’erosió. Aquí hi trobem la muntanya de Sant Grau, que compta amb uns pendents
superiors al 40% en la major part del seu domini. També hi trobem sectors de relleu més planer al
nord de Constantins. Aquest massís metamòrfic es troba combinat amb els massissos granítics de
formes suaus i amb superfícies d’erosió que es localitzen al sud del terme municipal i amb dominància
de granodiorites i parcialment coberts per materials més recents, fruit de la sedimentació fluvial.
Un sector de relleu planer que correspon les depressions, valls i vessants reblertes per dipòsits
recents amb derrubis indiferenciats, per on discorre la llera dels rius Ter i Llémena i que s’ha format a
causa de la sedimentació de materials al·luvials.
Destacar al sector nord del terme, a l’entorn de la vall de Llémena, en concret a la zona de Cartellà i
Sant Medir, la presència de formes de relleu volcànic on s’identifiquen cons volcànics amb cràter o
sense i colades. Els materials principals que formen aquestes colades són basanites amb leucita
intersticial.
Les tipologies de materials geològics presents en el terme són:
PEcga: alternança de conglomerats, gresos i argiles. Formen seqüències granocreixents i
estratocreixents. Cap a sostre de la unitat augmenta la bioturbació i el contingut fossilífer
principalment representat per nummulits. Als afloraments més meridionals els gresos contenen
glauconita. El contacte inferior és transicional amb la unitat PEmb, mentre que el contacte superior és
discordant amb la unitat PEgl. Ambient sedimentari perideltaic i deltaic. Edat: Lutecià Inferior -Bartonià
Inferior. Els trobem en tot el sector est del municipi
NMPcg conglomerats, gresos i lutites. Dominen les fàcies massives encara que hi ha fàcies
amb estratificació encreuada i gresos amb estructures sedimentàries. També s'hi troben
intercalacions de material volcànic (lapilli) i petits nivells carbonatats. Contenen fòssils: gasteròpodes,
molars, bivalves i mol·luscs. Potència, segons diversos sondeigs, de 100 m. Ambient sedimentari
al·luvial- fluvial. L'àrea font predominantment calcària. Els nivells carbonatats s'han interpretat com a
calitxs. Edat: Miocè- Pliocè. Correspon a bona part del sector central del terme per sobre del poble de
Sant Gregori
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mr_ÇOrei: esquists biotítics. Corresponen als materials de la unitat ÇOrei amb metamorfisme
regional. Edat del metamorfisme regional: Carbonífer Permià. Ho trobem en el sector de ponent del
terme
mr_Orq: quarsites. Corresponen als materials de la unitat Orq afectats per metamorfisme
regional hercinià. Edat del metamorfisme: Carbonífer- Permià. Els trobem en el sector sud-oest del
terme
Qac: Graves amb matriu sorrenca i argilosa. Agrupa els materials de peu de mont (derrubis de
pendent i fàcies proximals de ventalls al.luvials) recolzats als relleus principals i que formen
acumulacions importants. La seva composició litològica depèn de la del relleu associat. En general
consisteixen en fragments angulosos inclosos en una matriu d'argiles, generalment vermelles.
Corresponen a dipòsits de tipus mixt: col.luvials i al.luvials. Edat atribuïda: Holocè recent.
Qtd: Llims arenosos de color ocre i gris amb còdols dispersos. Se situen entre 9 i 12 metres
respecte de la cota del riu. S'interpreten com a terrasses fluvial degradades, ja que l'escarpament ha
estat erosionat. Podrien correlacionar-se amb les terrasses Qt2 o Qt3. Edat: Plistocè superior- Holocè.

PEcga
Qac
NMPcg
mrOrq
Qvç
Qtd
mrÇOrai

Plànol geològic del municipi de Sant Gregori (Font ICGC)

Pel que fa a les zones d’interès geològic, dins dels límits del terme municipal no hi trobem cap zona
d’especial protecció geològica com poden ser geòtop o geozones, ni tampoc zones d’interès
paleontològic (presència de fòssils)
Destacar la presència dins del terme municipal de diverses activitats extractives, concentrades sobre
tot a l’entorn del riu Ter i la seva plana al·luvial d’on s’extreuen sobre tot sorres i graves.
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Activitats extractives:
A Sant. Gregori hi ha implantades diverses activitats extractives, localitzades sobre tot resseguint el
curs del riu Ter i que s’extreuen, sobre tot àrids (graves i sorres).
Les que es trobaven en zones de domini públic hidràulic són les que comportaven un impacte ambiental
més elevat degut a l’afectació de les aigües del riu i als talls en el territori que comporten aquests tipus
d’activitats. Actualment, la major part de les activitats localitzades en zones de domini públic hidràulic
han finalitzat la seva activitat però malauradament encara queden algunes sense acabar la seva
restauració.

Activitats extractives en el municipi (Font HIpermapa)

5. Edafologia:
A Sant Gregori, els diferents tipus de sòls que hi podem trobar, a grans trets i d’acord amb la
classificació USDA, són els entisòls i inceptisòls.
- Entisòls: Són els sòls que trobem més íntimament lligats a la llera del riu Ter i de la Llémena
i la seva plana d’inundació. Es tracta de sòls amb perfil poc o gens diferenciat perquè el material que
els forma és d’acumulació recent. Agrupa sòls que són poc evolucionats amb un nivell de meteorització
molt baix i amb un desenvolupament dels horitzons escàs o nul. Aquest lleuger o nul desenvolupament
d’horitzons pot explicar-se perquè el temps de formació del sòl ha estat massa curt, perquè el sòl es
troba en posicions geomorfològiques que afavoreixen l’erosió i el rejoveniment continuat del perfil per
pèrdua de materials o bé perquè la posició permet el dipòsit d’aportacions freqüents de materials
al·luvials o col·luvials, que enterren els materials en fase d’edafització. Els trobem en el sector de ponent
del terme i són del tipus Orthent, mentre que al sud hi trobem del tipus Orthent que són poc aptes per
a la vegetació, no tenen un perfil diferenciat i es formen bàsicament per materials rocallosos grollers
amb un primer horitzó orgànic reduït.
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- Inceptisòls: són sòls també poc evolucionats, més desenvolupats que els entisòls però menys
que la majoria dels altres ordres. Es poden definir doncs com a sòls amb un grau de desenvolupament
baix o mitjà. Presenten un perfil AB2C, o bé A úmbric C. Només tenen un horitzó desenvolupant-se
degut a la seva joventut. En general, s’hi localitzen inceptisòls, de tipus xerorthent, poc profunds i
pedregosos, i xerochrept, més profunds i generalment ocupats per boscos d’alzines o camps de conreu
si s’ha eliminat el bosc. Els trobem a les zones menys afectades per la dinàmica hidràulica del riu Ter i
per tant més allunyades del mateix. A la zona del projecte són els que trobaríem a la part nord del
terme, als contraforts de la muntanya de Sant Grau, on el relleu és més abrupte.

6. Aigües subterrànies (Hidrogeologia)
Ter Podem trobar fins a 4 unitats hidrogeològiques dins el terme municipal com són:
1/ Massa d’aigua subterrània de la Selva, on la litologia dominant és detrítica no al·luvial i
presenta uns aqüífers lliures i confinats amb predomini d’aquest darrer. La piezometria és coherent amb
la topografia i el sentit general és de nord-est i sud-oest. La trobem al sud de Sant Gregori, seguint el
curs del Ter. L’aqüífer manté una relació amb els cursos fluvials superficials dels que predominen els
cursos influents/efluents variables. No existeixen zones humides dependents i les fàcies bioquímiques
són bicarbonatades càlciques.
2/ Massa d’aigua subterrània del Montseny-Guilleries, i amb una litologia dominant de granits
del paleozoic. Es tracta d’aqüífers lliures i confinats associats, amb una circulació dominant de tipus
porós. La tipologia predominant de relació superficial són els cursos predominantment efluents i sense
zones humides dependents. Les fàcies hidroquímiques són bicarbonatades càlciques.
3/ A l’extrem est hi trobem la massa d’aigua de Banyoles, amb una litologia dominant de roques
carbonatades i els aqüífers es caracteritzen per ser lliures i confinats, amb predomini d’aquests darrers.
El tipus de circulació dominant és porosa. La relació superficial dominant es dóna amb els cursos
influents/efluents variables. Les fàcies hidroquímiques són bicarbonatades càlciques. No correspon a
cap aqüífer protegit pel Decret 328/88 d'11 d'octubre.
4/ A l’entorn dels cursos fluvials com la Llémena, el torrent del Gàrrep o la riera de Bullidors hi
trobem l’aqüífer fluviovolcànic de la Garrotxa, de litologia volcànica i fluviovolcànica sobre tot. Els
aqüífers són lliures i confinats associats amb predomini del lliure i amb circulació porosa. Existeix una
relació amb els cursos superficials de tipus influent/efluent variable. No es detecten zones humides
dependents i les fàcies hidroquímiques són bicarbonatades càlciques i bicarbonatades
calcicomagnèsica.
Cap dels aqüífers esmentats anteriorment es veuen afectats pel Decret 328/1988, de mesures de
protecció addicionals d’aqüífers.

7.Hidrologia
El terme municipal de Sant Gregori pertany a la conca hidrogràfica del Baix Ter la qual té una
superfície de 1.210,85 Km2. Aquesta conca hidrogràfica se circumscriu en les comarques de La Selva,
La Garrotxa, El Gironès, El Pla de l’Estany, El Baix Empordà i L’Alt Empordà.
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El riu Ter el qual transcorre pel límit sud del terme i fa de límit amb Bescanó. Però el principal curs
fluvial del terme és la riera de Llémena afluent del Ter per la seva riba esquerra i amb una orientació
nord-oest-sud-est. La seva conca s'estén pels municipis de Sant Aniol de Finestres, Sant Martí de
Llémena, Canet d'Adri i Sant Gregori formant així la unitat bàsica geogràfica de la Vall de la Llémena;
que queda limitada pel seu costat nord-oriental per la Serra de Finestres, la Serra de Portelles i el
Massís de Rocacorba i pel costat sud-occidental per la Serra de les Medes, els Cingles de Sant Roc
i la Muntanya de Sant Grau.
Aquest curs fluvial està condicionat des del seu naixement per l'envasadora d'aigua mineral Aigües
de Sant Aniol, que n'extreu una part desconeguda del seu cabal. Tot i així la qualitat de les seves
aigües és notable.
La riera de Llémena, com s’ha dit, travessa el terme prenent la direcció de nord-oest a sud-oest,
deixant a ponent, un espai més muntanyós que arriba fins a la serra de Sant Grau i, a llevant, un ampli
territori de menys alçada i més planer que té usos agrícoles anomenat pla de Sant Gregori. Tot i així
es pot considerar que la riera de Llémena divideix el municipi en tres unitats:
1. Sector entre Sant Julià del Llor i Bonmatí i Bescanó, on es localitzen alguns dels principals
cursos d’aigua de la zona com la riera de Sant Climent, el torrent de les Serres i el torrent del Bac.
2. La Vall de Llémena, per on discorre la riera que neix a la Serra de Finestres i recull les
aigües d’una superfície total de 144 km2, dels quals 16,56 km2 pertanyen al terme municipal de Sant
Gregori.
3. El Pla de Cartellà, a l’extrem est del terme, per on discorren els cursos fluvials del torrent
de Garreb la riera dels Bullidors i la riera de Xunclà, que aboquen directament al Ter.

La Llémena al seu pas per Sant Gregori
Dins el terme municipal hi ha nombroses fonts que es localitzen en zones properes als cursos fluvials,
amb una major concentració a la vessant est de la muntanya de Sant Grau, on també es realitzen gran
nombre de captacions d’aigües subterrànies, com són la Font del Bac, font del Raig, font de Can
Coromines. Una altra zona on es troben diverses surgències és al voltant de la riera de Bullidors i el
rierol de Rimau i és on se situen les fonts de la Mutra, de Bullidors, del Rimau
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Ter Ter Ter 8.Climatologia
Sant Gregori es localitza a la regió mediterrània i per això es caracteritza pel clima humit amb estius
calorosos i eixuts i pels seus hiverns suaus, però per la seva composició geografica i geomorfològica,
sobre tot la presència de la muntanya de Sant Grau i el massís de Rocacorba, el clima presenta unes
característiques concretes de clima subhumit amb una gran influència per part del clima humit
localitzat més al nord del municipi a la serra de Finestres.
El clima de Sant Gregori el podem definir com de tipus mediterrani marítim amb tendència humida i
temperada. A la comarca la mitjana anual de temperatura és de 14-15ºC i hi ha quatre mesos de calor
estival on la mitjana és superior als 20ºC, i un parell de mesos amb la temperatura mitjana compresa
entre els 5 i 10ºC. El mes més fred és el gener, amb diferència i és també el mes on generalment
s’obtenen les temperatures mínimes, tot i que la temperatura més baixa de l’any pot variar entre
qualsevol mes de l’hivern (gener, febrer o desembre). No fa un autèntic hivern com els de muntanya,
on les temperatures mitjanes són inferiors als 5ºC, no obstant el nombre de dies de glaçada (quan la
temperatura mínima és inferior als 0ºC) és de 30 a 40 dies l’any. Hi ha un salt molt considerable entre
la temperatura mitjana de la primavera o tardor (sempre la primavera és més càlida degut a les bones
temperatures del mes de juny) i la de l’estiu.
Les precipitacions atmosfèriques oscil·len entre 700 i 800 mm anuals amb una clara tendència a
disminuir en els darrers anys, per tant sense ser extraordinàriament abundants tampoc no són molt
febles. A diferència d’altres zones del clima mediterrani, l’estiu, mesos de juny, juliol i agost, no és
massa eixut amb una mitjana en aquest període entre 150 i 170 mm de pluja, però sovint són pluges
fortes i que es donen en pocs dies. La tardor és l’estació de més pluja mentre que l’estiu és la més
seca; en canvi la primavera i hivern són molt semblants. Quan plou més dies és a la primavera,
especialment abril i maig, però són pluges de poca quantitat; mentre que a la tardor les pluges són
menys nombroses però de més intensitat (màxim en un dia de 177,1 mm) i corresponen a les
situacions de vents de llevant. Les nevades i les pedregades, generalment, són escasses i hi ha anys
que no n’hi ha cap.
Pel que fa als vents tenim que predominen els vents de ponent o del sud, però els vents més intensos
(entre 5 i 7,5 m/s) bufen de SSE i de S. i que amb la proximitat del mar solen ésser humits. En general
són vents de poca intensitat, però relativament freqüents, especialment a la primavera i a l’estiu. A
l’hivern sol bufar la tramuntana (vent del nord-est) que són molt secs i freds. El percentatge de dies
de calma sol rondar prop del 33% del total, és a dir, que no es pot considerar una zona massa afectada
pel vent.
Són freqüents els episodis d'inversió tèrmica sobre tot a l’època hivern ja que en aquests mesos hi ha
un refredament més gran de la superfície del sòl i les temperatures mínimes solen baixar per sota
dels 0ºC, mentre que a l’estiu les temperatures són més suaus.

9. Qualitat de l’aire
L’àrea d’estudi es troba dins la zona de qualitat de l’aire de les Comarques de Girona (Z 8) està
formada per 3.672 Km2 i engloba uns 291.470 habitants. És una zona interior on es combinen les
zones planeres amb terreny muntanyós, que inclou les conques mitjanes de la Tordera, el Ter i el
Fluvià. Engloba, a grans trets, nuclis urbans de grandària mitjana i petita i àrees rurals. Les àrees
rurals representen la major part del seu territori, atès que menys del 20% dels municipis poden
presentar àrees urbanes. En aquesta zona hi ha una important coberta vegetal i una pluviositat bastant
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elevada, la qual cosa afavoreix el rentatge de l’atmosfera i minimitza la suspensió de partícules a
l’aire. Les condicions de dispersió depenen de la brisa canalitzada per les valls dels diferents rius i les
carenes de muntanyes.
Ter Dins el terme municipal de Sant Gregori, no hi ha cap estació de control de la Xarxa de Vigilància
i previsió de la contaminació atmosfèrica (XVPCA) i només la Generalitat disposa d'un nombre limitat
d'estacions, de manera que només es disposen dades de sectors concrets del territori català.
Tant per la tipologia del poble, municipi, amb una superfície àmplia i una densitat de població no
massa gran, envoltada de molta vegetació i la poca presència de focus contaminants de tipus
antropogènic, fa que en general, en tot el municipi la qualitat de l’aire sigui bona.
En general, en tota la zona 8, els nivells mitjans d’emissions difuses provenen sobre tot de les activitats
domèstiques i del trànsit urbà. La IMD de les vies interurbanes es caracteritza per ser arreu superior
a 2.000 vehicles per dia. En la zona 8 hi ha focus industrials aïllats (indústria química a la vall de la
Tordera, material de construcció…), però més del 75% dels municipis d’aquesta zona estan lliures
d’àrees industrials importants, com és el cas del municipi de Sant Gregori.
Dins aquesta zona 8 hi ha un mínim de 132 activitats industrials classificades com a potencialment
contaminants: un 13,6 % corresponen a indústries del tipus A (activitats força contaminants), 44,7 %
al del tipus B (menys contaminants) i 41,7% al tipus C (no contaminants). A Sant Gregori no trobem
cap activitat de classificada dins d’aquestes 3 categories.
Normalment es parla de 3 tipus de focus emissors antropogènics com són els mitjans de transport,
les activitats industrials i les fonts domèstiques.
La incidència de les diferents tipologies de focus emissors respecte al municipi en general tenim:
1/ Mitjans de transport: dins el terme municipal, no hi discorre cap gran via de comunicació,
però tenim que l’autopista AP-7 fa de límit est d’una bona part del terme. Les altres carreteres que
discorren per poble, fins i tot la GI-531 que creua el nucli urbà d’est a oest, no presenta un trànsit
especialment rellevant i menys encara una vegada superat el poble. Així la màxima incidència de la
qualitat de l’aire per la circulació de vehicles la trobem en el sector est, amb una qualitat de l’aire
mitjana-bona en les zones més properes a l’autopista, mentre que la resta la contaminació aportada
pel pas de vehicles és mínima.
2/ Activitats industrials: dins el municipi no hi ha grans sectors industrials fora del sector
industrial del Pla de la Joeria, però les activitats implantades no són especialment contaminants, però
per contra just en el límit municipal en el seu extrem est, hi ha les instal·lacions de la Nestlé que és
una activitat amb unes emissions significatives de fums i olors a l’atmosfera i que són apreciables des
de bona part del municipi.
3/ Fonts domèstiques: el municipi primer no presenta un volum de població important, no hi
ha grans concentracions habitades sinó que les àrees residencials són de baixa densitat, de manera
que la possible aportació de gasos contaminats generats per les fonts o activitats domèstiques és
molt poc significativa.

