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0. Introducció
A. Antecedents
El concepte de desenvolupament sostenible apareix formulat per primera vegada l’any 1987 en l’Informe
Bruthland “El nostre futur comú”, document elaborat per l’ex Primera Ministra de Noruega “Gro Harlem
Bruthland” i per encàrrec de les Nacions Unides. Aquest document defineix el desenvolupament
sostenible com:
“aquell que satisfà les necessitats del present sense comprometre la capacitat de les
generacions futures per satisfer les seves pròpies necessitats”
És a partir d’aquí, i sobretot després de la Conferència de Rio de Janeiro “Cimera de la Terra” (Brasil,
1992), que s’aposta per la sostenibilitat. Aquesta Conferència impulsa, entre d’altres, el programa de
l’Agenda 21 Local o Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat, per tal d’assolir els objectius de la Cimera.
Aquest programa pretén dotar als municipis d’una eina eficaç, concreta i operativa, que serveixi per
afavorir el desenvolupament de les capacitats econòmiques locals d’acord amb la utilització sostenible
dels recursos.
L’Agenda 21 local és un document que desenvolupa un pla estratègic municipal basat en la integració,
amb criteris sostenibles, de les polítiques ambientals, territorials, econòmiques i socials del municipi, i
que sorgeix de la participació i presa de decisions consensuades entre els representants polítics,
personal tècnic municipal, ciutadans i altres agents implicats.
L’Agenda 21 és l’instrument més àmpliament difós i acceptat per part de les autoritats locals per abordar
els greus problemes ambientals des de l’enfocament de “pensar globalment i actuar localment”, degut a
que, sense perdre de vista l’objectiu global de la protecció del medi, és a nivell local a on es poden
prendre decisions més pràctiques i participatives.
Així doncs, l’Agenda 21 és un instrument que ha de permetre l’evolució del municipi cap a un equilibri, el
qual ha de ser l’òptim en cada moment. D’aquesta manera, no es busca un equilibri estàtic sinó dinàmic,
que permeti i persegueixi la millora contínua de la qualitat de vida.
El 1994, en la Conferència Europea de Ciutats i Pobles sostenibles, celebrada al municipi d’Aalborg
(Dinamarca), una sèrie de representants de vuitanta autoritats locals d’Europa i, prenent com a
referència la Cimera de Rio, van aprovar un manifest, “Carta de les Ciutats Europees cap a la
Sostenibilitat”, conegut també com a Carta d’Aalborg. En aquest document, les ciutats van declarar la
seva voluntat de redactar l’Agenda 21 Local.
A la tercera Conferència de les ciutats i pobles cap a la Sostenibilitat celebrada a Hannover (Alemanya)
l’any 2000, es fa balanç sobre la Campanya de Ciutats Europees Sostenibles dels últims anys. Deu anys
després de la cimera de Rio, al 2002, es va celebrar a la ciutat sudafricana de Johannesburg la Cimera
Mundial per al Desenvolupament Sostenible Rio + 10, per tal de fer balanç dels objectius aconseguits
des de 1992. La Declaració de Johannesburg recull els compromisos que a partir d'ara han de permetre
la consecució d'un desenvolupament sostenible arreu del planeta.
La Diputació de Girona es va adherir el 1997 als principis de la Carta d'Aalborg i la Campanya de Ciutats
Europees Sostenibles i va posar en marxa el programa de suport a la redacció dels Plans d’Acció Local
per a la Sostenibilitat (PALS), per tal de donar suport a aquells municipis de les comarques gironines
que, amb l’objectiu bàsic d’assolir els compromisos derivats de la Cimera de Rio, s’adhereixen a la carta
d’Aalborg i redacten la seva Agenda 21 local. Al febrer de 2006, el municipi de Sant Gregori juntament
amb la resta de municipis que conformen la Mancomunitat de la Vall de Llémena va iniciar el procés de
la redacció del seu Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat (PALS).
El 2004, la Diputació de Girona modifica l’ideari i plantejament programàtic del programa de suport en la
redacció dels PALS i treu una nova línia de subvenció “del Pla a l’Acció” per tal d’ajudar als municipis
gironins a aplicar les accions proposades en els PALS.
Per tal d’encaminar-se cap a un desenvolupament sostenible, els municipis de la Vall de Llémena s’han
adherit als principis de la Carta d’Aalborg i al programa d’ajuts de la Diputació de Girona, per tal
d’elaborar les Agendes 21 locals de cada un dels municipis de la vall.
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DEPLAN (Desenvolupament i planificació ambiental) és l’empresa adjudicada per a la redacció de les
Agendes 21 locals dels municipis de Sant Gregori, Sant Martí de Llémena i Canet d’Adri, en coordinació
amb la Diputació de Girona. Paral·lelament a aquests treballs, DEPLAN també està realitzant el Pla
Especial de Regulació d’Usos del Sòl No Urbanitzable de cadascun d’aquests municipis i el Pla Especial
de Dinamització de l’Espai Natural i Cultural d’aquests tres municipis i Sant Aniol de Finestres.

B. Objectius
Els objectius bàsics a assolir mitjançant la redacció de les Agendes 21 locals de cada un dels municipis
de la Vall de Llémena són els següents:
•

Donar als municipis de la Vall de Llémena els elements de coneixement necessaris per portar a
terme polítiques de desenvolupament local sostenible en els municipis de manera planificada.

•

Preveure accions globals que integrin tots aquells aspectes necessaris que tendeixin a fer efectiva
la sostenibilitat supramunicipal de la Vall de Llémena.

•

Definir uns criteris de sostenibilitat que orientin la futura modificació dels planejaments municipals.

•

Determinar una sèrie d’actuacions prioritàries (projectes, estudis, organització interna), definir-ne el
calendari i buscar les fonts de finançament, la gestió, etc, per accelerar la transició cap a un
desenvolupament sostenible de la vall.

•

Fomentar la participació dels agents socials, els grups d’opinió i els col·lectius ciutadans en el
procés d’elaboració de l’estratègia local.

•

Definir uns indicadors quantificables que permetin seguir en el temps els efectes de la política
ambiental i, a la vegada, detectar les desviacions que requereixin noves formulacions.

•

Assegurar, en els municipis de la Vall de Llémena, un alt grau de qualitat de vida per tots els seus
habitants. D’aquesta manera es valorarà la previsió de creixement dels municipis de la vall per tal
que es tracti d’un creixement sostingut, prenent com a base les actuacions i els serveis locals i
supramunicipals, de manera que la proposta resultant sigui la continuïtat de l’actual gestió adaptada
ambientalment.

C. Metodologia
La metodologia emprada en la realització de les Agendes 21 locals de la Vall de Llémena s’ha
desenvolupat a partir del Programa de suport de la Diputació de Girona:

1. Informació i seguiment
⇒ Recull de Dades: En aquesta primera fase, s’ha realitzat una recerca de totes les dades disponibles
dels diferents aspectes ambientals, econòmics i socials. S’ha consultat la informació preliminar de
què disposa el Consell Comarcal i s’ha cercat informació a d’altres entitats públiques (Diputació de
Girona, Departament de Medi Ambient, etc.) i privades (Companyia subministradora d’aigua i
electricitat, etc.), i s’ha completat amb un ampli treball de camp de reconeixement per tal de suplir les
mancances d’informació.
S’han tingut en compte, a l’hora de la recollida de dades dels municipis, tots aquells projectes
realitzats o en fase d’elaboració de les diferents entitats pertinents. S’han actualitzat els treballs
realitzats pel Consell Comarcal i/o els Ajuntaments i s’ha realitzat una anàlisi de la seva gestió actual
en clau de sostenibilitat, mancances i oportunitats de millora.
El contacte amb aquests organismes i administracions ha permès identificar els aspectes ambientals,
territorials, socials i econòmics d’abast supramunicipal i impulsar el contacte entre tots aquests ens
per tal d’establir polítiques i actuacions coordinades.
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A més, s’ha fet una detecció apriorística dels aspectes amb una incidència ambiental més
significativa, així com dels punts forts i febles, per tal de donar una especial importància a aquells
aspectes més significatius.
⇒ Selecció de la informació operativa: La informació recollida ha estat contrastada per totes les parts
que intervenen en el procés. S’ha donat prioritat a la informació actualitzada de l’Administració. En
aquest sentit ha sigut fonamental establir unes línies d’intercanvi d’informacions i d’idees entre les
diferents parts implicades en aquest projecte programant i concretant exactament les reunions i els
diferents contactes a realitzar.
⇒ Treball de Camp: Les tasques de recerca i treball de camp han completat el volum final d’informació
recollida, contrastada i validada definitivament. En funció de les mancances observades en la
recopilació final d’informació, s’han programat les tasques necessàries per subsanar aquestes
deficiències, per tal de quedar coberts amb rigor tots els objectius finals.

2. Memòria descriptiva (Document I)
A partir del recull de dades obtingut en la fase anterior, s’ha elaborat una memòria descriptiva que
analitza, per cada un dels municipis, els diferents vectors ambientals (aigua, residus, energia, etc.),
aspectes econòmics (mercat de treball, anàlisi dels sectors, etc.) i aspectes socials (població, habitatge,
salut, associacionisme, etc.).

3. Diagnosi estratègica (Document II)
La diagnosi estratègica recull tant l’anàlisi de la situació i la gestió de cada vector com l’anàlisi integrada
dels diversos aspectes i vectors associats. A més, s’han identificat els punts forts, punts febles,
oportunitats i amenaces que representen els paràmetres analitzats. Finalment s’ha elaborat un recull
d’objectius generals per tendir cap a la sostenibilitat els quals serviran de base per a la definició del Pla
d’Acció Local per a la Sostenibilitat.

4. Pla de participació i de comunicació (Document III)
Un dels objectius principals de l’Agenda 21 és la informació a la població, així com el foment de la
participació de tots els agents implicats (agents socials, grups d’opinió, col·lectius ciutadans,
associacions, etc.).
El pla de participació i de comunicació que s’ha proposat és a nivell territorial de manera que es
garanteix un procés de millora continua, d’informació ciutadana permanent i que ha servit perquè tant els
tècnics com la població pugui aportar informació des de la percepció i el coneixement local.

5. Pla d’acció local per a la sostenibilitat (Document IV)
El Pla d’Acció és l’objectiu últim del conjunt de treballs realitzats. S’elaborarà un PALS provisional que
serà debatut per part dels diferents agents socials i ciutadans.
El Pla d’Acció definitiu, aprovat pel Ple de cadascun dels ajuntaments de la Vall de Llémena,
esdevindran element programàtic i cos central de l’Agenda 21 dels municipis de la vall.
Es redactarà una Declaració ambiental, la qual serà un document de síntesi i de democratització del
projecte i un pla de seguiment de l’aplicació del PALS en el temps, mitjançant els òrgans de participació
creats i els indicadors.
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Figura 1: Esquema metodològic de les Agendes 21 locals dels municipis de la Vall de Llémena
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PARTICIPACIÓ CIUTADANA

DIAGNOSI ESTRATÈGICA

PROPOSTA DE PLA D’ACCIÓ

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

PLA D’ACCIÓ LOCAL

Font: Elaboració pròpia.
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1. Generalitats
1.1. Emmarcament geogràfic
El municipi de Sant Gregori es troba a la comarca del Gironès, al sud de la Vall de Llémena que forma
juntament amb Sant Martí de Llémena, Canet d’Adri i Sant Aniol de Finestres.
Sant Gregori disposa d’una superfície de 49,17 km2 i el nucli es situa a 112 m per sobre el nivell del mar,
tot i que l’interval de cotes del terme municipal va des dels 95 m fins als 449,60 m a l’entorn del Puig de
Sant Grau.
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.
Figura 2: Emmarcament geogràfic de Sant Gregori

Sant Medir
Cartellà
Ginestar

Taialà
Barri de l'Esglèsia

Domeny

Sant Gregori
Constantins

´
0

500 1.000

2.000

3.000
Meters

Font: Elaboració pròpia a partir de la cartografia del DMAH

La riera de Llémena, actua com a eix vertebrador i modelador del territori, del que es distingeixen les
següents unitats:
-

-

El marge esquerre del Ter que va des de Bonmatí fins a Bescanó amb cursos fluvials com la
riera de Sant Climent, el torrent de les Serres i el torrent del Bac.
La Vall de Llémena, amb la riera de Llémena que neix a la Serra de Finestres i aboca al Ter.
Dins el terme municipal de Sant Gregori, la Llémena rep les aigües de la riera de Canet, el
torrent de Pujades, el rierol de Garrabia, el Garreb, el torrent de Bosquerós, el torrent de
Rocabelera i la riera de Granollers
El marge esquerre del Ter, al Pla de Cartellà, amb cursos d’aigua com el torrent de Pedrola, la
riera de Bullidors i la riera de Xunclà.
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Sant Gregori està constituït per set entitats poblacionals de les quals Sant Gregori és la més important
amb el 76,1% de la població total, tal com es pot veure en la següent taula.
Taula 1: Entitats de població i habitants de Sant Gregori
Entitat de població
Habitants (2005)
Cartellà
137
Constantins
57
Domeny
85
Ginestar
152
Sant Gregori
2.163
Sant Medir
102
Taialà
148
TOTAL
2.844
Font: www.municat.es.

La densitat d’habitants al 2005 és de 58 hab/km2.

1.2. Límits geogràfics
Sant Gregori comparteix els seus límits administratius amb:
-

Canet d’Adri i Palol de Revardit al nord,
Sant Martí de Llémena al nord-oest,
Sant Julià de Llor i Bonmatí a l’oest,
Bescanó i Salt al sud,
Girona al sud-est i,
Sarrià de Ter i Sant Julià de Ramis a l’est.

Figura 3: Límits geogràfics de Sant Gregori
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Font: Elaboració pròpia a partir de la cartografia del DMAH

Per tant, Sant Gregori es troba dins la comarca del Gironès però alhora es troba en contacte amb les
comarques del Pla de l’Estany (Palol de Revardit) i la Selva (Sant Julià de Llor i Bonmatí).
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2. Descripció de l’entorn físic
2.1. Clima i meteorologia
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.
Per tal de determinar les característiques climàtiques de la zona d’estudi, cal considerar factors com la
geografia i geomorfologia de la zona degut què aquests estan estretament lligats als processos
reguladors del clima.
A Sant Gregori, la presència de la muntanya de Sant Grau a l’oest, juntament amb el Massís de
Rocacorba al nord confereixen al territori unes condicions de clima subhumit amb una gran influència per
part del clima humit localitzat més al nord.
Tant a la plana com a les valls, les inversions
Figura 4: Tipus de clima de Sant Gregori.
tèrmiques (fenomen atmosfèric pel qual augmenta la
temperatura amb l’alçada) són un fet comú durant el
període hivernal, que poden desembocar en la
formació de boires. El més freqüent és que es
produeixin de matinada abans de la sortida del sol i
coincideix amb períodes de calma atmosfèrica.
El fet que les inversions tèrmiques siguin més
importants durant l’hivern és perquè en aquesta
època hi ha un refredament més gran de la
superfície del sòl i les temperatures mínimes solen
Sant Gregori
Girona
baixar per sota dels 0ºC, mentre que a l’estiu les
temperatures són més suaus.
Un dels efectes més evidents de les inversions Llegenda
recau sobre la flora i el tipus de vegetació de la
zona, ja que afavoreixen comunitats més humides i,
en canvi, limiten la distribució d’espècies més
termòfiles.
El règim de pluges es produeix bàsicament durant la
primavera, tot i que durant la tardor també es
detecta un increment de les precipitacions. Al llarg dels mesos d’estiu (juliol) es produeix un període de
sequera.
Semiàrid

Sec subhumit
Subhumit
Humit

Humit II

Humit III

Humit IV

0 1 2

Perhumit
4
6
Kilometers

´

Font: Elaboració pròpia a partir de la cartografia del
DMAH.

Sant Gregori disposa d’estació meteorològica des de l’any 2006, però degut a la manca de dades per a
realitzar comparacions, s’han pres com a referència les dades de l’estació meteorològica de Girona
degut a la seva similitud amb les condicions climàtiques de Sant Gregori.
Les temperatures mitjanes anuals oscil·len entre els 10,9ºC durant l’hivern i els 22,3ºC a l’època més
càlida. Les dades enregistrades per aquesta mateixa estació durant el període 2002-2003 són les que
s’han utilitzat per tal de determinar la climatologia i meteorologia de Sant Gregori.
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2.1.1.Temperatura
Les temperatures enregistrades presenten uns valors suaus, ja que durant l’època estival s’obtenen uns
valors mitjans d’entre 22,2 i 23,5ºC i durant els mesos freds aquests valors oscil·len entre els 8,9 i els
9,4ºC. La línia que descriu la temperatura mitjana a la gràfica indica un període de temperatures
elevades que es comença a produir durant l’estiu i que troba el seu màxim al juliol, a partir del qual
comença el descens fins a l’hivern.
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Font: Servei Meteorològic de Catalunya.

Tal com s’observa a la figura, els mesos en què es donen les màximes temperatures són el juny i el juliol
(30,2 i 29,4ºC) i els que presenten unes temperatures mitjanes mínimes són el desembre i gener amb 8,9
i 8,3ºC respectivament.
Figura 6: Temperatura mitjana anual de Sant Gregori.

Al mapa on es situen les temperatures mitjanes
anuals, s’observa que el municipi de Sant
Gregori es troba a la franja d’entre els 14 i 15ºC,
gairebé com tota la comarca del Gironès.
Mentre que s’aprecia que els altres municipis
que conformen la Vall de Llémena es situen dins
de la franja d’entre els 12 i 14ºC degut a la
influència que exerceix la morfologia del massís
de Rocacorba.
Sant Gregori

Girona
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Font: Base Cartogràfica del Departament de Medi Ambient
i Habitatge, 1996.
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Figura 5: Temperatures i precipitacions mitjanes i temperatures mínimes i màximes mitjanes. Estació d’Anglès (2002).

2.1.2. Precipitacions
La distribució de la pluja al llarg de l’any és un factor determinant per a la delimitació del bioclima. A partir
de l’estudi dels climodiagrames, que combinen informació sobre la precipitació i la temperatura, es
detecten els períodes de màxima sequera ja que coincideixen els màxims de temperatura amb les
mínimes precipitacions.
Tal com s’observa al climodiagrama realitzat a partir de les dades de l’estació de Girona, el període de
sequera comprèn els mesos de agost i setembre. Per bé que aquest període és relativament curt i les
precipitacions durant la resta de l’any són abundants degut al tipus de clima, l’afectació de la sequera no
és molt pronunciada.
Figura 8: Precipitacions mitjanes anuals acumulades.
Figura 7: Climodiagrama. Període 2002-2003.
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Font: Servei Meteorològic de Catalunya.

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Servei
Meteorològic de Catalunya.

Segons l’evolució anual de les precipitacions es distingeixen dos períodes de pluges típics del clima
mediterrani, un durant la primavera i l’altre durant la tardor. El que es produeix durant la primavera és
més llarg i comença a finals d’hivern fins a de juny, tot i que la màxima incidència es produeix durant
l’abril amb unes precipitacions al voltant dels 120 mm cada mes. Per altra banda, el que es dóna a la
tardor és menys intens a part de més curt, es dona durant el mes d’octubre amb al voltant de 100 mm.
Segons el mapa que estableix les
diferents zones segons el règim de pluges
mitjanes anuals, Sant Gregori es situa a la
zona
d’isohietes
amb
valors
de
precipitació d’entre 800 i 900 mm.
S’observa que el municipi es troba
confinat entre dues zones, la del nordoest amb uns valors d’entre 900 i 1100
mm, que correspon al sector oest de la
Vall de Llémena. Per altra banda, l’extrem
est de la comarca del Gironès presenta
uns valors més baixos (entre 700 i 800
mm) degut a la influència marina en el
clima.

Figura 9: Mapa de precipitacions anuals
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Font: Elaboració pròpia a partir del DMAH
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2.1.3. Humitat relativa
Figura 10: Humitat relativa (%)

Segons es mostra a la figura, la humitat relativa
que presenta Sant Gregori és relativament
elevada al llarg de tot l’any. Amb uns valors
d’entre 80 i 90 % durant els períodes més freds
(tardor i hivern) i amb mínims relatius durant
l’estiu i amb un mínim absolut durant l’agost
degut a l’augment de les temperatures i la
disminució de les precipitacions. Els valors que
s’assoleixen a l’estiu es troben al voltant del
70%, de tal manera que la zona encara es veu
influenciada per les serralades properes
localitzades a l’oest i al nord-oest com el massís
de Rocacorba.
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2.1.4. Vents

Les dades mitjançant les quals s’ha determinat la velocitat mitjana dels vents s’han obtingut de l’estació
de Girona per als anys 2002 i 2003 degut a la inexistència de dades anteriors per aquesta estació
meteorològica.
Figura 11: Rosa dels vents

Figura 12: Evolució de la velocitat del vent al 2002
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Font: Servei Meteorològic de Catalunya

S’observa que durant l’hivern el règim de vents és elevat durant els mesos d’abril i maig (1,9 m/s) amb
una predominància de la direcció Sud.
Mentre que a mesura que comença el període més càlid, les variacions entre velocitats màximes i
mínimes cada cop són més elevades, fins que quan arriba l’hivern (desembre i gener) es registren els
mínims valors amb 0,8 i 0,9 m/s respectivament

2.1.5. Radiació solar

2

Figura 13: Irradiació solar mitjana mensual (MJ/m ).2002-2003
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Els valors d’irradiació solar mitjana s’han
obtingut de l’estació meteorològica de
Girona, de tal manera que els resultats
poden presentar lleugeres diferències amb
la realitat donat que Sant Gregori disposa
de menor radiació solar que Girona a causa
de les masses forestals i el menor
percentatge de sòl urbanitzat de la zona.
El valor màxim d’irradiació es produeix al
juny i a partir de l’agost s’aprecia un canvi
de pendent de la gràfica que indica una
disminució de la radiació.
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Font: Servei Meteorològic de Catalunya
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2.2. Geologia i geomorfologia
2.2.1. Marc geològic general
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.
La sèrie estratigràfica que aflora al municipi la formen el conjunt de materials del Cenozoic en contacte
discordant amb el Paleozoic.
Els materials del quaternari són els que ocupen una major extensió al terme municipal amb dos grups
principals de materials:
- Basalts, amb consideració singular degut als escassos afloraments existents a Catalunya. Els
que no es troben inclosos en l’inventari d’espais d’interès geològic són els que formen part de la
collada del volcà d’Adri.
- Dipòsits al·luvials, que han estat transportats i sedimentats per la xarxa fluvial de la zona amb
predominància de materials com llims sorrencs, de color ocre i gris amb còdols arrodonits. En
zones més properes al Ter i la Llémena, els dipòsits són més grollers com sorres i graves
procedents de dipòsits fluvials més recents.
Els materials corresponents al Pliocè són les argiles i llims que corresponen a sediments continentals
que es troben intercalats amb canals de sorrenques i conglomerat heteromètrics vermells que presenten
intercalacions de material volcànic. També es troben còdols angulosos de composició litològica variada.
La zona d’aflorament d’aquests materials és l’àrea de la carretera de Taialà fins a Cartellà i la zona de les
Cases del Corder.
Els afloraments dels materials de l’Eocè es localitzen a l’extrem oriental de Sant Gregori formant el bloc
de Rocacorba i Camós. També es localitzen afloraments a la bloc de Rocacorba i Camós zona de Sant
Afra, al bloc de Corb i Finestres.
A l’extrem sud-oest del municipi, entre Bescanó i Bonmatí es localitzen els aflorament del Paleozoic, que
formen part del Massís de les Guilleries. A l’extrem nord-oest, al vessant de les Serres afloren un conjunt
de materials vulcanosedimentaris, amb torbes, i pòrfirs de riolita i andesita, juntament amb conglomerats
amb còdols.
Als voltants de Constantins i la zona de Can Trumfa i Can Coromines afloren unes roques
metamorfitzades per la intrusió de granits
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2.2.2. Litologies predominants
A Sant Gregori hi ha quatre tipus de formacions litològiques (formacions geològiques) consolidades que
constitueixen la morfologia del territori i donen forma al relleu de la zona:
h Formació Rocacorba (Eocè superior): es localitza al sostre de la formació Folgueroles, seqüències
de sorrenques calcàries i microconglomerats que poden assolir els 200 m de potència. Malgrat a
la zona de sant Gregori estigui molt localitzat, a la zona de Sant Afra arriba fins a la serra del Corb,
Finestres i Rocacorba.
h Formació Folgueroles (Eocè superior): Es tracta de sorrenques amb composició arcòsica, amb
glauconita i pocs fòssils, entre la formació Banyoles i Rocacorba, d’una potència entre 40 i 60 m, de
les quals a Sant Gregori es té constància de la seva presència a Ginestar, al peu del turó el Rocàs.
h Formació Bracons (Eocè mitjà-superior): aquesta formació està composta per gresos i margues
grisos, entre les margues de Banyoles i la formació de Folgueroles. Comprèn la zona de Sant Medir
i la Vileta. La base de la unitat està formada per una alternança de capes fines de margues i
sorrenques, de gruix centimètric, mentre que més amunt apareixen canals sorrencs ja més potents.
h Formació Banyoles (Eocè mitjà-superior): argiles i margues argiloses blaves, amb fines
intercalacions de limolita i de sorrenques de gra fi i mig. Presenten un contingut fossilífer moderat
que es redueix en direcció sud.
Figura 14: Base geològica de Sant Gregori.
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Font: Elaboració pròpia a partir de la cartografia del DMAH

Referent a les formacions litològiques no consolidades localitzades bàsicament al fons de les valls o
vessants amb gruixos generalment poc importants però amb una gran extensió. Es pot diferenciar el
següent grup de materials:
h Dipòsits d’origen al·luvial: es troben a les principals zones fluvials. Són els materials més moderns
(quaternari) fruit de la sedimentació i la deposició que afavoreix el sistema hídric. Es troben dos tipus
de sediments, en primer lloc, els llims arenosos de color ocre i gris amb còdols dispersos que es
situen entre 9 i 12 metres respecte de la cota del riu i que es poden interpretar com a terrasses fluvial
degradades, ja que l'escarpament ha estat erosionat. En segon lloc es troben les graves i còdols
englobats entre una matriu sorrenca-argilosa i que es localitza entre 2 i 3 metres sobre el nivell actual
del riu. Aquests materials constitueixen la terrassa fluvial del Ter.
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2.2.3. Geomorfologia
La geomorfologia del territori s’estructura en dues parts fonamentals:
- L’àrea est del terme municipal, que segueix la 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.
- L’altra zona és la que correspon a la meitat oest de Sant Gregori i es tracta d’un massís d’origen
metamòrfic de formes suaus i amb superfícies d’erosió. Aquesta àrea coincideix amb la
muntanya de Sant Grau, que compta amb uns pendents superiors al 40% en la major part del
seu domini. Referent a les formes dominants d’aquest indret, cal esmentar les superfícies
d’aplanament localitzades 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.
A causa de la sedimentació de materials al·luvials, cal considerar una extensa àrea definida com a zona
de depressions, valls i vessants reblertes per dipòsits recents amb derrubis indiferenciats. Aquesta zona
ocupa la llera dels rius Ter i Llémena.
Com a característica singular de l’espai de la Vall de Llémena, cal esmentar la presència de formes de
relleu volcànic al nord de Sant Gregori on s’identifiquen cons volcànics amb cràter o sense i colades que
penetren a l’interior del terme municipal de Sant Gregori pel nord, concretament per la zona de Cartellà i
Sant Medir, tot i que degut a la superposició per sedimentació d’altres materials, no s’aprecia l’aflorament
de la colada volcànica fins a la zona de Domeny i Taialà. Els materials principals que formen aquestes
colades són basanites amb leucita intersticial.
Figura 15: Geomorfologia de Sant Gregori
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Font: Elaboració pròpia a partir de la cartografia temàtica de les terres gironines (UdG).
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2.2.4. Patrimoni geològic
El patrimoni geològic sol definir-se com el conjunt de recursos naturals, majoritàriament no renovables, ja
siguin formacions rocoses, estructures geològiques, acumulacions sedimentàries, formes del terreny o
jaciments minerals, petrològics o paleontològics que, permeten reconèixer, estudiar i interpretar l’evolució
de la història geològica de la Terra i dels processos que l’han modelat. Al seu indubtable valor científic,
cultural i didàctic s’hi suma sovint un interès paisatgístic o recreatiu, o una especial bellesa.
Tot i que al terme municipal de Sant Gregori no hi ha inventariats espais d’interès geològic inclosos a
l’Inventari d’Espais d’Interès Geològic de Catalunya, a l’entorn del municipi es troben els següents
espais:
- Volcà del Puig d’Adri: l’interès d’aquesta zona es basa en la visualització d’edificis volcànics
ben conservats i en la presència de bons afloraments de colades i dipòsits piroclàstics. Aquests
afloraments juntament amb l’acció erosiva de la riera de Canet ha generat unes gorgues
alveolars úniques a Catalunya. S’ha relacionat amb el vulcanisme de la Zona Volcànica de la
Garrotxa, generat per un magma bàsic amb tres tipus d’activitats eruptives: estrombolianes,
freatomagmàtiques i efusives. Aquesta última no té activitat explosiva i dóna lloc a colades de
lava que es poden observar al terme municipal de Sant Gregori al llarg de les valls fluvials. En
aquesta àrea d’interès geològic s’inclouen dos Geòtops: l’aflorament de la Sureda d’en Toscà i
l’Aflorament de la Font de la Torre.
- Volcans del Clot de l’Omera i de la Banya del Boc: Aquests edificis volcànics es troben al
terme municipal de Sant Martí de Llémena, al sud de les muntanyes de Rocacorba. La seva
importància es basa en la conservació dels dos edificis volcànics, en els afloraments de dipòsits
freatomagmàtics d’onada i colada piroclàstica i en la presència d’enclavaments de roca
ultrabàsica procedent del mantell. Aquests afloraments també es relacionen amb el vulcanisme
neogen de la Garrotxa. Degut a la basicitat del magma, es generen tres tipus d’activitats
eruptives: l’estromboliana, la freatomagmàtica i l’efusiva.
Figura 16: Patrimoni geològic de l’entorn de Sant Gregori.
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Font: Elaboració pròpia a partir de la cartografia del DMAH.
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2.3. Sòls
Les tipologies de sòls de Sant Gregori corresponen, segons la classificació establerta per a la Soil
Taxonomy amb els criteris de la FAO-UNESCO, a diverses tipologies fruit dels diferents tipus de
materials presents al territori i l’acció dels agents atmosfèrics al llarg de temps. La figura de la dreta
mostra la tipologia de sòls de la comarca del Gironès i part del Pla de l’Estany.
Figura 17: Tipus de sòls de Sant Gregori.
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Font: Atles digital de sòls de les comarques.

D’aquesta manera, la classificació determina que a la zona oest del terme municipal de Sant Gregori, el
tipus de sòl existent és fonamentalment del tipus Entisòls, caracteritzats per ser poc evolucionats amb un
nivell de meteorització molt baix i amb un desenvolupament d’horitzons escàs o nul. Els de tipus Orthent,
com és el cas de la zona, 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. El grup a què pertany
aquest sòl és Ustorthent.
Tota la zona sud del terme municipal i part del límit est, també pertanyen al tipus Entisòl Orthent, però en
aquest cas són del grup Xerothent Xerofluvent, un sòl al·luvial poc evolucionat i sense horitzons de
diagnosi.
A la zona nord, els sòls que es troben són Inceptisòls, es tracta de sòls amb la mínima representació de
desenvolupament d’horitzons. Es troben més desenvolupats que els Entisòls però encara no disposen de
les característiques dels altres tipus de sòls. Es localitzen en zones amb pendents abruptes, zones
geomorfològicament recents o amb materials resistents.
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2.4. Hidrologia i Hidrogeologia
2.4.1. Conques hidrogràfiques
Sant Gregori pertany completament a la conca hidrogràfica del Ter, el qual transcorre pel límit sud del
municipi. La riera de Llémena és el principal afluent de la zona, la qual constitueix un eix vertebrador de
tal manera que divideix el municipi en tres unitats:
1. L’àrea localitzada 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. En segon lloc, la vall que rep el mateix nom que el riu, el qual 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. La tercera unitat és la del Pla de Cartellà, on es troben els cursos fluvials del torrent de
Garreb la riera dels Bullidors i la riera de Xunclà, que aboquen directament al Ter.
A partir de l’inventari de l’Agència Catalana de l’Aigua, s’ha realitzat la taula següent:
Taula 2: Cursos fluvials del terme municipal de Sant Gregori
Curs fluvial
Torrent de Can Bora
Torrent del Bac
Riu Llémena
Riera de Canet
Torrent de Garrabia
Torrent de Gàrrep
Torrent de Bullidors
Torrent de Pedrola
Riera de Bullidors
Riera de Xuclà
Torrent de Riudelleques
Rierol de Rimau
Ter

Afluent de
Ter
Ter
Ter
Llémena
Llémena
Ter
Llémena
Gàrrep
Ter
Ter
Xuclà
Xuclà
-

Extensió de la conca (m)
360
390
3.030
590
390
1.210
180
370
350
500
520
410
2.080

Font: ACA.
Figura 18: Hidrologia de Sant Gregori
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2.4.2. Unitats hidrogeològiques
Al terme municipal es distingeixen quatre unitats hidrogeològiques corresponents als principals aqüífers
localitzats a Sant Gregori.
Figura 19: Unitats hidrogeològiques de Sant Gregori.
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Font: Elaboració pròpia a partir de la Directiva del Marc de l’Aigua de l’ACA.

A l’extrem oest del terme municipal i seguint el curs del Ter, es troba la massa d’aigua subterrània del
Montseny-Guilleries, amb una superfície total aflorant de 547 km2. La litologia dominant són els 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.
Al sud de Sant Gregori, a continuació de la massa d’aigua anterior i seguint el curs del Ter, es localitza la
massa d’aigua subterrània de la Selva, que té una superfície total de 291 km2, dels quals afloren 260
km2. 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.
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.
La unitat que correspon amb l’aqüífer fluviovolcànic de la Garrotxa, que es localitza en cursos fluvials
com la Llémena, el torrent del Gàrrep o la riera de Bullidors disposa d’una superfície de 168 km2, amb
una litologia dominant volcànica i fluviovolcànica. 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.
L’extrem oriental del municipi correspon a la massa d’aigua de Banyoles, amb una superfície total de
361 km2 dels que afloren 170 km2. La litologia dominant són les 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. A nivell
general, d’aquest aqüífer depenen les masses d’aigua de Banyoles, els Estanyols de la Vall de Sant
Miquel de Campmajor i el Clot d’Espolla. Les fàcies hidroquímiques són bicarbonatades càlciques i
bicarbonatades càlcico-sulfatades.
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3.1. Anàlisi del territori
3.1.1. Usos del sòl i evolució
La configuració de la Vall de Llémena es caracteritza pel seu caràcter forestal, del que en destaca
l’àmplia extensió de boscos d’escleròfil·les existent, principalment format per suredes. La superfície total
que ocupen aquests boscos és de 9.494,24 ha en el cas de les escleròfil·les, 2.043,77 ha en el cas dels
caducifolis i 1.996,04 ha per als aciculifolis. Referent a la superfície agrícola cal esmentar que els
conreus herbacis de secà tenen una representació del 17% del territori amb una superfície de 3.140,02
ha, el que indica que Sant Gregori és el municipi de la Vall de Llémena amb major superfície agrícola,
doncs en aquest municipi es localitzen el 46% dels conreus de la Vall.
La cartografia dels usos del sòl a Catalunya realitzada per l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) durant
els anys 1987, 1992, 1997 i 2002 permet realitzar una anàlisi evolutiva dels canvis d’usos del sòl que ha
rebut el municipi de Sant Gregori en una sèrie de 15 anys.
Taula3: Superfície dels usos del sòl al municipi de Sant Gregori (Ha)

TIPUS

Àrea (ha)
1987

Àrea (ha)
1992

Àrea (ha)
1997

Àrea (ha)
2002

Evolució
(%)1987-2002

Aigua continental

2,54

2,54

12,59

8,13

219,6

Bosc d'aciculifolis

1109,14

1109,14

868,11

973,65

-12,2

Bosc d'escleròfil·les

1024,50

1024,50

1195,81

1180,80

15,3

Bosc de caducifolis

390,70

390,70

615,35

619,95

58,7

Bosquines i prats

375,54

375,54

448,07

421,64

12,3

Conreus herbacis de regadiu

150,46

150,46

307,30

126,81

-15,7

Conreus herbacis de secà

-19,1

1736,35

1736,35

1314,23

1404,19

Fruiters de regadiu

10,84

10,84

9,80

5,84

-46,1

Fruiters de secà

8,76

8,76

5,45

0,00

-100,0

Infraestructures viàries

43,84

43,84

48,31

50,15

14,4

Nuclis urbans

57,94

57,94

52,03

50,74

-12,4

Sòl amb vegetació escassa o nul·la

27,62

27,62

24,90

54,80

98,4

Urbanitzacions

0,06

0,06

0,00

0,00

-100,0

Vinya

0,00

0,00

38,39

37,03

100,0

Zones industrials i comercials

27,34

27,34

25,28

31,90

16,7

Font: Cartografia dels usos del Sòl a Catalunya dels anys 1987, 1992, 1997 i 2002 de l’ICC i elaboració pròpia.

Segons les dades de la taula anterior, la tipologia d’ús que ha experimentat un increment més destacat
ha estat l’aigua continental, que ha multiplicat la seva superfície. Per altra banda, es detecta un
increment important del sòl amb vegetació escassa o nul·la fins a assolir gairebé el doble de la superfície
de què disposava l’any 1987.
Referent a la superfície forestal, s’observa que tan sols un tipus de bosc ha obtingut un increment de la
seva extensió (58,7%), aquest és el cas dels boscos de caducifolis formats principalment per fagedes,
platanedes i pollancredes. Per altra banda, els boscos d’aciculifolis formats principalment per pinedes de
pi pinastre, pi pinyer i pi blanc amb sotabosc de brolles, màquies o garrigues són els que han sofert una
reducció de la seva àrea en un 12,2%.
L’evolució de la superfície agrícola de Sant Gregori tendeix cap a una disminució d’aquesta amb una
influència principal dels cultius herbacis de secà (-19,1%), ja que aquests representen la major
superfície. Per altra banda, la davallada dels fruiters de secà i regadiu també ha significat una pèrdua a
tenir en compte en el sector, ja que en els darrers 15 anys s’ha perdut una superfície total de 13,76 ha de
fruiters.
Pel que fa als nuclis urbans, les zones industrials i comercials, cal esmentar que fins a l’any 2002, els
nuclis varen perdre part de la seva superfície (-12,4%) en part influenciat per l’èxode rural, mentre que
les àrees on es desenvolupen activitats industrials i comercials van incrementar l’extensió un 16,7%.
Amb tot, considerant les dades dels darrers anys posteriors a la cartografia, cal esmentar que actualment
el nucli de Sant Gregori està augmentant la seva extensió fruit de diversos factors socials i econòmics
que afecten a la comarca.
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A partir de la taula anterior, es pot determinar l’estat actual i quina evolució han seguit cadascun dels
elements que constitueixen el mosaic territorial:
- Forestal: Sant Gregori disposa d’una gran superfície forestal que ocupa el 65,5% del territori
municipal. Aquesta superfície es reparteix de tal manera que el 23,78% pertany al bosc
d’escleròfil·les, el 12,48% correspon a boscos de caducifolis i el 19,61% són boscos d’aciculifolis.
La superfície de bosquines i prats a Sant Gregori té una representació del 8,49% i els sòls amb
vegetació escassa o nul·la correspon al 1,10% del terme municipal.
L’extensió forestal ha incrementat gairebé un 10% en els darrers 15 anys de tal manera que ha
passat de tenir unes 2.927,5 ha, a tenir-ne 3.250,84 ha.
- Agrícola: la tendència que segueix la superfície agrària és a disminuir. En el període d’estudi,
aquesta superfície s’ha reduït més d’un 20%, aquesta disminució es centra fonamentalment en
els fruiters de regadiu (-85%) i els cultius herbacis de secà (-23,6%).
- Urbà: la superfície que ocupa l’àrea urbanitzada que inclou els nuclis urbans, urbanitzacions,
zones industrials, comercials i vies de comunicació s’ha incrementat des de l’any 1987 fins al
2002 al voltant d’un 3%. El creixement de sòl urbà es concentra en l’expansió de les zones
industrials, comercials (16,7%) i infrastructures viàries (14,4%). Les dades que corresponen a les
àrees urbanitzades que formen part del nucli urbà no indiquen variacions significatives en les
superfícies de l’àrea urbana ni les urbanitzacions.
Figura 20: Mapa dels usos del sòl de Sant Gregori. Any 2002.
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La figura mostra la distribució dels usos del sòl al municipi de Sant Gregori, segons la cartografia del
Departament de Medi Ambient i Habitatge de l’any 2002.
Respecte a la distribució dels usos del sòl al terme municipal de Sant Gregori, s’observa que a la zona
oest hi predomina la superfície forestal degut al caràcter més acusat propi d’un espai natural. Per altra
banda, a la plana és on es desenvolupen la major varietat d’usos, tant agrícoles com industrials. Aquesta
concentració de les tipologies d’usos més associades a l’activitat antròpica a la zona central de Sant
Gregori és degut a la presència del curs fluvial com a recurs principal i els pendents suaus que ofereixen
menors complicacions en determinades activitats.
3.1.1.1. Mosaic del territori i pendents
A partir del mapa de cobertes de sòl de Sant Gregori s’ha realitzat un mapa de mosaic territorial, en el
qual s‘agrupen les zones agrícoles, forestals, fluvials i urbans, tal i com es mostra en la següent figura.
Tal com s’ha comentat anteriorment la superfície forestal és la que ocupa una major part del territori,
mentre que l’agrícola i urbanitzada es troba majoritàriament a les planes.
Figura 21: Mosaic territorial i mapa de pendents de Sant Gregori. Any 2001.
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En les figures anteriors també es representa un mapa amb els pendents. L’agrupació de les categories
de pendents dóna com a resultat que el 46,5% de Sant Gregori disposa de pendents inferiors al 12%, un
13,4% es troba sobre terrenys amb pendents entre el 12 i el 20% i el 40,1% presenta uns pendents
superiors al 20%.
El PTGC, en el capítol 3 “Sistemes de Proposta” i en concret en el punt 3.1, i l’article 9 “Directrius per al
planejament urbanístic” del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, s’indica que és necessari que el
creixement urbà dels municipis es basi en un creixement compacte i a partir del nucli central urbà i mai
ocupant terrenys que tinguin una pendent superior del 20%, sempre que això no comporti la impossibilitat
absoluta de creixement dels nuclis existents.
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3.1.2. Aspectes territorials i planejament directriu
3.1.2.1. Aspectes territorials
La comarca del Gironès aplega 27 municipis, té una població de 160.838 habitants (2005) i una extensió
de 575,4km2. Els municipis més densament poblats són Girona (86.672 habitants) seguit de Salt (27.370
habitants), que representen entre els 2 municipis gairebé el 60% del total dels habitants de la comarca.
El municipi de Sant Gregori té una població de 2.844 habitants que representa l’ 1,7% de la població
comarcal, i una extensió de 49,2 km2 que representa el 8,5% de la superfície de la comarca i el fa el
segon municipi més gran del Gironès.
El sistema urbà del Gironès té una estructura comarcal amb un nucli clar a l’entorn de Girona. La
proximitat de Sant Gregori a Girona fa que el municipi estigui dins l’àrea d’influència de la capital de
comarca i que, per tant, la relació amb aquesta sigui en determinats aspectes molt intensa.

3.1.2.2. Planejament directriu
A la taula següent es detallen els plans de planejament previstos en l’àmbit territorial que fan referència
directament o indirectament al municipi de Sant Gregori.
Taula 4: Planificació física a Catalunya

Plans Territorials
Pla Territorial General de Catalunya 1995
Plans Territorials Parcials
•

PTP de les Comarques Gironines

Plans Sectorials
•

Pla de Carreteres 1985

•

Pla de Carreteres 1995

•

Pla d’Infrastructures

•

Pla d’Espais d’Interès Natural

•

Pla hidrològic de les conques internes de
Catalunya

•

Pla d'abastament d'aigua en alta

•

Pla sectorial de cabals de manteniment a
les conques internes de Catalunya

Font: Departament de Política Territorial i Obres Públiques

Pla Territorial General de Catalunya
El Pla Territorial General de Catalunya (PTGC) és l’instrument director d’ordenació territorial de
Catalunya i fixa un model organitzatiu d’administracions inferiors a la Generalitat de Catalunya. Recull la
formació d’un Àmbit Funcional Territorial (AFT) anomenat Comarques gironines que podria esdevenir
una vegueria/província amb funcions de govern territorial delegades de la Generalitat de Catalunya. Per
altra banda, el PTGC preveu també uns àmbits administratius locals, els Àmbits Bàsics Territorials (ABT),
que haurien de servir per solucionar serveis supramunicipals que els municipis petits no poden assumir.
Es tractaria sobretot de serveis dels departaments de la Generalitat de Catalunya i/o Consells Comarcals
que s’han d’assumir per poblacions majors (serveis com ara la sanitat o l’ensenyament), amb la ubicació
dels seus equipaments i considerant la població servida.
El PTGC té, doncs, com a objectiu potenciar el desenvolupament, equilibrar el territori i ordenar el
creixement així com els serveis necessaris pels seus habitants. Aquest document també és el marc de
referència de discussió i debat de caire horitzontal i vertical entre les administracions per a resoldre els
desequilibris territorials.
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Pla Territorial de les comarques gironines
El 19 de març de 2002 es va encarregar al Departament de Política Territorial i Obres Públiques, a través
de la Secretaria per a la Planificació Territorial, la realització del Pla Territorial de les comarques
gironines.
Fins al moment s’han realitzat els següents estudis :
•

Mapa de planejament i usos del sòl de la Costa Brava

• Bases de dades urbanístiques dels sectors de les comarques de Girona
Els estudis pendents d’encarregar són els següents
•

Estudi recopilatori i analític de treballs i dades sobre desenvolupament socioeconòmic de les
comarques gironines

•

Preparació i càrrega de les dades demogràfiques a les comarques gironines

•

Impacte socioeconòmic de la implantació del TGV a les comarques gironines

•

Treballs de definició de xarxes ecològiques per al planejament territorial per a cada una de les
comarques que constitueix l’àmbit funcional

•

Treballs per a l’elaboració del pla de paisatge per a diverses comarques gironines

•

Estudi de la mobilitat: oferta i demanda del transport a l’àmbit de les comarques gironines

Pla de Carreteres
El Pla de carreteres de Catalunya és l'instrument bàsic d'ordenació del sistema de carreteres, en el marc
de les directrius de l'ordenació territorial. Correspon al Pla de carreteres de Catalunya definir la xarxa
bàsica i la xarxa comarcal i assenyalar les condicions per a definir la xarxa local, i també establir el règim
general de les vies pertanyents a totes les xarxes.
El Pla de carreteres de Catalunya ha de definir la xarxa bàsica i la xarxa comarcal i assenyalar les
condicions per definir la xarxa local i també establir el règim general de les vies pertanyents a totes les
xarxes.
El Pla de Carreteres del 1985 es va aprovar el 25 d’octubre mitjançant el Decret 311/1985. En aquest es
definia com a principal actuació per a la comarca l’acondicionament de la carretera Palafrugell - Sarrià de
Ter - Banyoles.
El Pla de Carreteres del 1995 es va aprovar el 5 de juliol de 1996 i es va publicar el 10 de juliol de 1996
en el DOGC (núm. 2228). Aquest Pla de carreteres de 1995 revisa i actualitza el Pla de carreteres
aprovat al 1985 per tal d’adaptar-lo a la Llei 7/1993, de 30 de setembre, de carreteres.
Pla d’infrastructures de transport de Catalunya 2006-2026
La Secretaria per a la Mobilitat ha elaborat el projecte de Pla d’infrastructures de transport de Catalunya
(PITC) amb l’objectiu de definir de manera integrada la xarxa d’infrastructures ferroviàries i viàries
necessàries per a Catalunya amb l’horitzó temporal de l’any 2026.
Aquest pla té caràcter de Pla territorial sectorial, d’acord amb la Llei 23/1983, de 21 de novembre, de
política territorial, i de Pla específic als efectes d’allò que estableix la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la
mobilitat.
La proposta viària del PITC té com a objecte la Xarxa Bàsica i la Xarxa Comarcal. D’altra banda, les
propostes del PITC es coordinen amb les Xarxes Transeuropees i amb el Plan Estratégico de
Infraestructuras de Transporte (PEIT). En aquest marc, les noves infraestructures viàries hauran de
reforçar l’estructura nodal del territori de Catalunya, garantint també, en la línia del Pla de carreteres de
1985, que efectivament cap municipi de Catalunya quedi situat a menys de 25 km de la xarxa bàsica;
l’excés de longitud per carretera respecte a la longitud en línia recta entre dos punts bàsics del territori
català mai serà superior a 50% en terreny pla i a 80% en terreny muntanyós; la velocitat a vol d’ocell
entre punts bàsics del territori català mai serà inferior a 50 km/h en terreny pla i a 35 km/h en terreny
muntanyós.
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Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN)
El Pla d’Espais d’Interès Natural de Catalunya (PEIN), està regulat per la Llei12/1985, de 13 de juny,
d’espais naturals.
El municipi de Sant Gregori no presenta cap espai natural protegit inclòs en el PEIN. Així i tot, degut a la
seva situació geogràfica és un espai important d’interconnexió ecològica de la Vall de Llémena. Al nord
del municipi es troba l’àmplia zona forestal de les muntanyes de Rocacorba, al nord-oest, la del Puig de
la Banya del Boc i al sud-est la de les Gavarres, totes elles incloses en el PEIN.
Pla hidrològic de les conques internes de Catalunya
En l’apartat 3.5. Balanç de l’aigua, s’explica el Pla hidrològic de les conques internes de Catalunya.
Pla d'abastament d'aigua en alta a Catalunya (PABCAT)
El Pla d'abastament d'aigua en alta a Catalunya (PABCAT), actualment en redacció, s’explica en l’apartat
3.5. Balanç de l’aigua.
Pla sectorial de cabals de manteniment a les conques internes de Catalunya
En l’apartat 3.5. Balanç de l’aigua, s’explica el Pla sectorial de cabals de manteniment a les conques
internes de Catalunya.

3.1.3. Estructura urbana
3.1.3.1 Evolució històrica del municipi
Les primeres notícies d’homínids en el municipi de Sant Gregori són del paleolític inferior. Concretament
al Puig d’en Roca, on es recuperà un conjunt important d’eines, hi trobem els primers indicis datats entre
el 500.000 i 400.000 BP (before present). El territori de Sant Gregori romandrà ocupat intermitentment
per una població de caçadors i recol·lectors de períodes diferenciats, tal i com indiquen els jaciments de
Domeny (300.000 BP) i el de Sant Medir (paleolític superior).
Amb l’arribada del neolític apareix una cultura més complexa. S’introdueix l’agricultura i apareixen els
primers assentaments humans. El municipi té en el jaciment del Puig d’en Roca el màxim exponent
d’aquesta època. Serà en aquest jaciment on s’excavaran 16 sepultures d’una necròpolis (3500-2500
aC).
La població s’anirà establint i en l’edat del ferro trobem el poblat iber del Puig de Sant Grau, amb
ocupació continuada fins al segle II o I aC.
Malauradament les notícies que es tenen d’època romana són molt pobres. S’ha teoritzat sobre la idea
que els pobladors de Sant Grau van anar ocupant la plana, ja que hi ha traces de restes de ceràmica que
així ho indicarien. Aquest fet aniria lligat a la desocupació dels poblats íbers del moment en pro
d’establiments a la plana.
L’alta edat mitjana i el poblament visigòtic és poc conegut, si bé es coneix que la població pertanyia al
Bisbat de Girona.
L’entrada de Sant Gregori en el món carolingi suposarà una sèrie de canvis. Un dels canvis substancials
serà la vertebració territorial. Si bé el territori fins llavors s’havia estructurat a partir de vilae i ciutats, ara
ho farà a partir de parròquies. Existeix un document del 882 que mostra les donacions del bisbe Teuter a
la Canònica de la Seu de Girona, de les parròquies de Sant Gregori i Sant Feliu de Cartellà. Durant el
segle IX dC hi ha un altre fet destacable : es funda el monestir Benedictí a Sant Medir, que va funcionar
fins l’any 949 en què la comunitat es va traslladar a Amer, i es va reconvertir en Parròquia.
Durant la baixa edat mitjana es produeix una expansió econòmica, pel fet de ser una important zona
agrícola afavorida per les excel·lents condicions del terreny i per l’abundància d’aigua. L’església
parroquial és reconstruïda i ampliada segons l’estil romànic i es construeixen diversos masos : can
Verdaguer, el mas Segalars (cal Bord), Can Serra d’Avall o el mas Obert. A Taialà, la Torre de Taialà i
can Sunyer, documentada des de l’any 1200. Altres masos dignes d’esment i segurament d’origen
medieval són can Rossell, la Torre de Sant Gregori, la Casassa de Sant Gregori, la Torre de Sant Medir,
can Vila i can Masagó a Constantins. D’aquesta mateixa època és la casa pairal dels Margarit.
Amb l’arribada del feudalisme tot el territori s’inclou sota l’administració de dos dominis : el castell de
Tudela i el castell de Cartellà. El castell de Tudela, era de la casa Comtal de Barcelona en temps de
Ramon Berenguer I (1035-1076) i l’any 1202 fou donat pel rei Pere I a Guillem de Montcada.
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Al llarg del segle XIII els dos castells estigueren vinculats al llinatge dels Cartellà. Més endavant durant
els segles XIV i XV el castell de Tudela passa a ser propietat d’altres famílies nobiliàries fins que al 1495
Baldiri d’Agullana adquireix ambdues fortaleses.
Entre el segle XVI i XVIII hi ha constància de que habitaven unes 600 persones al terme, la majoria en
explotacions agrícoles de la parròquia del pla de Sant Gregori, un sector de Cartellà i la riba del Ter. És
una època de prosperitat, amb parròquies ben ateses i certa activitat social.
El segle XVIII és escenari de dos fets importants pel municipi. L’any 1760 es construeix el santuari de
Santa Afra i durant els setges de Girona (anys 1808-1809) la Torre de Taialà es converteix en quarter
general de l’exèrcit Napoleònic. Hi ha un increment de població (l’any 1860 es comptabilitza una població
de 2216 habitants) simultani a totes les parròquies, el que comporta la construcció de nous masos.
A principis del segle XX l’arribada de la carretera de Girona i la construcció del pont sobre el Ter, impulsa
el creixement del poble, sobretot a banda i banda de la nova via. Es construeixen alguns edificis
singulars com són les escoles modernistes (1919) obra de l’arquitecte gironí Rafael Masó i l’any 1929
s’instal·larà l’enllumenat elèctric a Sant Gregori.
La guerra civil sacsejarà el poble i el 3 de febrer de 1937 el municipi adoptarà el nom de Tudela de Ter,
seguint les corrents revolucionaries del moment. La guerra comportarà en el moment de la retirada de les
tropes republicanes, la destrucció de l’església de Domeny i la voladura del pont sobre el riu Ter.
Durant els trenta anys posteriors a la guerra civil es produeix un increment important de població degut a
l’arribada massiva d’immigrants que es focalitza a la zona de més proximitat amb Girona. Mentrestant
part de les parròquies rurals inicien un procés de despoblament. L’any 1970 el municipi té una població
de 6.469 habitants, però a conseqüència de l’annexió a Girona de part del municipi que estava a l’altra
banda de la nova autopista, l’any 1974 el municipi passa a tenir altre vegada menys de 2.000 habitants.
En aquests anys sorgeix una certa industrialització a la zona de Domeny.
Durant la dècada dels noranta l’àrea urbana de Girona experimenta una forta empenta econòmica i entre
els municipis que presenten dinàmiques més expansives hi ha el municipi de Sant Gregori. Aquesta
dinàmica es trasllada a nivell territorial en noves àrees urbanitzades que s’estenen a l’oest (sector mas
Simon, de la Torre, de Ponent i Patel i Arbat) al sud (sector sud) i nord-oest (sector Pla d’en serra) del
nucli i un creixement de població.

3.1.3.2 El sistema urbà del municipi
Geogràficament el terme municipal de Sant Gregori és una vall planera entre dos extrems muntanyosos :
al nord-oest els contraforts de Rocacorba i al sud-oest la muntanya de Sant Grau. Travessa de nord-oest
a sud-est el riu Llémena en els seu tram final que desemboca al Ter. L’altre eix vertebrador que configura
el terme municipal és la carretera de Girona a les Planes d’Hostoles (GI-531) que discorre paral·lela al riu
Llémena i sobre la qual s’assenten diversos nuclis urbans des de Domeny passant per Sant Gregori i
Ginestar.
L’estructura urbana del municipi és de tipus nodal. És a dir, el terme municipal el formen set pobles o
parròquies, Sant Gregori, Cartellà, Constantins, Domeny, Ginestar, Sant Medir i Taialà, que es situen al
voltant del nucli de Sant Gregori i que s’interconnecten per diverses ramificacions de la carretera de
Girona a les Planes d’Hostoles.
El nucli de Sant Gregori, al centre, concentra la major part de població i és el centre administratiu,
cultural i comercial. En aquest sector la política urbanística expansiva ha afavorit el creixement del tipus
conegut com a ciutat-jardí, amb la construcció d’habitatges unifamiliars que donen cert esponjament al
nucli i limiten el possible impacte visual de la construcció.
La resta de nuclis aïllats conserven el caràcter rural dels seus orígens i les construccions es basen en
l’agrupació de l’edificació al voltant del nucli originari.
L’estructura municipal es completa amb els veïnats de la Vileta, el Raval, les agrupacions de
l’Argelaguet, de les cases noves del Grup Planes, així com les urbanitzacions de tipus residencial Arbat,
Soler i Patel, les cases del Corder, i de tipus industrial la Jueria i Ginestar.
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3.1.3.3 Perspectives d’evolució del municipi
El planejament urbanístic municipal de Sant Gregori està regulat per les Normes Subsidiàries de
Planejament aprovades definitivament el 27 de febrer de 1987, però en l’actualitat s’està tramitant el Pla
d’Ordenació Urbanística municipal (POUM), que ha estat aprovat inicialment per la junta de govern el 31
d’agost de 2006.
Per a realitzar l’anàlisi de les perspectives d’evolució del municipi, es farà en primer lloc un anàlisi de les
perspectives d’evolució contemplades en les Normes Subsidiàries del 1987 i en segon lloc del que
preveu el POUM.
Les NNSS classifiquen el sòl, en sòl urbà, urbanitzable i no urbanitzable. El sòl urbanitzable es classifica
en residencial i industrial i representa en conjunt 50,96 Ha, un 1,03% de la superfície total del municipi.
El sòl urbanitzable residencial es troba situat en tres àmbits diferenciats, el nucli de sant Gregori, el de
Ginestar i l’Arbat mentre que el sòl urbanitzable industrial es situa a la Jueria i Ginestar. La conversió de
sòl urbanitzable en sòl urbà tan sols és possible a través de l’execució del Pla Parcial corresponent.
El sòl urbanitzable residencial representa una extensió total de 32,491 Ha, de les quals un 25,60% del
sòl està totalment desenvolupat, un 41,90 % està en procés de desenvolupament i un 32,50% no s’ha
tramitat.
Pel que fa al sòl urbanitzable industrial representa una extensió total de 18,455 Ha, dels quals un 33,80%
del sòl està totalment desenvolupat, un 46,10% està en procés de desenvolupament i un 20,10% no s’ha
tramitat.
En els següents quadres es defineixen els sectors aptes per urbanitzar amb cadascuna de les
superfícies i l’estat de desenvolupament:
Taula 5: Sòl urbanitzable residencial definit a les NNSS
Situació

Sector

Estat de
Desenvolupament

Superfície (Ha)

Nucli sant Gregori

Can Xifre

1,695

Pla parcial aprovat el 29/09/90
per la CTU.
Totalment desenvolupat.

Nucli sant Gregori

Pla de la Torre

5,991

Pla parcial aprovat el 31/01/96
per la CTU.
En procés de desenvolupament.