12

DOCUMENT AMBIENTAL ESTRATÈGIC.
Modificació Puntual Núm. 6 del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sant Gregori
Terme Municipal de SANT GREGORI (Gironès)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Per tant podem concloure que la qualitat de l'aire del global del municipi es valora com a mitjana-bona
per la manca de focus contaminants propers als nuclis habitats, amb excepció de l’extrem est per on
discorre l’autopista i a on hi trobem també la fabrica Nestlé. A tenir un aire per respirar de bona qualitat
hi ajuda també la bona dispersió dels contaminats que es puguin generar per la renovació de l'aire
afavorit per la climatologia present, però penalitzat en part, pels fenòmens climatològics de la inversió
tèrmica.

10/ Relació amb espais especials de protecció
Dins els límits municipals hi trobem tres espais d’especial protecció i que corresponen a:
- 1/ Espai d’Interès Natural i Xarxa Natura 2.000 de les ribes del Baix Ter (1): (codi ES5120011)
també té la consideració de Zona d’Especial Conservació (ZEC). És la zona que correspon al riu Ter i
el seu entorn, a l’extrem sud –oest del terme municipal. Es tracta d'un espai on hi ha un mosaic entre
les formacions naturals de caràcter mediterrani o edafogènic (alzinars, rouredes submediterrànies,
boscos de ribera, formacions higròfiles, ...) i les vinculades a l'activitat agrícola. La diversitat d'ambients
propicia l'existència de nombrosos hàbitats naturals, alguns dels quals prioritaris, i d'una gran riquesa
florística i faunística. El motiu d’inclusió a la Xarxa Natura 2000 és la presència d’hàbitats de l’annex I
de la Directiva d’hàbitats (Hàbitats d’interès comunitari) com Jonqueres i herbassars graminoides
humits, mediterranis, del "Molinio-Holoschoenion" , les alberedes, salzedes i altres boscos de ribera, i
també d’espècies de l’annex II de la Directiva d’hàbitats, com per exemple la llúdriga o la tortuga
d’estany.
2/ Espai d’interès Natural i Xarxa natura 2.000 del riu Llémena (2): (ES5120020) és un espai
fluvial amb boscos de ribera en bon estat i té una important funció com a corredor biològic. Destaca pel
bon estat de conservació de la seva vegetació de ribera i la qualitat de les seves aigües amb fauna
interessant. És un connector biològic entre les Muntanyes de Rocacorba i la part baixa del Ter. La
vegetació és molt variada, podent trobar a l'interior d'aquest espai des dels prats de dall montans
(Ophioglosso-Arrhenateretum) fins a vernedes (Lamio- Alnetum glutinosae). Entre la fauna a destacar,
a més de la llúdriga, el barb de muntanya i el cranc autòcton. S'ha constatat també la presència de
nàiades.
Dins el terme municipal el trobem tot resseguint el curs del riu Llémena des de l’entorn de Ginestar
fins el riu Ter i que discorre proper al nucli urbà pel sud-oest del mateix.
3/ Espai d’interès Natural i Xarxa Natura 2.000 de les Rieres de Xuclà i Riudelleques (3): (codi
ES5120023) de la tipologia d’espais d’aigües continentals i també catalogat com a ZEC. Les rieres de
Xuclà i Riudelleques són dos cursos fluvials del Gironès que recullen les aigües del Pla de Cartellà i
Canet d’Adri (muntanyes de Rocacorba) i les tributen al Ter a tocar de Girona. El caràcter mediterrani
d’aquests cursos comporta un cabal circulant irregular, molt condicionat per les precipitacions que es
produeixen durant les diverses estacions. Els trams alt i mitjà presenten un bosc de verns ben consolidat
on alberga una bona població de Barbus meridionalis.
El trobem a l’extrem nord-est del terme resseguint, en bon apart el curs del torrent de Riudecanys i el
torrent d’en Xuclà.
A Sant Gregori no hi ha cap espai inclòs a l’Inventari de Zones Humides de Catalunya.
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Destacar la presència de l’hàbitat singular, de reduïda extensió, a la zona temporalment embassada
del Prat de Castell situada a peu de la carretera de Cartellà, que porta associat una flora i fauna dels
ecosistemes aquàtics i d’aiguamoll i que per tant, és especialment destacable per la seva fragilitat i
raresa i mereix ser tingut en compte i és necessària la seva protecció.

3

2

Zones de la Xarxa Natura 2.000 dins del terme municipal (Font Hipermapa)

1
11/Vegetació
La comunitat de vegetació potencial que correspondria a la zona d’estudi d’acord amb els condicionats
geològics i bioclimàtics, seria la “Verneda amb ortiga borda, del territori catalanídic” (Lamio flexuosiAlnetum). Consisteix en una formació molt frondosa, normalment formada de dos estrats ben
desenvolupats, l’arbori i l’herbaci. Actualment només queda un a petita part d’aquests boscos, ja que
en bona part han estat transformats o eliminats per l’home que els ha destruïts o substituïts per
plantacions d’arbres, per conreus, etc.
Únicament a les zones més muntanyoses, on el relleu és més acusat i allunyant-nos de la llera del riu
Ter, la vegetació potencial correspondria a la comunitat d’”Alzinar amb marfull” (Viburno - Quercetum
ilicis = Quercetum ilicis galloprovinciale). Aquesta comunitat forestal respon força exactament a la
descripció del bosc exclerofil·le típic. És especialment ric en arbusts llenyosos i conté, sobretot a les
clarianes, força plantes lianoides. Aquests boscos es troben sovint formant petits bosquets poc aparents
en el conjunt de la vegetació, ja que el clima és poc plujós i l’alzinar no hi resisteix gaire a la pressió de
l’home. A dia d’avui encara és bastant present a bona part de l’entorn del projecte.
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La vegetació que trobem actualment a la zona del projecte difereix notablement de la vegetació
potencial, ja que es tracta d’un entorn sotmès a una elevada pressió antròpica per la situació
d’assentaments humans a tot l’entorn del riu Ter, així com per ser una zona ja tradicionalment molt
explotada per a usos agrícoles i silvícoles, o fins i tot per l’aprofitament del riu per obtenir-ne energia
hidroelèctrica.
En els indrets més planers i especialment propers al riu es pot apreciar la influència humana sobre el
territori. En aquests espais hi trobem conreus i horts lligats a masies i granges pròximes al nucli de
població. També la vegetació associada a la llera del riu Ter presenta una composició molt transformada
ja que sovint a l’estrat arbori hi trobem plàtans i pollancres, mentre que a la llera del riu i al sotabosc es
recupera la vegetació de ribera. El bosc esclerofil·le se situa en els punts de relleu més acusat i de més
difícil accessibilitat.
Si passem a analitzar, a grans trets, la vegetació actualment present dins el terme municipal,
destacaríem els següents hàbitats:


34g. Fenassars (prats de Bracypodium phoenicoides), de sòls profunds de terra baixa (1)

Són prats més o menys verds durant tot l’any, de 40 a 80 cm. d’alçària i dominats pel fenàs de marge.
El recobriment vegetal d’aquesta gramínia és molt elevat, de manera que la resta de plantes no són
gaire abundants i fan el paper d’acompanyants. Quan cessa l’activitat agrícola, el fenàs colonitza
ràpidament els sòls profunds dels camps abandonats i dels ermots i s’hi estableix durant molt de temps,
formant unes tofes denses i atapeïdes que dificulten la germinació dels arbres i dels arbustos.
Dins el terme municipal localitzem aquest hàbitat a la riba esquerra del Ter. Entre la llera del riu i els
camps cultivats del Pla d’en Bord hi ha una àmplia zona de vegetació natural amb àrees esclarissades
i on s’hi desenvolupa aquest hàbitat de fenassars, acompanyat també per algunes àrees de prats secs.
Hi abunda sobretot el fenàs (Brachypodium phoenicoides), però també hi trobem espunyidella blanca
(Galium lucidum), plantatge de fulla estreta (Plantago lanceolata), lleteresa (Euphorbia serrata),
pastanaga borda (Daucus carota), etc.
Correspon a l’hàbitat CORINE 34.26. Fenassars (prats de Brachypodium phoenicoedes), amb
Euphorbia serrata, Galium lucidum (espunyidella blanca)..., xeromesòfils, de sòls profunds de terra
baixa i de la baixa muntanya mediterrània. No està catalogat com hàbitat d’interès comunitari.
Intercalats entre aquests fenassars trobem altres hàbitats interessants de mida reduïda i sense ocupar
grans superfícies formant petits pradells d’anuals, que ocupen els espais buits dels llistonars i codolars.
Aquests pradells ocupen sempre extensions reduïdes i són integrats per herbetes de port insignificant
que passen fàcilment desapercebudes.
Són prats secs rics en plantes anuals, de vegades dominats per una gramínia perenne, el llistó. A la
primavera el llistonar és de color verd i tendre, i entremig de les tofes de llistó i de salvió, d’uns 40 cm
d’alçada, s’hi fa una munió de petites plantes anuals que no solen ultrapassar els 10 cm. A l’estiu, tots
els teròfits moren, la part aèria de les plantes perennes s’asseca en part i l’hàbitat adquireix un color
torrat pallós.
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Prats a la riba esquerra del riu Ter, en el tram final de la zona del projecte a la zona de l’inici del segon viaducte.


32u. Brolles de romaní (Rosmariunus officinalis) –i timonedes-, amb foixarda, bufalaga,...
calcícoles, de terra baixa. (2)

Correspon a un hàbitat en molts casos fruit de desforestació (com és el cas de la zona del projecte on
s’ha localitzat), tot i que també pot ocupar superfícies de manera més o menys permanents. Està
formada per matollars més o menys baixos i clars, on abunda el romaní al costat d’altres mates o
subarbustos de port semblant. N'hi ha alguna mostra a l’extrem sud del terme, entre el Ter i el nucli
urbà de Sant Gregori,
Hi abunda el romaní (Rosmarinus officinalis), acompanyat per bufalaga (Thymalea tinctoria), foixarda
(Globularia alypum), llistó (Brachypodium retusum), etc.
Correspon a l’hàbitat CORINE 32.42. Brolles dominades per romaní (Rosmarinus officinalis), calcícoles,
de terra baixa.
No està catalogat com hàbitat d’interès comunitari
32k. Bruguerars amb dominància o abundància de bruc d'escombres (Erica scoparia), silicícoles,
dels sòls profunds i poc secs de terra baixa (i de l'estatge montà) (3)
Matollars o bosquines més aviat densos, generalment d’1-1,5 m d’alçària, dominats per brucs
(ericàcies), que deixen passar força llum fins a terra. Sovint duen un estrat arbori clar i també algunes
mates i herbes disperses; com a cas especial, als bruguerars dels Prepirineus centrals hi ha un estrat
subarbustiu força dens, principalment de boixerola
Aquesta comunitat més aviat arbustiva hi ha una certa presència d’arbres com l’alzina surera (Quecus
suber) o el pi pinyer (Pinus pinea) mentre que l’estat arbustiu hi domina sobre tot el bruc d’escombres
(Erica scoparia) i el bruc boal (Erica arborea), així com la bruguerola (Calluna vulgaris), el tomaní
(Lavandula stoechas) i les estepes sobre tot l’estepa borrera (Cistus salvifolius).
Aquesta comunitat la trobem sobre tot sobre terrenys granítics, lleugerament àcids i força humits a
l’hivern i no massa secs a l’estiu.
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No correspon a cap hàbitat d’interès comunitari.
Dins el terme municipal el trobem repartit per la part central del terme, sense ocupar grans extensions
i sovint envoltat de les zones forestals d’alzines.


44d. Salzedes (sobretot de Salix alba) de terra baixa i de la muntanya mitjana. (4)

És un bosquetó caducifoli de ribera propi de les àrees més afectades per les revingudes: terrenys
codolosos o sorrencs trasbalsats per les riades, illetes de sorra del mig de les lleres, riberes molt
batudes, etc. En aquest hàbitat el salze blanc (Salix alba) és l’espècie dominant, i sovint forma claps
dins de boscos de ribera mixtos o dominats per altres arbres.
A la zona del projecte les salzedes les trobem a tot l’entorn immediat del riu Ter, situant-se a la franja
més propera a l’aigua i ocupant una major extensió a les zones situades just darrere de les rescloses
on el cabal del riu es redueix per les derivacions a séquies, i alhora punts on pot variar bruscament el
cabal del riu i la força amb què baixa l’aigua.

Vegetació de ribera del riu Ter amb domini dels salzes a l’entorn de la resclosa d’en Joga.

En aquest entorn fluvial el Ter hi trobem, a més del salze blanc (Salix alba), pollancres (Populus nigra),
tamariu (Tamarix anglica), romegueró (Rubus caesius), etc.
Es correspon amb l’hàbitat CORINE 44.1412. Salzedes (sobretot de Salix alba) de terra baixa i de la
muntanya mitjana.
Està catalogat com Hàbitat d’Interès Comunitari (HIC) 92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de
ribera, amb la categoria de No Prioritari.


44f. Vernedes i Freixenedes (de vegades pollancredes) amb ortiga morta (Lamium flexuosum),
de la terra baixa plujosa i de l’estatge submontà. (5)

Les vernedes creixen a les riberes dels cursos fluvials, on els vegetals poden gaudir alhora d’aigua en
abundància i d’un ambient frescal. Es tracta d’un bosc de ribera frondós i ombrívol format per un estrat
arbori dominat típicament pel vern, un d’arbustiu variable i un d’herbaci mesohigròfil força divers. De
clima mediterrani marítim, ocupa els marges de rius i rieres de cabal permanent amb substrats diversos,
sòls al·luvials amb nivell freàtic alt.
A la zona en estudi ubiquem aquesta comunitat principalment a la zona de la Pilastra, a la illeta que es
forma darrere la resclosa i altres entorns propers a la llera del riu Ter.
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La vegetació que hi trobem està dominada per verns (Alnus glutinosa), bedolls (Populus betula),
pollancres (Populus nigra,), freixes de fulla petita (Fraxinus angustifolia), i acàcies (Robinia
pseudoacacia), així com un sotabosc amb ortiga morta (Lamium flexuosum), vidiella (Clematis vitalva),
avellaners (Corylus avellana), esbarzers (Rubus ulimifolius), ...
Es correspon amb l’hàbitat CORINE *44.3432+. Vernedes (de vegades pollancredes) amb ortiga morta
(Lamium flexuosum), de la terra baixa plujosa i de l’estatge submontà.
Està catalogat com d’Hàbitat d’Interès Comunitari 91E0 Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno
padion), dins la categoria de Prioritari.


45c. Alzinars de terra baixa (6)

Són formacions forestals denses i ombrívoles, amb un sotabosc divers i sovint important, en què
predominen les plantes esclerofil·les. Hi són especialment freqüents les lianes que s’enfilen sobre els
arbusts i les alzines cercant la llum directa del sol. L’estrat herbaci és molt dispers, constituït per plantes
que aguanten bé la penombra.
L’alzinar de terra baixa és l’hàbitat predominant a la zona muntanyosa de Sant Grau amb un domini
gaire be absolut d’aquesta comunitat i també trobem algunes franges d’alzinar resseguint la zona més
externa del riu Ter, separant principalment la vegetació associada al riu i els camps de conreu a l’àrea
del Pla d’en Bord. Al voltant de la muntanya de sant Grau també hi trobem importants extensions de
suredes.
L’estrat arbori és format principalment per alzines (Quercus ilex), amb un estrat arbustiu dens amb
llentiscle (Pistacia lentiscus), marfull (Viburnum tinus), arboç (Arbutus unedo), aladern (Rhamnus
alaternus), d’esbarzers (Rubus ulmifolius), heura (Hedera helix), arítjol (Smilax aspera), etc. A l’estrat
herbaci hi trobem lligabosc (Lonicera implexa), galzeran (Rubus ulmifolius), esparragueres (Asparagus
acutifolius) o rogeta (Rubia peregrina) entre d’altres.
Es correspon amb l’hàbitat CORINE *45.312+. Alzinars de terra baixa, catalanoocitans.
Està catalogat com Hàbitats d’Interès Comunitari 9340 Alzinars i carrascars, com a No Prioritari.