Nucli sant Gregori

Sector Ponent

2,610

Nucli sant Gregori

Can Simon

6,623

Nucli sant Gregori

Sector Sud

5,000

Ginestar

Ginestar

1,935

No s’ha tramitat Pla parcial.

Arbat

Arbat

8,637

No s’ha tramitat Pla parcial.

Pla parcial aprovat el 19/06/96
per la CTU.
En procés de desenvolupament.
Pla parcial aprovat el 17/12/86
per la CTU.
Totalment desenvolupat.
Pla parcial aprovat el 06/03/02
per la CTU.
Projecte d’urbanització aprovat.

Font: Elaboració pròpia a partir dades POUM i NNSS
Taula 6: Sòl urbanitzable industrial definit a les NNSS
Sector

Superfície (Ha)

Estat de Desenvolupament

Joeria Nord

3,855

No s’ha tramitat Pla parcial.

Jueria Centre

6,240

Pla parcial aprovat el 24/10/90 per la CTU.
Totalment desenvolupat.

Joeria Sud

8,360

Pla parcial i projecte d’urbanització aprovat

Font: Elaboració pròpia a partir dades POUM i NNSS

El POUM defineix els sòls urbanitzables com els terrenys que el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
de Sant Gregori considera necessaris i adequats per a garantir el creixement de la població i de l’activitat
econòmica d’acord amb el concepte de desenvolupament econòmic sostenible de el TRLU.
El POUM preveu unes reserves de sòl urbanitzable delimitat per al desenvolupament residencial, unes
altres per al desenvolupament industrial. En la delimitació d’aquests sectors s’ha justificat la coherència
amb els criteris de desenvolupament definits en aquest Pla d'Ordenació Urbanística Municipal i la
continuïtat dels sistemes urbans i territorials definits.
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El sòl urbanitzable residencial es divideix en 5 sectors que representen 57,98Ha*,
- SUD-1. Sector Pla d’en Serra (en procés de desenvolupament)
- SUD-2. Sector Sud-est
- SUD-3. Sector Nord
- SUD-4. Sector Arbat
- SUD-5. Sector Ginestar
I el sòl urbanitzable industrial que representa 23,62Ha*.
- SUD-6. La Joeria Nord
- SUD-7. La Joeria Sud
En total el sòl urbanitzable té una extensió de 81,6Ha* que representa un 1,65%* de la superfície total
del municipi.
*Les dades sobre el POUM són orientatives perquè son extretes del document aprovat inicialment per la JUNTA DE GOVERN en sessió de data
31/08/2006.

3.1.4. Anàlisi del planejament urbanístic municipal
La primera figura de planejament del municipi de Sant Gregori fou el Pla General d’àmbit comarcal de
l’any 1971, que d’entre d’altres municipis abastava el de Sant Gregori.
Aquesta primera normativa va tenir validesa fins l’any 1980 en què es dicta una sentència del Tribunal
Suprem (24 de desembre de 1980) que anul·la el seu compliment.
L’any 1981 es redacten les Normes Subsidiàries de planejament, igualment d’abast supramunicipal,
dictades pel Conseller de Política Territorial i Obres Públiques.
En l’actualitat, el municipi de Sant Gregori disposa com a figura de planejament les Normes Subsidiàries
de Planejament aprovades definitivament pel Conseller de Política Territorial i Obres Públiques el 27 de
febrer de 1987 i publicades en el DOGC, als efectes de la seva vigència, el 20 de gener de 1988.
En el període de vigència de les Normes Subsidiàries de 1987 s’han realitzat i aprovat definitivament per
la Comissió d’Urbanisme de Girona fins a un total de 9 modificacions puntuals de les Normes
Subsidiàries. Les esmentades modificacions puntuals s’han realitzat entre els anys 1993 - 2003.
Pel que fa al planejament urbanístic derivat en el període de vigència de les Normes Subsidiàries de
1987 s’han tramitat i aprovat per la Comissió d’Urbanisme de Girona un total de 10 plans urbanístics
entre Plans parcials i modificacions de Plans parcials. D’aquests, actualment es troben en vies de
desenvolupament tres Plans parcials : el “ Pla parcial d’ordenació del sector del Pla de la Torre” (aprovat
definitivament per la CTU el 31 de gener de 1996), el “Pla parcial d’ordenació del sector Ponent” (aprovat
definitivament per la CTU el 19 de juny de 1996), i el “Pla parcial d’ordenació del sector Pla d’en Serra”
(aprovat definitivament per la CTU el 25 de setembre de 2003).
Tanmateix s’han tramitat diversos plans especials urbanístics. Entre d’altres cal destacar el “Pla especial
de la reserva de traça ferroviària del Tren d’alta velocitat” promogut per la Generalitat de Catalunya i
aprovat definitivament el 13 de juny de 1990 ; el “Pla especial del Catàleg de masies i cases rurals”
previst en l’article 50.2 de la LUC ; o diversos plans especials urbanístics per a la implantació d’activitats
de turisme rural en el Mas de la Casassa i can Murtra de Sant Medir, d’acord amb el que disposa l’article
47.4.e de la LUC.
Cal indicar que l’ajuntament ha redactat el Text refós de les Normes Subsidiàries vigents, en compliment
del que determina la Disposició Transitòria Quarta de la LUC, i que va ser aprovat per la CTU el 3 de
novembre de 2005.
Per últim fer esment que en l’actualitat s’està tramitant el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM)
per tal d’aconseguir que el municipi tingui una figura de planejament convenientment adaptat a la nova
legislació urbanística catalana.
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3.1.4.1 Objectius i desenvolupament del Planejament urbanístic del municipi
Les Normes Subsidiàries de Planejament, aprovades definitivament pel Conseller de Política Territorial i
Obres Públiques el 27 de febrer de 1987, són l’instrument d’ordenació urbanística del territori de Sant
Gregori.
En l’actualitat, s’estan duent a terme els processos per tal d’elaborar el Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal, que va començar el desembre de 2002.
En aquest punt s’ha considerat, donades les circumstàncies, analitzar els objectius i desenvolupament
del Planejament urbanístic del municipi que es planteja en el POUM.
El document de Pla d’Ordenació Urbanística de Sant Gregori proposa donar compliment als següents
objectius:
De caràcter general:
o
o
o
o

o
o
o

Actualitzar el planejament urbanístic del municipi en l’àmbit territorial.
Adaptar el Planejament a la nova legislació urbanística així com a la resta de legislació de les
matèries sectorials amb incidència en el camp urbanístic.
Efectuar les reserves necessàries dirigides a adaptar les previsions de creixement a les
circumstàncies municipals.
Efectuar un tractament del sòl no urbanitzable que asseguri un equilibri mediambiental, amb la
protecció de les àrees de valor agrícola i natural i, les de valor paisatgístic, d’acord amb les
condicions del territori.
Garantir la protecció de la xarxa de comunicacions, dels camins rurals, dels recs, rieres i demés
elements estructurals del territori.
Reservar els terrenys necessaris per a sistemes urbanístics: espais lliures, equipaments i vialitat
al servei del municipi.
Incloure els paràmetres necessaris que assegurin una correcta protecció i preservació del
patrimoni arquitectònic, arqueològic i natural.

En referència a l’ordenació urbanística i l’ús del territori:
o
o

o
o
o

o

Definir un model d’implantació territorial que respecti l’entorn rural de la plana on es situa i
assegurar un creixement sostenible.
Potenciar l’estructura nodal del municipi, amb el reconeixement explícit de cada un dels diferents
nuclis existents, possibilitant exclusivament el desenvolupament de l’actual sòl urbà de Sant
Gregori.
Mantenir el caràcter rural de la resta de nuclis aïllats que conformen el municipi, potenciant la
seva identitat rural.
Estructuració del creixement previst envoltant l’actual sòl urbà del municipi, conformant un nucli
compacte.
Acotar el desenvolupament de les urbanitzacions que de forma esglaonada s’han anat localitzant
al llarg de la carretera de Girona a Les Planes, evitant el seu creixement i l’efecte barrera i
possibilitant, a la vegada, la formació de connectors en sentit nord sud.
Potenciar l’estructura d’espais lliures públics a partir d’una lògica territorial i municipal que
permeti, a l’hora, millorar la imatge de la vila.

Pel que fa a la conservació del patrimoni natural de Sant Gregori caldria destacar els següents:
o Afavorir el creixement dels boscos naturals: suredes, alzinars, rouredes (d'interès
conservacionista i poc inflamables) així com els boscos de ribera de caràcter més natural.
o Potenciar la xarxa fluvial amb l'objectiu de millorar el bon estat dels seus ambients de ribera, atès
que són ambients de gran dinamisme i de regeneració espontània.
o Afavorir la restauració de graveres i la potenciació de basses naturals.
o Mantenir el caràcter predominantment agrícola i forestal que defineix el municipi i que permet
una certa varietat faunística i una alternança d'ambients naturals i seminaturals.
o Mantenir sense alterar l'horitzó paisatgístic de la muntanya de Sant Grau, característica del
municipi.

3.1.4.2 Règim del sòl i compatibilitat d’usos
Analitzarem el règim del sòl segons les NNSS del 1987 i segons el POUM.
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Segons les NNSS
Les NNSS classifiquen el sòl del terme municipal de Sant Gregori en sòl urbà, apte per urbanitzar i no
urbanitzable.
Sòl urbà :Els usos permesos en sòl urbà queden definits en cada una de les zones en què està
qualificat. En general s’estableixen 8 zones que es diferencien per la tipologia edificatòria i l’ús permès.
Són les següents:
Zona 1. Mançana tancada. Comprèn el sòl urbà del nucli de Sant Gregori, que s’ha
desenvolupat junt l’alineació del vial i que conformen en la seva part posterior el pati de mançana
tancat. En aquesta zona s’admeten els usos d’habitatge, residencial, comercial, recreatiu, religiós
i cultural, oficines, industrial (en algunes categories), esportiu, sanitari i altres equipaments.
Zona 2. Mançana oberta. Comprèn el sòl urbà que igual que la zona 1 s’ha desenvolupat
seguint l’alineació del vial i que han conformat un pati posterior de mançana obert. Els usos
permesos són idèntics als de la zona 1.
Zona 3. Cases en filera. Comprèn els sectors de sòl urbà que s’han desenvolupat seguint
l’alineació lineal del carrer amb formació de mitjaneria, adossant-se les cases unes al costat de
l’altre. Els usos permesos són idèntics als de la zona 1.
Zona 4. Edificacions aïllades. Comprèn els sols urbans en què l’edificació respon al tipus
d’ordenació segons edificació aïllada, en forma d’habitatges unifamiliars en forma de ciutat jardí.
En general els usos permesos són els definits a la zona 1 però amb algunes restriccions. L’ús
comercial només es permet fins a una superfície màxima, les oficines fins a un màxim del 25%
del sostre total, el sanitari fins a un màxim de 50 llits per establiment, el recreatiu fins a 400m2, i
l’industrial amb diverses limitacions.
Zona 5. Cases aïllades en parcel·les de 2000m2. Comprèn els sòls urbans que l’edificació
respon al tipus d’ordenació segons edificació aïllada, en habitatges unifamiliars en forma de
ciutat jardí, però amb parcel·les de grans dimensions. Únicament s’admet l’ús habitatge.
Zona 6. Nucli rural històric. Comprèn els sectors de compartició tradicional de la terra en els
nuclis rurals, donant lloc a la casa de cos amb eixida per a horts i corral, i coberta amb graner.
Aquest tipus urbà al llarg de camins i carrers configura el típic creixement fins a finals de segle de
ravals i quarters rústecs. Comprenen els nuclis del Barri de l’església de Sant Gregori, Taialà
(casc històric), Sant Medir, Cartellà, Constantins i Ginestar vell. Els usos permesos són els
mateixos que els de la zona 1 així com tots aquells usos ramaders agrícoles vinculats als
habitatges rurals sempre i quan es desenvolupin en un edifici existent.
Zona 7. Nucli rural. Comprèn els sectors de compartició tradicional de la terra en els nuclis
rurals, donant lloc a la casa de cos amb eixida per a horts i corral, i coberta amb graner. Aquest
tipus urbà al llarg de camins i carrers configura el típic creixement fins a finals de segle de ravals i
quarters rústecs. Comprenen el Grup Planes, Ginestar Nou.
Zona 8. Industrial. Es qualifica de zona industrial el sòl urbà destinat principalment a la ubicació
d’indústries i magatzems, que per naturalesa de l’activitat o dels materials i productes que tractin,
o dels elements tècnics emprats no generin situacions de risc per a la salubritat i seguretat
públiques i siguin susceptibles de mesures correctores que elimini tot risc a les persones, les
coses i el medi ambient. Compren els sectors de la Jueria i el Ginestar. Els usos permesos son :
industrial, habitatge vinculat a la indústria o magatzem, comercial, oficines, sanitari excepte
centres d’internament. Els usos següents sempre i quan estiguin vinculats a l’activitat industrial,
religiós i cultural, recreatiu o esportiu.
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Figura 22: Planejament vigent del sòl urbà. Nucli de Sant Gregori segons les NNSS.

Font: POUM. Aprovació inicial.

Sòl Apte per urbanitzar : Les NNSS qualifiquen per a sòl apte per urbanitzar els sectors objecte
d’urbanització en el període de vigència de les normes.
La normativa defineix 5 sectors residencials aptes per urbanitzar en el nucli consolidat de Sant Gregori :
Can Xifre, Pla de la Torre, Sector Ponent, Can Simon i Sector Sud ; un sector a la Zona del Ginestar i un
altre a la Zona de l’Arbat. Així mateix defineix 3 sectors industrials aptes per urbanitzar en el sector de la
Jueria : Jueria Nord, Jueria Centre i Jueria Sud.
Sòl no urbanitzable : Les NNSS qualifiquen de sòl no urbanitzable aquells terrenys que per llurs valors
agrícoles i forestals han d’ésser objecte de conservació.

Segons el POUM
El POUM classifica el sòl del terme municipal de Sant Gregori en sòl urbà, urbanitzable i no urbanitzable.
Sòl urbà : El POUM defineix 7 zones en sòl urbà amb una tipologia edificatòria definida i uns usos
permesos que a diferència de les NNSS distingeix entre principals i compatibles.
Zona de Nucli Antic (clau 1). Comprèn aquella àrea que conforma els nuclis rurals de Taialà,
Barri de l’Església de Sant Gregori, Ginestar Vell, Cartellà, Sant Medir i Constantins, així com els
més recents de Les Cases Noves, Grup Planes i Ginestar Nou. Les normes regulen tant les
obres de nova edificació com les de conservació, reforma i millora de les edificacions i dels patis,
amb l’objectiu de potenciar les característiques urbanes d’aquests conjunts.
L’ús principal és l’habitatge unifamiliar o plurifamiliar sense superar la densitat neta d’un
habitatge cada 600 m2 de parcel·la. Els usos compatibles són: Comercial, limitat a un màxim de
100 m2, socio-cultural, restauració, docent hoteler, oficina, esportiu, sanitari i taller, només en
planta baixa.
Zona d’Eixample (clau 2). Aquesta zona ordena l’edificació de l’eixample de Sant Gregori que
correspon a l’ordenació tradicional entre mitgeres alineada a vial.
L’ús principal és l’habitatge unifamiliar o plurifamiliar. Els usos compatibles són : Comercial limitat
a un màxim de 300 m2, socio-cultural, restauració, docent, hoteler, oficina i sanitari.
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Zona de Cases en Filera (clau 3). Aquesta zona ordena l'edificació destinada a habitatge
unifamiliar amb caràcter gairebé exclusiu, caracteritzada per l'ordenació en filera i l'existència
d'un espai no edificable a cada parcel·la.
L’ús principal és l’habitatge unifamiliar. Els usos compatibles són: Oficines en planta baixa. En la
subzona 3a s'admet l'ús comercial limitat a 250 m2 de superfície i en planta baixa.
Zona de Cases Unifamiliars aïllades (clau 4). Aquesta zona ordena l’edificació unifamiliar en
forma de ciutat jardí segons diferents densitats.
L’ús principal és l’habitatge unifamiliar.
Zona de Cases Unifamiliars aparellades (clau 5). Aquesta zona ordena l’edificació unifamiliar
aparellada en forma de ciutat jardí segons diferents densitats.
L’ús principal és l’habitatge unifamiliar.
Zona de Edificacions plurifamiliars aïllades (clau 6). Aquesta zona ordena les construccions
en bloc aïllat, amb ús d’habitatge plurifamiliar, amb predomini de les formes volumètriques
compactes, amb major alçada, o bé formada per construccions on predomina la seva longitud.
L’ús principal és l’habitatge plurifamiliar.
Els usos compatibles son : Residencial i hoteler, oficines, socio-cultural, docent i sanitariassistencial.
Zona Industrial (clau 7). Aquesta zona ordena l’edificació industrial disposada de forma aïllada
en la illa. Els usos principals son: magatzems, garatges, tallers, indústries i els compatibles son el
comercial i oficines associats a la indústria ubicada a la parcel·la.
Figura 23: Desplegament del sòl urbà. Nucli de Sant Gregori segons el POUM.

Font : POUM. Aprovació inicial.

Sòl urbanitzable : Es defineixen com els terrenys que el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sant
Gregori considera necessaris i adequats per a garantir el creixement de la població i de l’activitat
econòmica d’acord amb el concepte de desenvolupament econòmic sostenible de el TRLU.
El POUM preveu unes reserves de sòl urbanitzable delimitat per a desenvolupament residencial i unes
altres per a desenvolupament industrial.
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Residencial:
– SUD-1. Sector Pla d'en Serra (en procés de desenvolupament)
– SUD-2. Sector Sud-est
– SUD-3. Sector Nord
– SUD-4. Sector ampliació Arbat
– SUD-5. Sector Ginestar
Industrial:
– SUD-6. La Jueria Nord
– SUD-7. La Jueria Sud
Sòl no urbanitzable : El POUM classifica com a sòl no urbanitzable aquells terrenys que, pels seus
valors agrícoles, forestals, ambientals o paisatgístics, o bé pel règim de protecció que es deriva de la
legislació sectorial o el planejament territorial, es consideren incompatibles amb llur transformació
urbanística, així com també aquells terrenys que es consideren inadequats pel desenvolupament urbà.
3.1.4.3 Entorn no urbanitzat del municipi
Pel que fa al tractament de la normativa de planejament sobre el sòl no urbanitzable, les NNSS de 1987
classifiquen el sòl en Zona d’usos forestals o Zona d’usos agrícoles. Tanmateix, les normes delimiten
dins el sòl no urbanitzable les anomenades “zones d’agrupació rural” (clau 9) corresponent als paratges
de La Vileta, El Raval, i l’Argelaguet, així com les següents zones de protecció:
o Zona de protecció paisatgística de Sant Grau
o Ermita de Sant Afra
o Esglésies i Parròquies
o Cementiris
o Les masies assenyalades amb la clau P
Un dels objectius del POUM pel que fa al sòl no urbanitzable és efectuar un tractament del sòl que
asseguri un equilibri mediambiental amb la protecció de les àrees de valor agrícola i natural i les de valor
paisatgístic. A diferència de les NNSS classifica el sòl no urbanitzable en cinc categories i la
nomenclatura que utilitza vol adaptar-se a la definida en els Plans Territorials.
Les cinc categories en què el POUM qualifica el sòl no urbanitzable són:
a. Zona de valor agrícola (clau A)
b. Zona d’alt valor agrícola i valor connector (clau B)
c. Zona de connectivitat ecològica i paisatgística (clau C)
d. Zona de protecció de la muntanya de Sant Grau (clau P1)
e. Zona de protecció de la zona humida del Prat de Castells (clau P2)
f. Zona de protecció dels horts (clau H)
En general el POUM defineix uns usos permesos per a cada una de les categories i prenent de base la
normativa general definida en el TRLU de la llei d’urbanisme 2/2002 i 10/2004.
Pel que fa al medi natural el terme municipal forma part de 3 unitats paisatgístiques:
- Unitat paisatgística de la Vall del Llémena. Comprèn la vessant nord-oriental de la
serra de Sant Gregori i el Pla de Sant Gregori. Destaca l’ús agrícola del sector. La
varietat vegetal deriva de l’aprofitament agrícola. La xarxa hidrogràfica ve representada
pel curs baix de la riera de Canet i la riera del Llémena.
- Unitat paisatgística Vessant meridional curs mig Ter. Comprèn la vessant meridional
de la serra de Sant Grau. Destaca l’ús forestal, pinedes, alzinars i a la llera del riu,
boscos de ribera que en molts trams han estat substituïts per plantacions de pollancres.
- Sector Superior del curs baix del Ter. Paisatge principalment d’ús agrícola i planer que
inclou els nuclis de Taialà, la Vileta i Sant medir. La xarxa de rieres i torrents ha anat
formant terrasses fluvials que s’han aprofitat per a conreus.
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En consonància amb les unitats paisatgístiques cal destacar la presència al municipi de dos espais
considerats d’important valor paisatgístic i mediambiental com són la Muntanya de Sant Grau i la zona
temporalment embassada del Prat del Castell.

3.1.4.4. Perspectives futures del planejament urbanístic
La planificació urbanística del territori es porta a terme mitjançant el planejament urbanístic general, que
està integrat pels plans directors urbanístics, pels plans d’ordenació urbanística municipal i per les
normes de planejament urbanístic.
Per altra part, el planejament urbanístic general es desenvolupa per mitjà del planejament urbanístic
derivat, és a dir, plans especials urbanístics, plans de millora urbana, plans parcials urbanístics i pels
plans parcials urbanístics de delimitació.
En l’actualitat la planificació urbanística del municipi de Sant Gregori es porta a terme mitjançant les
Normes subsidiàries, però aquestes tindran vigència fins a que el POUM estigui aprovat definitivament
per la CTU i publicat l’acord en el Butlletí Oficial corresponent.
Així doncs, amb el nou marc del POUM, es podrà dur a terme el planejament urbanístic derivat que
pertoqui.
El marc legal a partir del qual ha estat redactat el present POUM és el següent:
- La llei 6/1998, de 13 d’abril, sobre règim del sòl i valoracions.
- El Decret legislatiu 1/2005 de 26 de juliol, pel qual s’aprova el text refòs de la Llei
d’urbanisme.
- Els Reglaments de Planejament, gestió i disciplina urbanística aprovats pels Reials
Decrets, 2159/1978, 3288/1978 i 2187/1978.
- El Reglament parcial de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret 287/2003, de 4 de
novembre.
- La legislació sectorial comunitària, estatal, autonòmica i locals vigents.

3.1.5. Patrimoni cultural i arquitectònic
El municipi de Sant Gregori acull diverses edificacions que formen part de l’Inventari del Patrimoni
Cultural Català, definit a la Llei 9/1993 de 30 de setembre, del patrimoni cultural català. Aquesta llei vetlla
per l’elaboració i manteniment de l’inventari, que ha de permetre l'estudi i la difusió de tots els béns que
l'integren, i defineix l'accés dels ciutadans a les dades contingudes a l'Inventari.
S'hi inclouen edificis i construccions d'interès artístic, arquitectònic o històric, sectors i elements d'edificis,
elements arquitectònics aïllats, petits conjunts i nuclis d'interès histórico-artístic, tant de caràcter
monumental com popular i tradicional:
- L'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya es va iniciar l'any 1982 i des d'aleshores s'ha
anat perfilant fins a assolir una visió força completa del patrimoni construït monumental d'arreu
de Catalunya.
- L'Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya, iniciat a finals de 1982, recull informació
sobre els jaciments arqueològics documentats a Catalunya, i també, des de l'any 2001, els llocs
que han donat resultat negatiu en les intervencions arqueològiques -i que, malgrat no ser
jaciments, amb al seu inventariat faciliten l'ordenació del territori i el desenvolupament de
recursos i infraestructures.
Dins de l'inventari, hi tenen cabuda les tres categories de protecció que estableix l'esmentada Llei
9/1993: els béns culturals d'interès nacional (BCIN), els béns catalogats o béns culturals d'interès local
(BCIL) i la resta de béns integrants de l'ampli concepte de patrimoni cultural que defineix la llei.
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Taula 7: Edificacions de Sant Gregori incloses al inventari de patrimoni arquitectònic i arqueològic de Catalunya.
Inventari

Edificacions

Arquitectònic

Arqueològic

Catalogació

Ús

Castell de Cartellà

BCIN

-

Castell de Sant Gregori o
casa dels Margarit
Castell de Tudela
Castell de Taialà
Jaciment del camp d’en
Casellas
Jaciment de Cartellà
Jaciment del Castell de
Tudela
Jaciment del nucli urbà de
Domeny
Jaciment del Pont de la
Barca
Jaciment de Sant
Bartomeu de Segalars
Jaciment de Sant Grau

BCIN

Jaciment de Sant Medir

BCIN
BCIN
-

Lloc d’habitació amb estructures (Romà república)

BCIN
BCIN

Varis amagatalls (Ferro ibèric final)
Assentament militar Castell (medieval)

-

Lloc de centre de repoducció i explotació (Romà
segle III)
Lloc d’habitació ( Des de Ferro Ibèric Ple a Romà
República)
Edifici Religiós església (medieval baixa edat
mitjana a modern)
Lloc d’habitació amb estructures comercials poblat
(Ferro ibèric)
Lloc d’habitació (Leptolític)

-

Font: www.gencat.net

Per altra banda un dels documents que inclouen el POUM és el catàleg del Patrimoni cultural i
arquitectònic del municipi. Per a cada un dels elements catalogats s’ha realitzat una fitxa que descriu
entre d’altres aspectes, una breu descripció de la construcció o element natural, la ubicació, l’estat de
conservació, etc.
El catàleg està dividit en cinc categories : Béns culturals d’interès nacional (BCIN), Béns culturals
d’interès local (BCIL), Edificis i elements d’interès arquitectònic i històric municipal, Jaciments
arqueològics i Espais i elements d’interès natural.
A continuació presentem la relació d’elements inclosos en cada una de les categories:
•

Béns culturals d’interès nacional (BCIN)
-

•

Béns culturals d’interès local (BCIL)
-

•

Església de Sant Gregori
Ermita de Sant Grau
Església de Sant Vicenç de Constantins
Església de Santa Maria de Calders
Església de Sant Maria de Ginestar
Santuari de Sant Afra
Església de Sant Feliu de Cartellà
Església de Sant Medir
La Torre de Sant Medir
La Capella de l’Esperança de Cartellà
Església de Sant Narcís de Taialà
Mas de la Jueria
La Torre de Sant Gregori
Mas de Quelot

Edificis i elements d’interès arquitectònic i històric municipal
-
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Castell de Cartellà (BCIN llei 25/6/85)
Castell de Sant Gregori o Casa dels Margarit (BCIN llei 25/6/85)
Castell de Tudela (BCIN llei 25/6/85)
Castell de Taialà (BCIN llei 25/6/85)

Capella de Sant Bartomeu de Segalars
Capella de la Mare de Déu de la Pietat
Oratori de la Mare de Déu de Fàtima
El Molí d’en Ribes
El Castell de Domeny
Can Verdaguer
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-

-

•

Mas Carreras de Ginestar
Escola de Sant Gregori
El Molí de Sant Gregori
El Molí d’en Peres
Can Montras
Mas Prat
Pont de Can Carrera
Pont d’en Peres
Pont del Castell de Cartellà
Pont de Can Carrasquet
Pont del Ferro
Pont d’en Batlle
Pont d’en Toni

Jaciments arqueològics
-

•

La Casassa de Ginestar
Mansó Rossell
Mas Gironès Vell de Cartellà
Mas Suro
Can Vila de Cartellà
Mas la Casassa

Jaciment del camp d’en Casellas
Jaciment de Cartellà
Jaciment del Castell de Tudela
Jaciment del nucli urbà de Domeny
Jaciment del Pont de la Barca
Jaciment de Sant Bartoemu de Segalars
Jaciment de Sant Grau
Jaciment de Sant Medir

Espais i elements d’interès natural
-

-

Pineda de la piscina municipal
Lledoner de Cal Bord
Freixe de Cal Carrasquet
Alzina de Can Serra
Roura de Can Montràs
El Suro Gros
Font de Can Verdaguer o Font Groga
Font d’en Corominas
Font del roig o de Can Virobella
Font de Can Casademont
Font de Sant Afra
Font de Can Rimau
Font de Ginestar
Font de Bullidors
Font de Murtra
Font d’en Peris
Font del Bach
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3.1.6. Espais verds urbans, espais lliures i espais periurbans
Espais verds urbans i espais lliures
Entenem com a espais verds o lliures aquelles zones
que formant part de la trama urbana no estan
urbanitzades i que tenen la funció d’esponjar-la, la
millora ambiental del nucli urbà o simplement ser
àrees d’ús col·lectiu destinades al lleure, descans o la
trobada.
Pel que fa als espais lliures i verds, el municipi
disposa de diversos espais en cada un dels nuclis
però la majoria es troben concentrats en el nucli de
Sant Gregori. Entre d’altres cal destacar la plaça de
l’ajuntament, la plaça de Miquel Martí i Pol, la plaça de
la Sardana a on es realitza el mercat setmanal o la
plaça de les escoles.

Figura 24: Plaça de l’ajuntament. Elaboració pròpia.

Font: Elaboració pròpia.

Espais periurbans
El municipi de Sant Gregori té un caràcter predominantment agrícola i forestal per dues raons principals.
La primera degut a que el sòl urbà i urbanitzable representa un percentatge baix (5%) respecte de la
superfície total del municipi. En segon lloc degut a què l’estructura nodal de la trama urbana afavoreix la
relació dels nuclis urbans amb els espais no urbanitzats.
La riquesa de l’entorn paisatgístic de Sant Gregori és una de les qualitats principals del municipi. A
ponent domina un paisatge conformat per àrees boscoses, el sud queda definit pel pas del riu Ter i els
seus ecosistemes associats, la zona central està marcada per un paisatge conreat que s’estén a banda i
banda de la carretera de Girona a les Planes i a nord i llevant hi ha una alternança entre l’espai conreat i
les masses forestals.
Tot i que el municipi no té cap espai inclòs en el PEIN, té tres àmbits d’especial valor natural :
- la vegetació de ribera
- la zona humida del Prat del Castell
- La Muntanya de Sant Grau

3.1.7. Qualitat dels diferents espais públics
Els espais públics el conformen els espais lliures i els equipaments municipals.
Els espais lliures dels nuclis urbans són o bé places dures o places amb paviments tous a base de sauló
o graves. En qualsevol cas no es troben grans extensions de gespa o vegetacions impròpies de la zona.
Figura 25: Zona verda del nucli de Sant Gregori.