45g. Boscos mixtos d’alzina (Quercus ilex) i pins (Pinus spp.). (7)

Bosc d’alzines i pins, amb un estrat arbustiu poc dens, dominat per arbustos esclerofil·les, i un estrat
herbaci constituït per herbes vivaces i algunes lianes. L’aspecte pot variar una mica segons el pi que
formi part de l’hàbitat. Són boscos formats per una barreja d’alzines i pins, i que corresponen sovint a
una etapa de recuperació d’alzinars antigament estassats. Al sotabosc hi predominen els arbustos
esclerofil·les i les lianes, mentre que l’estrat herbaci hi està poc desenvolupat.
Aquesta comunitat a la zona en estudi el localitzem sobretot en alguns contraforts de la muntanya de
Sant Grau (Sant Gregori), les zones més obertes i alterades així com també a les proximitats del riu
Ter, a la franja exterior del bosc de ribera que el ressegueix per l’esquerra. També el trobem en el sector
de l’extrem nord-est del terme per sobre de Sant Medir (Bosc de l’Auric).
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En el nostre cas l’estrat arbori està dominat pel pi blanc (Pinus halepensis) i alzines (Quercus ilex), i
també algun peu de roure (Quercus pubescens). El sotabos és molt dens i amb una composició molt
similar a l’alzinar de terra baixa amb presència de llentiscle (Pistacia lentiscus), marfull (Viburnum tinus),
arboç (Arbutus unedo), aladern (Rhamnus alaternus), heura (Hedera helix), arítjol (Smilax aspera),
lligabosc (Lonicera implexa), galzeran (Rubus ulmifolius), esparreguera (Asparagus acutifolius), etc.

Bosc mixt d’alzines amb pins als contraforts de la muntanya de Sant Grau a la zona del projecte.

Es correspon amb l’hàbitat CORINE 45.3123+. Alzinars amb pins (Pinus spp.) de terra baixa.
Està catalogat com Hàbitats d’Interès Comunitari (HIC) 9340 Alzinars i carrascars, concretament com
a No Prioritari.


41m. Rouredes (de Quecus pubescens) sovint amb alzines de terra baixa (8)

Rouredes de roure martinenc, o de roure cerrioide, que es troben dins del domini dels alzinars de terra
baixa; per això molt sovint s’hi barregen alzines. Al sotabosc hi predominen les plantes mediterrànies,
cosa que diferencia aquests boscos de les rouredes submediterrànies (hàbitats 41.7131+ i 41.7132+);
però també s’hi fan diverses plantes medioeuropees, pròpies dels boscos caducifolis típics.
L’estrat arbori dominat pel roure martinenc (Quercus pubescens) amb presència d’alzines (Quercus
ilex) i un sotabosc dominat per l’arboç (Arbutus unedo), el galzerà (Ruscus aculeatus), l’aritjol (Smilax
aspera), el marfull (Viburnum tinus), el sanguinyol (Cornus sanguinea) , el ginebre (Juniperus
communis)... i l’estat herbaci amb la rojeta (Rubia peregrina), l’heura (Hedera helix), el fenàs de bosc
(Brachypodium sylvaticum...).
Aquest habitat, to i no ser massa present dins el municipi, el trobem en l’extrem nord de la Costa Bruta
sovint combinat amb alzinar i alzinars amb pins.
No correspon a cap hàbitat d’interès comunitari
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42ab. Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis) amb sotabosc de brolles calcícoles, de les
contrades mediterrànies. (9)
Són boscos dominats per la presència de peus de pi blanc, sovint molt obertes, que duen un estrat
arbustiu format per matollars heliòfils, bàsicament brolles de romaní força riques florísticament. Es
desenvolupa sobre tot en terrenys calcaris.
L’estrat arbori es troba dominat de manera gaire be exclusiva pel pi blanc (Pinus halepensis) i en l’estrat
arbustiu hi trobem el romaní (Rosmarinus officinallis), el bruc d’hivern (Erica multiflora), la ginestera
(Genista biflora), la gatosa (Ulex parviflorus), l’argelaga (Genista scorpius...)
Aquest habitat, dins el terme municipal el trobem sobre tot a l’extrem nord a l’entorn del sector del
Jonquerol i la muntanya de Santa Afra i també de forma més dispersa per la part central del terme com
el bosc de can Sunyer per exemple.
Correspon a l’hàbitat d’interès comunitari de Pinedes mediterrànies (9540).


82c. Conreus herbacis extensius de secà. (A)

Correspon a extensions, sovint notables, de conreus herbacis, sobretot de cereals, amb poblacions de
males herbes que aprofiten els espais que deixa la planta cultivada; la composició de la flora arvense
és diversa i depèn més del tipus de conreu i dels tractaments agrícoles aplicats que no pas del clima
general. Sovint apareixen, entre les parcel·les, claps ben visibles de vegetació natural.
Desenvolupament principalment primaveral.
Són els conreus més abundants en el terme municipal i ocupen gaire be el 30% del terme i els localitzem
sobre tot a la part central i sud del mateix i ocupant bona part de la superfície de la plana al·luvial del
riu Ter que s’estén darrera la franja de vegetació de ribera. Acostumen a ser camps de cereals, però
també en trobem de colza i gira-sols.
Solen presentar poblacions de males herbes, de desenvolupament principalment primaveral, que
aprofiten els espais que deixa la planta cultivada. La composició de la flora arvense és diversa i depèn
més dels tipus de conreu i dels tractaments agrícoles aplicats que no pas del clima general. Les àrees
elevades i els indrets de més pendent solen portar taques de vegetació natural com és el cas que ens
ocupa. Calen terres amb poc pendent i fons de vall obertes. Els canvis que han experimentat les
pràctiques agrícoles durant els darrers cinquanta anys, sobretot a les àrees de cereals, han fet minvar
significativament la riquesa florística d’aquests hàbitats i han portat a la pràctica desaparició d’algunes
de les espècies lligades als conreus del lli i dels cereals d’hivern.
No està catalogat com hàbitat d’interès comunitari
Destacar també que a les zones properes als cursos fluvials es localitzen les plantacions de plàtans,
pollancres i els vivers de plantes llenyoses com a comunitats representatives de la presència humana.
Per altra banda, es localitzen alberedes, salzedes, freixenedes i vernedes, les quals conserven un grau
de naturalitat considerable. Aquestes plantacions d’arbres de ribera ocupen gaire be el 7% de la
superfície del municipi i les més importants són les de pollancres (Populus spp.) i plàtans (Platanus x
hispànica).
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Habitats presents en el municipi (font Hipermapa)

12/Fauna
Sant Gregori és un municipi que presenta una gran biodiversitat d’hàbitat (forestal, espais oberts,
fluvial...) el que hauria de comportar la presència d’una fauna nombrosa i molt variada i en bona part és
així, però en aquest cas es troba condicionada per la forta pressió antròpica de tot aquest entorn proper
a la ciutat de Girona i és quan en allunyem a zones més tranquil·les.
En els entorns forestals dominants en el municipi, amb presència tant dels alzinars, suredes, pinedes o
rouredes hi són comuns mamífers com el senglar (Sus scrofa), el teixó (Meles meles), la guilla (Vulpes
vulpes) i el gat mesquer (Genetta genetta), a més de certes espècies d’aus com l’esparver (Accipiter
nisus), el gamarús (Strix aluco), el tudó (Columba palumbus), el gaig (Garrulus glandarius), el picot verd
(Picus viridis), els tallarols (Sylvia sp.) i mellerengues (Parus sp.), la merla (Turdus merula) i el raspinell
(Certhia brachydactyla), hi viuen amfibis com la granota pintada (Discoglossus pictus), el tritó palmat
(Triturus helveticus) o el gripau comú (Bufo bufo). A més és una comunitat molt rica en fauna
invertebrada, on destaca la presència de l’espècie Unio aleroni al riu Llémena, un musclo d’aigua dolça
que es troba en perill d’extinció segons la IUCN (The World Conservation Union).
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En els espais oberts del municipi, sobre tot en els propers a la llera del Ter, la fauna que hi trobem és
molt destacable. Correspon a un ambient amb una bona disponibilitat de recursos alimentaris que
combinat amb les zones d’amagatall i refugi com són els boscos illa intercalats entre els conreus
afavoreix la diversitat animal. Presenta una bona diversitat d’espècies El grup de vertebrats més
nombrós és el de les aus, on hi trobaríem espècies comunes i típiques d’ambients oberts com la garsa
(Pica pica), el puput (Upupa epops), el pardal comú (Passer domesticus), l’estornell vulgar (Sturnus
vulgaris), l’oreneta (Hirundo rustica), el gafarró (Serinus serinus) o el gratapalles (Emberiza cirlus), o de
caire més forestal com les mallarengues com la blava (Parus caeruleus) o la carbonera (Parus major),
el pit roig (Erithacus rubecula), el tord (Turdus philomelos), el tudó (Columba palumbus), el rossinyol
(Luscinia megarhynchos) o el raspinell (Sylvia melanocephala), entre altres.. També caldria destacar
rapinyaires com l’aligot (Buteo buteo), el xoriguer (Falco tinnunculus), el mussol (Athene noctua) o l’òliba
(Tyto alba).
Els mamífers també tindrien una importància destacada en aquest hàbitat, més nombrós amb espècies
com el ratolí domèstic (Mus musculus), la rata negra (Rattus rattus), el talpó comú (Microtus
duodecimcostatus) o l’eriçó fosc (Erinaceus europaeus), tots ells difícils de poder observar, però també
hi són presents el senglar (Sus scrofa), la geneta (Genetta genetta), el teixó (Meles meles), la mostela
(Mustela nivalis), l’esquirol (Sciurus vulgaris), així com nombrosos quiròpters (ratapinyades).
En quant als rèptils podríem destacar la presència de sargantanes com la ibèrica (Podarcis hispànica)
o la de paret (Podarcis muralis), el llangardaix ocel·lat (Lacera lepida) o serps com la colobra llisa
meridional (Coronella girondica), la serp verda (Malpolon monspessulanus) o la serp blanca (Elaphe
scalaris), mentre que els amfibis no hi són massa presents en aquest hàbitat tot i que és fàcil trobar
algunes espècies de gripaus.
Quan analitzem la fauna associada als cursos fluvials tenim que els rius Ter i Llémena aporten una gran
diversitat al territori, sobretot de caire ictícola, i fins i tot existeixen algunes espècies impròpies de la
zona i introduïdes per l’home, com la perca americana o la carpa (Cyprinus carpio). Els peixos autòctons
que es troben a la zona són el barb de muntanya (Barbus meridionalis), el barb comú (Barbus graellsii),
la bagra (Squalius cephalus) i l’anguila (Anguilla anguilla). Altes espècies espècies pròpies d’aquest
hàbitat són el cargolet (Troglodytes, troglodytes), el rossinyol (Cettia cetti), l’oriol (Oriolus oriolus), el
picot garser petit (Dendrocopos minor), l’ànec collverd (Anas platyrhynchos), el bernat pescaire (Ardea
cinerea), o l’esplugabous (Bubulcus ibis). També trobaríem espècies que tot i no ser estrictament de
zones humides, sovint es troben associades a aquests ambients o a la seva vegetació com la cuareta
(Motacilla alba), el rossinyol bord (Cettia cetti) o l’abellarol (Merops apiaster). Destacar també la
presència puntual de la llúdriga (Lutra lutra) en el riu Ter
A diferència de l’habitat agroforestal, hi ha una major domini dels amfibis amb algunes espècies prou
nombroses al llarg del riu com el gripau comú (Bufo bufo) o el corredor (Bufo calamita), la granota verda
(Rana perezi), la reineta (Hyla meridionalis), el tòtil (Alytes obstetricans) o la salamandra (Salamandra
salamandra), el tritó verd (Triturus marmoratus)... i molts invertebrats (libèl·lules sabaters, escarabats
d’aigua, cargols, llimacs... que formen un nivell molt important de la cadena tròfica.
Si fem referència a la fauna protegida present dins el municipi hi trobem, a més del musclo d’aigua
(Unio aleroni), la lludriga que comença a ser presnt en aquest tram del riu Ter i altres espècies com
l’esparver (Circus pygargus) o l’astor (Accipiter genitilis), l’aligot (Buteo buteo), l’àliga marcenca
(Circaetus gallicus) i el xoriguer (Falco tinnunculus) i diverses espècies de quiròpters (rats penats) i
com a invertebrats destacar la presència cada vegada més complicada a les rouredes del banya
Ricard (Cerambyx cedro).
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13.- Connectivitat ecològica
S’ha de diferenciar entre tres tipus de connectors, els eixos principals territorials de connexió, els eixos
territorials secundaris i els connectors fluvials. Els eixos principals són aquells d’escala territorial
vertebradors de tota la xarxa de connectivitat de l’àmbit comarcal, mentre que els secundaris actuen
com a element articulador de tota la xarxa, complementant o interconnectant els grans eixos definits
anteriorment. Els connectors fluvials resulten d’especial importància en aquells punts on la dinàmica
urbanitzadora dificulta l’establiment d’eixos de connexió territorial.
Bona part del terme té una funció connectora molt important per la connexió entre espais de la Xarxa
Natura 2.000, i també per les zones forestals del sector nord i sud-oest del municipi.
Així hi trobem dos grans connectors fluvials com són el riu Ter i el riu Llémena i en aquest d’aquest
darrer tota la massa forestal que trobem a l’est del mateix, per sobre del poble de Sant Gregori i en
concret el pla de Cartellà, i el sector de Sant Medir i l’entorn de les rieres de Xuclà i de Riudelleques,
de manera que les masses forestals presents i amb una bona continuïtat faciliten una connexió
horitzontal entre el riu Llémena i aquestes dues rieres de l’extrem nord-est.
Ter Segons el Pla Director Urbanístic de les Comarques de Girona a on es defineixen els espais
connectors de l’entorn de la ciutat de Girona i el seu entorn proper a on es troba Sant Gregori, es pot
veure que sobre tot el sector nord-est del terme és considera d’un alt interès connector per la possibilitat
esmentada de connectar dos espais protegits, i que més la nord tindria continuïtat com a espai
connector cap a la muntanya de Rocacorba i la serra de Finestres.
Sant Gregori

Riu Llémana
Riu Ter

Espais connectors dins el terme municipal (Font Pla Director Urbanístic de les Comarques de Girona)
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14.-Paisatge
Segons el “Catàleg de Paisatge de les comarques gironines, el terme municipal de Sant Gregori es
troba formant part de dues unitats de paisatge com són per una part el Pla de Girona (sector sud i est
del terme) i també la unitat del paisatge de Rocacorba (sector nord i oest).
Entre les característiques més destacables de la unitat del Pla de Girona tenim:
- Plana que es correspon amb l’extrem septentrional de la depressió Prelitoral, amb un paisatge
rural caracteritzat per un mosaic agroforestal de conreus herbacis i clapes de bosc mixt de pins, alzines,
suros i roures, i articulat al voltant d’un conjunt de masies que estructura el territori.
- Presència d’espais naturals protegits de gran valor ecològic i paisatgístic, com les ribes del Ter
o la vall de Sant Daniel.
- Una dinàmica del paisatge condicionada per les dimensions de l’àrea urbana de Girona.
- La presència i el traçat de les grans infraestructures de transport i comunicacions: aeroport,
autopista, autovia, N-II, ferrocarril convencional i eix transversal, que fragmenten i transformen el
paisatge del sector sud del Pla de Girona.
- Proliferació de paisatges periurbans diversos a la perifèria de l’àrea urbana i a l’entorn de les
carreteres d’entrada i sortida a les ciutats.
Pel que fa referència a la unitat de Rocacorba: tenim
-

Destaca sobre tot l’entorn de les muntanyes de Rocacorba, colonitzades per una densa coberta
forestal, que constitueixen el principal horitzó permanent de tot aquest entorn
Interessant les - Cingleres de Sant Roc, Rocafesa i Rocacorba, que voregen les valls i
destaquen en els fons escènics de l’entorn.

-

Com a valor paisatgístic destacar la vall de la Llémena i els plans de Canet d’Adri que han sabut
preservar un paisatge rural poc alterat i organitzat a l’entorn de masies, veïnats i petits nuclis de
població.
Resulten molt interessant els turons volcànics del puig de la Banya del Boc, el puig Montner i el puig
d’Adri són unes de les fites paisatgístiques més destacades.
Els valors ecològics dels espais naturals de les muntanyes de Rocacorba i dels espais fluvials del Ter,
el Brugent, el Llémena i la riera de Canet, així com els espais agrícoles de Canet d’Adri i de la vall de
la Llémena
Si ens centrem en el paisatge del municipi, caldria diferenciar 4 subunitats del mateix com serien:
-

Paisatge forestal o de muntanya en el sector nord (muntanyes de Rocacorba) i sud-oest
(muntanya de Sant Grau)
Paisatge de les planes agrícoles a la part central del terme i de relleu planer
Paisatge de la vall de la Llémena resseguint el curs del riu Llémena a l'entorn del llac de
Banyoles
Paisatge de la vall del Ter a l’extrem sud-oest del terme en el límit amb Bescanó i resseguint
el curs del riu Ter.
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Zona projecte

Quan passem a analitzar la visibilitat o qualitat primària del paisatge, tot i que és difícil d'avaluar en un
context tant gran, es pot definir com a bona en gaire be totes les tipologies del paisatge, sobre tot pel
fet que és un paisatge poc alterat, però fora de la part central del terme més planera, amb poca extensió
visual condicionat pel relleu i la vegetació present que limiten el camp visual. Com a fons escènic
destacar la presència de la muntanya de Sant Grau al sud-oest i l’entorn de la muntanya de Rocacorba
al nord-est.
Si analitzem la qualitat del paisatge (qualitat secundària) tenim que sobre tot la vall de la Llémena
presenta un paisatge de molta qualitat, com també ho trobem a la vall del Ter però molt més oberta i
transformada per les activitats humanes (extractives, plantacions forestals...). També destaca el valor
de tot el paisatge forestal per la diversitat de flora i fauna present i sobre tot pel baix nivell de
transformació i presència d’elements antròpics que hi trobem.
Referent a la fragilitat del paisatge (qualitat terciària) també cal dir que els sectors forestals i de l'entorn
de les valls dels dos cursos fluvials és realment alta i són paisatges a on és molt important la seva
conservació i qualsevol actuació que s'hi porti a terme seria difícilment integrable, mentre que el
paisatge agrícola o planer la fragilitat la valoraríem com a mitjana. En aquest cas els ambients més
sensibles els trobem a tot l'entorn de les àrees que formen part de la Xarxa natura 2.000. Tot i així a
l’entorn de la vall del Ter i les terrasses al·luvials existents, la presència de diverses activitats extractives
i l’explotació d’àrids i sorres que s’hi porta a terme, són elements distorsionants i per això és proposa
una actuació de millora per la seva restauració futura.
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15. Agricultura i usos del sòl
El municipi de Sant Gregori està clarament dualitzat pel que fa als usos del sòl dominants, ja que tant
hi trobem les masses forestals que ocupen una gran part de la zona muntanyosa del terme amb boscos
d'alzines i pinedes, com els sectors agrícoles de la part central del terme, a on el relleu és més planer.
Com es pot observar en la següent taula del percentatge de sòl del CREAF, la superfície forestal és
clarament dominant, fins i tot per sobre la mitjana de la comarca, mentre que els conreus ocupen una
tercera part del terme (percentatge molt semblant a la mitjana del Gironès).
Així mateix, els terrenys urbans o urbanitzats ocupen menys del 3% del terme i els trobem concentrats
a l’entorn del poble de Sant Gregori i poca presència en la resta del terme.
Municipi

Sant Gregori
Gironès

Bosc
Dens Cla
r

65,3
5
59,8
1

0,0
2
0,1
2

Matolla
rs

Prats

Altre
s

Improductiu
Natural Artificial

1,40

0,23

0

0,22

2,80

0,59

0

0,31

Conreus

Total
(ha)

2,73

30,05

4.917

5,49

30,88

57.545

Font: CREAF

Pel que fa als recursos econòmics, s’ha d’esmentar una bona presència de l’agricultura,
predominantment de secà, amb conreus de cereals, farratge, gira-sol i, també, arbres fruiters (pereres,
pomeres i avellaners) i hortalisses. Hi té una certa importància la ramaderia, amb cria de bestiar porcí,
boví, oví i avicultura; cal esmentar també l’apicultura. Aquest predomini de les activitats del sector
primari dominant durant molts anys, va perdre un cert pes específic amb la implantació de grans
empreses des de fa uns 40 anys, ja sigui indústries de pinsos, d’embotits (a Constantins), de xocolata
i cafè (al sector incorporat a Girona), i per la utilització de determinades zones per a la construcció de
barris d’habitatges per a acollir la població immigrada de l’àrea industrial de Girona. El sector més
afectat per aquesta transformació, però, va ser la zona que va passar a ser annexada a Girona, per la
qual cosa Sant Gregori manté en bona part el caràcter rural tradicional.
Tot i així, l’agricultura ha anat augmentant d’una manera continuada la superfície a conrear, però amb
una disminució clara del nombre d’explotacions i amb un increment de la mida mitjana de les parcel·les
i les petites explotacions han desaparegut, en tant que l’explotació familiar tradicional ha estat
substituïda progressivament per explotacions més grans i amb monocultius.
Destacar la presència de diverses activitats extractives d’explotació de sorres i àrids aprofitant les
terrasses al·luvials del riu Ter que no solen ser grans extensions, sinó més aviat de poca superfície i
poca fondària i que es restaurarant una vegada finalitzada l’explotació del recurs natural.

16.- Ordenació del territori. Planejament vigent
El planejament vigent de referència a Sant Gregori correspon al POUM (Pla d’Ordenació Urbanística
municipal (POUM) aprovat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de 21 de juliol
de 2010 i que va entrar en vigor el dia següent de la seva publicació en el Diari oficial de la Generalitat
de Catalunya (DOGC núm. 5841 de 21/03/2011).
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El model d'implantació territorial escollit respecta les característiques del municipi de Sant Gregori
basat en l’agrupació de les edificacions al voltant dels nuclis de Sant Gregori.
El creixement residencial nou es concentra principalment en el nucli que dona nom al municipi, i en
menor part al voltant de les urbanitzacions d’Arbat, Cases del Corder, Soler i Patel i en nucli de Ginestar
Nou, tots ells ubicats en la plana que ressegueix la carretera Gi-531 de Girona a Les Planes. La resta
de nuclis històrics i rurals que caracteritzen el municipi: Cartellà, Sant Medir, Ginestar Vell, Constantins,
barri de l’Església i Taialà, es fonamenta en el reconeixement del sòl urbà existent, sense possibilitar
ampliacions o creixements, amb la finalitat de mantenir el seu caràcter rural.
Pel que fa al creixement industrial, el POUM respecta també les característiques del municipi situant
aquests creixements al nord i al sud de l’àrea actual de La Joeria, concentrant així les activitats
industrials al nord-oest de l’àrea urbana de Girona.
Per assegurar un creixement sostenible es proposa preservar d’edificacions i activitats alienes les àrees
de valor agrícola, de valor forestal i les àrees amb valor ecològics i paisatgístics.
Així mateix, el sòl No Urbanitzable el POUM proposa la distinció entre les següents zones en funció de
les seves característiques i grau de protecció que es vol assolir. Amb una major extensió destaquen:
− La Zona de valor agrícola (clau A) que comprèn els terrenys que tenen un especial valor
agrícola.
− La Zona forestal (clau C) que comprèn els terrenys principalment de característiques i valors
forestals.
− La Zona de protecció de la muntanya de Sant Grau (clau P1) que comprèn la gran massa
forestal entre el Ter i la plana de Sant Gregori.
Amb unes característiques singulars i d’interès pels seus valors naturals es distingeixen, a més a més,
les següents zones:
− La zona corresponen a la Xarxa Natura 2000 (clau Xn), que abasta els espais anomenats Les
Riberes del Baix Ter (codi ES 510011) al sud del municipi de Sant Gregori, el riu Llémena (codi ES
5120020) en la part central del municipi i les rieres de Xuclà i Riudelleques (codi ES 5120023) en el
límit nord-est del municipi.
− La zona de protecció dels Horts (clau B) situada en un meandre del riu Llémena proper al Barri
de l’Església.
− La zona de protecció de l‘àrea humida del Prat del Castell (clau P-2), propera al nucli de
Cartellà.
Concretament l’article 130 - Regulació de les activitats extractives i mineres i fa referència a totes les
instal·lacions, superfícies, terres i obres vinculades a activitats extractives (mineria, pedreres,
extraccions d’àrids, etc.). Hi ha un plànol específic on s’indica les zones en les quals les activitats
extractives no es troben permeses.
En l’apartat 3 d’aquest article es diu que les activitats que siguin admeses hauran de preveure executar
mesures de restauració integral dels terrenys afectats per l’explotació, d’acord amb la legislació sectorial
vigent i sense concretar res més, i en l’apartat 7 es diu que es prioritzarà la restauració integrada de
les activitats extractives, consistent en la restauració continuada al llarg del procés d’explotació, i no al
final del mateix.
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Plànol del sòl no urbanitzable (Font POUM de Sant Gregori. Web ajuntament de Sant Gregori))

Pel que fa referència a la comptabilitat de l'actuació amb altres plans i programes tenim:
1/ Pla Territorial Parcial de les Comarques de Girona (PTPCG), dins el terme municipal de Sant
Gregori hi ha diferents tipologies de sòl no urbanitzable com seria:
Sòl de protecció especial: Comprèn aquell sòl que, pels valors naturals o de connectivitat
ecològica, o per la localització en el territori, el Pla considera que és el més adequat per integrar
una xarxa permanent i contínua d’espais oberts que ha de garantir la biodiversitat i vertebrar el conjunt
d’espais oberts del territori, que tenen diferents caràcters i funcions.
El sòl de protecció especial incorpora aquells espais que han estat protegits per la normativa sectorial
com el Pla d’Espais d’Interès Natural i la Xarxa Natura 2000.
Amb relació a les actuacions en sòl no urbanitzable que es poden autoritzar a l’empara dels
apartats 4 i 6 de l’article 47 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005,
de 26 de juliol, i dels articles concordants del Reglament aprovat pel Decret 305/2006, s’entén que el
sòl de protecció especial està sotmès a un règim especial de protecció al qual fa referència l’apartat 5
de l’article esmentat i que són incompatibles totes aquelles actuacions d’edificació o de transformació
de sòl que puguin afectar de forma clara els valors que motiven la protecció especial.
És el sòl dominant a la major part del terme de Sant Gregori i el trobem tant a les zones de muntanya
com també en les àrees més planeres al sud del poble i fins a l’entorn del riu Ter.
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Sòl de protecció preventiva: " els sòls classificats com a no urbanitzables en el planejament
urbanístic que no hagin estat considerats de protecció especial o de protecció territorial. El Pla
considera que cal protegir preventivament aquest sòl, sense perjudici que mitjançant el planejament
d’ordenació urbanística municipal, i en el marc que les estratègies que el Pla estableix per a cada
assentament, es puguin delimitar àrees per a ésser urbanitzades i edificades, si escau".
També el Pla preveu la possibilitat que, més enllà de les estratègies establertes per a cada nucli, es
puguin admetre, en casos justificats, implantacions d’activitats o instal·lacions de valor estratègic
general i d’especial interès per al territori, a través del procediment que el Pla determina en l’article
1.14 per a garantir una avaluació suficient dels pros i contres de la iniciativa.
El sòl de protecció preventiva està subjecte a les limitacions que la legislació urbanística estableix per
al règim de sòl no urbanitzable i que s’assenyalen bàsicament a l’article 47 del Text refós de la Llei
d’urbanisme (Decret legislatiu1/2005). El trobem només a l’entorn de Sant Gregori per sobre de la
carretera GI-531 i també entre Talaià i les Cases Noves.

2/ Pla Director Urbanístic del Sistema Urbà de Girona, va ser aprovat definitivament en data de
27 de juliol de 2010 i es va publicar al DOGC núm. 5705, d'1 de setembre de 2010. Aquest instrument
ordena el territori dels municipis d’Aiguaviva, Bescanó, Celrà, Fornells de la Selva, Girona, Llambilles,
Quart, Riudellots de la Selva, Salt, Sant Gregori, Sant Julià de Ramis, Sarrià de Ter, Vilablareix i Vilobí
d'Onyar. El Pla estableix determinacions que han de ser respectades i desenvolupades per les
actuacions territorials, en especial les urbanístiques, les d’infraestructures de mobilitat, i les derivades
de les polítiques de protecció del patrimoni ambiental, cultural, social i econòmic.
El Pla determina tres tipus de classificació en el sòl no urbanitzable i que són:
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- Sòl de protecció especial: Comprèn aquell sòl que pels seus valors naturals, agraris o per la
seva localització en el territori, el Pla considera que és el més adequat per a integrar una xarxa
permanent i contínua d’espais oberts que ha de garantir la biodiversitat i vertebrar el conjunt d’espais
oberts del territori amb els seus diferents caràcters i funcions.
El sòl de protecció especial incorpora aquells espais que han estat protegits per la normativa sectorial
com el Pla d’Espais d’Interès Natural i la Xarxa Natura 2000.
Bona part del terme està inclòs en els Espais d’interès connector que son aquells sectors relativament
amplis del territori amb unes característiques morfològiques i una estructura d’hàbitats que afavoreixen
la continuïtat dels fluxos biològics i ecològics, com és facilitar els moviments d’un ampli ventall
d’espècies a través del territori i mantenir la continuïtat de determinats processos ecològics. També
inclou els elements del paisatge, generalment d’estructura contínua i lineal, que, amb independència
del valor dels seus hàbitats naturals, tenen un interès per permetre els desplaçaments de determinades
espècies entre diferents espais naturals d’una certa dimensió.
- Sòl de protecció territorial d’interès agrari i paisatgístic Comprèn aquells sòls que el Pla no
considera necessari que formi part de la xarxa de sòl de protecció especial, però que aporten paisatges
significatius o identitaris de l’àmbit territorial i que constitueixen terrenys que per estar molt poc
contaminats per l’edificació convé que tinguin una regulació restrictiva de la seva possible
transformació, atès que existeix en l’àmbit del Pla suficient sòl urbanitzable, àrees d’expectativa i
expansió urbana i sol de protecció preventiva per donar resposta a totes les necessitats de
desenvolupament urbanístic o d’edificació en sòl no urbanitzable que es donessin al llarg del seu
període de vigència.
- Sòl de protecció preventiva: S’inclouen en aquest tipus els sòls classificats com a no
urbanitzables en el planejament urbanístic que no hagin estat considerats de protecció especial o de
protecció territorial. El Pla considera que cal protegir preventivament aquest sòl, sense perjudici que
mitjançant el planejament d’ordenació urbanística municipal, en el marc de les estratègies de
desenvolupament que el Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines estableixi per a cada
assentament, es puguin delimitar àrees per a ésser urbanitzades i edificades, si escau.
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17.-Infraestructures
Les comunicacions i accessos a Sant Gregori, es troben molt condicionats per la seva proximitat a la
ciutat de Girona que és des d’on i a on es concentra bona part de la mobilitat del municipi. En concret,
les principals infraestructures que trobem dins del terme municipal de Sant Gregori destacaríem:
Vies principals:
- Autopista AP-7 de Tarragona i Barcelona a la frontera francesa i que fa de límit del terme en el
seu extrem sud-oest. Des de no fa masses anys hi ha una sortida (Girona oest), per a poder accedir
directament al nucli urbà i que es localitza just al davant del polígon industrial de la Nestlé.
Vies secundàries
Per la riba esquerra de la riera de Llémena, travessa el terme una carretera local (GI-531) que des de
les Planes d’Hostoles, per Sant Martí de Llémena, arriba a la part nord de la ciutat de Girona, on enllaça
amb la carretera N-II de Girona a la Jonquera. D’aquesta carretera local en surt una altra vers Canet
d’Adri i altres ramals que duen a diferents indrets del terme.
Altres carreteres menys importants que connectem amb aquesta són:
GIV-5313 d’accés a Canet d’Adri a la sortida del poble en direcció a la vall de la Llémena
GIV-5312 d’accés a Cartellà i que surt des de la zona de Talaià dins el terme de Girona
GI-532 d’accés a Constantins o carretera de les Serres que surt des de Bonmatí (N-141)
A Sant Gregori no hi arriba cap línia del ferrocarril. L'estació més propera és la de Girona a on tant hi
trobem la xarxa de mitja distància com també la línia de l'AVE

18.- Estructura socioeconòmica
El Gironès i en aquest cas també Sant Gregori, ha estat tradicionalment una comarca agrícola, però
aquest sector ha anat perdent importància ràpidament d'ençà dels anys cinquanta, fins que avui dia, el
sector primari, té un pes inferior en el conjunt de Catalunya. El Gironès és una de les comarques amb
més importància del sector de serveis, cosa que es reflecteix en l’estructura del PIB comarcal: els
serveis representen el 70,7%; la indústria representa el 17,3%; la construcció el 10,9%, i en darrer
terme se situa el sector primari, amb l’1,1%. Com a tots els municipis catalans el sector primari és
l’activitat que ha sofert un detriment més pronunciat en els darrers 50 anys.
En el cas de Sant Gregori, se segueix bastant al peu de la lletra la mateixa pauta que la comarca, amb
un a davallada del sector primari i un fort increment del sector servei, però en aquest cas també de la
industria per la presència de grans empreses dins el terme, malgrat el complex de la Nestlé passés a
forma part de Girona quan hi va haver-hi la segregació de part del terme.
A dia d’avui Sant Gregori, si be té un cert teixit industrial, presenta una gran dependència de la ciutat
de Girona i s’ha convertit en bona part en un poble dormitori per la gent que treballa a la capital i sovint
l’increment de la població que ha experimentat en les darreres dècades i que continua a dia d’avui
correspon a gent de Girona que es trasllada a viure en un poble proper a la ciutat, a on l’habitatge
permet altres alternatives (habitatges unifamiliars amb o sense jardí)
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És durant el segle XIX quan començà a formar-se l'actual nucli urbà de Sant Gregori, a frec del vell
camí ral de Girona a Sant Martí de Llémena, i que durant la República passa a denominar-se Tudela
de Ter. Amb la democràcia el municipi assumeix un important creixement urbà i demogràfic que ha
afavorit la dotació de serveis públics i l'activitat empresarial de Sant Gregori, assumint la funció de
capitalitat en una zona de gran valor natural i paisatgístic com és la Vall de Llémena.
La població del poble és troba molt concentrada en el poble de Sant Gregori a on s’hi concentra a
l’entorn del 80% de la població, mentre que els altres 7 pobles en cap d’ells se supera el 5% de la
població del municipi.
L'evolució de la població a Sant Gregori en els darrers 100 anys ha sigut:

Sant Gregori

1920

1940

1960

1981

2000

2004

2008

2012

2016

2019

2.142

2.014

3.840

1.625

2.335

2.705 3.068

3.343

3.464

3.817

Destacar que en el període entre 1960 i 1981 és quan es va produir la segregació d’un a part del
poble que va passar a formar part del municipi de Girona.