En matèria d’equipaments públics el municipi respon
als estàndards establerts pel PTG com a Àrea Bàsica
Territorial. De l’estudi realitzat per la Universitat de
Girona el desembre de 2004 es pot afirmar que Sant
Gregori està dotat des del punt de vista de la diversitat
i d’acord amb el nombre d’habitants empadronats, de
l’oferta pública mínima necessària.
Els equipaments actuals són : ajuntament, camp de
futbol, piscines municipals, centre cívic i social, llar
d'infants, consultori mèdic, biblioteca, escola
d'ensenyament primari, llar per a la gent gran, etc.

Font: Elaboració pròpia.
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Per altra banda, està previst l’ampliació i millora de diversos equipaments com és el cas de la
reconversió del servei mèdic públic actual en Centre d’assistència primària que doni cobertura a la Vall
del Llémena.
A més, el POUM contempla diverses àrees d'equipaments previstes per incorporar al poble en els
propers anys, com són: construcció biblioteca-ludoteca, construcció CAP, pavelló-poliesportiu, ampliació
ajuntament, ampliació llar d'infants, CEIP una línia, CEIP dues línies, IES 3-2, IES 5-3, centre de dia i
local polivalent.
Figura 26: Zona d’equipaments esportius.

Font: Elaboració pròpia.

3.1.8. Xarxa de camins rurals i accessibilitat als espais naturals
La llei 9/1995, de 27 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat al medi natural, estableix que els
consells comarcals han d’elaborar un inventari de camins rurals i dels camins i pistes forestals (art. 11.3)
existents en llurs àmbits territorials.
Des del Consell Comarcal del Gironès s’ha realitzat i aprovat inicialment per acord de Ple (19 de juliol de
2006) “L’inventari de camins rurals i dels camins i pistes forestals del Gironès”. En el moment de redacció
d’aquest document l’inventari es troba en fase d’exposició pública.
Figura 27: Inventari de camins rurals i dels camins i pistes forestals del Gironès. Distingeix en color vermell i blau els camins de
titularitat pública i privada.

Font: Ajuntament de Sant Gregori
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3.2. Biodiversitat i paisatge
3.2.1. Comunitats naturals i biodiversitat biològica
3.2.1.1. La vegetació de Sant Gregori
La Vall de Llémena presenta un clima humit de muntanya mitjana amb unes cotes d’entre 200 i 900 m,
assolellat a l’estiu i amb temperatures suaus.
Cal tenir en compte que Sant Gregori, sent el municipi que es localitza més al sud, disposa d’una
morfologia menys accidentada i presenta unes condicions climàtiques sensiblement diferents a la resta
de la Vall de Llémena. A més, la proximitat amb els nuclis de població de Girona i Salt influeix en les
temperatures i en la humitat de la zona.
Taula 8: Usos del sòl de Sant Gregori, 2002.
Categoria
Aigües corrents
Boscos aciculifolis
Boscos caducifolis, planifolis
Boscos d'escleròfil·les i laurifolis
Boscos i bosquines de ribera o de llocs
molt humits
Bosquines i matollars de muntanya i
d'ambients frescals de t
Bosquines i matollars mediterranis i
submediterranis
Camps abandonats, ermots i àrees
ruderals
Ciutats, pobles, àrees industrials
Conreus herbacis
Conreus llenyosos i plantacions d'arbres

Àrea

%
92,9

1,9

615,0

12,4

94,5

1,9

1.903,6

38,3

14,3

0,3

53,8

1,1

192,1

3,9

25,3

0,5

154,9

3,1

1.416,0

28,5

395,6

8,0

6,1

0,1

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

0,9
4965,6

Segons la distribució dels usos del sòl de
Sant Gregori determinats a partir de la
cartografia del Departament de Medi
Ambient, s’observa que la major part del
territori de Sant Gregori (38,3 %) es troba
ocupada per boscos d’escleròfil·les i
laurifolis (1.903,6 ha).
Per altra banda, s’observa que els
conreus herbacis ocupen el 28,5% de
Sant Gregori i es localitzen a la meitat
oest del terme municipal.

0,0
100%

Font: Cartografia del DMAH

De manera general, s’observa que els boscos tenen una gran representació a Sant Gregori, ja que en
total ocupen el 45,5% de la seva superfície si es tenen en compte els boscos d’escleròfil·les, els de
caducifolis, els d’aciculifolis i les bosquines i prats.
A continuació es descriuen les comunitats vegetals més significatives del municipi:
h Espais forestals: els espais forestals es distribueixen majoritàriament en les zones amb pendent
que corresponen a les àrees muntanyenques de la zona.
•

Alzinars: Aquestes zones estan poblades per diverses comunitats, la més important segons
superfície ocupada són els boscos mixtos d’alzina (Quercus ilex) i pins (Pinus spp) amb l’11% de
la superfície municipal i que presenten la major part de la seva distribució a l’oest del municipi i a
l’entorn de la Muntanya de Sant Grau. Els alzinars de terra baixa també presenten una distribució
important a la part nord de Sant Gregori amb una superfície total de 418 ha.

•

Suredes: Pels voltants de la muntanya de Sant Grau es localitzen grans extensions de suredes
amb brolla acidòfila i de suredes amb sotabosc clarament forestal que en total ocupen 671 ha, de
les quals el 54,3% correspon a la primera tipologia de suredes. Aquest tipus de vegetació ha
esdevingut un bosc esclarissat, donat l’explotació i posterior abandonament de les sureres
(Quercus suber). L’estrat arbustiu presenta un domini de les brolles d’estepes i brucs amb
espècies com el bruc boal (Erica arborea), el bruc d’escombres (Erica scoparia), la bruguerola
(Calluna vulgaris), l’estepa negra (Cistus monspeliensis), l’estepa borrera (Cistus salvifolius) i la
gatosa (Ulex parviflorus) entre d’altres.

•

Pinedes: la distribució que presenten les pinedes és en petites taques, de vegades barrejades
amb altres tipus de bosc degut al seu comportament propi de les comunitats subespontànies que
ocupen les àrees degradades que posteriorment ocuparan les alzines. Les tipologies de pineda
que hi ha a Sant Gregori corresponen, majoritàriament a les pinedes de pinastre (Pinus pinaster)
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amb sotabosc de brolles (246 ha) situades al centre de Sant Gregori. En segon lloc, la distribució
més àmplia és la del pi pinyer (Pinus pinea) localitzada gairebé en la seva totalitat en l’extrem
occidental del municipi. Les pinedes de pi blanc amb sotabosc de màquies o garrigues són el
tercer tipus de pinedes en quant a superfície ocupada amb 114,5 ha localitzades parcialment al
límit municipal amb Sant Martí de Llémena i a l’extrem nord-oriental de Sant Gregori en contacte
amb els alzinars. Finalment, les pinedes que presenten una distribució més discreta al terme
municipal són les de pi blanc (P. halepensis) amb sotabosc de brolles calcícoles.
h

Espai agrícola: la superfície agrícola de Sant Gregori representa el 31,7% del terme municipal amb
una superfície de 1.435,77 ha localitzades majoritàriament a la meitat oriental. La major part
d’aquesta àrea agrícola són conreus herbacis extensius de regadiu o de contrades molt plujoses
(1.200,36 ha). La resta es distribueix entre conreus herbacis extensius de secà (1.416 ha), conreus
abandonats (14,87 ha) i fruiterars alts de secà (3,16 ha).

h

Zones humides i bosc de ribera: 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. El total de plantacions disposen d’una
representació considerable al terme municipal ja que ocupen 343,82 ha (7%), de les quals les més
importants són les de pollancres (Populus spp.) i plàtans (Platanus x hispanica) amb 262,83 ha.
Taula 9: Hàbitats de Sant Gregori.
Tipus d’hàbitat
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Àrea (ha)

Conreus herbacis extensius de regadiu o de contrades molt plujoses

1200,36

Boscos mixts d'alzina (Quercus ilex) i pins (Pinus spp.)

543,76

Alzinars (Quercus ilex) de terra baixa

417,97

Suredes amb sotabosc de brolla acidòfila

364,25

Suredes amb sotabosc clarament forestal

306,81

Boscos mixts d'alzina (Quercus ilex) i roures, de terra baixa i de l'estatge submontà

272,10

Plantacions de pollancres , plàtans i altres planifolis de sòls humits

262,83

Pinedes de pinastre (Pinus pinaster), amb sotabosc de brolles o de bosquines acidòfiles

245,91

Conreus herbacis extensius de secà

217,38

Pinedes de pi pinyer (Pinus pinea), amb sotabosc de brolles o de bosquines acidòfiles

184,76

Àrees urbanes i industrials, inclosa la vegetació ruderal associada

128,20

Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis) amb sotabosc de màquies o garrigues

114,55

Castanyedes, acidòfiles, de la muntanya mitjana i de terra baixa

94,54

Llits i marges de rius, o vores d'embassaments, sense vegetació llenyosa densa

89,29

Bruguerars dominats per bruc boal (Erica arborea)

89,14

Plantacions d'eucaliptus (Eucalyptus sp.)

54,74

Bruguerars amb dominància o abundància de bruc d'escombres (Erica scoparia)

49,37

Fruiterars, principalment de regadiu: sobretot conreus de pomeres, presseguers, pereres i d'altres

48,89

Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis) amb sotabosc de brolles calcícoles

43,86

Bardisses amb roldor (Coriaria myrtifolia), esbarzer (Rubus ulmifolius)

30,33

Pinedes de pinastre (Pinus pinaster), o repoblacions, sense sotabosc llenyós

26,21

Brolles de romaní (Rosmarinus officinalis) -i timonedes-, amb foixarda, bufalaga

24,27

Àrees urbanitzades, amb claps importants de vegetació natural

22,62

Plantacions de coníferes

21,89

Bosquines de pi blanc (Pinus halepensis) procedents de colonització

16,54

Conreus abandonats

14,87

Bosquines d'arbres caducifolis joves, procedents de rebrot o de colonització

14,57
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Tipus d’hàbitat

Àrea (ha)

Matollars (estepars i brolles) silicícoles de terra baixa

12,82

Vegetació ruderal no associada a àrees urbanes o industrials

10,48

Avellanoses (bosquines de Corylus avellana), amb Polystichum setiferum

9,45

Vernedes (de vegades pollancredes) amb ortiga morta (Lamium flexuosum)

7,45

Camps condicionats com a pastura intensiva

6,13

Freixenedes de Fraxinus angustifolia, de terra baixa

4,82

Vivers de plantes llenyoses

4,36

Pedreres, explotacions d'àrids i runam

4,32

Fruiterars alts, predominantment de secà: conreus d'oliveres, d'ametllers, de garrofers

3,16

Salzedes (sobretot de Salix alba) de terra baixa i de la muntanya mitjana

1,67

Fenassars (prats de Brachypodium phoenicoides), amb Euphorbia serrata, Galium lucidum

0,95

Font: Cartografia del DMAH
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Figura 28: Hàbitats de Sant Gregori

0 5001.000
Llegenda
Hàbitats
Alzinars (boscos o màquies de Quercus ilex) de terra baixa
Avellanoses (bosquines de Corylus avellana), amb Polystichum setiferum, ... Mesohigròfiles, dels barrancs i fondals ombrívols de terra baixa (i de l'e
Bardisses amb roldor (Coriaria myrtifolia), esbarzer (Rubus ulmifolius),... de terra baixa (i de l'estatge montà)
Boscos mixts d'alzina (Quercus ilex) i pins (Pinus spp.)
Boscos mixts d'alzina (Quercus ilex) i roures (Quercus faginea, Q. x cerrioides, Q. pubescens), de terra baixa i de l'estatge submontà
Bosquines d'arbres caducifolis joves, procedents de rebrot o de colonització, estadis inicials del bosc
Bosquines de pi blanc (Pinus halepensis) procedents de colonització
Brolles de romaní (Rosmarinus officinalis) -i timonedes-, amb foixarda (Globularia alypum), bufalaga (Thymelaea tinctoria),... calcícoles de terra b
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
Bruguerars dominats per bruc boal (Erica arborea), silicícoles, dels costers i dels sòls secs de les contrades mediterrànies marítimes
Camps condicionats com a pastura intensiva
Castanyedes, acidòfiles, de la muntanya mitjana i de terra baixa
Conreus abandonats
Conreus herbacis extensius de regadiu o de contrades molt plujoses
Conreus herbacis extensius de secà
Fenassars (prats de Brachypodium phoenicoides), amb Euphorbia serrata, Galium lucidum (espunyidella blanca),... xeromesòfils, de sòls profunds de terr
Freixenedes de Fraxinus angustifolia, de terra baixa
Fruiterars alts, predominantment de secà: conreus d'oliveres (Olea europaea), d'ametllers (Prunus dulcis), de garrofers (Ceratonia siliqua),.
Fruiterars, principalment de regadiu: sobretot conreus de pomeres (Pyrus malus), de presseguers (Prunus persica), pereres (Pyrus communis) i d'altres
Llits i marges de rius, o vores d'embassaments, sense vegetació llenyosa densa
Matollars (estepars i brolles) silicícoles de terra baixa
Pedreres, explotacions d'àrids i runam
Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis) amb sotabosc de brolles calcícoles, de les contrades mediterrànies
Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis) amb sotabosc de màquies o garrigues
Pinedes de pi pinyer (Pinus pinea), sovint amb sotabosc de brolles o de bosquines acidòfiles, de la terra baixa catalana
Pinedes de pinastre (Pinus pinaster), amb sotabosc de brolles o de bosquines acidòfiles, de la terra baixa catalana
Pinedes de pinastre (Pinus pinaster), o repoblacions, sense sotabosc llenyós
Plantacions d'eucaliptus (Eucalyptus sp.)
Plantacions de coníferes
Plantacions de pollancres (Populus spp.), plàtans (Platanus x hispanica) i altres planifolis de sòls humits
Salzedes (sobretot de Salix alba) de terra baixa i de la muntanya mitjana
Suredes amb sotabosc clarament forestal
Suredes amb sotabosc de brolla acidòfila, de l'extrem oriental dels Pirineus i dels territoris ruscínic i catalanídic septentrional
Vegetació ruderal no associada a àrees urbanes o industrials
Vernedes (de vegades pollancredes) amb ortiga morta (Lamium flexuosum), de la terra baixa plujosa i de l'estatge submontà, als territoris ruscínic i c
Vivers de plantes llenyoses
Àrees urbanes i industrials, inclosa la vegetació ruderal associada
Àrees urbanitzades, amb claps importants de vegetació natural

Font: Elaboració pròpia a partir de la cartografia del DMAH
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3.2.1.2. Les comunitats animals
La fauna que es troba al municipi de Sant Gregori és la típica del clima mediterrani, es caracteritzar per
les alteracions i els canvis que han provocat els éssers humans en el medi. El municipi de Sant Gregori
es troba entre dos Espais d’Interès Natural i juntament amb l’extensa superfície forestal, el municipi actua
afavorint la connectivitat entre els espais degut a la seva posició estratègica.
Les comunitats animals principals que es poden trobar són:
•

Espais forestals
S’ha observat que els espais forestals de Sant Gregori ocupen una gran superfície i que la major
part d’aquests estan formats per alzinars, suredes i pinedes. Els espais forestals de Sant Gregori es
poden dividir en alzinars i suredes, dos tipus de vegetació amb trets característics que comporten
que la fauna associada també sigui diferent.
Als boscos de suredes i d’alzinar 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).
- Alzinars
Donades les condicions d'humitat i clima temperat de l’alzinar, és una comunitat molt rica en fauna
invertebrada. Cal destacar la presència de l’espècie Unio aleroni a la riera del Llèmena, un musclo
d’aigua dolça que es troba en perill d’extinció segons la IUCN (The World Conservation Union).
Els boscos d’alzines alberguen també una gran diversitat de vertebrats. Així a les zones més
humides hi viuen amfibis com la granota pintada (Discoglossus pictus), el tritó palmat (Triturus
helveticus) o el gripau comú (Bufo bufo).
Dues de les aus que es poden observar habitualment són el gaig (Coracias garrulus) i el tudó
(Columba palumbus), tot i que els ocells més abundants són els petits ocells com el pit-roig
(Erithacus rubecula), els mosquiters (Phylloscopus collybitao) o el cargolet (Troglodytes troglodytes).
Altres espècies que hi són presents són els rapinyaires diürns, com l’esparver (Circus pygargus) i
l’astor (Accipiter gentiles), o nocturns com el gamarús (Strix aluco ) i el duc (Bubo bubo).
En quant a mamífers els més comuns són els rosegadors, com el ratolí boscà (Apodemus
sylvaticus), la guilla (Vulpes vulpes), o d’altres mamífers com el gat mesquer (Genetta genetta), el
porc senglar (Sus scrofa), la fagina i el teixó (Meles meles).
- Suredes
La sureda és un dels ambients mediterranis amb major diversitat d’aus, atès que l’estrat arbori
esclarissat i l’abundant cobertura arbustiva afavoreix alhora els ocells de bosc i de brolla. A més
afavoreix la presència d’animals termòfils, com és el cas de molts rèptils com el llangardaix ocel·lat
(Timon lepidus), la bívia tridàctila (Chalcides chalcides), la sargantana cua-llarga (Psammodromus
algirus) o la serp verda (Malpolon monspessulanus).
Acull també una gran diversitat d’artròpodes com aranyes, escarabats, erugues de lepìdòpters, i
formigues. Al sotabosc, s’hi detecta la presència de la papallona de l’arboç (Xaraxes jasius), un dels
insectes més vistosos i representatius.
Certes aus com l'astor (Accipiter gentiles), l'esparver (Circus pygargus), l'aligot (Buteo buteo), l'àliga
marcenca (Circaetus gallicus) i el xoriguer (Falco tinnunculus) es poden trobar en aquest espai. Pel
què fa als mamífers abunden espècies com gat mesquer (Genetta genetta), la fagina (Martes foina) i
la mostela (Mustela nivali), els quals els podem trobar entre d’altres llocs al massís de Cadiretes.
- Pinedes
Els espais de brolles i garrigues, on és freqüent la presència de pinedes, és on es troben les
espècies més adaptades a la forta insolació i aridesa. Es tracta de rèptils com el llangardaix (Lacerta
lepida) i la serp verda (Malpolon monspessulanus), ocells com el tallarol de garriga (Sylvia
cantillans), la tallareta cuallarga (Sylvia undata), el bruel (Regulus ignicapillus), les mallerengues
cuallarga (Aegithalos caudatus) i emplomallada (Parus cristatus), així com mamífers com l'esquirol
(Sciurus vulgaris) o el ratolí de bosc (Apodemus sylvaticus).

•

Ambients de ribera
La fauna de ribera es caracteritza per ser amant de la humitat, com és el cas de les salamandres, els
llimacs i el vidriol (Anguis fragilis). Les aus hi són representades per espècies com el cargolet
(Troglodytes, troglodytes), el rossinyol (Cettia cetti), l’oriol (Oriolus oriolus), el picot garser petit
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(Dendrocopus minor), el cabusset (Tachybaptus ruficollis), la polla d’aigua (Gallinula chloropus),
l’agró roig (Ardea purpurea), l’ànec collverd (Anas platyrhynchos), el bernat pescaire (Ardea cinerea),
el corb marí gros (Phalacrocorax carbo) o l’esplugabous (Bubulcus ibis). Dins la llera podem trobar
petits animals com granotes, gripaus, serps d’aigua, el tritó verd (Triturus marmoratus) i molts
invertebrats (libèl·lules sabaters, escarabats d’aigua i altres xinxes aquàtiques, cargols d’aigua etc.).
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).
•

Espais agroramaders
Els espais oberts humanitzats com conreus de secà i de regadiu, prats, herbassars i erms són
importants per organismes que precisen d’àrees obertes -sobretot insectes pol·linitzadors- i per
fauna forestal, que utilitza aquests espais com a territori de caça.
Mamífers com el ratolí de camp (Apodemus sylvaticus), la musaranya comuna (Crocidura russula), la
musaranya nana (Suncus etruscus), la mostela (Mustela nivalis), el talpó comú (Microtus
duodecimcostatus), la llebre (Lepus sp.), aus com el xoriguer (Falco tinnunculus), la puput (Upupa
epops), la trenca (Lanius minor), l’aligot (Buteo buteo), i rèptils i amfibis com la serp blanca (Elaphe
scalaris) o el gripau corredor (Bufo calamita) són espècies adaptades a aquests espais.

•

Espais urbans
La placidesa de les condicions urbanes ha fet que moltes espècies que poden desenvolupar la seva
activitat quotidiana sense ser molestades per les moltes pertorbacions antropogèniques, s’instal·lin
en aquests ambients. Per exemple, les orenetes, tant la cuarogenca, la cuablanca com la vulgar
(Hirundo daurica, Delichon urbica, i Hirundo rustica, respectivament), l’òliba (Tyto alba), el ratolí
mediterrani (Mus spretus) o la sargantana ibèrica (Podarcis hispanica) són espècies pròpies
d’aquests espais.

3.2.1.3. Fauna protegida
A Sant Gregori, hi ha algunes espècies protegides com el musclo d’aigua dolça (Unio aleroni) que està
inclosa a l’Annex II de la Llei 3/1988, de 4 de març de protecció dels animals, de manera que el nivell de
protecció atorgat en prohibeix la caça, la captura, la tinença, el tràfic, el comerç, la venda, la importació,
l’exportació i l’exhibició pública, segons correspongui en cada cas, tant de les espècies adultes com dels
ous i les cries, i de totes les subespècies i tots els tàxons inferiors, independentment de la seva
procedència. També es prohibeix la venda de parts o producte o els productes obtinguts a partir
d’aquestes espècies
Hi ha algunes aus incloses en l’Annex I de la Directiva 79/409/CEE (Directiva d’Ocells) com l’esparver
(Circus pygargus) o l’astor (Accipiter genitilis).
Per altra banda, l’aligot (Buteo buteo), l’àliga marcenca (Circaetus gallicus) i el xoriguer (Falco
tinnunculus) són espècies protegides.
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3.2.3. Estat de conservació i gestió dels espais naturals i rurals
3.2.3.1. Espais d’interès natural (EIN)
El terme municipal de Sant Gregori no conté cap Espai d’Interès Natural dins dels seus límits
administratius tot i que es troba a les immediacions de l’EIN que pertany a la Vall de Llémena: el Massís
de Rocacorba i del Puig de la Banya del Boc, situats a la banda nord. També és proper al Massís de les
Gavarres que arriba fins a Sarrià de Ter pel costat est.
Figura 29: Espais d’interès natural al voltant de Sant Gregori
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Font: Elaboració pròpia a partir de la cartografia del DMAH

• EIN de les muntanyes de Rocacorba
L’EIN de les muntanyes de Rocacorba ocupa una extensió de 3.175,09 ha al llarg de les comarques del
Pla de l’Estany, la Garrotxa i el Gironès, essent aquesta darrera la comarca que abasta una major
superfície de l’espai (89,8%), repartint-se de forma desigual entre els municipis de Canet d’Adri i Sant
Martí de Llémena. L’espai es troba a menys de 2 km de Sant Gregori.
Disposa de Pla Especial de Delimitació aprovat definitivament el 8 de febrer del 2000.
L'espai de Rocacorba presenta l'interès de situar-se als límits del sistema Transversal amb les planes del
Gironès, recollint una notable diversitat de sistemes naturals d'una regió i de l'altra. La vegetació mostra
una destacable diversitat de comunitats sobretot mediterrànies i euro-siberianes a les fondalades. A més,
cal remarcar la presència de boscos humits que troben una posició extrema en aquest espai i que
constitueixen un refugi per a moltes espècies dels ambients memorals que desapareixen ràpidament a
terres properes. Així doncs, les característiques del relleu determinen una alternança dels paisatges
vegetals mediterranis (alzinars) i centreuropeus (fagedes, rouredes, avellanoses).
La gran diversitat d'ecosistemes acull una bona mostra dels poblaments faunístics de la muntanya
mitjana.
• EIN del Puig de la Banya del Boc
L’EIN del Puig de la Banya del Boc ocupa una superfície de 238,51 ha i forma part íntegrament de la
comarca del Gironès, i concretament del municipi de Sant Martí de Llémena. Es troba a uns 3 km del
terme municipal de Sant Gregori.
L’EIN del Puig de la Banya del Boc disposa de Pla Especial de Protecció, el qual va ser aprovat
definitivament el 7 de novembre de 1995. L’espai està constituït per un con volcànic obert sobre la vall de
Font: Elaboració pròpia a partir de la cartografia del DMAH
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Llémena i una ampla colada de laves basàltiques que va donar lloc a la plana de Sant Joan. El
vulcanisme és d'una extraordinària complexitat amb diverses alternances de fases freatomagmàtiques i
estrombolianes. El paisatge vegetal que cobreix aquests materials volcànics és dominat per les
comunitats vegetals pròpies del país de l'alzinar litoral i de la sureda.
L'espai presenta una mostra remarcable dels paisatges mediterranis del Sistema Transversal, on encara
es mantenen àrees d'alzinars més o menys conservades.
La propietat del sòl és de titularitat privada i els usos i aprofitaments són bàsicament agrícoles i forestals.
A més també hi són presents activitats extractives. S’hi troben masies i edificacions rurals aïllades,
ermites (Ermita de Sant Joan), així com línies de la xarxa d'alta tensió.
Algunes zones de l'espai han estat sotmeses a canvis morfològics i a destrucció dels sòls i de la
vegetació per extracció de gredes.
• EIN del massís de les Gavarres
L’EIN del massís de les Gavarres ocupa una superfície total de 28.547,63 ha, de les quals 11.828,62 ha
pertanyen al Gironès.
L’espai disposa de Pla Especial de Delimitació aprovat definitivament.
El massís de les Gavarres és un bon representant de les serres litorals silíciques del Sistema Mediterrani
Septentrional. La situació fisiogràfica i l'orientació variada li confereixen un notable grau de diversitat. Es
tracta d’un espai essencialment forestal, amb un paisatge vegetal caracteritzat pel predomini gairebé
absolut de les comunitats del país de la sureda i l'alzinar (brolles calcífugues d'estepes i brucs, pinedes
de pi pinyer i pinastre, etc.). Faunísticament, el massís acull una bona mostra típica de les comunitats
mediterrànies septentrionals lligades als biòtops forestals.
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3.2.3.2. Hàbitats continentals d’interès comunitari
El 21 de maig de 1992, la Unió Europea (UE) va aprovar la Directiva 92/43/UE, relativa a la conservació
dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres, coneguda com a Directiva hàbitats. L’objectiu general
de la Directiva hàbitats és la conservació de la biodiversitat al territori de la Unió Europea (UE),
mitjançant la conservació dels hàbitats naturals i les espècies de flora i fauna silvestres.
La Directiva hàbitats defineix hàbitat natural com aquelles zones terrestres o aquàtiques diferenciades
per les seves característiques geogràfiques, abiòtiques i biòtiques, tant si són totalment naturals com
seminaturals.
La directiva defineix com a hàbitats naturals d'interès comunitari aquells que, d'entre els hàbitats naturals,
compleixin alguna de les següents característiques:
•

Estan amenaçats de desaparició en la seva àrea de distribució natural en la Unió
Europea.

•

Tenen una àrea de distribució reduïda a causa de la seva regressió o a causa de tenir
una àrea reduïda per pròpia naturalesa.

•

Són exemples representatius d'una o diverses de les sis regions biogeogràfiques en què
es troba la UE, és a dir l'alpina, l'atlàntica, la boreal, la continental, la macaronèsica i la
mediterrània.
La Directiva diferencia els hàbitats naturals prioritaris, d'entre els hàbitats naturals d'interès comunitari, i
els defineix com aquells habitats amenaçats de desaparició en el territori de la UE, la conservació dels
quals suposa una especial responsabilitat a causa de la importància de la proporció de la seva àrea de
distribució natural inclosa en el seu territori.
El municipi de Sant Gregori presenta diversos espais inclosos en aquesta Directiva. Els espais més
abundants inclosos són els alzinars i carrascars, amb una superfície de 1297 ha. La seva distribució es
localitza a la meitat oest del municipi amb continuació cap al nord, endinsant-se a la Vall de Llémena.
Figura 30: Hàbitats d’Interès Comunitari de Sant Gregori.

Font: Cartografia DMAH

Referent als boscos de ribera, cal afegir que les vernedes (Alno-padion) ocupen un total de 7,9 ha i que
les alberedes i salzedes ocupen 6,48 ha. Les vernedes es localitzen al curs fluvials del riu Llémena al
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Torrent de Riudelleques i a la Riera de Xucla. Per altra banda, les alberedes i salzedes es localitzen en
petits torrents i afluents del Ter o del mateix Llémena.
Les suredes presenten una àmplia distribució amb una superfície de 814,5 ha que es localitza a les
proximitats de la muntanya de Sant Grau i que s’estén en direcció oest pel municipi de Sant Martí de
Llémena. Les altres categories representen indrets concrets amb una superfície molt reduïda que
indiquen rius mediterranis permanents amb gespes nitròfiles, rouredes ibèriques de roure valencià i roure
africà i herbassars higròfils tant de marges i vorals com de l’alta muntanya.