19.-Patrimoni arqueològic i arquitectònic
Les referències més antigues dels primers pobladors de Sant Gregori es remunten a 500.000 i 400.000
anys d'antiguitat, al Paleolític Inferior. Posteriorment, s'han trobat indicis al cim de Sant Grau de
l'existència d'un poblat ibèric als segles III i II ac, així com restes romanes que evidencien els primers
assentaments a la plana de Sant Gregori.
A partir del S. IX trobem les primeres notícies documentals sobre Sant Gregori, i l'organització de les
poblacions al voltant de les parròquies, en plena edat mitjana i que al s. XI donaria pas al feudalisme i
els dominis senyorials. L’església parroquial de Sant Gregori és documentada el 882.
Altres elements del patrimoni destacable son diverses torres o castells, sovint masies fortificades, llevat
del castell de Sant Gregori, refet als s. XVI i XVII i en bon estat de conservació, i el denominat castell
de Tudela, situat al cim de la serra de Sant Grau. Al segle. XVIII Sant Gregori disposava d’una important
resclosa que era emprada com a recurs per tal que no manqués aigua als molins de la ciutat de Girona.
Entre els elements de patrimoni més destacables del municipi hi tenim:
- Els castells de Talaià, Cartellà, castell de Tudela a Sant Grau
- Les esglésies de Sant Medir (rectoria i cementiri), església de Cartellà, antiga església de
Sant Gregori, Santuari de Santa Afra, ermita de Sant Grau.
- Nombroses masies i cases Pairals disperses per tot el terme
Pel que fa al patrimoni arqueològic hi ha nombrosos jaciments dins el municipi tant a l'entorn de Sant
Gregori (Pla d’en Serra), del polígon industrial de la Joieria (la Jueria centre), del castell de Sant Gregori
(Camp de Can Casellas), a la muntanya de Sant Grau (castell de Tudela) a l’entorn de Sant Medir i
també en el límit amb Domeny (Pla de Dalt)...
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Tot seguit adjuntem el plànol del patrimoni arqueològic on queden reflectits els elements protegits del
terme segons consulta de les dades de l'Inventari del Patrimoni arqueològic del Departament de Cultura
de la Generalitat de Catalunya.

Elements protegits del patrimoni arqueològic del municipi de Sant Gregori

20/ Riscos ambientals:
Els riscos ambientals es poden classificar en funció del seu origen, segons la classificació establerta
per l’Oficina de Coordinació de les Nacions Unides per a Socors en Casos de Catàstrofes, en:
• Riscos naturals: són aquells que no estan provocats directament per la presència o activitat
de les persones, sinó per factors naturals com els geològics i els climàtics. Aquests, donen lloc a
successos extrems de caràcter excepcional i poden originar situacions de perill.
• Riscos antròpics: són aquells relacionats amb l’activitat humana, no inclosos en els apartats
anteriors.
20.1 Riscos Naturals:
- Zones amb riscos geològics
El terme municipal de Sant Gregori, presenta en general un relleu accidentat en els seu extrem nord i
oest i més planer en la part central i sud de manera que el nucli urbà de Sant Gregori així com moltes
de les unitats poblacionals es localitzen sobre terrasses fluvials del quaternari de materials no
consolidats amb pendents suaus modelades pel curs del riu Ter. Així doncs, els nuclis de Sant Gregori,
el Barri de l’Església, Domeny, Taialà i Constantins es localitzen en aquestes terrasses. Per contra els
nuclis de Sant Medir, Cartellà i Ginestar es localitzen en zones més elevades situades a la meitat nord
del terme municipal, a on hi ha molts terrenys amb pendents superiors al 20% i sovint implantats sobre
materials del terciari, per tant amb un risc més gran en front a l’erosió, esllavissades o despreniment de
roques.
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El risc geològic més destacable en el terme municipal de Sant Gregori és el moviment de vessants, que
es podria donar principalment de la muntanya de Sant Grau, ja que és la zona amb els pendents més
acusats del municipi, i a on, en períodes de pluges intenses hi podria haver-hi un cert risc d’erosió,
limitat en part per la densa vegetació que trobem a tota la muntanya
Tant el risc associat als col·lapses com als despreniments de blocs de pedres es pot considera com a
baix en tot el municipi, ja que no és freqüent la presència de grans blocs de pedres, amb absència de
blocs de pedra aïllats.
El risc d’erosió del sòl a les àrees amb pendents més suaus es localitzaria a les zones potencialment
inundables en moments de fortes avingudes i les podríem situar prop de la riera de Llémena, i dels
torrents de Garrabia i Gàrrep i també en zones properes a la conca fluvial del Ter.
Risc sísmics i volcànic:
El Pla Especial d'Emergències Sísmiques a Catalunya (SISMICAT), el terme municipal de Sant Gregori
presenta un nivell de perillositat sísmica valorat com a moderada ja que s’engloba dins la zona 4 a on
correspon a una estimació d'intensitat sísmica de categoria igual o superior a VII en l’escala MSK amb
un període de 500 anys. Per altra banda, si es considera l’efecte del sòl sobre els resultats del sisme,
els valors es troben entre VII i VIII.
Amb el risc sísmic també s’avaluen els danys als edificis mitjançant la determinació de les densitats de
població i els assentaments de cada municipi juntament amb la intensitat del terratrèmol. El resultat
obtingut és que el municipi presentaria uns danys moderats en què es veurien afectats entre el 20 i el
40% dels habitatges.
Zones amb Risc Inundabilitat.
Segons l’estudi realitzat per l’Agència Catalana de l’Aigua per a la Delimitació de les zones inundables
per a la redacció de l’INUNCAT, es detecten determinades àrees que es poden veure afectades en cas
d’inundacions amb uns períodes de retorn de 10, 50, 100 i 500 anys.
Les àrees potencialment inundable del terme municipal, segons el Pla de Delimitació de Zones
Inundables de l'INUNCAT de les conques internes de Catalunya.
Les àrees que presenten un risc més gran de ser inundables en cas de fortes avingudes les trobem a
l’entorn del curs del riu Ter, al sud del terme i puntualment en un petit tram a l’entorn del riu Llémena
en la zona del meandre (Pla de Corder, els Horts de la Llémena i les Deveses del Marquès) i s’estén
uns 350 m des del marge de la llera.
Concretament la zona inundable del municipi de Sant Gregori ocupa una superfície total de 370 ha.
D’acord amb els criteris utilitzats per a la planificació del sistema hídric, la zona inundable és la franja
que queda delimitada per la línia de cota d’inundació de l’avinguda corresponent a un període de retorn
de 500 anys.
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Plànol inundabilitat del terme municipal de Sant Gregori (Font Agenda 21 de Sant Gregori)

20.2. Riscos de caràcter antròpic
Zones amb risc d’incendis forestals
D’acord amb el Decret 64/1995 pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals, el
municipi de Sant Gregori està catalogat com a municipi d’Alt Risc d’Incendis, pel fet que en el municipi
hi ha una superfície forestal molt important sobre tot pel sector de Sant Grau i de l’extrem nord-est (Sant
Medir, Cartellà...), sectors tots ells allunyats del nucli urbà de Sant Gregori.
Segons el plànol de risc d’incendis forestals a Catalunya, una bona part del terme municipal presenta
un risc d’incendis alt degut que bona part del terme correspon a àrees forestals especialment la serra
de Sant Roc (extrem oest), sector de la Serra de Tudela i Sant Grau (sud-oest), on els alzinars són la
comunitat dominant. Les àrees de risc moderat, es localitzen en diversos boscos com els de Can Frou,
el bosc d’en Roca, el de Can Bora o el d’en Perers i també el nucli de Constantins.
També hi ha un risc alt a les muntanyes de sobre Sant Medir (extrem nord-est) o el sector de la Costa
Bruta a l’extrem est del terme com a més destacables. Per contra les zones més planeres i en concret
entre Sant Gregori i el riu Ter, el risc d’incendis es valora com a baix per la poca presència de masses
forestals.
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Plànol de risc d’incendis obtingut de fonts de la Generalitat de Catalunya

- Zones de Risc de Contaminació acústica
L'ajuntament de Sant Gregori té redactat el mapa de capacitat acústica i l'Ordenança reguladora del
Soroll i les Vibracions aprovat el 9 de juliol de 2018 per l’ajuntament i que va ser redactat per la
Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic del Departament de Territori de la Generalitat
de Catalunya i que engloba els entorns dels diferents pobles del municipi.
Les principals fonts de soroll dins el terme municipal són:
a/ soroll generat pel tràfic de vehicles:
- L'entorn de la carretera AP-7 en el tram que fa de límit municipal al sud-est del municipi i
que no afecta a masses zones habitades ja que queda allunyada de la mateixa i no afecta el nucli de
Sant Gregori, però si bona part del nucli de Talaià- Germans Sabat per la seva proximitat.
- Carretera GI-531: és un focus emissor significatiu i que creua el nucli urbà de Sant Gregori,
amb impacte sobre els habitatges que es trobem més propers a la mateixa. Per minimitzar el soroll
generat pel pas de vehicles s’obliga a circular a velocitat molt reduïda en tot el tram que discorre dins
l’àrea residencial.
- La resta de carreteres presents al terme no són focus emissors significatius ja que no afecten
a zones habitades fora d’habitatges aïllats que hi ha a peu de les mateixes.
b/ soroll generat per les activitats industrials: que es troben tant a l’entorn del nucli de Sant
Gregori com el polígon industrial del pla de la Joieria com algunes activitats importants que es troben
escampades pel terme (per exemple la fabrica Casademont a Constantins), alguna planta de pinso a
peu de la carretera GI-531 a la sortida del poble o la incidència indirecta de la fabrica Nestlé que es
troba just al límit del terme però pertany a Girona.
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Altres fonts de soroll que trobem dins el terme són les diverses explotacions ramaderes així com les
activitats extractives que hi ha sobre tot a l’entorn de la llera del Ter però, majoritàriament sense
habitatges propers que es puguin veure afectats.
Tot i així, en general, el nivell de qualitat acústica de la major part dels habitatges del terme municipal
és bona i els punts més conflictius, més exposats al nivell de contaminació, els tenim sobre tot al nucli
de Sant Gregori tant pel pas de la carretera GI-531 com per una major activitat humana al seu entorn.
A l’entorn de la resta de pobles, Cartellà, Santa Afra, Constantins, Sant Medir....el nivell acústic és
molt bo.
Risc de Contaminació lumínica
Segons el Decret 82/2005 de 3 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la
Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi
nocturn, dins el terme municipal de Sant Gregori hi trobem diferent zonificació lumínica com es pot
veure en el plànol adjunt

Zona E1. Protecció màxima
Zona E2. Protecció alta
Zona E3. Protecció moderada
Zona E4. Protecció menor

Gran part del municipi correspon a una tipologia E2 de protecció alta i que correspon a sòl no
urbanitzat, tot i que també hi ha una àrea important de tipologia E1 o de protecció màxima que
correspon al sector del municipi que pertany a la Xarxa Natura 2.000.
Les poques àrees de protecció moderada (zona E3) correspon a les zones que es troben a l'entorn
dels sectors habitats del municipi i que en el planejament urbanístic classifica com a sòl Urbanitzable.
Risc pel Transport de mercaderies perilloses:
Dins el terme municipal hi discorre o millor dit fa de límit en un tram d’uns 2.800 metres a l’extrem sudest del terme una via de transport de mercaderies perilloses com és l’autopista AP-7, per on circulen,
diàriament gran nombre de vehicles de transport. Si be Sant Gregori queda fora del radi habitual de
risc d’una via d’aquesta importància (es troba allunyada uns 700 metres en el punt més proper) tenim
que el nucli habitat de Talaià-Germans Sabat, bona dels habitatges es troben dins de la possible zona
d’afectació de risc per aquesta gran via de comunicació, possiblement una de les més importants de
l’estat.
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Per la resta del terme municipal no hi ha cap més zona que es pugui veure afectada pel risc de transport
de mercaderies perilloses i sobre tot no es dona a l’entorn de la carretera GI-531 que és la que creua
el nucli urbà de Sant Gregori

38

DOCUMENT AMBIENTAL ESTRATÈGIC.
Modificació Puntual Núm. 6 del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sant Gregori
Terme Municipal de SANT GREGORI (Gironès)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.2. Perfil ambiental del municipi
Ambientalment es pot definir el terme municipal de Sant Gregori com un municipi de qualitat ambiental
mitjana-alta, sobre tot pel fet que una bona part de la superfície del municipi correspon a zones
forestals ben conservades i poc habitades i també pel fet que dins el terme hi ha espais que s’han
englobat dins de diverses figures de protecció ambiental, concretament Xarxa Natura 2.000.
Com a elements ambientalment més rellevants hi trobem:
-

-

-

-

-

-

-

Municipi format per diversos pobles sense continuïtat entre ells i dispersos dins del terme
municipal, però amb un nucli molt més important com és Sant Gregori.
Relleu accidentat amb més del 80% del municipi amb pendents superiors al 10% i també
diversos sectors (Sant Grau, Sant Roc, zona de Cartellà i Sant Medir...) amb pendents
superiors al 20%.
Geològicament correspon a un terme complex a on es combinen materials del quaternari
d’aportació al·luvial per part del riu Ter i Llémena i materials del terciari en les àrees de
muntanya.
No hi ha zones de protecció geològica com són geòtop i geozones, dins el terme.
Presència de diverses activitats extractives concentrades sobre tot a l’entorn de la llera del
riu Ter a on s’extreuen àrids (graves i sorres)
No hi ha presència de sòls contaminats coneguts dins del municipi per activitats anteriors
Una part del terme es troba dins dels límits de la Xarxa Natura 2.000 del riu Ter (extrem
sud), del riu Llémena (part central) i de les rieres de Xuclà i Riudelleques a l’extrem nordest.
No es troba sobre cap aqüífer o massa d’aigua que gaudeixi d’una protecció específica.
El municipi de Sant Gregori es troba sobre la conca hidrogràfica del Ter.
Hi ha dos cursos fluvials destacables dins el terme com és el riu Ter a l’extrem sud del
terme i el riu Llémena que discorre per la part central del terme prop del nucli de Sant
Gregori.
Vegetació interessant en el sector de muntanya amb domini de l'alzinar i també hi trobem
pinedes, rouredes i boscos mixt, tots ells catalogats com hàbitats d’interès comunitari.
Vegetació interessant en tot el sector de la vall del riu Ter amb presència de salzedes,
freixenedes, vernedes i comunitats pròpies de terrenys humits que sempre són molt
interessants. També catalogats com hàbitats d’interès comunitari.
La fauna del municipi diversa i nombrosa ja que combina fauna pròpia de sectors forestals,
d'espais oberts i sobre tot la vinculada a àrees vinculades als cursos fluvials sobre tot el riu
Ter.
Connectivitat per la fauna molt important en tot el sector de llevant del municipi ja que actua
com a connector ecològic entre les diverses figures de la Xarxa Natura 2.000. Ter
El municipi forma part de dues unitats de paisatge com són Pla de Girona (al sud) i
Rocacorba (al nord).
Dins el terme hi ha diverses tipologies de paisatge molt interessant com és tot el relacionat
amb la vall de la Llémena i paisatges forestals de l’entorn de Sant Grau sobre tot.
Paisatge molt interessant a l’entorn dels petits nuclis urbans sobre tot Constantins, Cartellà,
Ginestar...
Pel que fa als usos del sòl domini del sòl forestal (bosc dens) en més del 60% de la
superfície del terme, mentre que els conreus només prop del 30% (sector central del terme).
Improductiu artificial (sectors urbanitzats) inferior al 3% (clarament per sota la mitjana de la
comarca).
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-
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-