Taula 10: Hàbitats d’Interès Comunitari de Sant Gregori
Nom hàbitat d'interès comunitari

Àrea (ha)

Alzinars i carrascars

1.297,06

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

7,9

Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera

6,48

Castanyedes

94,54

Pinedes mediterrànies

568,36

Rius de terra baixa i de la muntanya mitjana

92,99

Suredes

814,5

Font: Elaboració pròpia a partir de la cartografia del DMAH

3.2.3.3. Xarxa Natura 2000
A partir de la Directiva Hàbitats, s’ha creat una xarxa ecològica a nivell europeu amb l’objectiu de garantir
la conservació d’indrets d’especial interès i de la biodiversitat juntament amb la compatibilitat de les
activitats humanes que es desenvolupin en aquests espais, gestionats sota el marc de la legislació
europea. Amb la Xarxa Natura 2000, s’ha de garantir el manteniment i l’estat de conservació favorable
dels hàbitats de les espècies en la seva àrea de distribució natural al territori de la Unió Europea.
Per tal que un espai pugui estar inclòs a la Xarxa Natura 2000 ha d’estar considerada Zona d’Especial
Conservació o Zona d’Especial Protecció per a les Aus.
Figura 31: Espais inclosos a la Xarxa Natura 2000 i a la proposta d’ampliació.
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Font: Elaboració pròpia a partir de la cartografia del DMAH
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A partir de la proposta d’ampliació que es va realitzar de la Xarxa Natura 2000, actualment Sant Gregori
disposa de nous espais protegits corresponents a la riera de Llémena i al riu Ter. Cal esmentar, però,
que la Plataforma en Defensa de les Hortes i les Ribes del Ter va presentar al·legacions durant el
període d’exposició pública de les propostes per als nous espais en què es sol·licitava un augment de la
superfície protegida. L’explicació és que l’espai anomenat riu Ter - Llémena, amb una delimitació poc
més àmplia que la ocupada pel bosc de ribera, forma part d’un espai natural més ampli: els
Aiguabarreigs del Ter.
S’afegeix que sense la inclusió d’aquest espai, la conservació de l’espai i de les espècies que hi habiten
no queda garantida. L’al·legació també fa referència a la preservació i gestió dels espais agrícoles
adjacents als espais naturals de ribera és imprescindible per garantir la conservació de les espècies i
dels hàbitats que es vol protegir.
Per tant, en cas de no incloure aquest espai a la Xarxa Natura 2000, s’exclouen de protecció els espais
més naturalitzats que permeten a les espècies superar l’àrea metropolitana, que també utilitzen com a
zona de cria, alimentació, refugi migratori o per a la hivernació.
En l’al·legació es sol·licita la inclusió de diversos espais dels municipis de Bescanó, Salt i Sant Gregori,
Girona, Sarrià de Ter, Sant Julià de Ramis i Celrà. Els que fan referència a Sant Gregori, demanen la
inclusió dels espais següents:
⇒ Els terrenys que es localitzen entre la carretera GI-532 i el Ter, des del límit del terme municipal
amb el de Sant Julià del Llor i Bonmatí fins a la intersecció de la carretera GI-532 amb la Riera
de Sant Climent, excepte la fàbrica Casademont.
⇒ Els terrenys situats entre la carretera de Bonmatí a Sant Gregori per Constantins i el riu Ter, des
de la intersecció amb la carretera GI-532 al costat del pont d’aquest sobre la Riera de Sant
Climent fins el casc urbà de Sant Gregori, excepte les zones urbanitzades.
⇒ El llit de la Llémena des de la seva intersecció amb la carretera GI-531 fins a la desembocadura
al Ter.
⇒ Els ambients de ribera de les rieres Garrabia i Gàrrep des de la seva intersecció amb la primera
pista forestal al nord de la carretera GI-531 fins la seva desembocadura al Ter.
⇒ Els terrenys que es localitzen entre el polígon industrial del Pla de la Jueria i el Ter, des de la
Llémena fins el límit municipal amb Girona.
Figura 32:Espais proposats en les al·legacions realitzades a la proposta per a l’ampliació de la Xarxa Natura 2000.
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Font: Realització a partir de les al·legacions presentades per la Plataforma en Defensa de les Hortes i les Ribes del Ter.

Agenda 21 local de Sant Gregori
Document I: Memòria descriptiva de la situació actual

59

Per altra banda, també cal esmentar que el Consorci Alba – Ter, organisme que vetlla per l’ordenació del
riu Ter i la seva conca fluvial, va presentar al·legacions referents a l’anomenada proposta d’ampliació de
la Xarxa Natura 2000:
⇒ Inclusió de la totalitat dels rius Ter i Freser a la proposta catalana d’ampliació de la Xarxa Natura
2000. amb aquest espai s’inclou el tram Riu Llémena – Ter. Amb la consideració dels rius com a
eix vertebrador del territori i elements de paisatge que permeten la mobilitat i la conservació dels
processos ecològics, es sol·licita la disminució de la fragmentació, ja que aquests espais de
manera aïllada no garanteixen la conservació dels ecosistemes ni la viabilitat de les poblacions.
⇒ El segon punt de les al·legacions presentades és la inclusió de l’espai que inclogui tot el llit del
Ter i el Freser juntament amb les seves illes fluvials i les ribes fins a la zona de servitud. Amb la
inclusió d’aquestes zones, es garanteix el manteniment dels ecosistemes i els elements de gran
interès associats a aquests de tal manera que es disminueix el risc de desaparició de gran
nombre d’espais amb elevat interès natural.
⇒ La tercera al·legació presentada correspon a la inclusió de determinats indrets amb valors
singulars localitzats més enllà de la zona de servitud esmentada anteriorment. La proposta
parteix de la inclusió de les zones per diverses raons com la presència d’hàbitat d’interès
comunitari, boscos de ribera ben constituïts, la presència de flora i fauna singular, àrees de
nidificació o dormiders i zones humides produïdes per antigues extraccions d’àrids. Per tal de
confeccionar el llistat de les àrees d’interès a incloure s’han consultat els documents coneixedors
del medi natural com el IPEF del Baix Ter realitzat per l’Agència Catalana de l’Aigua del DMAH.
Alguns d’aquests espais es situen al terme municipal de Sant Gregori:

Taula 11: Llistat d’espais proposats pel Consorci Alba – Ter a Sant Gregori
Espai
Illa fluvial entre Bonmatí i Constantins

Municipi
Sant Gregori

La Farga

Bescanó – Sant Gregori

Resclosa de la Grober

Bescanó – Sant Gregori

Illa i resclosa de la Pilastra

Bescanó – Sant Gregori

Marge esquerra del Ter entre Sant
Gregori i Girona (a banda i banda de
l’AP7)

Sant Gregori – Girona

Font: Consorci Alba - Ter
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3.2.4. Gestió de cursos fluvials, zones humides
La majoria de l’ordenació, administració i finançament de les zones humides prové de la Llei 46/1999
(que modifica la Llei 29/1985, de 2 d’agost) i incorpora noves fites referents a la protecció del Domini
Públic Hidràulic (DPH) com la recuperació d’ecosistemes aquàtics i la normativa complementària. El DPH
està constituït per les aigües continentals (tant superficials com subterrànies), les lleres de corrents
naturals contínues o discontínues i els aqüífers subterranis.
Les zones que delimiten el DPH són els marges. En aquests hi ha una Zona de Servitud de 5 metres
destinada a l’ús públic i que està inclosa dins del que s’anomena Zona de Policia que consta de 100
metres d’amplada. En aquesta superfície els usos del sòl i les activitats estan condicionades.
Per tal de poder aplicar correctament i en la seva totalitat aquest règim és necessari el termenejament
del DPH que encara s’ha de realitzar en determinades zones. Aquesta és una condició indispensable per
tal d’assolir una gestió i protecció adequada dels espais fluvials.
Per tal de poder realitzar aprofitaments o utilitzar els recursos de la Zona de Domini Públic Hidràulic es
requereix l’atorgament de concessions o autoritzacions administratives. Les activitats subjectes a la
sol·licitud d’aquestes autoritzacions són:
⇒ Aprofitament d’àrids, de pastures i de vegetació arbòria o arbustiva
⇒ Ús privatiu de les aigües
⇒ L’establiment de ponts i passeres
A les Zones de Policia també és necessària la sol·licitud de concessions per a les següents activitats:
⇒ Alteració substancial del relleu natural del terreny
⇒ Extraccions d’àrids
⇒ Construccions de qualsevol tipus
⇒ Qualsevol altre ús o activitat que pugui afectar el Domini Públic Hidràulic
Finalment, a les Zones de Servitud serà necessària la concessió per a la plantació d’espècies arbòries.
Cal tenir en compte que els cursos fluvials que circulen per Sant Gregori els gestiona el Consorci Alba
Ter, un ens supramunicipal que impulsa de manera global accions de cohesió, preservació, sostenibilitat
i dinamització a tot el territori de la conca hidrogràfica del Ter. El Consorci té definits quatre eixos de
treball:
⇒ El patrimoni natural, amb l’objectiu de convertir l’eix fluvial en un corredor ecològic i cohesionar
projectes individuals de les administracions locals
⇒ El patrimoni cultural associat als cursos fluvials amb l’objectiu d’aconseguir la seva valorització
mitjançant la protecció legal.
⇒ La promoció econòmica i el turisme per tal de desenvolupar les potencialitats que ofereix l’eix
fluvial del Ter
⇒ La comunicació i la sensibilització per tal de promoure la participació de l’entramat social en el
coneixement i valoració de l’ecosistema fluvial.
Cal esmentar que a Sant Gregori no hi ha cap espai inclòs a l’Inventari de Zones Humides de Catalunya,
tot i que a les seves rodalies existeixen espais d’interès com les Deveses de Salt, amb algunes masses
d’aigua i aiguamolls, juntament amb àrees de les ribes del Ter amb importància per la seva vegetació de
ribera entre altres aspectes.
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3.2.5. Surgències d’aigua
Les fonts que es troben al terme municipal de Sant Gregori es localitzen en zones properes als cursos
fluvials. A continuació es descriuen les principals fonts:
Taula 12: Fonts de Sant Gregori

FONTS
Font de Can Coromines
Font Groga o de Can Verdaguer
Font del Raig o de Can Virobella
Font de Can Cadamont
Font de Santa Afra
Font de Ginestar
Font del Rimau
Font de Bullidors
Font de la Murtra
Font del Bac
Font: Informe ambiental del POUM de Sant Gregori

Les fonts de Sant Gregori es localitzen en zones properes als cursos fluvials, amb gran concentració a la
vessant est de la muntanya de Sant Grau, on també es realitzen gran nombre de captacions d’aigües
subterrànies. Una altra zona on es troben diverses surgències és al voltant de la riera de Bullidors i el
rierol de Rimau.
A continuació es mostra el mapa amb la ubicació de les fonts al terme municipal de Sant Gregori.
Figura 33:Plànol d’ubicació de les fonts de Sant Gregori
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3.2.6. Connectivitat funcional, social i paisatgística
La gran extensió forestal que presenta el municipi de Sant Gregori li proporciona una permeabilitat
considerable i afavoreix la connectivitat ecològica de la zona.
Degut a la configuració de la zona i tenint en compte que els límits administratius del sud de Sant Gregori
coincideixen amb municipis de gran densitat poblacional, el grau de connectivitat incrementa en direcció
nord. Els municipis del nord, Sant Martí de Llémena i Canet d’Adri contenen unes masses forestals més
extenses que Sant Gregori i per tant, la permeabilitat ecològica del territori es veu més afavorida en
aquests indrets.
A continuació es mostra la figura on es localitzen les àrees on la connexió ecològica terrestre es veu
amenaçada o que conté barreres artificials o naturals com per exemple un riu per a espècies terrestres
que puguin influir en la permeabilitat ecològica (fletxes marrons). També es representen les àrees
susceptibles de permetre la connectivitat fluvial.

Figura 34: Corredors biològics
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Font: Elaboració pròpia a partir de l’informe ambiental del POUM de Sant Gregori

A Sant Gregori, les infrastructures que fragmenten el territori i limiten la connectivitat solen ser àrees
urbanitzades, carreteres i línies elèctriques, tot i que cadascuna actua de manera diferent sobre les
diverses comunitats animals. Aquest fet pot suposar que un element concret sigui una barrera per a una
comunitat però un connector important per a una altra, com per exemple un prat per a espècies que es
desplacen per àmbits boscosos.
La connectivitat es veu afavorida pels espais fluvials que actuen com a corredors biològics al llarg del
tram, en gran part gràcies a la presència de la vegetació de ribera, mentre que a nivell terrestre, la
connectivitat es veu reduïda en les zones en què l’activitat antròpica és més acusada com a les rodalies
de Sant Gregori, tant al nord-oest del nucli urbà com a l’est d’aquest. Un altre indret on hi ha un corredor
biològic és a l’est del barri de Domeny, també es detecten dues zones més al sud del terme municipal
coincidents amb el límit administratiu amb Salt i amb el curs fluvial del Ter.
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Cal esmentar que els cursos fluvials que més importància tenen en termes de connectivitat a Sant
Gregori són:
Taula 13: Cursos fluvials a Sant Gregori
⇒

El Ter

⇒

La riera dels Bullidors

⇒

La riera de Llémena

⇒

El rierol de Rimau

⇒

El torrent de Pedrola

⇒

El Clot de Can Sopa

⇒

La riera de Calders

⇒

El torrent de Riudelleques

Font: Elaboració pròpia

3.2.7. Altres aspectes i impactes significatius associats al sòl no urbà
Deixant de banda els aspectes esmentats anteriorment, hi ha d’altres que també afecten al medi ambient
i que són associats a l’activitat humana, com per exemple les telecomunicacions, totes les antenes tant
de telefonia mòbil com de televisió que s’han instal·lat en els darrers anys en els municipis, les activitats
industrials, o les actuacions i accions lligades al turisme de natura.

3.2.7.1. Impactes als espais agrícoles, forestals i agroforestals
Els impactes associats a aquests espais són els següents:
⇒ Els boscos presenten una gran densitat de peus, sobretot d’alzina surera degut a
l’abandonament de les activitats agrícola. El problema que es presenta és l’impediment que el
bosc es faci madur i que els arbres no assoleixin mides que els permetin fer front a situacions
adverses com el fred, el foc o d’altres.
⇒ La presència d’espècies al·lòctones provoca la pèrdua de biodiversitat en diferents ambients. La
seva distribució es concentra en zones properes a les àrees urbanes i als marges de carreteres.
⇒ Les línies elèctriques que travessen el territori creuen Sant Gregori en dos eixos perpendiculars
que es creuen a la muntanya de Sant Grau. Aquestes línies, a part del risc d’incendi inherent
originat per un mal funcionament, poden suposar un risc d’electrocució per determinades
espècies d’aus si es considera la proximitat de les Deveses de Salt i l’EIN del Massís de
Rocacorba.
⇒ L’abandonament d’algunes superfícies agrícoles amb la conseqüent proliferació de vegetació
espontània i l’homogeneïtzació del paisatge.

3.2.7.2. Impactes als espais fluvials
Als espais fluvials, els impactes detectats són els següents:
⇒ Les activitats extractives en domini públic hidràulic del curs fluvial del Ter causen la destrucció
del bosc de ribera, generen un impacte visual i, en cas de disposar d’una gestió precària, poden
afectar seriosament a l’ecosistema fluvial.
⇒ Les plantacions de pollancres i plàtans en les àrees de Domini públic hidràulic suposen una
pèrdua del bosc de ribera original i la conseqüent artificialització dels ecosistemes.
⇒ La presència d’espècies al·lòctones de peixos als principals cursos fluvials i que poden afectar a
les poblacions pròpies de la zona.
⇒ La proliferació d’espècies al·lòctones vegetals associades als boscos de ribera que acaben
formant comunitats, com és el cas de l’acàcia (Robinia pseudoacacia) o la canya (Arundo
donax).
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3.3. Riscos ambientals
El risc és la probabilitat de que un fenomen pugui produir un dany sobre la societat. El risc té en compte
dues components, la perillositat i la vulnerabilitat. La perillositat és la possibilitat que un procés produeixi
conseqüències negatives i la vulnerabilitat és l’impacte que pot produir el fenomen sobre la societat, per
tant:
RISC = Perillositat x Vulnerabilitat
Si també es tenen en compte els valors econòmics que suposa el risc, la fórmula queda així:
RISC = Perillositat x Vulnerabilitat x Cost
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.

La Llei 4/1997 de 20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya, regula els instruments de planificació de la
protecció civil amb la finalitat de cobrir les diverses situacions de risc que presenta la realitat i oferir un
marc territorial i orgànic adequat per afrontar-les.
Mitjançant el Decret 210/99, s’aprova l’estructura del contingut mínim per a l’elaboració i l’homologació
dels plans de protecció civil municipals (Plans Bàsics d’Emergència, Plans d’Actuació i Plans Específics).
Un municipi ha de tenir un únic pla d’emergència, el pla de protecció civil municipal, el qual conté els
diferents documents que ha d’elaborar el municipi en funció dels riscos potencials als quals està exposat.
Aquests documents variaran en funció dels diferents supòsits (nombre d’habitants, consideració de
municipi turístic, presència de riscos especials segons la Comissió de Protecció Civil de Catalunya) que
afectin al municipi.
Els plans s’hauran d’adaptar als canvis i hauran de ser revisats cada 4 anys.
La disposició transitòria estableix que aquells municipis amb plans de protecció civil aprovats durant els
anys 1997, 1998 i 1999 disposen de 2, 3 i 4 anys respectivament per adaptar-los al contingut que
s’estableix en el Decret 210/99.

Agenda 21 local de Sant Gregori
Document I: Memòria descriptiva de la situació actual

65

3.3.1. Riscos ambientals d’origen natural
3.3.1.1.Inundacions i avingudes
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. La delimitació d’aquestes àrees
s’ha realitzat mitjançant la simulació de la modelització hidràulica dels períodes de màxima avinguda dels
diversos cursos fluvials. La representació d’aquestes dades en un SIG dóna lloc al plànol següent:
Figura 35: Zones inundables per a diferents períodes de retorn
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Àrea inundable t=500 anys
Àrea inundable t=100 anys
Àrea inundable t=50 anys
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Font: Agència Catalana de l’Aigua

Tal com s’observa al plànol, les àrees que resultarien més afectades en cas d’avinguda serien les més
properes al curs fluvial del Ter, localitzat al sud del terme municipal. En aquestes zones es localitza una
gran superfície de plantacions de pollancres, plàtans i altres espècies de planifolis humits, a l’oest de
Sant Gregori. Una altra característica de la zona és la presència de poblament dispers de caràcter rural
que en alguns casos es troba dins de la zona inundable. La zona inundable del terme municipal de Sant
Gregori ocupa una superfície total de 370 ha.
Una altra zona que es veuria afectada és la que es troba al nord-oest del nucli urbà de Sant Gregori, el
que es coneix com el Pla del Corder, els Horts del Llémena i les Deveses del Marquès, una zona
fonamentalment d’ús agrícola per les característiques del sòl i el pendent suau (< 7%). L’àrea inundable
en aquesta zona s’estén uns 350 m des del marge de la llera.
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. La proposta que realitza l’Agència Catalana de l’Aigua referent als usos en les zones
inundables té l’objectiu d’evitar el màxim de danys importants. Per a assolir tal objectiu, es presenten les
següents limitacions:
⇒ La futures edificacions de caràcter residencial s’hauran de situar en una cota que no es produeixi
la condició d’inundació moderada a causa de les inundacions en un període de retorn de 500
anys.
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⇒ Les futures edificacions de caràcter comercial-industrial, s’hauran de situar a una cota en la que
no es produeixi la condició d’inundació greu amb l’avinguda del 500 anys de període de retorn.
Aquestes condicions també inclouen les estacions depuradores d’aigües residuals convencionals
i a les instal·lacions associades a estacions de tractament d’aigua potable. En canvi, per a les
EDAR de tipologia verda, l’únic condicionant que es presenta serà el de situar-se fora del
sistema hídric. A la zona inundable s’haurien de prohibir qualsevol tipus d’instal·lacions.

3.3.1.2. Risc sísmic i volcànic
El municipi de Sant Gregori es localitza a la zona 4 segons la zonificació sismotectònica realitzada per
l’Institut Cartogràfic de Catalunya, que s’obté mitjançant la incorporació de la distribució sísmica a la
zonificació tectònica, de tal manera que s’afegeixen noves zones per tal d’incloure les distribucions de
sismicitat que no s’expliquen mitjançant paràmetres purament geològics.
La intensitat sísmica de Sant Gregori és 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.
Degut a la importància que presenta el risc sísmic al territori, el municipi ha de realitzar el Pla Especial
d’Emergències per Sismes (SISMICAT), que es va començar a elaborar a finals de l’any 2006.
Figures 36 i 37: Zones sísmiques per a un sòl mitjà i zones sísmiques considerant l’efecte del sòl.

Font: Institut Cartogràfic de Catalunya

Tot i que el terme municipal de Sant Gregori es troba relacionat amb fenòmens volcànics originaris de la
Zona Volcànica de la Garrotxa, tot i que no directament. A nivell de la Vall de Llémena, aquesta es
considera juntament amb la comarca de la Garrotxa una zona important degut a la bona conservació dels
cons volcànics. En concret, a la Vall hi ha diversos cons volcànics amb un gran nombre d’afloraments
piroclàstics i colades de lava. Es calcula que els episodis volcànics de la zona es produeixen
aproximadament cada 15.000 anys, i les datacions estableixen que els darrers episodis es varen produir
fa entre 350.000 i 10.000 anys.
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3.3.1.3. Risc geològic i d’erosió de sòls
El risc geològic ve determinat fonamentalment per tres característiques del territori:
⇒ La litologia dominant. Les que propicien amb més facilitat els processos gravitacionals són les
de domini argilós i els dominis rocosos fortament fracturats.
⇒ La morfologia de la zona. La que facilita aquest tipus de fenòmens es caracteritza per ser
accidentada, amb talussos, pendents pronunciats i relleus elevats.
⇒ Les característiques climàtiques poden afectar a les condicions físiques dels materials que
constitueixen el subsòl i solen associar-se a pluviometries elevades.
Tenint en compte aquestes característiques, cal esmentar que el nucli urbà de Sant Gregori així com
moltes de les unitats poblacionals es localitzen sobre terrasses fluvials del quaternari amb pendents
suaus que es localitzen a la meitat sud del terme municipal, modelades pel curs fluvial del Ter. Així
doncs, els nuclis de Sant Gregori, el Barri de l’Església, Domeny, Taialà i Constantins es localitzen en
aquestes terrasses de materials no consolidats. Per altra banda, els nuclis de Sant Medir, Cartellà i
Ginestar es localitzen en zones més elevades situades a la meitat nord del terme municipal.
El risc geològic que es pot considerar en el terme municipal de Sant Gregori és el moviment de vessants,
principalment de la muntanya de Sant Grau, ja que és la zona amb els pendents més acusats del
municipi. El massís és d’origen metamòrfic i presenta superfícies d’erosió modelades al llarg del temps
per la xarxa hidrogràfica.
Degut als pendents de la zona es pot considerar una certa pèrdua de sòl en èpoques de pluges intenses,
tot i que la gran massa forestal que hi arrela incrementa la resistència a l’erosió.
Figura 38: Mapa de pendents.
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Font: Elaboració pròpia a partir de la cartografia de l’ICC

L’erosió del sòl a les àrees amb pendents més suaus corresponents a superfícies d’inundació es pot
donar en períodes d’avinguda, de tal manera que les zones més afectades serien les que es troben a
prop de la riera de Llémena, els torrents de Garrabia i Gàrrep i en major grau els que es localitzen en
zones properes a la conca fluvial del Ter.
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3.3.2. Riscos ambientals relacionats amb activitats antròpiques
3.3.2.1. Incendis forestals
Donat que els boscos del terme municipal de Sant Gregori ocupen el 64,4% de la seva superfície i es
troba en una zona amb un clima mediterrani subhumit, es considera que el municipi presenta un elevat
risc d’incendi forestal.
Figura 39: Mapa de risc d’incendis
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Font: Elaboració pròpia a partir de la cartografia del DMAH

Segons s’observa en el mapa, les àrees on el risc d’incendi és més elevat es concentren, en gran part, a
la meitat oest, a l’entorn de la muntanya de Sant Grau on els alzinars són la comunitat dominant. Les
àrees en què el risc és moderat, es troben espècies de caducifolis i aciculifolis. En aquesta zones es
localitzen diversos boscos com els de Can Frou, el bosc d’en Roca, el de Can Bora o el d’en Perers entre
d’altres. El nucli de Constantins es localitza dins aquesta àrea amb elevat risc d’incendi, de tal manera
que ha de complir els requisits de la normativa referent al manteniment del perímetre de protecció
prioritària per a la prevenció d’incendis forestals.
Altres zones remarcables pel risc d’incendi són les del centre del terme municipal, concretament al nord
del nucli de Sant Gregori. Els usos d’aquestes àrees són principalment bosquines i prats, juntament amb
boscos d’escleròfil·les i es coneixen com el bosc d’en Serra, el bosc de Mas Obert, la Bruguera de
Cartellà, la Bruguera de Sant Gregori, el Bosc d’en Carreres i el Pla d’en Carreres.
Més a l’est, es localitzen àmplies zones amb un risc alt al nord de Taialà. La zona comprèn l’espai situat
entre la carretera que va de Domeny a Cartellà i el límit amb Sarrià de Ter. Els boscos d’aquestes zones
estan formats per comunitats d’escleròfil·les i d’aciculifolis que s’estenen per turons amb pendents suaus.
Aquestes zones es coneixen com la Sureda d’en Fita, el bosc de Can Sixet, el Serrat de Can Lledó, la
Pineda de Mas Ros i la Costa de Can Mengol.
Els models de combustibilitat de Sant Gregori representats al mapa, indiquen una gran superfície de
conreus (38,4%), que inclou els que actualment es troben en actiu i els abandonats recentment. Un altre
tipus de combustible que disposa de gran representació al territori són els matollars. La classificació
d’aquests es realitza en funció del tipus de vegetació, de la quantitat de combustible disponible i del
comportament del foc de tal manera que el model 4 és el tipus de combustible que causa un foc ràpid i
intens, mentre que el foc en un matollar de model 9 es propaga a gran velocitat i amb unes alçades de
flama superiors. Tal com es mostra, la major part de combustible pertany als grups 4, 5 i 6 amb una
representació del 46,9%.
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Taula 14: Tipus de combustible i superfície (ha)
Tipus de combustible

Superfície (ha)

Percentatge (%)

model 4 (matollar)

729,85

14,7

model 5 (matollar)

921,01

18,5

model 6 (matollar)

677,16

13,6

model 7 (matollar)

229,65

4,6

model 8 (fullaraca)

0,80

0,02

model 9 (fullaraca)

429,74

8,7

conreus

1908,66

38,4

matollar

30,88

0,6

urbà

28,03

0,6

urbanitzacions

9,85

0,2

Font: Elaboració pròpia a partir de la cartografia del DMAH

S’observa que les àrees urbanitzades ocupen un percentatge inferior a l’1% respecte el total del territori,
amb una superfície d’unes 37 ha. La majoria d’aquestes es localitzen al sud del territori. Per altra banda,
la distribució de les zones de conreus es concentra al centre del terme municipal. Les àrees boscoses es
corresponen amb els models de combustibilitat dels models 4, 5, 6 i 7. A la muntanya de Sant Grau es
troben les zones d’elevat risc d’incendi amb el model 4 de combustibilitat a la vessant est que correspon
a matollar o plantació jove molt densa (> 2 m) amb branques seques a l’interior. La quantitat de
combustible disponible és de 25-30 Mg/ha. A la vessant oest, els models de combustible són de tipus 5 i
6, amb matollar dens i verd amb una alçada inferior a 1 m i una quantitat de combustible de 5-8 Mg/ha. El
tipus 6 és semblant al model 5 però amb espècies més inflamables o amb restes de tallades i plantes
més altes. La quantitat de combustible disponible en aquest cas és de 10-15 Mg/ha.
Figura 40: Mapa de combustibilitat de Sant Gregori
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Referent a la prevenció i extinció d’incendis, cal anomenar que a Sant Gregori hi ha les Agrupacions de
Defensa Forestal Muntanyes de Llémena que s’ocupa dels afers referents a incendis dels municipis de
Sant Gregori, Canet d’Adri i Sant Martí de Llémena, amb una superfície total de 10.366 m2. Cal esmentar
que les ADF’s són associacions formades per propietaris forestals i els ajuntament dels municipis del seu
àmbit territorial que tenen els objectius de:
⇒ Elaborar i executar de manera col·lectiva els programes de vigilància i prevenció d'incendis
forestals.
⇒ Col·laborar activament en l'organització, el control i l'execució de mesures dictades o que es
dictin per la Direcció General de Patrimoni Natural i Medi Físic en matèria de prevenció, o amb
qualsevol altre organisme que tingui autoritat i competència en la lluita contra els incendis
forestals.
⇒ Realitzar campanyes de divulgació entre els titulars de terrenys forestals sobre les accions de
prevenció i lluita contra els incendis forestals, perquè el sector tingui un major coneixement.
⇒ Sensibilitzar la població rural i urbana en el territori de l'ADF.
⇒ Executar plans de prevenció, creació i manteniment d’infrastructura, xarxa de camins i punts
d'aigua.
⇒ Suport a l'extinció d'incendis forestal.
Figura 41: Evolució dels incendis de Sant Gregori des de 1968.
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A partir de la Base de Dades d’incendis des de 1968 del Departament de Medi Ambient i Habitatge,
s’observa l’evolució d’aquests al llarg del temps. Els incendis més importants es varen produir durant els
anys ’70 i ’80, amb 154 ha cremades a l’any 1973 a la zona de Mas Sunyer. Durant l’any 1979, es varen
cremar un total de 310 ha en diferents incendis, dels quals el més important fou el de Taialà amb 100 ha.
Posteriorment, a l’any 1983, la superfície afectada era de 58,5 ha amb un incendi a Sant Medir que en va
cremar 50 ha i a partir d’aleshores, tots els incendis produïts a la zona han estat de poca importància, la
majoria amb una superfície inferior a 1 ha. Aquest fet indica una millora en la metodologia utilitzada en
l’extinció d’incendis juntament amb una millora dels mitjans de comunicació i el material d’extinció.
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A continuació es mostra una taula que conté l’historial dels incendis forestals de Sant Gregori des de
l’any 1968. La informació fa referència a la zona afectada, la data d’inici de l’incendi i la superfície
cremada.
Taula 15: Evolució dels incendis de Sant Gregori des de 1968.

Paratge

Data d'inici

Ha Forestal

Paratge

Data d'inici

Ha Forestal

La Bruguera

29/05/1969

36

Les Brugueres

16/08/1987

2

La Devesa

20/07/1970

2

Can Sunyer

22/08/1987

0,2

Mas Carreres

19/08/1971

2,5

Can Melsió

07/04/1989

0,04

Mas Gironès

25/08/1971

12

Ctra. De Sant Medir

06/04/1995

0,12

La Bruguera

11/07/1973

5

Mas Palau

10/04/1995

0,02

Mas Sunyer

19/08/1973

149

Mas Palau

10/04/1995

0,15

Mas Carreres

02/03/1979

1

Castell de Cartellà

03/05/1995

3

Mas Carreras

15/07/1979

15

Consorci del Castell

24/05/1995

1

Can Mata

22/07/1979

30

Can Gironès

24/05/1995

0,02

Talaia

27/07/1979

100

Ca l'Olivet

01/06/1995

0,02

Nucli urbà

02/08/1979

10

El Pla de Furgell

15/05/1998

1

14/08/1998

0,01

Can Codina

02/08/1979

20

Taialà (Darera Urb.
L'Olivet)

Zona Nort de Sant Gregori

03/08/1979

80

Can Gelis

10/02/1999

0,2

Talaia

24/07/1980

0,2

Mas Gelis

18/02/1999

0,01

Ctra. Sant Gregori-Llorà

14/08/1980

0,7

Mas Gelis

25/02/1999

0,05

Talaia

04/09/1980

0,7

Can Fusells

02/03/1999

0,25

Camí de Sant Medir (Mas
Pera)

26/08/1981

1,5

Can Fusells

08/03/1999

0,02

Camí de Sant Medir (Mas
Pera)

28/08/1981

0,7

Germans Sàbat

23/06/1999

0,01

Sant Medir

13/07/1983

4,5

Fàbrica de Bigues

14/03/2000

1

Mas França

06/08/1983

4

Can tosca

29/06/2001

0,01

Sant Medir

25/09/1983

50

Can tosca

29/06/2001

0,01

El Forguell i can Roques

24/08/1985

4,2

Argelaguet

30/04/2002

0,01

-----

19/08/1986

3

Constantins

01/07/1987

0,2

Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge
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3.3.2.2. Contaminació de sòls, aigües superficials i subterrànies
La contaminació dels sòls i les aigües ve determinat per dos factors principals:
⇒ La vulnerabilitat del medi físic
⇒ El risc derivat de les activitats antròpiques que s’hi desenvolupen
El risc de contaminació del sòl es concentra en gran part a l’àrea central del terme municipal, ja que és
aquí on es localitzen la majoria dels nuclis urbans i les activitats agrícoles degut als pendents més suaus.
En comparació amb les àrees més muntanyoses, amb pendents més forts i materials més consolidats,
que oposen més resistència a la percolació, les zones més planeres contenen materials del quaternari no
consolidats (llims, sorres, graves, conglomerats i argiles) i juntament amb les activitats humanes,
s’incrementa el risc la infiltració i conseqüentment la contaminació del sòl.
Les principals fonts susceptibles de contaminar el sòl són les dejeccions ramaderes, els abocaments
industrials i urbans sense depuració, els tancs soterrats d’emmagatzematge de combustibles fòssils o
qualsevol activitat industrial.
Els rius per als quals s’han determinat els impactes i les pressions a què estan sotmesos són la riera de
Llémena, el torrent de Gàrrep i el riu Ter.
La determinació dels diversos paràmetres que indiquen la qualitat de les aigües tant superficials com
subterrànies s’han obtingut a partir de la cartografia disponible de la Directiva del Marc de l’Aigua
realitzat per l’Agència Catalana de l’Aigua.
Referent a les aigües superficials, les aigües estan sotmeses a unes pressions i uns impactes. En el cas
del Ter, l’anàlisi de pressions que afecten al curs fluvial dóna com a resultat una pressió elevada degut a
factors com els endegaments, les regulacions de flux, les derivacions a les centrals hidroelèctriques, les
zones forestals en àrees inundables, la DQO d’abocaments biodegradables i les espècies invasores.
L’anàlisi de la riera de Llémena indica que la pressió suportada per aquesta massa d’aigua és mitjana, on
les principals incidències detectades són els excedents de nitrogen en l’agricultura i la ramaderia i les
espècies invasores.
El torrent de Gàrrep, al mateix nivell que la riera de Llémena, presenta unes pressions principalment
originades per la detecció d’excedents de nitrogen en l’agricultura i la ramaderia. De tal manera que el
risc d’incompliment de la normativa és baix.
Pel que fa a les aigües subterrànies, s’ha realitzat l’estudi per a cada aqüífer de Sant Gregori de tal
manera que s’han determinat els impactes i les pressions per a l’aqüífer Fluviovolcànic de la Garrotxa, el
de Montseny-Guilleries, Banyoles i La Selva.
L’aqüífer del Montseny-Guilleries presenta una pressió total de valor moderat condicionat per les
dejeccions ramaderes, els abocaments industrials, els sòls contaminats i els vivers de plantes
ornamentals i freatòfits. L’impacte potencial sobre la massa d’aigua és moderat amb una vulnerabilitat i
impacte potencial sobre l’estat químic baixos. Tot i aquests valors, es considera que no existeix un risc
d’incompliment de la normativa.
L’aqüífer de la Selva té uns valors de pressió per l’estat quantitatiu elevats. La pressió ve donada per
paràmetres com els abocaments industrials, la pressió per l’estat químic, la captació d’aigua, els vivers
de plantes ornamentals i l’extracció d’àrids. L’impacte potencial de l’aqüífer tant a nivell d’estat químic
com a nivell d’estat quantitatiu és molt alt. L’impacte sobre l’estat químic ve donat per les elevades
concentracions puntuals de nitrats i amoni (50 i 0,5 mg/l respectivament). Pel que fa a l’impacte sobre
l’estat quantitatiu s’observen afeccions a la piezometria de l’aqüífer al·luvial de la riera de Santa Coloma i
l’Onyar.
L’aqüífer Fluviovolcànic de la Garrotxa presenta uns valors de pressió per estat quantitatiu elevats,
degut a les dejeccions ramaderes, l’agricultura intensiva, els abocaments industrials, els abocaments
d’EDAR i a les captacions d’aigua que es realitzen al territori. L’impacte detectat correspon a l’estat
químic de la massa d’aigua, a causa de valors locals de nitrats superiors a 50 mg/l, tot i que els valors
mitjans de la massa són inferiors a aquest llindar. De manera local es detecten baixes concentracions de
compostos organoclorats. Cal esmentar que el risc d’incompliment de la normativa és degut al risc sobre
l’estat químic.
L’aqüífer de Banyoles presenta una pressió per estat quantitatiu moderada. Les afectacions més
importants són les dejeccions ramaderes, els abocaments industrials i els dipòsits controlats de residus.
Les pressions amb incidència de grau mig són les originades per l’agricultura intensiva i les extraccions
d’àrids. L’impacte que es produeix sobre l’estat químic presenta un risc moderat en l’incompliment de la
normativa degut a l’observació de valors puntuals de nitrats superiors a valors de 50 mg/l i de sulfats
superiors a 250 mg/l, tot i que són coherents tenint en compte els valors de referència i l’origen de
l’aqüífer.
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3.3.2.3. Activitats industrials, ramaderes i agrícoles
En el moment que una indústria pateix un accident, s’activa el Pla d’Emergència Interior i informa a les
autoritats per a què en cas que sigui necessari, activi l’anomenat Pla d’Emergència Exterior. Amb aquest,
es posa en marxa la cadena que alerta a diversos actuants per tal d’intervenir-hi.
A Sant Gregori, s’ha redactat el Pla de Protecció Civil Municipal (PPCM) que determina els riscos i les
instruccions que cal seguir en cas d’emergència. Cal esmentar que a partir del càlcul de probabilitats
referent a les indústries, l’índex de risc indica la redacció optativa del pla d’emergència per al risc
tecnològic, ja que al municipi, les indústries presents no suposen un risc elevat.
Referent a les activitats ramaderes i agrícoles, els riscos associats són els de les dejeccions ramaderes i
la conseqüent contaminació de sòls i aqüífers.

3.3.2.4. Transport de mercaderies perilloses
Segons el Pla de Protecció Civil del municipi, el risc que comporta el transport de mercaderies perilloses
es considera mig, el que no implica la necessitat de redacció del TRANSCAT però sí que està
recomanat. L’índex de risc presenta un valor que indica que no es té constància de cap incidència (2)
però que es causarien grans danys amb nombrosos afectats (5) en cas d’accident.
Donat que el risc s’obté de la multiplicació dels dos índexs (2 x 5 =10) i que la redacció és necessària
sempre que el valor de l’índex de risc sigui superior o igual a 10.
Segons el TRANSCAT els tipus d’accidents es classifiquen en diferents categories:
⇒ Categoria 0: Accidents (i incidents) en què el contingut no ha quedat afectat, ni pot quedar-hi.
⇒ Categoria 1: Accidents en els quals el contingut ha quedat afectat o pot quedar-hi, però no hi ha
afectació greu a la població ni itinerant ni fixa, ni al medi ambient.
⇒ Categoria 2: Accidents que malgrat són o poden ser importants, només poden afectar les
persones, els béns i el medi ambient de l’entorn immediat.
⇒ Categoria 3: Accidents que a més de l’entorn immediat puguin afectar altres zones més enllà de
l’entorn immediat, incloent nuclis urbans o zones d’especial interès ambiental.
Pel què fa als criteris d’activació del pla, es considerarà situació d’alerta quan el contingut ha quedat
afectat o pot quedar-hi però no hi ha hagut afectació a la població ni itinerant ni fixa, ni al medi ambient.
Es considerarà situació d’emergència aquelles situacions que poden afectar les persones, els béns i al
medi ambient.

3.3.2.5. Altres riscos
Altres riscos considerats al terme municipal que poden afectar a la població és el col·lapse de preses,
que malgrat no tenir constància de cap incidència, es produirien grans danys i afectaria a gran part de la
població.
A part del risc d’incendi forestal esmentat anteriorment, cal tenir en compte el risc d’incendi a l’interior del
nucli urbà.
El risc d’afectació a la població per nevades és baix i es recomana la redacció del NEUCAT sense
obligació.
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3.3.3. El Pla d’Emergència Municipal i els plans d’actuació
L’Ajuntament de Sant Gregori, mitjançant un conveni amb la Universitat de Girona, va redactar el Pla de
Protecció Civil Municipal de Sant Gregori (PPCM), aprovat pel ple al maig de 2005. Aquest és el
document bàsic que s’activa en cas d’emergència amb l’objectiu d’avisar a la població, organitzar i
executar les mesures de protecció i donar suport i acollida a la població. Totes aquestes funcions les
executarà el grup local d’ordre i avisos a la població i el grup local logístic i acollida.
El Pla d’Emergència de Sant Gregori consta de:
⇒ Document bàsic: en aquest es realitza una recopilació de la informació bàsica municipal tal com
la situació, orografia, dades demogràfiques, climatologia, etc. En segon lloc es realitza una
anàlisi del risc i la vulnerabilitat municipal on es consideren tant els riscs especials com els
específics del municipi. També es defineixen les campanyes anuals i les actuacions que es
realitzaran en cadascuna. S’estableix la organització municipal de la protecció civil i es
determinen les bases per a la recuperació i el restabliment dels serveis essencials així com la
identificació i avaluació dels danys.
⇒ El Pla Especial d’Emergències per Incendis Forestals (INFOCAT) es va redactar l’any 2005 i
estableix les actuacions que cal dur a terme en cas d’incendi forestal i quins criteris cal utilitzar
en l’activació del Pla d’Emergència.
Taula 16: Criteris d’activació de l’INFOCAT
Succés

Nivell d’actuació

Gran incendi al municipi

Emergència

Incendi afectant nuclis de població al municipi

Emergència

Incendi sense afectació a la població

No activació / Alerta

Gran incendi en municipis propers
Incendi petit al municipi

Alerta
No activació

Font: Pla de Protecció Civil Municipal de Sant Gregori.

Al mateix document es realitza un recull de dades relacionades amb el municipi, el risc i la
vulnerabilitat enfront els incendis. També s’inclou informació referent a l’estructura i organització
dels responsables dels comitès municipals d’emergència i dels grups actuants. Finalment es
descriuen els processos d’operativitat en què es determinen les actuacions generals i els
procediments d’activació, els sistemes d’avís a la població i les mesures de protecció d’aquesta
(confinament, allunyament, evacuació i acollida).
⇒ El Pla Especial d’Emergències per Inundacions (INUNCAT) es va redactar immediatament
després de l’INFOCAT (2005). En aquest s’estableixen quines són les àrees més vulnerables en
cas d’avingudes i inundacions i el risc sobre la població. De la mateixa manera que l’anterior, en
primer lloc es realitza un recull d’informació relacionada amb la hidrologia i el comportament de
les masses d’aigua del territori. Posteriorment es detecta el risc i la vulnerabilitat, concretant les
àrees o sectors més afectats, els elements vulnerables i es defineixen les campanyes que cal dur
a terme.
Es defineixen els nivells d’alerta i emergència i els criteris d’activació del Pla. De manera que el
pla s’activarà en les següents situacions:
o Quan el CECAT informi de l’activació de l’INUNCAT en fase d’emergència a la zona on
es trobi el municipi.
o Quan hi ha inundacions i aquest fet pot comportar per la seva evolució, un greu risc pel
municipi.
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Els criteris d’activació del Pla són els següents:
Taula 17: Criteris d’activació de l’INUNCAT
Succés

Nivell d’activació

Inundacions amb possibilitat d’afectació important a nuclis
de població, grans instal·lacions comercials, industrials o
agrícoles, serveis bàsics, vies de comunicació,
infrastructures, ramaderies, etc.

Emergència

Inundacions amb possibilitat d’afectació lleu a habitatges
aïllats, instal·lacions comercials, industrials, agrícoles,
ramaderes, serveis bàsics, etc.

Alerta / Emergència

Inundacions de guals i altres zones sense presència de
població

Alerta

Predicció d’inundacions imminents per informació
meteorològica i hidrològica

Alerta

Predicció pluges intenses

No activació / Alerta

Font: Pla de Protecció Civil Municipal de Sant Gregori.

Al document també es defineix l’estructura i l’organització que cal seguir per a l’adequat
compliment del Pla. Com els altres plans, es defineixen els criteris d’operativitat on es descriuen
els procediments generals que cal aplicar en les actuacions i activació així com els sistemes
d’avís, les mesures de protecció de la població i la interfase amb els PAU.
⇒ El Pla Especial d’Emergències per Terratrèmols (SISMICAT) està pendent d’elaboració per a
finals de l’any 2006 degut al risc alt que té el municipi, ja que es localitza en una zona amb
intensitat superior a VII en un període de 500 anys. L’estructura del document ha de ser similar
als altres plans d’emergència per riscos especials
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3.3.3.1. Organització municipal de la Protecció Civil
Tal com es regula en el decret 210/99, el Pla d’Emergència Municipal (PEM) ha d’establir la distribució de
funcions i responsabilitats en cas d’emergència. Cal tenir en compte que en cas que s’hagin d’activar
plans especials, no s’inclouran les persones que no pertanyin a l’àmbit municipal.
A la taula es mostren tots els components que s’han d’organitzar per poder afrontar adequadament les
possibles emergències que afectin al municipi:
Taula 18: Distribució de funcions i responsabilitats
Organització municipal
Responsable municipal de l’emergència
Coordinador municipal
Cap
del
grup
d’intervenció
Comitè
d’emergència

Consell assessor

local

Cap del grup d’ordre i
d’avisos a la població
Cap del grup local sanitari
Cap del grup local logístic
i d’acollida
Representant
municipal
del Pla especial

Gabinet d’informació
Grup local d’intervenció:
Grups
actuants

Grup local sanitari
Grup local logístic i d’acollida i suport
Grup local d’ordre, avisos i evacuació
Centre de coordinació municipal (CECOPAL)
Centre receptor d’alarmes (CRA)

Centres de
coordinació

Centre de comandament avançat (CCA)
Centre de coordinació operativa territorial de
Catalunya (CECAT GIRONA):
Centre de coordinació operativa de Catalunya
(CECAT)

Font: Pla de Protecció Civil Municipal de Sant Gregori.
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3.4. Mobilitat
3.4.1. Mobilitat supramunicipal
3.4.1.1. Xarxa de carreteres
La xarxa de carreteres del municipi de Sant Gregori, té com principal eix la GI-531, via comarcal que neix
a la vessant Nord-Oest de la ciutat de Girona, al barri de Sant Ponç. Aquesta via travessa el municipi
d’Est a Oest, amb el nom de l’Avinguda de Girona i finalitza al municipi de les Planes d’Hostoles, 32 km
després del seu origen.
Són cinc les carreteres locals que neixen a partir d’aquesta via comarcal, la GIV-5312 direcció Sant
Medir, la GIV-5313 que es dirigeix al municipi de Canet d’Adri i Adri fins arribar a les muntanyes de
Rocacorba, la GI-532 que comunica el municipi de Sant Gregori fins Bonmatí i per últim la GI-5315 amb
destinació Granollers de Rocacorba i la via BI-530 que arriba fins Sant Aniol de Finestres.
La via GI-531 actua com a eix central de la comunicació entre els diferents nuclis agregats i municipis
que engloba el que es coneix com la Comunitat de la Vall de Llémena.

3.4.1.2. Mobilitat intermunicipal
3.4.1.2.1. Mobilitat intermunicipal obligada
La mobilitat depèn principalment del motiu del desplaçament, del mitjà de transport, del sexe i de l’edat.
La mobilitat obligada s’entén com aquells desplaçaments que es realitzen per motius laborals o d’estudi,
mentre que la mobilitat no obligada és aquella que es realitza a causa de l’oci.
A partir de les Enquestes de Mobilitat Obligada (EMO) que es realitzen mitjançant el padró municipal
d’habitants, es pot extreure la informació derivada de la mobilitat obligada. Actualment, es disposa de les
dades de les EMO realitzades cada 5 anys des del 1986, s’ha de dir que els desplaçaments es conten
per trajecte.
En les figures que es representen a continuació es veuen els desplaçaments intermunicipals, es a dir els
desplaçaments entre el municipi de Sant Gregori i altres municipis, exceptuant els desplaçaments per
dins del municipi.
Figura 42: Desplaçaments de mobilitat obligada totals i desglossats (2001)
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Font: Institut d’Estadística de Catalunya.

En el gràfic de l’esquerra es representa el nombre de moviments obligats totals intermunicipals que tenen
com a destí o origen el municipi de Sant Gregori. Durant el període de 1986 a 1996, va haver-hi un
augment del 75%, mentre que 5 anys després es registrava una disminució al voltant del 9,3%.
La figura de la dreta, mostra els desplaçaments intermunicipals per motius de treball i estudi, on es veu
que l’augment dels desplaçaments intermunicipals (84%), es ocasionat pels desplaçaments per motius
laborals mentre que per contra els desplaçaments per motiu d’estudi s’han vist reduïts un 15% des de
1986 fins 2001
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La disminució dels desplaçaments per estudi pot ser deguda a moltes raons, primerament únicament es
conten els desplaçaments per als major de 16 anys de tal manera que sol s’inclou als alumnes de
batxillerat i universitat.
A continuació s’observen els desplaçaments totals segons el sentit dels mateixos, es a dir cap a fora del
municipi o cap a dins de Sant Gregori.
Figura 43: Principals fluxes de mobilitat en el municipi de Sant Gregori.2001
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Font: Institut d’Estadística de Catalunya.

En el període 1986-1996, el nombre de desplaçaments cap al municipi va ser superior als desplaçaments
a fora del municipi sobre tot per motius laborals, s’ha de dir que el municipi de Sant Gregori compta amb
un polígon industrial molt a prop de Girona i que genera fluxos diaris per motiu laboral.
En canvi, l’any 2001, va haver-hi un comportament invers, es van trobar més moviments per motiu
laborals a fora del municipi que en sentit contrari, aquest fet va lligat a l’elevat creixement de població
que viu a Sant Gregori i treballa a fora.
En tots els anys que es mostren a la figura, els desplaçaments per motius d’estudi han estat majoritaris
cap a fora del municipi, degut a que el municipi de Sant Gregori únicament compta amb l’ensenyament
Infantil i Primari.
A continuació es compara l’evolució del nombre de desplaçaments en aquests últims 20 anys, amb
l’evolució de la població del municipi de Sant Gregori.
Figura 44: Relació entre la població i el nombre de desplaçaments al municipi de Sant Gregori..
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya.
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En aquests 20 anys, tant la població com els desplaçaments totals han augmentat en un 38,7% i un 60%
respectivament. La figura mostra com la tendència és molt similar en el període 1991 a 1996 però a l’any
2001 es veu com les línies es separen degut a la disminució dels desplaçaments esmentada
anteriorment.
En la següent figura es mostren els punts d’origen i destí dels desplaçaments diaris cap al municipi de
Sant Gregori i cap a altres municipis, per motiu de treball i estudi:
Figura 45: Punts d’origen i destí dels desplaçaments intermunicipals a Sant Gregori, 2001.
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Font: Institut d’Estadística de Catalunya.

En termes generals, el municipi de Sant Gregori és exportador de desplaçaments, ja que un 55% dels
desplaçaments totals es fan cap altres municipis.
Els principals fluxos de població, tant d’entrada com de sortida del municipi de Sant Gregori són per
motius laborals. Tot i que la dada més elevada són els desplaçaments cap altres municipis
majoritàriament de la mateixa comarca del Gironès per motius de treball.
A continuació es mostren dues figures en les quals s’aprecia els principals orígens dels moviments des
d’altres municipis i les principals destinacions en aquests desplaçaments diaris, ambdues per motius de
treball.
Figura 46: Orígens i destinacions de la mobilitat per treball per al municipi de Sant Gregori. 2001.
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Tant pels desplaçaments amb origen i destinació el municipi de Sant Gregori, el flux més elevat de
moviments es dona amb la ciutat de Girona, sent major les exportacions, és a dir marxa més gent de
Sant Gregori fins Girona que de Girona fins Sant Gregori. La segona dada més nombrosa amb origen
altres municipis, és Salt, amb un 15,5%.
Respecte les destinacions la segona dada més nombrosa és l’agrupada amb diverses destinacions que
no superaven un 1 %, al igual que passa amb la categoria de Resta de Catalunya, on es troben
representades més d’una destinació.
Figura47: Principals orígens i destinacions per motius de treball
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Tant els principals desplaçaments d’entrada com de sortida del municipi de Sant Gregori són cap a
Girona i Salt, sent els de sortida fins Girona els més nombrosos al voltant de 500 desplaçaments diaris.
Figura 48: Destinacions i orígens de la mobilitat per estudi. 2001.
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A continuació es presenten els principals municipis de destí i origen dels desplaçaments per motiu
d’estudi.
Figura 49: Principals destinacions i orígens per motiu d’ estudi (2001)
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L’entrada al municipi de Sant Gregori per qüestió d’estudis sol ser de municipis normalment de fora de la
comarca com: Mataró o Blanes, s’ha de dir però que tot i que aquestes dades siguin oficials, no
concorden amb la realitat.
Pel que fa al desplaçaments de sortida principalment es realitzen fins a capitals de província o comarca
com Girona, Barcelona o Vic, totes aquestes ciutats amb molts serveis d’educació superior.
Per tal d’analitzar els mitjans de transport utilitzats en els desplaçaments, l’Institut d’Estadística de
Catalunya els ha agrupat de la següent manera:
Col·lectiu: autobús, tren, metro, autobús d'empresa, etc.
Privat: cotxe, moto o bicicleta.
Altres: a peu, no es desplaça i un reduït percentatge de respostes en blanc.
L’Institut d’Estadística de Catalunya, en el cens que es va fer en 2001, va afegir noves modalitats
combinades de desplaçament, ja que no sempre els ciutadans es desplacen amb el mateix mitjà de
transport.
En la gràfica següent figuren, el total dels desplaçaments per dins del municipi, a fora o des de fora cap
al municipi, així es pot saber de tots els desplaçaments generats en l’àmbit territorial de Sant Gregori,
quin tipus de mitjà de transport es fa servir, tant per desplaçaments amb motiu laboral com per motius
d’estudi.
Figura 50: Mitjans de transport utilitzats per als desplaçaments
intermunicipals de Sant Gregori. 2001.
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La gràfica següent, mostra els mitjans de transport desglossats per destinació i per motius de treball o
d’estudi.
Figura 51: Mitjans de transport utilitzats per als desplaçaments desglossats 2001.
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Font: Institut d’Estadística de Catalunya.
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L’àmbit laboral és el motiu que més desplaçaments intermunicipals genera i es dóna majoritàriament
amb transport individual tant en l’entrada com en la sortida del municipi de Sant Gregori, al igual que
passa per als desplaçaments des de Sant Gregori per motiu d’estudi.
Una última dada significativa és la quantitat de desplaçaments que no s’apliquen a aquestes tipologies
de desplaçaments. Aquestes són majoritàries únicament en els desplaçaments amb origen en el municipi
de Sant Gregori cap altres municipis tant per motius laborals o d’estudi.
A continuació es mesurarà el temps dels desplaçaments per anar a treballar juntament amb el temps de
desplaçaments per anar a estudiar.

La progressió de la figura total mostra que a major
quantitat de temps per desplaçar-se, menor és el
nombre de desplaçaments.

Figura 52: Temps destinats per als desplaçaments totals
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La figura mostra que la majoria de desplaçaments
totals són d’entre 10 a 20 minuts de durada, per
motius de treball com per estudi. Tal i com s’ha
esmentat abans, la principal destinació tant per
motius de treball com per estudi, és la ciutat de
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Font: Institut d’Estadística de Catalunya.

Una dada important és saber quina activitat desenvolupen aquelles persones que es desplacen per
treballar per comprovar si existeix alguna tendència. Per això s’han emprat les dades de l’Institut
d’Estadística de Catalunya, referents a la localització de l’ocupació per branques d’activitats amb dades
de l’any 1991 i 2001.
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Figura 53: Tipologia de desplaçaments referent a l’activitat professional 2001.
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La principal dada que s’observa és el canvi del sector econòmic predominant al municipi de Sant Gregori,
s’ha passat d’un municipi clarament industrial a un municipi basat en el sector terciari, sector serveis.
Aquest aspecte també es veu reflexat en l’augment del nombre de població que s’hi dedica i que viu i
treballa a Sant Gregori, s’ha passat de 89 persones amb data de 1991 a 207 persones l’any 2001, el que
comporta que el municipi ha crescut i s’ha creat nou llocs de treballs. Tot i aquest evolució favorable, la
dada més elevada es donar per la gent que s’hi dedica al sector de serveis però que treballa fora del
municipi.
Pel que fa al sector secundari que engloba la indústria s’observa com tant per l’ any 1991 com 2001 Satn
Gregori és importador de desplaçaments, tot i que aquests han disminuït en un 36,5%.

3.4.1.3. Intensitat de trànsit
Per a conèixer l’impacte ambiental d’una carretera s’ha de tenir en compte la quantitat de vehicles que
circulen per aquesta, la tipologia de vehicles, la velocitat, l’estat del paviment, etc.
El paràmetre IMD (Intensitat mitjana diària) s’utilitza per conèixer la quantitat de vehicles que circulen per
una determinada carretera. El seu valor és la mitjana de tots els vehicles que circulen per una
determinada via durant un dia, i aquest es pot desglossar per tipologia de vehicles i per sentit de
circulació.
El trànsit de les Carreteres que circulen per Sant Gregori es controla a través de la Direcció General de
Carreteres de la Generalitat de Catalunya (carreteres intercomarcals), per la Diputació de Girona
(carreteres regionals), mitjançant diferents estacions de control de trànsit. Algunes de les estacions de
control no es troben a Sant Gregori, però les dades obtingudes són representatives del trànsit que circula
pel municipi. En la següent taula es mostren les IMD de les carreteres de Sant Gregori
Taula 19: Intensitat Mitjana Diària de la xarxa supramunicipal 2005
Codi Carretera
GI-531

Punt Kilomètric
2,46

Denominació

IMD

% pesants

De Girona a Planes d'Hostoles

10.881

6,7

1150

2,2

GIV-5313
De Canet d'Adri a GI-531
Font: Direcció General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya i Diputació de Girona

Segons la taula anterior, la carretera amb més trànsit és la GI-531 amb 10.881 vehicles diaris, en el
trajecte Sant Gregori i Girona. Aquesta elevada intensitat es deu als múltiples desplaçaments que es
realitzen a Girona per motius de treball i estudi i també al transport de mercaderies des de la capital
gironina.
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3.4.2. Mobilitat dins el municipi
3.4.2.1. Parc mòbil

Figura 54: Distribució de la tipologia de vehicles a Sant
Gregori 2005.

L’índex de motorització relaciona el nombre de
vehicles amb els habitants (índex de
motorització = nombre de vehicles per cada
1.000 habitants), per la qual cosa és un índex
que permet fer comparacions, sobre l’augment o
la disminució de la possessió de vehicle entre
els diferents anys.
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Font: Ajuntament de Sant Gregori.
vehicle, ja que Sant Gregori en aquest any
comptava amb 2.844 habitants.
El percentatge més elevat de vehicles pertany a
turismes. En la figura que es presenta a continuació es pot veure la distribució dels vehicles inscrits al
municipi de Sant Gregori.

Bàsicament, es tracta de tres grans grups, el de turismes que representa un 67% i els de camions i
motocicletes que ambdós representen entre un 10,2 i un 10,3% respectivament.
A continuació es presenta un gràfic on es pot veure l’increment del nombre de vehicles de turisme per
cada 1.000 habitants.
Font: Ajuntament de Sant Gregori.

Figura 55: Índex de motorització per turismes.
880
870
860

Index de motorització

850
840
830
820
810
800
790
780
770
760
1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Font: Institut d’Estadística de Catalunya (1991-2004) i Ajuntament de Sant Gregori (2005)

En el darrers 15 anys, l’índex de motorització en el municipi de Sant Gregori ha patit variacions notables,
principalment donades per l’efecte de les migracions. Hi ha anys que es donen augments de població en
una proporció més elevada que l’augment del vehicles el que ocasiona una disminució considerable de
l’índex, com és el cas de l’any 1992 o l’efecte contrari, és a dir, hi ha una disminució de població i alhora
un augment del parc mòbil, com es veu en l’augment de l’índex dels anys 1995 o 1997.
A continuació es presenta una taula on es pot comparar l’índex de motorització en diferents nivells
territorials
Taula 20:Comparació de l’índex de motorització 2004.
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Font: Institut d’Estadística de Catalunya

En general Sant Gregori té un índex de motorització superior al del Gironès i a Catalunya. Aquest fet és
bastant lògic, ja que a nivell de Catalunya s’ha de tenir en compte que les estadístiques també engloben
capitals de província com per exemple Barcelona i allí l’índex és més baix, perquè molts habitants
recorren al transport públic per desplaçar-se i no tenen cap vehicle propi o no tenen més d’un per llar,
com poden tenir zones més rurals, amb menys densitat de població i amb un transport públic més
deficient.