-

-

-

-

-

-

-

El planejament vigent de referència a Sant Gregori correspon al Pla d'ordenació urbanística
Municipal aprovades definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona
aprovat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de 21 de juliol de 2010.
Bona part del municipi correspon a sòl no urbanitzable classificats en diverses tipologies
(Zona de valor agrícola (clau A), La Zona forestal (clau C), Zona de protecció de la
muntanya de Sant Grau (clau P1)).
Per l’extrem sud-est del poble hi discorre l ‘autopista AP-7 amb una sortida que dona accés
directa al poble. També hi ha la carretera GI-531 que surt de Girona, creua tot el poble de
Sant Gregori i dona accés a la vall de Llémena.
Municipi amb un important creixement de la població i que en bona part actua coma poble
dormitori de gent que deixa la ciutat de Girona per anar a viure a un poble proper a la ciutat.
Agricultura cada vegada menys important, desenvolupament industrial mitjà i activitats
turístiques encara poc consolidades però amb forta expansió aprofitant l’estirada de la fama
de la vall de Llémena.
Interessants elements patrimonials tant arquitectònics (castells, esglésies, masos...) com
arqueològics amb nombrosos jaciments dins el terme municipal sobre tot en sectors propers
al Pla de Sant Gregori.
Poble amb un bon nivell de qualitat de l'aire ja que no hi ha focus contaminants importants
fora de l’autopista AP-7 i alguna industria molt important ja sigui dins el terme o en el límit
del mateix. Poca densitat de població i ambient rural molt obert
Sant Gregori té aprovat el mapa de capacitat acústica en tots els nuclis habitats. Dins el
terme hi ha pocs focus emissors de soroll (autopista AP-7 i carretera GI-531) i en concret
la segona que creua pel mig el nucli urbà de Sant Gregori. També hi ha alguna activitat
industrial important que és un focus emissor significatiu però no es troba proper a zones
habitades.
Riscos ambientals de tipus geològics mitjanament significatius pel que fa referència a
esllavissades i col·lapses per la tipologia de terreny geològic sobre el que es troba, en
especial les zones de pendent superior al 20% (muntanya de Sant Grau)
Zones potencialment inundables a l'entorn del riu Ter al sud del terme i sense afectar
zones habitades. Mínim risc a l’entorn del riu Llémena.
Municipi classificat com d'alt risc d'incendis forestals sobre tot en les zones de bosc del
sector de ponent del poble a l’entorn de la muntanya de Sant Grau i les zones forestals del
sector nord, per exemple a l’entorn de Cartellà.
Municipi afectat pel risc de circulació de mercaderies perilloses per l’autopista AP-7, que fa
de límit sud-est del terme i que afecta el nucli habitat de Talaià.
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2.3 Objectius de protecció mediambiental
Després d’haver definit els principals aspectes mediambientals del municipi de Sant Gregori estem en
disposició de definir els objectius de protecció mediambiental que hauria de tenir present l’òrgan
responsable de la redacció de la Modificació Puntual del POUM. En aquest cas s'han agafat de
referència els objectius ambientals que figuren en el Pla Director Urbanístic del Sistema Urbà de Girona
i en el mateix POUM de Sant Gregori i s'han seleccionat els més representatius i que poden tenir
incidència amb la tipologia de modificació del planejament que es plantegen.
Objectiu 1.- Vetllar per la conservació dels PEINs o Xarxa Natura 2.000, així com dels espais
d’interès especial i territorial o valor ecològic de l’àmbit, tot preservant-los del procés urbanitzador.
Objectiu 2. Definir una xarxa d’espais que garanteixin el manteniment de la connectivitat
ecològica.
Objectiu 3. Objectiu 3.- Deixar lliures les zones inundables de les valls del Ter i l’Onyar, i altres
cursos fluvials, alhora que vetllar per evitar la contaminació de les aigües continentals subterrànies de
l’àmbit.
Objectiu 4.- Protegir específicament aquelles àrees de major valor paisatgístic i que cal
preservar del procés urbanitzador, amb especial atenció a les planes agrícoles que queden en el
sistema.
Objectiu 5. Ordenar adequadament la globalitat del sòl no urbanitzat, tot mantenint-ne o, si és
el cas, recuperant-ne l'estructura orgànica.
Objectiu 6. Deixar lliures les zones subjectes a riscos naturals, amb especial atenció al risc
d’incendi i al risc d’inundació, i les zones subjectes a risc inacceptable d’origen antròpic, en concret el
risc d’accident en el transport de mercaderies perilloses i el risc d’accident greu en instal·lacions que
manipulen substàncies perilloses.
Objectiu 7: Gestionar el paisatge per tal de garantir el seu manteniment regular i per dirigir i
harmonitzar els canvis provocats pels processos socials, econòmics i ambientals.
Objectiu 8: potenciar la recuperació de les zones degradades en la seva restauració buscant
potenciar la creació de nous espais atractius per la flora i fauna lligada amb zones humides.
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3. DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA D’ACTUACIÓ. ALTERNATIVES.
JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA ADOPTADA
3. 1. Descripció de la proposta d’actuació.
L'objecte de la present Modificació Puntual del Pla d'Ordenació Urbana Municipal de Sant Gregori és
establir nous condicionats o delimitacions en la regulació de les diferents classificacions del sòl no
urbanitzable per tal de poder adaptar-lo a l’explotació dels recursos naturals, i més concretament, les
activitats extractives que es porten a terme dins el terme municipal.
Concretament aquesta modificació puntual del POUM de Sant Gregori, a més de diversos canvis i
ajustos en el sòl Urbà i urbanitzable, és regular els usos i en concret la restauració de les activitats
extractives, admeses en el Planejament vigent, i que no s’especifica com s’haurien de restaurar o quin
seria el seu ús en un futur, una vegada explotades i en concret es vol determinar quina funcionalitat
ecològica i per a la millora de la biodiversitat s’hauria de donar a les activitats extractives.
L’article 130.6 del POUM concretament diu:
L’Ajuntament exigirà la restauració per part dels propietaris d’aquelles activitats extractives, incloses les
petites rurals i forestals, que, per un o l’altre motiu, es trobin sense restaurar des de fa temps
Així mateix l’article 155 de Zona de protecció de la zona humida del Prat del Castell diu:
Compren els terrenys ocupats per la zona humida del Prat del Castell i el seu entorn immediat. En
aquests terrenys, pels seus valors naturals i ecològics, s’impedeix qualsevol actuació que pugui
perjudicar els seus valors. Com a tal zona humida es troba subjecte, alhora, a la legislació específica.
La regulació que el POUM fa de les activitats extractives en Sòl no Urbanitzable, que d’acord amb el
que s’assenyala en els articles 151 al 158, solament s’admeten en la zona de valor agrícola, clau A. En
l’article 130.3, aquelles activitats hauran de preveure l’execució de mesures de restauració integral dels
terrenys afectats per l’explotació.
Aquells sòls de valor agrícola, alguns d’ells els que es localitzen en els marges del riu Ter i de la riera
de la Llémena, es troben afectats per la Xarxa Natura 2000, que no admet aquelles activitats extractives,
de manera que la demanda d'instal·lació d’activitats extractives és centre en els terrenys a tocar la
Xarxa natura, però fora dels límits de la mateixa.
El Consorci del Ter coneixedor de la concessió d’una llicència d’extracció d’àrids en el municipi, que
preveu l’obligada restauració de l’àmbit de l’actuació una vegada finalitzada l’extracció, ha demanat que
la restauració final de les noves llicències de les alternatives que es donin, comportin la conversió final
de les mateixes en zones humides per fomentar la biodiversitat de l’entorn i contribuir a la millora dels
ecosistemes fluvials i aquàtics.
També en el Sòl no urbanitzable, la regulació de les instal·lacions ramaderes que es fa en l’article 180.9
en relació a les distàncies mínimes entre elles, les explotacions equines no queden referenciades de
forma individualitzada, el que fa que la seva regulació s’hagi de fer d’acord amb l’apartat d’altres
explotacions, que fixa una distància mínima de 1.000 m, si no hi ha un reglament específic que ho
marqui.
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Cal assenyalar que en la referència individualitzada, per les explotacions vacunes s’exigeix una
interdistància de 100 m. Per tant s’introduirà en la normativa fel POUM la distància mínima que hi ha
d’haver-hi entre les explotacions equines, es proposa sigui de 100 metres la distància entre explotacions
equines (no fa referència les hípiques).
Així mateix, aquest conjunt de propostes de modificació del POUM inclou diverses actuacions en sòl
urbà o urbanitzable i que concretament són:
1/ La requalificació de l’immoble localitzat en el núm. 18-20 de l’Avinguda Girona, Can Frenca,
de superfície 686,00 m², i registral 718,40 m² com equipament docent E.1, possibilitant l’ampliació de
l’existent centre educatiu.
La qualificació que el POUM admet per aquell immoble, un ús predominant d’habitatge plurifamiliar amb
un sostre total de 1.026,85 m², amb 10 habitatges possibles, d’acord amb la densitat admesa en la seva
qualificació, Zona de cases plurifamiliars, codi 3a, d’un habitatge per cada 100 m² de sostre. Per tant hi
hauria una reducció del sòl urbà-residencial i s’incrementarien els equipaments
2/ La requalificació dels terrenys propietat de l’Ajuntament, del Pla de Can Serra, en concret la
parcel·la, de superfície total 3.035,00 m², afecta a tres qualificacions, equipaments en la major part,
espais lliures i l’equipament per habitatge dotacional HD.
Pel que fa a la 1ª, equipaments, una part, la situada més al sud, amb una superfície de 1.081,00 m² es
qualifica de Zona d’edificacions plurifamiliars aïllades, 6, subzona a, codi 6a, buscant una certa
homologació amb les de l'entorn, blocs, pro aïllada, definint amb aquesta tipologia tota la nova façana
que es crea, enjardinant-la. La resta, 956,00 m², com Espais lliures, remodelant els que preveu el
POUM, lleugerament incrementats (14,00 m²) als efectes de possibilitar l’accés a la zona 6a
referenciada.
També es requalifiquen els espais lliures de la part sud, d’una superfície d’uns 400,00 m², que es
compensen, per excés amb la superfície que conforma, sobre la requalificació de la zona d’equipament
docent assenyalada, una plaça que, com a final de carrer incident per ponent, referencia i faculta un
nou accés a l'equipament.
En aquest àmbit B, la proposta suposa un increment dels espais lliures inicialment previstos, 900,00
m², en 56 m² fins al total qualificat, de 956,00 m². Pel que fa a la requalificació per Zona d’habitatge
dotacional anteriorment assenyalada, es disposa una superfície de 861 m2, localitzats en el vèrtex NE
de l’actual zona d’equipament docent.
3/ La requalificació dels terrenys en el sector de Cartellà, de superfície 950,00 m², qualificada
com Equipament en una superfície de 813,00 m², i la resta, 137,00 m² com Espai lliure. El POUM, en
aquesta localització pressuposa un aprofitament urbanístic de 606,25 m² de sostre edificable, i a efectes
de densitats, 1 habitatge.
En aquest cas es proposa incrementar els espais lliures previstos en el POUM, actuals de137,00 m²,
passant a 226,00 m², fins arribar als 363,00 m², a l’objecte d’afavorir una major continuïtat del sòl no
urbanitzable.
4/ Canvi en la programació de les unitats d’actuació previstes en el POUM de manera que els
sòls urbanitzables residencials SUD 1, Sector Sud-est i SUD 2, Sector Nord, es canvia l’ordre
d’execució dels mateixos de manera que es prioritza el desenvolupament del SUD 1 i no del SUD 2.
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3.2./ Proposta d’alternatives. a.
En funció de la descripció de la proposta d’actuacions feta anteriorment pel que fa referència a la
modificació de la normativa del POUM es plantegen 2 possibles alternatives com són.
Alternativa 0.
Aquesta opció consisteix en no realitzar cap canvi del planejament actual. En aquest sentit, el POUM:
1/ no especifica quin tipus de restauració caldria portar a terme en la restauració de les activitats
extractives
2/ no determina distància entre explotacions equines
3/ pel que fa al sòl urbà no facilita l’ampliació dels equipaments docents existents a dia d’avui
ja que els terrenys que confronten amb el mateix correspon a sòl urbà residencial.
Aquesta opció no dona resposta a la problemàtica plantejada ni aporta cap evolució positiva pel que fa
al planejament vigent, si fem referència només al sòl no urbanitzable, per a potenciar la biodiversitat i
ampliar els espais fluvials de l’entorn de la llera del Ter i que presenten un gran valor florístic i sobre tot
faunístic.
Alternativa 1:
S’incorporen en el POUM els canvis proposats el sòl no urbanitzable i que concretament fan referència
a:
1/ La restauració final de les activitats extractives de nova creació (nova llicència d’activitats)
que es portin a terme dins els terrenys que es trobin dins dels límits de la Q500 (àrees potencialment
inundables per un període de retorn de 500 anys) tant del riu Ter com del riu Llémena, la seva
restauració final serà per reconvertir-les en noves zones humides per potenciar la biodiversitat i la
creació de nous hàbitats que facilitin la seva colonització per la fauna i flora pròpia dels entorns propers
a cursos fluvials d’alt valor ambiental com és aquest cas.
2/ S’estableix aquesta distància mínima de seguretat entre explotacions equines i que ha de
facilitar que en cas d’algun problema sanitari, de seguretat dels animals, d’epidèmia o pandèmia en
algun centre reproductor, la distància de seguretat mínima de 100 metres que s’ha establert suposi una
barrera o distància de seguretat que impedeixi la difusió de la malaltia.
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4. JUSTIFICACIÓ AMBIENTAL DE L'ALTERNATIVA ESCOLLIDA.

Objectius ambientals
Vetllar per la conservació dels
PEINs o Xarxa Natura 2.000,
així com dels espais d’interès
especial i territorial o valor
ecològic de l’àmbit, tot
preservant-los del procés
urbanitzador.

Compliment objectiu
ambiental

Definir una xarxa d’espais que
garanteixin el manteniment de la
connectivitat ecològica.

Compliment objectiu
ambiental
Deixar lliures les zones
inundables de les valls del Ter i
l’Onyar, i altres cursos fluvials,
alhora que vetllar per evitar la
contaminació de les aigües
continentals subterrànies de
l’àmbit.

Compliment objectiu ambiental
Protegir específicament aquelles
àrees de major valor paisatgístic
i que cal preservar del procés
urbanitzador, amb especial
atenció a les planes agrícoles
que queden en el sistema.

Compliment objectiu ambiental
Ordenar adequadament la
globalitat del sòl no urbanitzat,
tot mantenint-ne o, si és el cas,
recuperant-ne l'estructura
orgànica.
.

Alternativa 0

Alternativa 1

La no actuació comporta mantenir
la situació actual sense afectació
d'espais protegits o d'alt valor
ambiental o paisatgístic.

La proposta queda fora dels límits
de les zones d’especial protecció ja
que no hi poden haver activitats
extractives dins els límits de la
Xarxa Natura 2.000

Alt

Alt

La no actuació comporta mantenir
l'estat actual i per tant sense
afectació de l'espai connector del
sector de llevant del de municipi i
els connectors fluvials com són el
riu Ter i el riu Llémena.

No hi ha afectació directe sobre
l’espai connector del sector de
llevant del municipi i la futura
reconversió de les extractives
finalitzades en zones humides
contribuirà a incrementar la
biodiversitat i indirectament també
afavorir la funció connectora de
l’entorn dels dos cursos fluvials

Alt

Alt

La no actuació comporta la no
afectació de les zones
potencialment inundables, però no
suposa cap millora respecte a la
situació actual.

La modificació prevista no suposa
cap canvi respecte als límits de la
Q500 (període de retorn de 500
anys), però si una millora ja que la
creació de zones humides en
extractives finalitzades dins aquests
límits serà una millora de la
seguretat respecte a la situació
actual.

Mitjà - Alt

Alt

La no actuació comporta mantenir
els nivells de protecció del
paisatge actualment existents
La no actuació suposo deixar-ho
tot en el seu estat actual, per tant
sense canvis en el paisatge actual
i sense afectació de les planes
agrícoles

Alt
El POUM actual ja presenta una
correcta ordenació del sòl no
urbanitzable i la seva protecció,
però no hi ha una regulació
detallada d’algunes actuacions
que s’hi poden portar a terme tot.

La conversió de les extractives
finalitzades en zones humides i
punts d’acumulació d’aigua, per la
biodiversitat que portaran
associades, serà una millora
paisatgística sense afectar de
manera significativa les planes
agrícoles

Alt
La proposta de convertir les
extractives finalitzades en zones
humides és una millora en la
regularització i ordenació d’una
activitat autoritzada però sensible
ambientalment i que afecta el sòl no
urbanitzable.

Compliment objectiu ambiental

Mitjà -Alt

Alt

Deixar lliures les zones subjectes
a riscos naturals, amb especial
atenció al risc d’incendi i al risc
d’inundació, i les zones subjectes
a risc inacceptable d’origen
antròpic,

La no actuació comporta mantenir
la situació actual pel que fa als
riscos naturals i antròpics. No hi
ha canvis en el risc d’incendis, ni
inundacions, ni altres riscos
antròpics.

Els canvis que es proposa no
suposa cap canvi respecte a la
situació actual del municipi en front
dels riscos naturals i antròpics o fins
i tot podria suposar una millora del
risc d’inundacions

Compliment objectiu ambiental

Alt

Mitjà-Baix
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Objectius ambientals

Gestionar el paisatge per tal de
garantir el seu manteniment
regular i per dirigir i harmonitzar
els canvis provocats pels
processos socials, econòmics i
ambientals.

Compliment objectiu ambiental

Potenciar la recuperació de les
zones degradades en la seva
restauració buscant potenciar la
creació de nous espais atractius
per la flora i fauna lligada amb
zones humides.

Compliment objectiu ambiental

Alternativa 0

La no actuació comporta mantenir
el paisatge en la situació actual i
no aporta millores significatives
sobre la qualitat del paisatge, i la
presència de noves activitats
extractives tant en funcionament
com finalitzades no aporta cap
millora significativa sinó més aviat
el contrari.

Alternativa 1
Si be la presència de noves activitats
extractives no és una millora sobre el
paisatge a l’entorn dels cursos
fluvials, indrets d’alt valor paisatgístic,
la seva finalització com espais per a
potenciar la biodiversitat, a la llarga
podria fins i tot suposar una millora
respecte a la situació actual.
La conversió d'activitats extractives
restaurades amb uns interessants per
la diversitat hauria de suposar una
millora en la qualitat del paisatge

Mitjà

Alt

La no actuació comporta mantenir
la situació actual pel que fa
referència a la restauració de les
extractives finalitzades on no
queda determinat com s’ha de fer
i per tant no suposa cap millora i
no s’afavoreix la biodiversitat..

La proposta de restaurar les
extractives finalitzades i restaurar-les
com a zones humides o punts
d’acumulació d’aigua (basses) hauria
de suposar a mig i llarg termini una
millora de la diversitat el que hauria
d’afavorir la colonització del nou
hàbitat per una fauna i flora
interessant

Baix

Alt

En funció de l'anàlisi fet referent a nivell de compliment dels objectius ambientals per les diferents
alternatives confirma que la millor opció, seria l’alternativa 1 i que suposa la incorporació del canvi
proposat en la normativa del POUM pel que fa referència a com s’han de finalitzar i restaurar les
activitats extractives que es troben dins dels límits de les zones potencialment inundables.
Com ja s’ha dit, aquesta proposta de canvi en la normativa del planejament vigent no comporta cap
afectació sobre els espais protegits del municipi (Xarxa Natura 2.000), però si una possible millora de
l’entorn proper a les mateixes, el que indirectament també hauria de suposar una millora puntual
(bastant localitzades) sobre els espais d’especial protecció de Sant Gregori.

.
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4.2. Descripció de l’alternativa escollida.
Els canvis normatius que es plantegen en l’alternativa seleccionada són:
1/ Article 130.6
Text actual: L’Ajuntament exigirà la restauració per part dels propietaris d’aquelles activitats
extractives, incloses les petites rurals i forestals, que, per un o l’altre motiu, es trobin sense restaurar
des de fa temps
Text proposat : L’Ajuntament exigirà la restauració per part dels propietaris d’aquelles activitats
extractives, incloses les petites rurals i forestals, que, per un o l’altre motiu, es trobin sense restaurar
des de fa temps.
En les zones inundables, del riu Ter i riera de Llémena, definides pel RD 638/2.016, de 9 de
desembre, aquella restauració es farà mitjançant la creació de zones humides, que una vegada
finalitzada se cediran a l’Administració. Les condicions d’edificació i ús per aquestes zones
humides s’ajustaran a la regulació que defineix l’article 155 i 156 d’aquestes NN.UU.
Aquesta actuació obliga també a modificar l’ article 155.a, complementant-lo, i en concret quedaria com:
2/ Article 155.
Text actual: – Zona de protecció de la zona humida del Prat del Castell
a)
Definició: Compren els terrenys ocupats per la zona humida del Prat del Castell i el seu entorn
immediat. En aquests terrenys, pels seus valors naturals i ecològics, s’impedeix qualsevol actuació que
pugui perjudicar els seus valors.
Com a tal zona humida es troba subjecte, alhora, a la legislació específica.
Text proposat: – Zones humides. Protecció.
a)
Definició: Compren els terrenys ocupats per la zona humida del Prat del Castell i el seu entorn
immediat, així com aquells que puguin resultar de la restauració de les zones extractives
regulades en l’article 130 d’aquestes NN.UU.
En aquests terrenys, pels seus valors naturals i ecològics, s’impedeix qualsevol actuació que pugui
perjudicar els seus valors.
Com a tal zona humida es troba subjecte, alhora, a la legislació específica, Llei 12/1985 de 13 de juny,
de Protecció d’espais naturals.
3/ Art. 140 -Condicions específiques per a les instal·lacions ramaderes en sòl no
urbanitzable. Punt 140.9
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Text actual: Les explotacions ramaderes de nova execució, a més de complir les distàncies
regulades a l’apartat anterior, hauran de situar-se a una distància mínima respecte les explotacions
ramaderes de la mateixa espècie, que són les següents: Explotacions porcines, 1000 m; Explotacions
vacunes, 100 m.; Explotacions cunícoles, 500 m.; Explotacions d’aviram, 500 m; Explotacions ovines,
500 m.; Altres explotacions, 1000 m, si no hi ha un reglament específic que ho marqui.
Text proposat: Les explotacions ramaderes de nova execució, a més de complir les distàncies
regulades a l’apartat anterior, hauran de situar-se a una distància mínima respecte les explotacions
ramaderes de la mateixa espècie, que són les següents: Explotacions porcines, 1000 m; Explotacions
vacunes, 100 m.; Explotacions equines 100 m. Explotacions cunícoles, 500 m.; Explotacions d’aviram,
500 m; Explotacions ovines, 500 m.; Altres explotacions, 1000 m, si no hi ha un reglament específic que
ho marqui.
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5. IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ DELS PROBABLES EFECTES
SIGNIFICATIUS DE L’ORDENACIÓ PROPOSADA SOBRE EL MEDI AMBIENT
Tort seguit analitzem els diferents aspectes mediambientals i els impactes més significatius que poden
comportar l'alternativa escollida pel que fa referència als diferents vectors ambientals. Així tenim:
-

Geologia:

Les àrees on es poden implantar les activitats extractives es troben fora dels límits de qualsevol figura
de protecció geològica o paleontològica (geòtop, geozones, zones d’expectativa paleontològica.).
En aquests sectors d'un relleu bastant planer, hi ha poca o mínima presència de terrenys amb
pendents superiors al 20%, fora d'algun marge concret a l’entorn de la llera del riu llémena, però sense
ocupar grans àrees.
Referent a l'impacte sobre el relleu, l'explotació d’una nova extractiva sempre suposarà una
modificació del relleu actual i si en la seva restauració es deixa com un punt baix per poder convertirse en una zona humida, si que comportarà canvis (puntuals i localitzats, no extensius i sempre
recuperables) si ho comparem amb la situació actual, però és un canvi que es vol portar per potenciar
la biodiversitat de zones interessants per la seva situació.
També suposarà, l’extracció de materials, modificació de l’estructura actual del terreny i com que no
es reomplirà, al menys totalment, seran canvis en la geologia de la zona
L’impacte sobre la geologia es podria definir a poc significatiu, COMPATIBLE-MODERAT i es
caracteritza per ser un impacte baix, negatiu, directe, simple, a curt termini, localitzat, delimitat,
permanent, reversible, recuperable i pròxim a l’origen.
-

Edafologia:

L’aparició de noves activitats extractives comportarà una certa modificació de l’estructura del sòl en
les zones d’implantació i que seran sòls agrícoles d’alt valor, per la retirada dels materials en
l’explotació i que comportarà la retirada de la capa més superficial del sòl, que no té un valor específic
com àrids.
Seran actuacions que podrien comportar ocupació significativa de superfície del sòl. Hi pot haver-hi
modificació localitzada dels horitzons actuals del sòl per implantació de noves instal·lacions, però no
d'una manera especialment significativa
Les extractives són activitats i sobre tot la seva reconversió futura en zones humides, que no han de
comportar cap risc que fa a contaminació dels sòls.
L’impacte previst referent a l'edafologia es valora com MODERAT i es caracteritza com a negatiu,
directe, a curt, mig i llarg termini, permanent, reversible, recuperable, discontinu, localitzat i pròxim a
l’origen.
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- Hidrologia:
Les zones a on és possible la implantació de noves activitats extractives queda fora de la llera dels
cursos fluvials del municipi, si be es podran implantar dins les zones potencialment inundables (Q500)
tant del Ter com de la Llémena.
No es preveu cap impacte directe sobre els cursos fluvials, però si es pot donar un impacte indirecta
per la proximitat als mateixos, i serà molt important controlar que no es puguin produir aquests
impactes indirectes.
Les zones a on es poden implantar les noves extractives i que s’han de reconvertir una vegada
restaurades en zones humides, es preveu només dins les zones potencialment inundables i que
afecten la Q500.
La proposta de restauració que es planteja podrien comportar canvis en l’escorrentia de l’entorn de
les mateixes ja que serà important conduir les escorrenties de l’entorn cap a la futura zona humida
per a poder contribuir a mantenir el nivell freàtic de la mateixa, però aquest canvi de les escorrenties
no ha d’afectar ni la recàrrega dels aqüífers ni tampoc el cabal dels cursos fluvials propers (riu Ter i
Llémena).
Per tant, podem concloure que l’impacte sobre la hidrologia es valora com a COMPATIBLEMODERAT i la tipologia de l’impacte es definiria com a negatiu, simple i acumulatiu, a curt i mig
termini, temporal, reversible, recuperable, discontinu, localitzat i també extensiu, proper i allunyar a
l’origen.
- Emissions a l’atmosfera (qualitat de l’aire):
Els canvis que es proposen en la normativa no ha de comportar un empitjorament o millors respecte
a la situació actual de la qualitat de l’aire del municipi.
Evidentment la presència de futures activitats extractives per l’explotació d’àrids suposa un increment
temporal (mentre duri l’activitat) de les emissions a l’atmosfera, però com que el canvi en la normativa
fa referència a l’acabat final de les mateixes, ja no hi haurà activitat, per tant no hi haurà afectació
sobre la qualitat de l’aire.
En aquest cas i pel que fa referència a la qualitat de l'aire l'impacte es valora com a COMPATIBLE i
es podria caracteritzar com a indirecte, acumulatiu, a mig i llarg termini, permanent, reversible,
recuperable, continu, extensiu i tant proper com allunyat a l’origen.
Soroll:
Ens trobem en una situació semblant a les emissions a l’atmosfera, ja que els nivells de soroll actual
són baixos a excepció de l’entorn més proper a l’autopista AP-7 i la carretera GI-531 que passa pe
dins del poble de Sant Gregori i alguna zona propera a les grans activitats industrials o focus puntuals
com són també les activitats extractives.
L’increment del soroll generat per les noves activitats extractives es donarà en fase d’explotació, però
no una vegada ja restaurades, on no hi haurà soroll associat a la nova zona humida i que es limitarà
al soroll generat per la fauna present, per tant serà mínim i en cap cas generador d’impacte.
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El previsible impacte per increment de la pressió sonora es valora com a COMPATIBLE i es
caracteritzaria per a ser negatiu, indirecte, acumulatiu, a curt i mig termini, puntual, temporal,
reversible, recuperable, discontinu, localitzat i proper a l’origen.
Explotació de recursos naturals:
En aquest cas, pel tipus de modificació que es vol incorporar a la normativa del POUM, i que correspon
a la fase posterior a l’explotació de l’extractiva, quan realment l’explotació dels recursos naturals (els
àrids) s’haurà donat en fase d’explotació, però no una vegada ja restaurades les extractives.
Una vegada restaurada l’extractiva i convertida en zona humida, no hauria de comportar un hipotètic
increment de l'explotació de recursos naturals dins les diverses tipologies de sòl no urbanitzable i en
concret la zona de valor agrícola, clau A, ja que entre altres raons:
No es modifica la tipologia de sòl, només es modifica com ha de ser la restauració de les
noves activitats extractives.
- La tipologia de restauració plantejada no ha de comportar cap mena increment en el
consum de recursos naturals (aigua, recursos energètics.)
- No hi haurà extracció de materials del subsòl vinculades ja que correspon a la fase
anterior de l’explotació.
- Ni hauria d'haver més ocupació de sòl de valor agrícola (no urbanitzable classe A) sinó
que correspondrà a un sòl que anteriorment s’havia ocupat per una extractiva.
El possible impacte generat pel canvi de normativa pel que fa referència a l’afectació o explotació de
recursos naturals es valora com a COMPATIBLE, i es preveu que sigui un impacte poc significatiu,
directe, de caràcter permanent, recuperable, reversible, localitzat, continu i tindrà efecte a mitjà i llarg
termini.
Espais de protecció especial:
No es pot donar cap afectació directe sobre cap espai de protecció especial ja que dins dels límits de
la Xarxa natura 2.000 no hi poden implantar-s’hi noves extractives, però si que hi pot haver un impacte
indirecte, ja que l’increment de la biodiversitat en zones properes o limitant amb la Xarxa Natura hauria
de suposar una millora indirecta sobre les mateixes.
Així el possible impacte sobre aquest vector es valora com a POSITIU, i es caracteritzaria per ser
indirecte, localitzat, permanent, allunyat de l’origen, reversible, recuperable i amb efecte a mig i llarg
termini.
Vegetació:
En aquest cas l’impacte previst sobre la vegetació es valora com a POSITIU ja que la presència de
noves zones humides en espais a on a dia d’avui hi ha terrenys agrícoles i posteriorment zones
extractives, a on serà possible la presència de nous hàbitats i comunitats vegetals especialment
interessants.
No hi la pèrdua de masses forestals ni les zones humides ocuparan superfícies que anteriorment
tenien una vegetació interessant i per tant tampoc s’afectaran hàbitats protegits.
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La futura presència de zones humides que haurien de portar associada una vegetació hidròfila que
s’anirà implantat de forma progressiva és un fet especialment significatiu i interessant.
Així el previsible impacte sobre la vegetació es valora com a POSITIU i es preveu que sigui un impacte
que es caracteritzaria per ser directe, sinèrgic, a mig i llarg termini, permanent, reversible, recuperable,
discontinu, localitzat i pròxim a l’origen.
Fauna:
En bona part el canvi normatiu que es proposa és la creació de nous espais, que temporalment havien
estat zones degradades (mentre hi havia l’extractiva) es fa per crear nous espais que sigui
especialment atractius per determinats grups faunístics com poden ser els amfibis i les aus sobre tot,
per tant caldria valorar com un impacte POSITIU procurant la creació de nous hàbitats que puguin ser
fàcilment colonitzables. Com s’ha dit, no hi ha pèrdua d’hàbitats faunístics sinó la creació de nous
punts atractius per la fauna.
L'impacte previst sobre la fauna es valora com POSITIU i es caracteritzaria per ser significatiu, directe
i indirecte, secundari, sinèrgic, a mig i llarg termini, permanent, reversible, recuperable, discontinu,
localitzat i proper a l’origen.
-

Paisatge:

El previsible impacte que sobre el paisatge pot comportar el canvi de normativa que es proposa és
valora com a mitjanament significatiu, ja que suposa la conversió d’un antic espai agrícola i per tant
ben integrat, que posteriorment es convertirà en una activitat extractiva amb l’impacte sobre el
paisatge que comporta, per finalment restaurar-ho com una zona humida per crear un punt atractiu
per la fauna i flora i aportar una millora de la biodiversitat, per tant un millora puntual sobre el paisatge
a l'aportar més cromatisme, més diversitat, més qualitat de la fauna i la flora.
L’impacte sobre el paisatge es valora com a POSITIU i la tipologia de l’impacte previst s’estima com
a mitjà, complex, localitzat, proper a l’origen, directe, a mig i llarg termini, permanent, irreversible,
irrecuperable.
- Usos del sòl:
El canvi de normativa que es proposa comporta que les extractives ja finalitzades que presumiblement
s’han de reconvertir en camps de conreu, en aquest cas, si es troben dins de les zones potencialment
inundables no passin a ser camps de conreu (amb aportació de materials externs) sinó en una zona
humida.
La proposta també de canvi en la normativa del POUM establint una distància mínima de seguretat
sanitària entre explotacions equines, és un fet que es considera positiu.
Per tant es considera que és un impacte mínim sobre els usos del sòl i es valora com a COMPATIBLEMODERAT i és un impacte que es caracteritza per ser negatiu, directe, simple, a curt termini,
permanent, reversible, recuperable, continu, localitzat i proper a l’origen.
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- Ordenació del territori:
L'objectiu principal d'aquesta actuació és la modificació puntual del POUM vigent a Sant Gregori,
sobre tot, per a concretar com s’han de recuperar les futures extractives i que passin a ser punts d’alt
interès per a la biodiversitat i un punt atractiu per la fauna.
Aquesta modificació no comporta un canvi especialment significatiu en el planejament vigent i queda
limitat a una zona molt concreta del sòl no urbanitzable del municipi de sant Gregori i que correspon
als terrenys que es troben dins dels límits de la Q500.
Aquest canvi també és compatible amb les directrius del Pla Territorial Parcial de les Comarques de
Girona (PTPCG), i també del Pla Director Urbanístic del Sistema Urbà de Girona.
L'impacte previst es valora com a COMPATIBLE i seria un impacte que es caracteritzaria per ser poc
significatiu, simple, directe, que es donarà a curt i mig termini, no permanent, reversible, recuperable,
localitzat i proper a l’origen.
- Infraestructures:
En aquest canvi de normativa que es proposa no ha de comportar cap modificació significativa dels
accessos actuals als diferents sectors del sòl No Urbanitzable classificat com a agrícola malgrat que
la presència de noves activitats extractives podria suposar l’obertura d’algun nou vial d’accés al futur
sector.
L’impacte previst es valora com a COMPATIBLE i es caracteritzaria per ser indirecte, simple i
acumulatiu, a mig termini, permanent, reversible, recuperable, localitzat, extensiu i tant proper com
allunyat a l’origen.
Medi socioeconòmic:
En aquest l’impacte es valora com a COMPATIBLE ja que no té cap incidència sobre el
desenvolupament actual o futur de l’economia del poble i tampoc sobre la població ni de Sant Gregori
ni del seu entorn, però si és creen nous espais interessant i atractius per la vegetació i la fauna, es
poden convertir en uns punts que la gent del poble per anar a visitar o com a zona d’esbarjo.
El canvi proposat del sòl No Urbanitzable no hauria de comportar la creació de nous llocs de treball
ni directes ni indirectes, ni tampoc hauria de tenir una incidència directa i/o indirecta sobre el comerç
municipal.
-

Patrimoni arquitectònic i arqueològic i patrimoni cultural

Dins els diversos sectors del municipi que estan dins dels límits de les zones potencialment inundables
(inclosos dins la Q500) i que es poden veure afectats pels canvis normatius que es proposen no hi ha
cap element del patrimoni arquitectònic o arqueològic present ni tampoc en el seu entorn més proper,
per tant, segons el que es coneix a dia d’avui no hauria de comportar cap impacte sobre el patrimoni.
Així l’impacte previst es valora com a COMPATIBLE.
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Residus:
La proposta de modificació de la normativa que es proposa i en concret pel que fa referència al sòl
No Urbanitzable, no ha de comportar masses canvis pel que fa a la gestió dels residus generats ja
que, una vegada clausurada l’activitat, no hi ha d’haver generació de residus. Com a molt la major
presència de gent a visitar o passejar per la zona, pot comportar un mínim increment dels residus
generats però que en cap cas seran residus perillosos sinó que seran residus banals.
En tots els casos, els residus generats caldrà gestionar-los d’acord amb la normativa actual portant a
terme una recollida selectiva dels mateixos i una gestió adient a través de gestors autoritzats o també
podria ser a través de la xarxa de recollida municipal.
El possible impacte de modificació puntual del sòl rural pel que fa als residus generats es valora com
a COMPATIBLE, i una vegada desenvolupat el sector serà bàsic i fonamental la bona disposició i
organització a nivell municipal pel que fa a la disposició i nombre de contenidors, recollida de residus...
Tot seguit es presenta una taula que, un cop definits i caracteritzats els impactes per a cada valor
ambiental, reflecteix la seva valoració qualitativa de manera que sigui possible visualitzar l’impacte
global que comportaria la modificació puntual del planejament.
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FACTOR AMBIENTAL
Alternativa 1
COMPATIBLE
MODERAT