3.4.2.2. Xarxa viària
3.4.2.2.1. Xarxa viària
La xarxa viària del municipi de Sant Gregori s’estructura al voltant de la carretera comarcal GI-531,
aquesta travessa el municipi d’Est a Oest, amb el nom d’Avinguda Girona. Degut a l’elevat trànsit que
porta aquesta avinguda, compta amb dos semàfors per afavorir el seu creuament des dels diferents
carrers continus a la via i per disminuir la velocitat dels vehicles.
Un altra infrastructura però de caire natural que modifica l’estructura del municipi és el torrent de Vidal
que creua el municipi de Nord a Sud a l’alçada del carrer Torrent Vidal.
San Gregori compta amb nucli antic però no incorporat al nucli urbà sinó que ha quedat disseminat tot el
que comporta, carrers estrets i mobilitat dificultosa, és per això que no hi ha cap zona d’ús exclusiu per
vianants. Per norma general el paviment es troba en bones condicions i tant la senyalització horizontal
com vertical es troba en molt bon estat així com les places de pàrking es troben correctament
senyalitzades. Únicament es detecta que totes les zones recentment urbanitzades manquen de voreres
amb les amplades recomanables.
Una mesura per disminuir la velocitat dins del nucli urbà són els reductors de velocitat Sant Gregori
compta amb molts reductors de velocitat, per una banda el carrer de Baix, paral·lel a l’avinguda de
Girona té aproximadament 5 passos zebra elevats distribuïts a una distància més o menys uniforme i el
carrer Serra i el carrer Argelaguet també compta amb aquestes noves instal·lacions.
3.4.2.2.2. Aparcaments
L’ any 2005, l’Ajuntament de Sant Gregori juntament amb
la Fundació RACC (Real Automòbil Club de Catalunya)
van realitzar un dictamen sobre la mobilitat dins del
municipi, les dades emprades dins d’aquest apartat són
extretes d’aquest estudi.
Sant Gregori compta amb 1.300 places d’aparcaments
totals, de les quals un 36,8% són pàrkings al carrers, un
31,4% de les places es situen en zones degudament
condicionades anomenades pàrkings públics i la resta
pertany a guals privats (28,7%), zones de càrrega i
descàrrega (1,7%) i guals industrials (1,4%).

Figura 56: Distribució dels aparcaments a Sant Gregori 2005
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Font: Dictamen de Mobilitat Sant Gregori RACC 2005.
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El municipi de Sant Gregori tal compta amb 7 pàrkings per a cotxes, motocicletes i bicis. A continuació
s’ajunta una taula i una imatge on es pot veure la distribució i la ubicació d’aquests aparcaments.
Figura 57: Distribució dels aparcaments a Sant Gregori.

Taula 21: Nombre de places i tipologia dels aparcaments de Sant Gregori
2005.
Nombre de places

Vehicles

P1. Plaça del poble

Ubicació

40

cotxes

P2. Avda Girona davant Pl de Poble
P3. Avda Girona entre C/Montseny
i Ajuntament

11

motos

15

cotxes

P4. Carrer Torrent Vidal

55

cotxes

P5. Carrer Lluís Companys

50

cotxes

P6. Carrer Llémena i Avda Girona

100

cotxes

17

bicis

P7. Zona Esportiva

16

motos

60

cotxes

Font: Dictamen de Mobilitat Sant Gregori RACC 2005.

Tots els pàrkings que es troben distribuïts pel municipi de Sant Gregori són de titularitat pública no hi ha
cap zona de pagament.

3.4.2.3. Mobilitat obligada interna
La mobilitat obligada interna, mostra els desplaçament dins del municipi per motius laborals i d’estudi.
Figura 58 : Desplaçaments totals obligats en el municipi de
Sant Gregori 1986-2001

Figura 63: Desplaçaments obligats en el municipi de Sant
Gregori en funció del motiu de desplaçament 1986-2001
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El nombre de desplaçaments interns en el municipi de Sant Gregori, és més baix que el nombre de
desplaçaments intermunicipals. En el període de 1986 a 1991 es va registrar un augment del 14,5% però
en els següents anys (1991-2001) ha disminuït en un 49,5%.
Els desplaçaments per motius d’estudi han disminuït
considerablement, així com també passa en els
desplaçaments intermunicipals, s’ha de dir, que s’entén
per desplaçaments per motiu d’estudi tots aquells per la
població major de 16 anys, és a dir no té en compte ni
l’educació infantil, primària ni secundaria obligatòria.
Un altra dada molt característica és l’augment continu
dels desplaçament per motius laborals entre l’any 1986 i
el 2001, al voltant del 84%.
Respecte quin és el mitjà de transport majoritari per
aquests desplaçaments, a continuació es presenta una
figura on s’aprecia que hi ha hagut grans canvis en la
utilització dels mitjans de transports pels habitants de

Figura 59: Mitjans
desplaçaments 2001.
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Sant Gregori.

3.4.2.4. Balanç de desplaçaments
A les figures que es troben a continuació es pot veure el balanç final d’entrades i sortides del municipi de
Sant Gregori, en forma de saldo de desplaçaments.
Els desplaçaments generats en el municipi inclou aquells que s’originen en el propi municipi tant si es
queden en el municipi com si marxen fora. En canvi els desplaçaments atrets són aquells que tenen la
destinació en el propi municipi tant si s’originen en el propi municipi com en un altre municipi.
Figura 60: Saldo dels desplaçaments per motius de treball i estudi.
Balanç de desplaçaments per motiu d'estudi
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Desplaçaments generats: Són aquells que tenen l'origen en el propi municipi, tant si es queden en el propi municipi com si se'n van
fora. Desplaçaments atrets: Són aquells que tenen la destinació en el municipi tant si tenen l'origen dins com fora.
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya.

El comportament en les dues figures anteriors és diferent. Per una banda els desplaçaments per motiu
de treball mantenen en els tres primers anys un saldo positiu, és a dir ve més gent per treballar a Sant
Gregori que marxa, però a l’any 2001 aquesta dinàmica canvia i és més gent la que marxa a treballar
fora. Aquest fenomen es repeteix en els desplaçaments per estudi, marxa més gent a estudiar fora que la
que ve, degut principalment a que els estudis superiors no es poden cursar dins del mateix Sant Gregori.
A continuació s’analitza el grau d’autocontenció, que es defineix com el percentatge de persones
residents que treballen o estudien al mateix municipi i que, per tant, no s’han de desplaçar a altres
poblacions per exercir la seva activitat.
Grau d’autocontenció
(any 2001)

......................Num desplaçaments interns................... *100
Num. Desplaçaments des del mpi. i cap al mpi.

En el municipi de Sant Gregori, el grau d’autocontenció per motius laborals és de 20,8% el que significa
que hi ha una major proporció de desplaçaments de fora a dins i de dins a fora del municipi que
desplaçaments interns. En el cas dels desplaçaments per estudi, s’accentua més sent el grau
d’autocontenció d’un 11,7%.
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3.4.3. Transport públic
3.4.3.1. Transport públic intermunicipal
El municipi de Sant Gregori compta amb una línia d’autobús que comunica la ciutat de Girona amb tots
els municipis de la Vall de Llémena tal i com s’observa en la taula següent. Aquesta fa el recorregut
complert tres cops de dilluns a divendres i dos més els dissabtes.
La comunicació entre la ciutat de Girona i Sant Gregori i la resta de municipis de la Vall de Llémena fins
ara, es feia mitjançant l’empresa Autocars Roca. Recentment, s’ha signat un conveni entre aquesta
empresa i la companyia Hispano Hilarienca, S. A, per la qual cosa a partir d’octubre és aquesta última
qui realitza aquest itinerari. S’ha de dir però que aquests horaris no són del tot definitius, i que es troben
en període de prova, poden estar sotmesos a modificacions
A més a més, a petició dels municipis que conformen la Vall de Llémena s’ha ampliat la freqüència. A
continuació s’adjunten unes taules amb els horaris vells i els nous ombrejats amb color groc.
-

Girona-St. Esteve de Llémena

Itinerari

Horari 1

Girona
Fàbrica Nestle
Sant Gregori
Canet d’Adri
Llorà
Pla de Sant
Joan
St. Martí de
Llémena
St. Esteve de
Llémena

Horari 3

Horari 4

7:25

17:15
17.25
17:30
17:40
17:50

14:15
14:25
14:30
14:40
17:50

7:30

17:55

17:55

7:35

18:05

18:05

7:45

18:15

18:15

7:00
7:10
7:15

20:30
20:40
20:45

Horari 2
9:30
9:40
9:45

10.30
10:40
10:45

11:30
11:40
11:45

12:30
12:40
12:45

13:30
13:40
13:45

15:15
15:25
15:30

18:30
18:40
18:45

19:30
19:40
19:45

Nous itineraris

Horari 1: De dilluns a dissabtes, feiners.
Horari 2: De dilluns a divendres, feiners.
Horari 3: Dilluns i dimarts lectius (curs escolar) per l’IES Narcís Xifra. Dimecres, dijous i divendres, fins a
Sant Gregori
Horari 4:De dilluns a dissabte feiners. Dimecres, dijous i divendres lectius, per l’IES Narcís Xifra.
Itinerari
St. Esteve
Granollers
de
Rocacorba
St. Martí de
Llémena
Llorà
Canet d’Adri
Sant Gregori
Fàbrica
Nestlé
Girona

St. Esteve de Llémena-Girona
Hor
ari
5
6:50

Horari 2

Horari 1

Horari
3

Horari
6

19:30

7:45

15:30

18:30

7.00

19:40

7:55

15:40

18:40

7:05

19:45

8.00

15:45

18:45

7:10
7:20
7:30

19:50

8.05

15:50

18:50

7:30

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:30

20:00

8:15

16.00

20:45

19:00

18:00

7:35

7.35

12:05

11:05

12:05

13:05

14:05

15:35

20:05

8:20

16.05

20:50

19:05

18:05

7:45

7:45

10:15

11:15

12:15

13:15

14:15

15.45

21:00

8:45

16:15

21.00

19:15

18:15

Nous itineraris

Horari 1: De dilluns a dissabtes, feiners.
Horari 2: De dilluns a divendres, feiners.
Horari 3: Dilluns i dimarts lectius (curs escolar) per l’IES Narcís Xifra. Dimecres, dijous i divendres, fins a
Sant Gregori
Horari 5:De dilluns a divendres lectius (curs escolar) per l’IES Narcís Xifra.
Horari 6: Dimecres, dijous i divendres lectius.
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El servei fins el municipi de Sant Aniol de Finestres, és un servei a la demanda, el dia d’abans a la seva
utilització es sol·licita i qualsevol servei a qualsevol horari, s’apropa fins a Sant Aniol de Finestres.

3.4.3.2. Transport públic intraurbà
El municipi de Sant Gregori compta amb transport públic interurbà que comunica el nucli principal amb
els disseminats.

3.4.3.3 Transport escolar
Els estudiants del municipi de Sant Gregori amb transport escolar són els que es desplacen fins la ciutat
de Girona per acudir a l’ I.E.S Narcís Xifrà i Carles Rahola. A continuació es presenten dues taules on
s’aprecien les principals parades de les línies de transport escolar.
Taula 22 : Itinerari transport escolar, Sant Gregori (2005)
Itinerari Transport Educació Secundària
Parades
Horari
Sant Esteve de Llémena
07:45
Granollers de Rocacorba (Can Perot)
08:00
Sant Martí de Llémena
08:05
Pla de Sant Joan
08:10
Cal Ganso
08:15
Llorà
08:17
Can Geca
08:19
Can Costa
08:29
Trencant de Sta. Afra
08:31
Urb. Soler i Patel (Cases Xai)
08:33
Cal Sastre
08:34
Sant Gregori (Ajuntament)
08:35
Polígon Industrial
08:43
Nestlé
08:48
Escoles de Taialà
08:50
Fontajau (Pavelló)
Fontajau (Rambla)
IES Narcís Xifra/Cares Rahola

08:52
08:54
08:58

Itinerari Transport Educació Secundària
Parades
Horari
Esglèsia de Taialà (Contenidors)
08:00
Can Catofa
08:05
Trencant de Montcal
08:07
Montcal
08:10
Adri
08:14
La Salle Canet
08:18
Canet d'Adri (Ajuntament)
08:21
Can Pigem
08:23
Can Ganepa
08:25
Cruïlla de Canet d'Adri/Ginestar
08:27
Sant Gregori (Marquesina)
08:30
Sant Gregori (Ajuntament)
08:35
Sant Gregori (Gasolinera)
08:37
Escoles Taialà
08:40
Can Roca (Griona)
08:43
Fontajau (Pavelló)
08:45
Fontajau (Rambla)
08:48
IES Narcís Xifra/Carles Rahola
08:50

Font: www.girones.org

No existeix transport escolar des de Sant Gregori fins al CEIP Aguistí Gifré ubicat al mateix municipi.

3.4.3.4 Transport social
Fins l’any 2003 el municipi de Sant Gregori comptava amb un conveni amb la Creu Roja, per a realitzar
el transport adaptat des de diferents municipis fins el Centre Joan Riu. Aquest centre pertany a la
Fundació Joan Riu que ofereix un servei d’acolliment residencial de dilluns a divendres a les famílies
amb discapacitat intel·lectual greument afectats menors de 18 anys.

3.4.3.5.Taxis
Al municipi de Sant Gregori existeixen dues llicencies de taxi, són Antonia Font Senen i Josep Coll Agustí
el que ofereixen aquest servei, amb sol·licitud prèvia de servei. No hi ha cap parada de taxi establerta en
el municipi, funciona com un servei a la demanda.

3.4.4. Mobilitat no motoritzada
Tal i com mostra el mapa de la dreta, el Gironès compta amb 9 rutes de BTT (Bicicleta Tot Terreny).
Pel municipi de Sant Gregori passen dues d’aquestes rutes, però a més a més Sant Gregori té tres rutes
més conegudes com rutes d’enllaç, que uneixen les rutes de la comarca del Gironès amb les de la
comarca del Pla de l’Estany.
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Figura 61: Mapa de les rutes BTT de la comarca del Gironès

Aquestes rutes es coordinen per Centres de BTT i
s’encarreguen d’oferir uns serveis com són: un punt d’acolliment
amb l’objectiu d’informar als usuaris, uns serveis
complementaris com pot ser: lloguer de bicis, dutxes, zona
d’aparcament i punts diferents d’informació on es pot trobar els
principals llocs d’allotjament, d’hosteleria, patrimoni natural i
arquitectònic que es poden visitar durant la ruta. A la Comarca
del Gironès, el Centre de BTT es troba en el Local Social de
Quart i Sant Gregori compta amb un punt d’informació ubicat en
el carrer Torrent Vidal.
A continuació s’ajunten les característiques de les rutes d’enllaç i
les rutes pròpiament anomenades , el recorregut i els punts de
més interès que es poden visitar.
Font: ww.gencat.net/turisme/btt/ca/Sant Gregoriesmapa.htm.

Ruta d’enllaç A. Rocacorba: Inicialment aquesta ruta comparteix tram amb la Ruta d’enllaç B, però
justament abans d’arribar a la població de Biert, aquesta es desvia per iniciar l’ascens fins Rocacorba i
finalitza enllaçant-se amb la ruta de Sant Patllarí.
Distància: 11,22 km
Ruta d’enllaç B. Biert: Aquesta ruta travessa íntegrament el municipi de Canet d’Adri i comunica la ruta
anomenada Plana de Cartellà amb la ruta de Can Ramió i la Mota de la comarca del Pla de l’Estany.
Distància: 9,58 km
Ruta d’enllaç C. Refugis de la Mota: Amb una dificultat mitjana, aquesta ruta s’enllaça amb la comarca
del Gironès (Ruta Plana de Cartellà) amb la del Pla de l’Estany (Ruta del Llac de Banyoles), a través dels
refugis de la Mota, passant per l’església parroquial de Santa Cecília de Montcal
Distància: 6,85 km
Ruta 4 Plana de Cartellà: Aquest circuit, encara que és de dificultat mitja, requereix qualitats de
conducció i equilibri. Travessa els municipis de Sant Gregori i de Canet d’ Adri a través de camps de
cultius discontinus i embardissats, senders i cases pairals del pla de Cartellà, ambdós encaixonats entre
les muntanyes de Rocacorba i la serra de Sant Grau. Com a patrimoni natural la font de la Torre i els
Salts d'aigua de Canet, un dels paratges més bells i sorprenents d'aquesta comarca.
Distància: 20,12 Km.
Ruta 5 Sant Grau: Circuit de màxima dificultat. Aquest està pensat per als ciclistes més atrevits ja que
presenta un desnivell de +385m. S’ascendeix des del municipi de Sant Gregori fins al cim de Sant Grau
(495m), des d'on es contempla una de les panoràmiques més espectaculars de la regió. S’envolten els
vestigis de l'antic castell de Tudela i de l'ermita de Sant Grau en el cim, i ja de nou en el pla, el barri de
l'església de Sant Gregori amb l'antic castell que du el mateix nom.
Distància: 21,06Km
L’oferta de rutes s’amplia amb les “Passejades a peu” que realitza el Consell Comarcal del Gironès,
dintre de la campanya “Gironès, terra de Passeig”. Hi ha una ruta que travessa el municipi de Sant
Gregori anomenada “L’entorn de Sant Gregori”, es tracta d’ una proposta d’un agradable passeig,
travessant camps de conreu, passant arran de bosc, i creuant la riera, amb paisatge canviant en funció
de l’estació de l’any que ens acompanya.
S’inicia des de l’aparcament del camp de futbol en direcció a la carretera de l’Argelaguet, es travessa la
riera de Llémena i es continua deixant enrere Can Cisteller, can Gorniu i can Parés. El canal de rec és la
nova via d’aigua que es creua abans d’arribar a la Creu on es gira fins arribar a la font del Raig, una de
les més concorregudes del poble. A continuació es troba el gran casal dels Margarit, que es coneix com
el Castell, edifici que data dels segles XVI-XVII.
Un quilòmetre més endavant es troba el barri de l’Església, on es veuen un grupet de cases antigues
entorn de l’església parroquial, segle XVI , romànica amb volta de canó, de la qual ja es tenen
referències l’any 882, actualment molt ben restaurada.
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Des d’aquí es pot apropar amb facilitat a la font d’en Verdaguer o font Groga, d’aigua ferruginosa, però si
es continua per la carretera de la dreta, després de 600 m s’arriba novament a la riera del Llémena, que
caminant dona a una carretera secundària fins l’entrada del nucli urbà per la zona del sector Ponent.
Distància: 5,2 Km
Previsió durada: 2h
Com a projectes que es desenvolupen actualment, els ajuntaments de Sant Gregori i Sant Martí de
Llémena tenen previst recuperar durant l’any 2006 l'antiga carretera de Girona a les Planes (camir ral)
com a carril bici, a més de potenciar-lo com a itinerari paisatgístic intermunicipal per a vianants i per al
pas de cavalls.
El traçat s'adapta a l'ús de carril bici de Girona i Bescanó, passant per Sant Gregori, Llorà, el pla de Sant
Joan, Sant Martí de Llémena, Granollers de Rocacorba i Sant Esteve de Llémena. El carril bici se situa
vora la riera de la Llémena i està pensat per afavorir la mobilitat entre els municipis pels quals transcorre,
així com el desenvolupament del turisme rural a la zona com a alternativa als sectors econòmics
tradicionals. El projecte ha estat elaborat pel Consell Comarcal del Gironès i té una longitud de 12
quilòmetres.

3.4.5.1. Xarxa de carrils bici
En el municipi de Sant Gregori existeix un tram de carril bici que comunica el municipi amb la fàbrica de
la Nestle, a més a més existeix en projecte connectar-lo amb la ciutat de Girona.

3.4.5.2. Prioritats de pas als vianants
En el municipi de Sant Gregori no hi ha carrers de prioritat de pas per als vianants entès com a tal, tot i
que actualment a partir d’un estudi anomenat “Dictamen sobre la mobilitat de Sant Gregori” presentat al
mes de Juny de 2005, es planteja la possibilitat d’establir carrers com l’Avinguda Girona entre d’altres a
una velocitat màxima de 30km/h.
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3.5. Balanç de l’aigua
3.5.1. Abastament d’aigües
3.5.1.1. Estat dels aqüífers, captacions, potabilització, distribució i subministrament
d’aigua
3.5.1.1.1. Estat dels aqüífers
El municipi de Sant Gregori disposa d’una estació de la xarxa de control de la qualitat de les aigües
subterrànies. La següent taula mostra els resultats de les analítiques realitzades a tres pous de Sant
Gregori, únicament es disposa de mesures puntuals de l’any 2000 pels paràmetres d’amoni i nitrats.
Taula 23: Paràmetres generals analitzats. Estacions de Sant Gregori
Paràmetres

Pou 17163-10

Pou 17163-5

Pou 17163-1

Amoni (mg/l)

3,76

0,15

0,56

Nitrats (mg/l)

2

0,08

25,9

Font: Agència Catalana de l’Aigua

El RD 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua per
consum humà, fixa els següents límits: 0,50 per l’amoni i 50 mg/l pels nitrats.
Al pou 17163-10 l’amoni supera la concentració màxima admissible, a la resta de pous l’amoni supera el
nivell guia però no la concentració màxima admissible. En canvi el nitrats es troben dins dels nivells guia
en tots els pous.
3.5.1.1.2. Captacions
El Pla d'abastament d'aigua en alta a Catalunya (PABCAT), consisteix en el reconeixement exhaustiu i la
diagnosi sistemàtica de tots els sistemes d'abastament dels municipis de Catalunya, per tal de proposar
millores en les infrastructures i en la seva gestió, proposant les solucions futures d’abastament segons
els resultats del diagnòstic i de l’elecció de l'opció més viable des dels punts de vista tècnic, ambiental i
econòmic.
La major part de les captacions de la comarca provenen de diferents fonts disperses pels respectius
municipis. Concretament, en el municipi de Sant Gregori, l’abastament d’aigua domèstica prové de la
filtració de la riera del Llémena que es materialitza en dos pous ubicats a la banda Sud del municipi, al
costat de les piscines municipals.
Existeix una altra captació independent, que dona servei al polígon de la Joeria, aquest és d’ús exclusiu
de les indústries del polígon.
El nucli de Cartellà també compta amb un subministrament independent a partir d’un pou.
3.5.1.1.3. Potabilització
L’aigua captada en els dos pous del municipi de Sant Gregori, és conduïda cap a un dipòsit de 400 m3,
mitjançant una canonada d’impulsió, d’aproximadament 1,6 km, fins la part més elevada del municipi, on
comença la distribució fins els domicilis de Sant Gregori.
El pou que hi ha dins del polígon industrial La Joeria emmagatzema l’aigua en un dipòsit d’entre 250 i
300 m3, aquest dona servei a totes les indústries del polígon.
En ambdós casos la potabilització es realitza directament mitjançant la incorporació de clor dins dels
dipòsits de distribució.
3.5.1.1.4. Distribució i subministrament d’aigua
L’empresa encarregada de la gestió i manteniment de la xarxa d’aigua potable del municipi de Sant
Gregori és PRODAISA, ubicada a la ciutat de Girona.
PRODAISA subministra l’aigua de xarxa a tot el municipi de Sant Gregori i a la resta de nuclis agregats a
través de la xarxa d’abastament i distribució, a excepció de certes empreses o masos aïllats que
disposen de fonts d’abastament pròpia. No obstant això, cal tenir en compte que aquestes són
minoritàries.
Tal i com s’ha esmentat el municipi a Sant Gregori tota la distribució es fa mitjançant gravetat per la qual
cosa no es necessita cap mecanisme de sobreelevació ni d’impulsió.
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Pel que fa als nuclis agregats, en el cas de Ginestar, l’aigua té el seu origen en els dos pous de Sant
Gregori i arriba fins el nucli mitjançant una central d’elevació ubicada al sector de La Torre i una bomba
de pressió.
En el cas de Cartellà, es realitza una gestió independent a la de Ginestar i Sant Gregori, el nucli urbà
compta amb un pou i un dipòsit d’una petita capacitat (15 m3), que dona servei a les 137 persones que
habiten. L’abastament de Cartellà arriba fins molt a prop del polígon de la Joeria, però no es troben
connectades, per la qual cosa es realitza una gestió independent.
Per tal de subministrar l’aigua als nuclis, es disposa d’una xarxa de 23,8 km de longitud, majoritàriament
de polietilé i en alguns casos de PVC.
3.5.1.1.5. Detecció d’irregularitats en la distribució i subministrament d’aigua
El mecanisme que té PRODAISA per tal de detectar irregularitats o fuites és mitjançant campanyes de
recerca de fuites. Aquestes consten de: revisió dels punts més conflictius, que solen ser aquells on es
consumeix més quantitat d’aigua, com per exemple camp de futbol o zones jardinades i controls de
comptadors tant domèstics com municipals i industrials.
També es poden utilitzar tècniques més avançades com per exemple el sistema de correlació acústica
que utilitzen mecanismes per ones per escoltar les canonades i identificar si hi ha pèrdues d’aigua.
No existeix una periodicitat definida per la realització d’aquestes campanyes sinó que es realitzen quan
des del departament de captació es registra algun consum desmesurat i es suposa que existeix algun
problema.

3.5.1.2. Qualitat de l’aigua d’abastament
L’entitat gestora de subministrament, en aquest cas PRODAISA, ha de portar un control sanitari de la
qualitat de l’aigua, tal i com estableix el RD 140/2003, de 7 de febrer, “por el que se establecen los
criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano”.
Segons aquesta normativa l’empresa gestora està obligada a realitzar 2 analítiques a l’any complertes,
en les que es mesuren tots els paràmetres possibles i 4 analítiques de control, en les que únicament es
mesuren els paràmetres més importants com són per exemple els nitrats i els organoclorats. PRODAISA,
compleix la freqüència d’anàlisi que estableix la normativa en el cas de Sant Gregori. S’ha de dir però
que per nuclis agregats més petits com per exemple Cartellà únicament es fan dos analítiques de control
anual, ja que aquests tractaments són molt costosos i el decret es simplifica per aquests nuclis amb un
nombre reduït de població.
Respecte els nuclis agregats i davant del gran cost econòmic que suposa per ells la realització d’anàlisis
periòdics, únicament es porten a terme dos anàlisis de control a l’any.
Segons converses amb la companyia subministradora, el municipi de Sant Gregori juntament amb els
seus nuclis agregats no tenen cap problema respecte a la qualitat de les seves aigües, únicament
segons la temporada pot resultar una aigua amb un elevada duresa, característica que no afecta a la
salut pública.

3.5.1.3. Usos i consums de l’aigua per sectors
L’aigua consumida a Sant Gregori prové de xarxa o bé de fonts pròpies d’abastament. En el primer cas,
l’empresa subministradora (PRODAISA) ha facilitat les dades del consum d’aigua de xarxa del municipi.
En el segon cas, l’aigua de pous propis, només es disposa de la informació facilitada a les Declaracions
de l’Ús i Contaminació de l’Aigua que diverses activitats han de realitzar periòdicament.
Així doncs, les dades amb les que es compta són per una banda la Declaració de l’Ús i Contaminació de
l’Aigua pel consum industrial i les dades de l’empresa gestora (PRODAISA) pel consum domèstic. No ha
estat possible determinar el consum d’aigua que es fa en el sector domèstic dels pous propis ni per les
activitats industrials, ni el consum d’activitats industrials per xarxa, degut a que PRODAISA no fa
distincions de sectors.
El consum d’aigua a l’any 2004 ha estat de 304.510 m3 (113.033 m3 domèstics i industrials de xarxa i
191.477 m3 industrials de fonts pròpies). Tenint en compte que la població per al mateix any ha estat de
2.705 habitants, s’obté una ratio de consum d’aigua de 308,4 l/habitant i dia.
No obstant això, cal tenir present que part d’aquest consum d’aigua és d’ús industrial, agrícola-ramader i
part és consum municipal, l’emprat pel rec de les zones verdes municipals.
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Si es calcula la mateixa ràtio, únicament tenint presents les dades de PRODAISA, on la majoria de
consum va destinada al sector domèstic (113.033 m3) tot i que hi ha una part d’ús industrial s’obté un
consum de 114,5 l/habitant i dia. Aquesta dada es troba molt per sota de la dotació establerta per l’ACA
en les conques internes de Catalunya per als municipis de més de 10.000 habitants, estimada en 210
l/persona i dia. D’aquests, 140 l corresponen al consum estricte de les llars, uns 10 l al comercial, 16 l al
públic i uns 46 l són consums no controlats i pèrdues.
3.5.1.3.1. Consum d’aigua de xarxa
L’empresa PRODAISA al municipi de Sant Gregori no té una tarifa establerta pels diferents usos de
l’aigua, pel que no es pot diferenciar la utilització que es fa d’aquesta en els diferents sectors. Únicament
es pot parlar d’un consum total, que majoritàriament és domèstic, ja que tal i com s’ha esmentat abans,
el sector industrial a Sant Gregori està composat per petites i mitjanes empreses que no tenen un procés
de producció amb un gran consum d’aigua.
Segons dades facilitades per l’empresa subministradora d’aigua, en els darrers cinc anys , el consum
d’aigua de xarxa ha augmentat en un 18%, tot i que va ser durant els anys 2001 a 2003, quan es va
donar el màxim creixement del consum al voltant del 22%. A partir de 2003 el consum ha patit una
regressió molt lleugera que a dia d’avui es situa en 111.876 m3 registrats, 17.023 m3 més que amb data
de 2001.
En aquest període hi ha un creixement continu d’abonats (40%), que ajuden a baixar l’augment del
consum a partir de 2003. Abans és dona la màxima dada de consum per abonat amb 184,4 m3/ abonat i
any, degut a l’elevat creixement del consum, abans esmentat.
Aquest augment del nombre d’abonats (40%) ve acompanyat d’un augment de població (18,2%) del
municipi de Sant Gregori. Tot i així, el nombre d’abonats és més elevat, degut a que en els darrers anys
s’ha treballat per tal d’augmentar la connexió d’abastament als nuclis agregats i a la població dispersa
que hi ha pel municipi de Sant Gregori.

Figura 62: Evolució del consum anual d’aigua de xarxa
d’abastament.