Geologia
Edafologia

MODERAT

Hidrologia

COMPATIBLE
MODERAT

Qualitat de l’aire

COMPATIBLE

Impacte acústic

COMPATIBLE

Explotació recursos naturals

COMPATIBLE

Espais de protecció especial

POSITIU

Vegetació

POSITIU

Fauna i població animal

POSITIU

Paisatge

POSITIU

Agricultura i Usos del sòl

COMPATIBLE
MODERAT

Ordenació del territori

COMPATIBLE

Infraestructures
comunicació

i

vies

de

Socioeconòmic
Patrimoni
Arqueològic

Arquitectònic

Residus o impacte residual

COMPATIBLE
COMPATIBLE

i

COMPATIBLE
COMPATIBLE

Com es pot observar, els impactes més significatius, tot i que mínims, es poden donar sobre
l’edafologia (sòls) i la geologia (canvi en el relleu i explotació de graves) i també es pot donar un canvi
indirecte sobre la hidrologia pel canvi de les escorrenties, però hi ha un impacte positiu sobre la
vegetació, la fauna, el paisatge així com de manera indirecta sobre els espais de la Xarxa Natura
2.000.
Amb uns impactes tant poc significatius permeten afirmar que és una opció perfectament coherent i
compatible ambientalment, ja que l'impacte que es preveu fins i tot es valora com a POSITIU.
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6.- AFECTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC
L’article 29 de la llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental en l’apartat es diu que cal
analitzar i valorar per a cada actuació o projecte:
“ i) Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, corregir cualquier
efecto negativo relevante en el medioambiente de la aplicación del plan o programa, tomando en
consideración el cambio climático.”
En aquest cas la tipologia d'actuació que es preveu portar a terme i que no és més que una modificació
puntual del planejament pel que fa a la normativa del sòl no urbanitzable, sense que comporti cap canvi
de requalificació en la tipologia del sòl, sinó només que es vol millorar amb com s’han de restaurar les
activitats extractives que s’autoritzin i si es troben dins les zones potencialment inundables, com a zones
humides per crear punts atractius per la biodiversitat i especialment per fet de trobar-se properes a les
zones que formen part de la Xarxa natura 2.000.
Aquest canvi normatiu pel que fa referència al sòl No urbanitzable de tipologia caràcter agrícola no
hauria de tenir cap mena d'incidència negativa sobre el canvi climàtic, sinó més aviat el contrari ja que
no suposa:
-

-

1/ No comporta pèrdua de sòl no urbanitzable.
2/ No es preveu la futura aparició de noves àrees industrials dins el municipi o qualsevol
mena d'activitat potencialment contaminant (ho podria ser l’activitat extractiva però no la
restauració final de la mateixa).
3/ No comporta increment de les emissions de CO2 (ho podria ser l’activitat extractiva però
no la restauració final de la mateixa)
4/ El canvi no suposa la possibilitat de modificacions pel que fa a edificacions o
construccions admeses, ja que no preveu cap mena de construcció
5/ Els moviments de vehicles dins el sector serà mínim i es limitarà com a molt als
desplaçaments dels visitants.
6/ No hi haurà un increment significatiu de la freqüentació que pugui incidir sobre el canvi
climàtic.
7/ No hi ha afectació de masses forestals o de zones arbrades, sinó que es preveu crearne de noves
8/ Es preveu un increment significatiu de la presència de fauna tant pel que fa a diversitat
d’espècies, nombre de població animal i creació de noves zones d’alimentació i
reproducció.

- Afectació al canvi climàtic
El desenvolupament de la Modificació Puntual del Planejament i que fa referència a la restauració de
les activitats extractives situades en zones potencialment inundables comporta un mínim impacte o fins
i tot un impacte positiu sobre el canvi climàtic i la generació de gasos d'efecte hivernacle que tot seguit
valorem:
1/ Extensió de l’impacte: queda limitat a les zones potencialment inundables de la Q500 a
l’entorn del riu Ter i Llémena i que correspon a sòl no urbanitzable.
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2/ Magnitud i complexitat de l’impacte: l’impacte seria de magnitud baixa o mínima ja que són
sectors que si be presenten uns valors ambientals especialment interessants, i l'impacte previst s’hauria
valorat com a favorable i ajuda a disminuir la generació de gasos d’efecte hivernacle.
3/ Probabilitat que es produeixi: la probabilitat que es generin un efecte positiu sobre el canvi
climàtic i generació de gasos d’efecte hivernacle, és clara tot i que no serà de forma molt significativa
sinó que seria una mínima aportació a la millora.
4/ Durada, freqüència i reversibilitat: l’impacte, des de la implantació o creació de la zona
humida es donarà de forma progressiva i continuada, serà permanent, tot i que, malgrat no interessi,
també pot ser reversible i recuperable si mai es trona a anular la zona humida prevista.
5/ Mesures correctores: la millor mesura correcta és que la conversió de l’extractiva restaurada
com a zona humida vagi acompanyada d’una bona restauració paisatgística de la mateixa amb
plantacions arbòries i arbustives pròpies dels hàbitats presents a la llera del riu Ter o Llémena.
Per tant podem concloure que el canvi en la normativa del POUM de Sant Gregori pel que fa al sòl no
urbanitzable i més concretament a com s’han de restaurar les futures activitats extractives no només
no hauria de tenir cap afectació significativa sobre el canvi climàtic i emissió de gasos d’efecte
hivernacle, sinó que contribuiria a frenar, en un nivell baix, l’efecte hivernacle, i la presència de zones
amb vegetació també ajuda a frenar l’emissió de gasos d’efecte hivernacle.
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7. MESURES PREVENTIVES I CORRECTORES RELACIONADES AMB LA
MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM DE SANT GREGORI.
Com que correspon a un canvi en la normativa del planejament vigent i només centrada en el sòl No
Urbanitzable de tipus rural (clau 20), en aquesta fase de la tramitació no es poden proposar ni establir
unes mesures correctores o preventives que no figurin ja en la normativa vigent.
Aquesta modificació puntual del POUM pel que fa a la normativa que es modifica és de molt poca incidència
ambiental i a més es preveu una clara millora en la mínima proposta de modificació que es planteja a on
es determina com s’hauria de fer la restauració final de les noves activitats extractives que es demanin
d’implantar en el municipi i que es trobin situades dins de la zona de possible inundabilitat a l’entorn dels
rius Ter i Llémena.
Tot i així considerem que s’hauria de plantejar que la conversió de l’antiga extractiva en una zona inundable
o en una bassa hauria d’anar acompanyada d’una proposta de restauració paisatgística a on es determini
com, a on i quines espècies vegetals caldria plantar-hi per contribuir a la integració paisatgística de l’entorn
i que hauria de ser amb espècies arbòries i arbustives presents en els hàbitats que trobem en els habitats
fluvials del Ter i de la Llémena.
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8.- SÍNTESI
Aquest document inicial estratègic és redacta per a valorar i justificar la conveniència i compatibilitat
ambiental de la proposta de modificació puntual del planejament vigent a Sant Gregori, concretament
el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM).
En concret, la proposta de modificació puntual del planejament fa referència a la normativa del sòl No
Urbanitzable i especialment a les autoritzacions per a les futures activitats extractives a implantar dins
el terme municipal, segons està previst en la normativa urbanística vigent, i quan es fa referència a les
zones que es troben dins de les àrees potencialment inundables.
S'ha fet una anàlisi generalista del medi físic, natural i socioeconòmic del terme municipal de Sant
Gregori que es caracteritza entre altres coses per:
-Municipi format per un nucli principal, Sant Gregori, i diversos pobles sense continuïtat entre
ells i dispersos dins del terme municipal (Talaià, Ginestar, Cartellà, Constantins...)
- Relleu a on es combinen les àrees més de muntanya i accidentades (Sant Roc, Sant Grau,
Cartellà....) i altres sectors, sobre tot a la part central del terme i a l’extrem sud més planers.
- Geològicament correspon a un terme complex a on es combinen materials del quaternari
d’aportació al·luvial i materials del terciari en les àrees de muntanya.
- No hi ha cap zona de protecció geològica com geòtop o geozones dins el terme.
- Diverses activitats extractives sobre tot a l’entorn de la llera del riu Ter d’on s’hi extreuen àrids
(graves i sorres)
- El riu Ter fa de límit sud del municipi i a la part central hi trobem el curs del riu Llémena (afluent
del Ter per la seva llera esquerra).
- Dins el terme hi trobem tres sectors inclosos dins els espais protegits de la Xarxa Natura 2.000
com són el riu Ter (extrem sud) r, el riu Llémena (zona central) i les rieres d’en Xuclà i de Riudelleques
(extrem nord-est).
- Vegetació interessant en el sector de muntanya amb domini de l'alzinar i presència d'alzinar
amb roures. Algun parcel·la amb pinedes de pi blanc que han desplaçat l'alzinar. Correspon als hàbitats
d’interès comunitari de pinedes mediterrànies i alzinars i carrascar.
- A la llera del riu Ter presència d’interessant hàbitats vinculats al curs fluvial com les vernedes,
freixenedes i fins i tot salzedes catalogats també com hàbitats d’interès comunitari.
- La fauna del municipi és molt diversa i nombrosa ja que combina fauna pròpia de sectors
forestals, d'espais oberts i sobre tot la vinculada a àrees vinculades als cursos fluvials tant el Ter com
la Llémena.
- Connectivitat per la fauna molt important en tot el sector de llevant del poble i que podria
connectar l’espai EIN de Rocacorba amb el riu Ter, en un corredor ampli que va de nord a sud. Ter Dins el terme s’han descrit dues unitats de paisatge com serien Rocacorba a la part nord del
terme i Pla de Girona a la meitat sud del mateix, amb característiques bastant diferencials.
- Pel que fa als usos del sòl domini del sòl forestal (bosc dens) en més del 60% de la superfície
del terme, mentre que els conreus només ocupen menys del 30% (entorn de Sant Gregori i del riu Ter).
Improductiu artificial (sectors urbanitzats) a l’entorn del 3% (molt inferior a la mitjana de la comarca).
El planejament vigent a Sant Gregori correspon al Pla d'ordenació urbanística Municipal aprovat
per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de 21 de juliol de 2010 i que va entrar en
vigor el dia següent de la seva publicació en el Diari oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm.
5841 de 21/03/2011).
- Bona part del municipi correspon a sòl no urbanitzable classificats en diverses tipologies (Zona
de valor agrícola (clau A), zona forestal (clau C), La Zona de protecció de la muntanya de Sant Grau
(clau P1) que comprèn la gran massa forestal entre el Ter i la plana de Sant Gregori.

-
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- Interessants elements patrimonials tant arquitectònics (església de Sant Medir, església de
Cartellà, castell de Sant Gregori, castell de sant Grau.) com arqueològics amb nombrosos jaciments
dins el terme municipal.
- Poble amb un bon nivell de qualitat de l'aire ja que no hi ha focus contaminants importants ni
pel trànsit de vehicles (l’autopista AP-7 fa de límit sud del terme), ni importants activitats industrials
potencialment contaminants ni tampoc grans zones urbanes
- Riscos ambientals de tipus geològics mitjanament significatius pel que fa referència a
esllavissades i col·lapses per la tipologia de terreny geològic sobre el que es troba.
- Zones potencialment inundables a l'entorn del Ter i del riu Llémena, però allunyat de zones
urbanes.
- Municipi classificat com d'alt risc d'incendis forestals sobre tot en les zones de bosc del sector
de Sant Grau i les zones forestals properes als nuclis habitats.
Una vegada portat a terme l'anàlisi del medi s'han plantejat tot un conjunt d'objectius ambientals
específics i que puguin tenir relació amb les actuacions futures que es puguin portar a terme i que es
poden resumir com:
Objectiu 1.- Vetllar per la conservació dels PEINs o Xarxa Natura 2.000, així com dels espais
d’interès especial i territorial o valor ecològic de l’àmbit, tot preservant-los del procés urbanitzador.
Objectiu 2. Definir una xarxa d’espais que garanteixin el manteniment de la connectivitat
ecològica.
Objectiu 3. Objectiu 3.- Deixar lliures les zones inundables de les valls del Ter i l’Onyar, i altres
cursos fluvials, alhora que vetllar per evitar la contaminació de les aigües continentals subterrànies
de l’àmbit.
Objectiu 4.- Protegir específicament aquelles àrees de major valor paisatgístic i que cal
preservar del procés urbanitzador, amb especial atenció a les planes agrícoles que queden en el
sistema.
Objectiu 5. Ordenar adequadament la globalitat del sòl no urbanitzat, tot mantenint-ne o, si és
el cas, recuperant-ne l'estructura orgànica.
Objectiu 6. Deixar lliures les zones subjectes a riscos naturals, amb especial atenció al risc
d’incendi i al risc d’inundació, i les zones subjectes a risc inacceptable d’origen antròpic, en concret el
risc d’accident en el transport de mercaderies perilloses i el risc d’accident greu en instal·lacions que
manipulen substàncies perilloses.
Objectiu 7: Gestionar el paisatge per tal de garantir el seu manteniment regular i per dirigir i
harmonitzar els canvis provocats pels processos socials, econòmics i ambientals.
Objectiu 8: potenciar la recuperació de les zones degradades en la seva restauració buscant
potenciar la creació de nous espais atractius per la flora i fauna lligada amb zones humides.
Així mateix s'han plantejat diverses alternatives possibles a analitzar i s’ha fet comparatiu entre la
situació actual (Alternativa 0) i una proposta on es preveu que totes les noves activitats extractives que
es puguin implantar en sòl No urbanitzable, si es troben dins de les zones potencialment inundables,
hauran de preveure que la seva restauració final sigui convertir-les en unes zones humides o basses
que puguin afavorir potenciar la biodiversitat de l’entorn. Concretament tenim:
-

Alternativa 0: no incorporar canvis en la normativa actual.
Alternativa 1: canvi en diversos articles de la normativa que fan referència a les activitats
extractives.
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També en el canvi normatiu que es proposa contempla que s’ha de definir les distàncies mínimes que
hi ha d’haver entre les explotacions equines, ja que el POUM no les especifica per les granges de cria
de cavalls i altres equins.
Tot seguir s'ha analitzat la normativa del POUM i s'han buscat els capítols que fan referència a les
classificacions del sòl no urbanitzable i els usos permesos tant per les extractives i la seva restauració
i també per les distàncies de seguretat entre explotacions ramaderes. Concretament s’han modificat 3
articles concrets del POUM, que fan referència al sòl No urbanitzable.
- Article 130.6 de restauració de les activitats extractives
- Article 155 zones humides. Protecció
- Article 140 Condicions específiques per a les instal·lacions ramaderes en sòl no urbanitzable.
Punt 140.9. Distancia entre explotacions
Cal puntualitzar les activitats extractives en cap cas es poden implantar dins dels límits de la
Xarxa Natura 2.000 ja que la seva pròpia normativa no ho autoritza.
S'ha analitzat quina de les 2 alternatives implica un millor compliment dels diversos objectius ambientals
plantejats i s'ha vist que si be no fer res no comporta cap afectació ambiental negativa, els canvis
normatius que es proposen haurien de suposar fins i tot una millora respecte a la situació actual ja que
es crearan noves àrees que aportarien uns punts interessants per la fauna, la flora i el paisatge i sobre
tot suposaran una millora de la biodiversitat en zones molt properes a la xarxa natura 2.0000.
Posteriorment s'ha fet una valoració que aquest canvi de normativa que afecta al sòl rural pot comportar
sobre els diversos vectors ambientals, primer de manera individualitzada i posteriorment de forma
conjunta i s'ha vist que l'impacte previst es valora com a mínim o fins i tot positiu ja que comporta una
millora sobre la fauna, la vegetació i el paisatge, mentre que seria negatiu pel que fa a l'edafologia i
geologia.
Igualment s'ha analitzat l'impacte que sobre el canvi climàtic i la generació de gasos d’efecte hivernacle
podria comportar aquest canvi de normativa del POUM i s'ha vist que es pot valorar com a positiu per
la millora de la biodiversitat i no hi ha increment d’emissió de gasos.
En funció de tot el que s'ha analitzat es pot dir que el canvi de normativa del POUM concretament pel
que fa referència tant a la restauració final de les activitats extractives que es troben dins de la plana
inundable dels rius Ter i Llémena, i pel que fa a la distància de separació entre activitats ramaderes es
valora com a favorable ambientalment i que no ha de comportar un impacte especialment significatiu
sobre el medi.
Cassà de la Selva, maig 2.020
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9. ANNEX 1. PLÀNOLS
9.1.
9.2.
9.3.

Plànol situació de Sant Gregori
Ortofotomapa d'ubicació del municipi i els espais protegits
5 Ortofotomapes zones potencialment inundables Q500

escala 1: 50.000
escala 1: 35.000
escala 1: 10.000
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