Figura 63: Increment anual del consum d’aigua de xarxa respecte el
nombre d’habitants.
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de PRODAISA.

2002

2003

2004

2005
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En tot abastament d’aigua, existeix una pèrdua d’aigua que l’empresa gestora s’encarrega de
comptabilitzar. Es consideren pèrdues tota l’aigua que no ha pogut ser subministrada degut a fuites en
xarxa.
Es calcula que durant l’any 2005 van arribar a xarxa uns 159.625 m3, dels quals 111.876 m3 van ser
registrats en els comptadors de les indústries i domicilis i 15.869 m3 van ser consumits per l’Ajuntament
de Sant Gregori, en matèria de rec de dependències municipals. De tal manera que es varen perdre
31.880 m3. Dintre d’aquesta quantitat d’aigua també s’inclou la quantitat destinada als hidrants del cos de
bombers que no s’ha pogut comptabilitzar. Aquesta pèrdua suposa un 20% de l’aigua total consumida.
Des de PRODAISA, s’ha informat que a l’any 2005 es va reduir la pèrdua respecte els altres anys que
oscil·lava al voltant del 25% i que durant aquest any 2006 s’estan obtenint resultats molt semblants a
2005.
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3.5.1.3.2. Consum d’aigua de fonts pròpies
No es disposa d’informació exhaustiva del consum d’aigua de fonts pròpies al municipi de Sant Gregori.
És el volum admissible del registre d’aigües, la dada que s’empra per aquests estudis, però en el cas de
Sant Gregori no ha estat possible obtenir aquestes dades, degut a que no consta dins del registre
d’aigües de l’ACA.
Únicament s’ha utilitzat el nombre de fonts registrades pels diferents usos, tot i que no ajuden a obtenir
una aproximació del consum que es dóna al municipi de Sant Gregori.
Al municipi de Sant Gregori hi ha un total de 115 pous, dels quals 95 es troben classificats com a
subterranis (82%) o superficials (18%). Aquesta classificació és independent a l’ús que es fa de la font, a
la taula que s’observa a continuació es classifiquen els diferents usos que es fan dels pous a Sant
Gregori.
Figura 64 : Usos del les fonts pròpies a Sant Gregori.
El sector majoritari que utilitza les fonts pròpies com a
recurs hídric és l’agrícola amb un 40,9%, seguidament
apareix el sector domèstic amb un 23,5%. La resta de
sectors no supera el 10%.
Existeix una categoria anomenada ús desconegut (2,6%),
ja que alhora de registrar una font pròpia no és obligat
registrar-ne l’ús ni el consum, per tal apareixen molts
pous sense cap ús assignat.

Reg-Agrícola
7,8%
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7,0%

Hidroelectric
0,9%

•

Us desconegut
2,6%
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’ ACA

Consum industrial

En el municipi de Sant Gregori hi ha un total de 15 activitats
que han realitzat la Declaració de l’Ús i Contaminació de
l’Aigua (dades actualitzades a l’any 2005) d’un total de 20
establiments industrials, el què representa el 75% del total
d’activitats industrials del municipi (d’acord amb l’IAE de
2002, IDESCAT).
Es disposa del consum d’aigua de fonts pròpies, obtinguts a
partir dels volums de fonts pròpies facturats a establiments
industrials que han realitzat les declaracions bàsiques,
simplificades, abreujades, i domèstiques facilitades per
l’ACA. A més, cal tenir en compte que els volums
especificats són declarats pel propi consumidor i que no
totes les activitats industrials estan obligades a realitzar la
DUCA.

Figura 65: Consums d’aigua de fonts pròpies per sectors.
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Materials per la
construcció
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Lloguer bens
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96,0%

Font: Elaboració pròpia a partir la DUCA,
facilitada per l’ACA.

Segons les dades de l’ACA, hi ha 7 empreses que consumeixen aigua provinent de fonts pròpies, de les
quals 3 pertanyen al sector alimentari, essent les principals consumidores d’aigua provinents de fonts
pròpies.
•

Consum domèstic i comercial

No es disposen de dades del consum domèstic i comercial, per manca d’aquestes dins del Registre
d’aigües de l’ACA.
•

Consum agrícola-ramader

No es disposen de dades del consum domèstic i comercial, per manca d’aquestes dins del Registre
d’aigües de l’ACA.
3.5.1.3.4. Previsions d’evolució de la demanda
Segons el nou Pla General d’Ordenació Urbanística aprovat inicialment per la junta de govern el 31
d’agost de 2006, preveu que resten per urbanitzar 57,98 ha com a sol urbanitzable residencial, que es
materialitzarien en 929 noves vivendes.
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Suposant un consum de 140 litres/persona i dia, segons estimacions realitzades per l’ACA, i una mitja de
2,6 persones per llar, aproximadament, es pot estimar un increment de consum de 1.234.269,4 litres
anuals per a consum domèstic.
Pel què fa al sòl industrial o per a activitats econòmiques, queden per urbanitzar dos sectors a la zona de
Rocafiguera i a Casanova 2, ocupant una extensió de 23,62 ha. Alhora d’estimar el consum d’aigua,
caldrà tenir en compte els requeriments del sistema d’hidrants així com la tipologia d’indústria que s’hi
establirà.

3.5.1.4. Qualitat de l’aigua de les fonts
L’Ajuntament de Sant Gregori recentment ha considerat declarar totes les fonts públiques que hi ha dins
del terme municipal com a no potables, degut a que tot i realitzar-se anàlisis periòdicament que
determinen l’aigua com a potable hi ha algunes vegades que es determina com a no potable. Davant
d’això per no confondre a la població amb l’estat de l’aigua, s’han establert com a no potables.
La taula següent mostren les anàlisis realitzades a finals de l’any 2005.
Taula 24: Qualitat de l’aigua de diverses fonts de Sant Gregori
Nom fonts

Conductivitat
(µS/cm)

Amoni
4+

( mg NH /l)

Coliforms
(UFC/100ml)

Font Coromines

7.620

0,95

0

Font Verdaguer

5.880

0,10

0

803

<0,01

118

Font Murta

1.003

<0,01

Infinit

Font Raig

712

<0,01

8

Font Ginestar

Font: Ajuntament de Sant Gregori

Tal i com s’observa en l’anterior taula, dos de les cinc fonts no compleixen els valors de conductivitat del
RD 140/2003, el qual marca el límit en 2.500 µS/cm, aquests són Font Verdaguer i Font Coromines,
aquesta última a més a més tampoc compleix la normativa per l’amoni de 0,5 mg/l.
El principal problema però, recau en la presència de bacteris coliforms, en les tres fonts restants: Font de
Ginestar, Font Murta i Font Raig. El resultat del control dóna negatiu en aquest paràmetre, i esdevé, en la
major part de les fonts, la causa de la no potabilitat de les mateixes, resultat que varia segons l’anàlisi, ja
que tant la presència de coliforms i la conductivitat varien en funció de les condicions climatològiques i de
les filtracions que es donen.

3.5.1.5. Pous. Localització i usos
La principal font de subministrament d’aigua de Sant Gregori és la procedent de la xarxa d’abastament
de la companyia PRODAISA. No obstant això, al municipi també hi ha sectors que s’abasten de pous
propis.
A Sant Gregori hi ha un total de 78 aprofitaments d’aigua de pou inscrits al Registre d’Aigües de
l’Agència Catalana de l’Aigua, d’aquests 77 tenen identificat l’ús de l’aigua el qual és divers.
Tal i com s’ha esmentat anteriorment al registre d’aigües de l’ACA no consta cap dada referent al volum
màxim admissible dels diferents pous existents al municipi de Sant Gregori.
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Figura 66: Consum d’aigua de pou per sectors.
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En el gràfic, s’observa com la major part de
l’aigua abastada de pou és per a ús agrícola i
conjuntament per reg-agrícola, un 29% és per a
ús domèstic, un 13% per a ús ramader i el 10%
restant és per indústria, combinat amb altres
usos.
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Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del
Registre d’AIgües facilitada per l’ACA.

3.5.1.5. Campanyes i iniciatives per a l’ús sostenible de l’aigua
Des de l’empresa encarregada de la gestió i manteniment de la xarxa d’aigua potable (PRODAISA), no
és realitzen campanyes pròpiament dites per la minimització del consum d’aigua, únicament a vegades
s’adjunten tríptics amb bones pràctiques de la utilització juntament amb el rebut trimestral que arriba als
domicilis.
Així mateix, des de l’Ajuntament de Sant Gregori tampoc s’ha realitzat cap campanya per aquesta
mateixa finalitat.

3.5.2. Aigües residuals
3.5.2.1. Els abocaments
3.5.2.1.1. Focus d’abocaments d'origen industrial
El nombre d’establiments industrials del municipi que disposen d’autorització administrativa d’abocament
d’aigües residuals són 11 d’acord amb les dades facilitades per l’Agència Catalana de l’Aigua.
D’acord amb el Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
d'aigües i el Reial Decret 849/1986, d'11 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament del domini públic
hidràulic, -modificat pel Reial decret 606/2003, de 23 de maig-, tots el abocaments que es realitzin directa
o indirectament a les aigües continentals, així com a la resta del domini públic hidràulic han de disposar
de permís d’abocament. A Catalunya, els abocaments directes a aigües superficials o subterrànies o els
abocaments indirectes a aigües subterrànies seran atorgats per l’Agència Catalana de l’Aigua. Els
permisos per als abocaments indirectes, a través de col·lectors, a aigües superficials es sol·licitaran
directament a l’Ajuntament. Així doncs, totes les empreses haurien de disposar de l’esmentat permís.
La valoració del volum d’aigua residual d’origen industrial generada en el municipi de Sant Gregori s’ha
realitzat a partir de les dades de cabal abocat de les DUCA’s de tipus bàsica i simplificada per activitat.
Val a dir que només estan obligats a realitzar aquesta declaració els usuaris industrials i assimilables
amb un consum anual d'aigua superior a 1.000 m³, l'activitat econòmica dels quals es trobi compresa
entre els números B 05021 i E 41000 de la classificació catalana d'activitats econòmiques (CCAE-93)
(Decret 97/1995, de 21 de febrer). Els usuaris que malgrat no complir els requisits anteriors siguin
requerits expressament per l'Agència Catalana de l'Aigua, també l’hauran de realitzar.
A més a més, els valors són declarats pel propi usuari, de manera que les dades que es mostren a
continuació han de ser considerats estimatius.
Al municipi de Sant Gregori de les 15 activitats que han realitzat la DUCA bàsica i simplificada,
únicament una activitat registra el cabal d’aigües residuals abocat, es tracta d’una empresa destinada a
la forja i estampació de metalls que aboca 182.000 m3/any.
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3.5.2.1.2. Focus d’abocaments d'origen domèstic, comercial i municipal
No es disposa de dades d’abocament d’aigües residuals del sector domèstic, comercial i municipal donat
que no és d’obligat compliment la realització de la Declaració de l’ús i la contaminació de l’aigua (DUCA).
No obstant això, donat que el sector no té associades pèrdues d’aigua a causa de processos, es pot
estimar que el volum d’aigua abocat és igual el consumit (tant de xarxa com de pou), és a dir, 507.105
m3/any, segons dades de l’any 2004.
3.5.2.1.2. Focus d’abocaments d’origen agrícola-ramader
Es desconeix l’aigua consumida, degut a la manca de dades en el Registre d’aigua de l’ACA. L’ús
majoritari es el reg d’explotacions agrícoles, i per tant, l’aigua s’infiltra al sòl. Per aquest motiu, es
considera que l’aigua per a ús agrícola i ramader no és abocada a xarxa.
No obstant això la incidència de l’ús de l’aigua per a reg ve donada per:
•

L’excessiu ús d’adobs químics o bé naturals (fems, purins) usats per fertilitzar la terra de conreu
pot donar lloc a un excés de nitrats en el sòl.

•

L’excessiu ús de pesticides, utilitzats per combatre les plagues, pot d’igual manera afectar de
forma important el sòl i les aigües subterrànies.

3.5.2.1.3. Control dels abocaments
L’Agència Catalana de l’Aigua és qui realitza inspeccions dels abocaments realitzats per les diferents
activitats, tan a llera com a xarxa de clavegueram. Des de l’ajuntament de Sant Gregori, no es porta cap
control de les inspeccions realitzades, ni se’n realitzen de noves.

3.5.2.2. El sistema de clavegueram
Sant Gregori disposa d’un sistema de sanejament de tipus unitari, és a dir, les aigües residuals i les
aigües de pluja són evacuades conjuntament. Per altra banda el grup planes està connectat amb la xarxa
de clavegueram que va de Taialà fins Girona.
La gestió i manteniment de la xarxa de clavegueram es porta des del propi Ajuntament i és la brigada
municipal l’encarregada de solucionar els problemes que es puguin presentar a la xarxa de sanejament.

3.5.2.3. Caracterització i tractament de les aigües residuals
El municipi de Sant Gregori disposa d’una estació depuradora d’aigües residuals, des de 1991, situada al
Sud del municipi, on s’hi troben les instal·lacions esportives. Aquesta depuradora dóna servei al centre
urbà de Sant Gregori i al nucli agregat de Ginestar juntament a les noves urbanitzacions construïdes
d’Arbrat i Soler i Patel.
Al municipi, existeixen altres mecanismes de depuració al marge de la depuradora municipal, per una
banda el nucli de Taialà o la urbanització de l’Olivet es troben connectades a la depuradora de Girona, o
en el cas del Pla de la Joeria que inclou el nucli de Domeny tenen una petita depuradora pròpia
Com a projecte futur, el municipi de Sant Gregori té previst desembocar les seves aigües residuals a la
ciutat de Girona, on es preveu la construcció de una nova depuradora amb més capacitat per donar
cabuda a tots els municipis i els seus nuclis agregats del voltant, s’ha de dir però que la realització
d’aquest projecte encara no està determinada.
Actualment s’està realitzant la depuradora de les Cases Noves que depurarà les aigües residuals de
Marangels, La Casassa.
La depuradora de Sant Gregori tracta un cabal diari de 3,5 m3/hora, el sistema de depuració es dona en
diferents fases, primerament hi ha una filtració de l’aigua per tal d’eliminar els residus més voluminosos
per a continuació passar a les basses de decantació, on mitjançant un floculant i la gravetat la matèria
orgànica es diposita en el fons del tanc. Finalment l’aigua depurada s’aboca directament a la riera de
Llémena.
Per tal de controlar la qualitat de l’aigua de sortida, mensualment l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA)
mitjançant una empresa subcontractada realitza analítiques.
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Des de l’estació depuradora d’aigües residuals de Sant Gregori es porta un control mensual del cabal
tractat, així com del rendiment de la depuració de les aigües.

Taula 25: Paràmetres de disseny de l’EDAR Sant Gregori
Paràmetres

Valor de sortida (mg/l)

Valors límits

DBO5

66

40

S.S.

58

80

Clorurs

360

2000

Nitrats

2,1

10

Font: DMAH.

La taula anterior, per una banda mostra els valors de sortida dels principals paràmetres, obtinguts a partir
de les anàlitiques realitzades per l’ACA a la depuradora i per altra els valors límits que s’estableixen dins
de l’annex II del Reglament de Domini Públic Hidràulic i la seva posterior modificació el 1992.
S’observa com l’abocament de les aigües a la riera de Llémena, es troba majoritàriament dins dels límits
establerts, excepte per la DBO5 on es superen els límits establerts en la normativa actual vigent.

3.5.3. Aigües plujanes
El municipi de Sant Gregori disposa d’una xarxa unitària de sanejament, és a dir, les aigües residuals
generades es mesclen amb les aigües de pluja, i són consuïdes fins a la depuradora de Sant Gregori.
A més, els nous habitatges, tampoc estan preparats per a ser connectats a xarxa separativa.

3.5.4. Recs urbans
Al municipi de Sant Gregori la majoria de canalitzacions pel rec dels camps és subterrània i no hi ha cap
canalització superfícial que es pugui considerar rec urbà.
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3.5.5. Balanç de l’aigua

BALANÇ D’AIGUA DE SANT GREGORI

Aigua de fonts
pròpies

Aigua de Xarxa

76 pous i 17 captacions
superficials

Consum domèstic i
industrial

Consum
industrial

3

111.876 m /a

Consum
domèstic

Consum agrícolaramader

*

*

3

191.477 m /a

Abocament a
l’EDAR de Sant
Gregori

Abocament a llera
pública

Consum agrícolaramader
*

Infiltració al sòl

* No es disposa de dades
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3.6. Contaminació atmosfèrica. Balanç d’emissions
L’atmosfera és el medi gasós que recobreix la Terra. La composició química d’aquest medi està en
constant procés d’equilibri amb la hidrosfera (intercanvis de CO2), biosfera (respiració, fotosíntesi) i la
litosfera (processos d’oxidació de roques i minerals, erupcions volcàniques...). L’activitat de l’home, amb
l’emissió de substàncies contaminants a l’atmosfera, principalment arrel de les combustions
d’hidrocarburs, ha trencat aquest equilibri existent, donant lloc a l’alteració de la qualitat de l’aire.
Aquestes emissions a l’atmosfera donen lloc a nombroses alteracions ambientals a gran, mitjana i petita
escala (efecte hivernacle, reducció del gruix de la capa d’ozó, alteració de la qualitat natural de l’aire,...), i
poden suposar un risc per la salut de les persones.
Per valorar la situació actual de la qualitat de l’aire en el municipi de Sant Gregori cal considerar diferents
factors, principalment la presència de focus en el municipi (industrials, domèstic-comercial, de trànsit,...).
També cal considerar les condicions climatològiques (règims de vents, pluges, temperatura, humitat,... )
així com el relleu de la zona d’estudi (veure capítol 2. Entorn físic).
Per tal de facilitar l’actuació dels poders públics en matèria de planificació i ordenació del territori i per
preservar i/o millorar la qualitat de l’aire, s’han elaborat els Mapes de Vulnerabilitat i Capacitat del
Territori (MVCT), els quals donen informació sobre la capacitat i la vulnerabilitat del territori. Aquests,
permeten obtenir una informació més global dels valors d'immissió obtinguts a partir de les dades
registrades per la Xarxa de Vigilància i Protecció de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA), gràcies al
sistema de modelització que s’aplica a les dades obtingudes.
Per tal d’elaborar els MVCT es divideix Catalunya en 9 zones d'estudi que presenten característiques
climàtiques homogènies, per tal de considerar que les condicions de dispersió són similars. Cada zona
es representa en un MVCT diferent, i Sant Gregori forma part de la zona d’estudi de l’Alt Empordà, Baix
Empordà, Gironès, La Garrotxa i el Pla de l’Estany.
Els contaminants que actualment es recullen són el CO, SO2, PST.

3.6.1. Principals focus emissors i estimació de les emissions
A partir de les activitats socio-econòmiques, que es desenvolupen en el terme municipal de Sant Gregori,
es poden distingir diferents tipus d’emissors.
h Focus emissors fixos:
•
associats a processos industrials (bàsicament processos de combustió).
•
associats a l’activitat domèstica i comercial (principalment processos de combustió per
calefaccions).
h

Focus emissors difusos (principalment emissions del trànsit).
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3.6.1.1. Els mitjans de transport
La tipologia de focus emissors amb caràcter mòbils estan directament lligats al trànsit rodat de vehicles
equipats amb motor d’explosió, és a dir, al parc mòbil de vehicles del municipi, així com als vehicles
d’altres municipis que hi accedeixen (dades IMD).
Per valorar estimativament les emissions produïdes per el trànsit, cal partir de les dades de la intensitat
mitja diària (IMD) al municipi. A Sant Gregori, es disposa de les IMD de la xarxa interurbana, per tant
alhora de realitzar els càlculs es diferencia entre vies interurbanes i vies locals.
Ateses les característiques dels vehicles europeus, s’han considerat els factors d’emissió que la Unió
Europea publica en el seu programa CORINAIR 90.
Per fer la distinció entre trànsit urbà, interurbà s’han tingut en compte les següents especificacions
segons la circulació:
-

•

Circulació urbana: velocitat mitjana de 19 km/hora.
Circulació per la xarxa interurbana: velocitat mitjana 60 km/hora.
Emissions anuals generades pel trànsit urbà

Per al càlcul de les emissions urbanes s’ha utilitzat l’expressió següent:
IEur = FEur X PM x D x 365
on:
IEur = intensitat d’emissió del trànsit urbà
FEur = factor d’emissió per a cada contaminant, combustible i tipus de vehicle
PM = parc mòbil.
D= Distància mitja diària recorreguda per un determinat tipus de vehicle dins el casc urbà que s’ha
considerat que és de 6 km/dia.
365 = dies per any
En la següent taula es mostren els factors d’emissió pel trànsit urbà per diferents tipus de vehicles que
proposa el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya que s'han
considerat:
Taula 26: Factors d’emissió pel trànsit urbà (g. emesos/Km recorregut) 1990
Tipus vehicle
CO
NOx
vehicles de gasolina
30
3
vehicles de gas-oil (< 3,5 t)
2
1,6
vehicles de gas-oil (>3,5 t)
18,8
8,7
Font: CORINAIR, 1990. (Core Inventory of Air Emissions Methodology).

PST
0,25
0,95

CH4
0,15
0,005
0,085

N2O
0,006
0,017
0,030

Per adaptar la tipologia de vehicles proposada en la taula anterior a la tipologia de Sant Gregori, s’ha suposat que el 54 % dels
turismes de Sant Gregori tenen motor de gasolina i el 46% de gas-oil.

En la següent taula es mostra el parc mòbil de Sant Gregori (PM) d’acord amb la classificació del tipus
de vehicle:
Taula 27: Parc mòbil de Sant Gregori 2005
Tipus de vehicle
vehicles gasolina< 3,5 t (54 % turismes , ciclomotors i motocicletes)
vehicles gas-oil< 3,5 t
(46 % turismes)
vehicles gas-oil > 3,5 t
(camions i tractors)
TOTAL
Font: Elaboració pròpia.
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PM (un.)
1.329
738
84
2.151

Aplicant els factors abans proposats, s’obtenen els següents valors anuals d’emissió:
Taula 28: Emissions pel trànsit urbà (t/any) 2005
Tipus vehicle
Vehicles de gasolina

CO

NOx

PST

CH4

N2O

145,53

14,55

0,00

0,73

0,03

5,39

4,31

0,67

0,01

0,05

Vehicles de gasoil (< 3,5 t)
Vehicles de gasoil (>3,5 t)
TOTAL
Font: Elaboració pròpia.

5,76

2,67

0,29

0,03

0,01

156,68

21,53

0,96

0,77

0,08

En un any el trànsit urbà emet 180,02 t/any de gasos a l’atmosfera, de les quals un 87;03% són CO i un
12,00% aproximadament és NOx. Segons la tipologia de vehicles, són vehicles de gasolina els que
expulsen més gasos a l’atmosfera, seguit dels vehicles de gas-oil amb un pes menor a 3,5 tones.
Figura 67: Emissions anuals degudes al trànsit urbà (t/any).
Vehicles de gasolina

Del gràfic de la dreta se n’extreu que el principal
contaminant emès és el CO, que procedeix
principalment de la combustió incompleta de la
benzina amb 156,68 t/any, seguit del NOx el qual
també és emès en quantitats importants per
vehicles que utilitzen la benzina com combustible.

160

Vehicles de gasoil (>3,5 t)

156,68

140
120

T/any

Seguidament són els vehicles de gas-oil menors
de 3,5 tones els que emeten una major quantitat
de gasos, degut a que són el segon grup més
nombrós tot i que en proporció els vehicles majors
a 3,5 tones emeten una quantitat de gasos més
elevada.

Vehicles de gasoil (<3,5 t)

180

100
80
60
40
21,53
20
0,96

0,77

0,08

PST

CH4

N2O

0
CO

NOx

Font: Elaboració pròpia.

•

Emissions del trànsit interurbà

Per al càlcul de les emissions interurbanes al municipi s’ha utilitzat l’expressió següent, aplicada a
cadascuna de les vies
IEint = FEint x IMD x D x 365
on:
IEint = intensitat d’emissió del trànsit interurbà
FEint = factor d’emissió per a cada contaminant , combustible i tipus de vehicle.
IMD = Intensitat mitjana diària de la via interurbana
365 = dies per any
D = distància de la via interurbana dins el terme municipal de Sant Gregori
En la següent taula es mostren els factors d’emissió pel trànsit interurbà i per autopistes segons els tipus
de vehicles:
Taula 29: Factors d’emissió pel trànsit interurbà (g/Km) 2005
Tipus de vehicles

CO

NOx

PST

CH4

N2O

Vehicles gasolina

15

2,7

-

0,04

0,006

Vehicles gas-oil<3,5 t

0,8

1,2

0,25

0,005

0,017

Vehicles gas-oil>3,5 t

7,3

7,4

0,82

0,010

0,030

Font: CORINAIR, 1990. (Core Inventory of Air Emissions Methodology)
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Així mateix, en la següent taula es mostren les IMD de les carreteres de la xarxa interurbana de Sant
Gregori:
Taula 30: IMD i longitud de les diferents carreteres del municipi
Ctra.

Intensitat Mitjana Diaria (IMD)

Km de via
vehicles de gasolina

vehicles de gasoil (< 3,5 t)

vehicles de gasoil (>3,5 t)

TOTAL

GI-531

6,8

6.599

3.553

729,03

10.881,03

GIV-5312

4,7

563

303

15,17

881,17

Font: DEPLAN, S.L. a partir de les dades del Servei territorial de carreteres de la Generalitat de Catalunya.

Per tal de calcular el nombre diari de vehicles de gas-oil i gasolina que circulen per les diferents
carreteres del municipi, s’ha realitzat una estimació a partir de les següents suposicions:
-

El 54% dels turismes de Sant Gregori tenen motor de gasolina i el 46 % de gas-oil.
Els vehicles pesats s’han considerat juntament amb els vehicles a gas-oil.

Aplicant la fórmula anterior a cada tipus de vehicle i per cada contaminant, s’obtenen els següents valors:
Taula 31: Emissions anuals degudes al trànsit interurbà (t/any)
Carretera

GI-531

GIV-5312

TOTAL

Tipus de Vehicle

CO

NOx

vehicles de gasolina

245,68

44,22

vehicles de gasoil (< 3,5 t)

7,05

10,58

vehicles de gasoil (>3,5 t)

13,21

13,39

vehicles de gasolina

14,49

2,61

vehicles de gasoil (< 3,5 t)

0,42

0,62

vehicles de gasoil (>3,5 t)

0,19

PST

CH4

N2O

0,66

0,10

2,20

0,04

0,15

1,48

0,02

0,05

0,04

0,01

0,13

0,00

0,01

0,19

0,02

0,00

0,00

vehicles de gasolina

260,17

46,83

0,00

0,69

0,10

vehicles de gasoil (< 3,5 t)

7,47

11,21

2,33

0,05

0,16

vehicles de gasoil (>3,5 t)

13,40

13,58

1,51

0,02

0,06

281,04
71,62
3,84
0,76
TOTAL
Font: DEPLAN, S.L. a partir de les dades del Servei territorial de carreteres de la Generalitat de Catalunya.

0,32

El trànsit interurbà causa unes emissions de 357,57 tones/any, el gas més abundant és el CO amb un
78,6% del total d’emissions, seguidament s’hi troba amb un 20% el NOx.
Figura 68: Emissions anuals degudes al trànsit interurbà (tones/any)
Vehicles de gasolina
300

Vehicles de gasoil (<3,5t)

Vehicles de gasoil (>3,5 t)

281,04

250

Tones/any

200

150

100
71,62
50
3,84

0,76

0,32

PST

CH4

N2O

0
CO

NOx

Font: Elaboració pròpia
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És la GI-513 la carretera de Sant Gregori que genera una quantitat d’emissions més elevada. Tal i com
s’assenyala el principal contaminant emès per la xarxa inteurbanana, és el CO, majoritàriament
procedent dels vehicles de benzina.
3.6.1.1.3. Emissions totals de trànsit
En la següent figura es sumen les emissions degudes al trànsit urbà amb les degudes al trànsit interurbà,
obtenint-se els valors totals d’emissió deguts al trànsit al municipi.
Figura 69: Emissions anuals degudes al trànsit (tones/any)

Trànsit Urbà

Figura 70: Percentatge d’emissions anuals procedents del trànsit

Trànsit Interurbà

500
450

437,7

400
Nox
17,33%

Tones/any

350

PST
0,89%

CH4
0,28%
N2O;
0,07%

300
250
200
150
93,1

100
50

4,8
0
CO

NOx

PST

1,5

0,4

CH4

N2O

CO
81,42%

Font: Elaboració pròpia.

3.6.1.2. Emissions de focus fixos (domèstics, comercials i industrials)
La major part de l’activitat industrial del municipi de Sant Greogri es concentra en els polígons industrials
que es troben a les afores del municipi, Poligon Jueria i la zona industrial de Ginestar. Tal i com s’ha
esmentat en l’apartat anterior 4.5 Anàlisi del sector Secundari, es tracta principalment de polígons amb
naus ocupades per petites i mitjanes empreses tot i que també hi ha les grans empreses com poden ser
Frillémena S.A.
La major proporció d’aquestes indústries es dedica a la transformació de metall, seguidament s’hi troben
les indústries tèxtils de confecció i edició de mobles.
A partir d’aquesta primera aproximació de les principals activitats industrials s’observa que, generalment,
no es tracta d’activitats a les quals hi hagin associats importants processos de combustió o d’emissió de
gasos de procés.
Com a emissió de contaminants destacarien principalment les emissions de gasos de combustió
associats a l’ús de combustibles líquids i gasosos procedents de la metal·lúrgica. A més, cal considerar
els processos de combustió per a calefacció a la indústria en general.
Són també freqüents les sortides de fums i extractors, ja sigui de cuines particulars, locals públics,
oficines, petits tallers o bars i restaurants, tot i que no es disposa de cap inventari d’aquests focus.
Si bé la incidència individual de cadascun d’aquests focus és baixa, la suma de tots ells pot causar
importants impactes sobre la qualitat i la temperatura de l’aire.
Per valorar les emissions associades als focus dels sectors domèstic - comercial i industrial, s’ha partit de
les dades de consums al municipi de combustibles del petroli (gas natural, gas-oil, i GLP) .
Cada tipus de combustible té un factor d’emissió per cadascun dels contaminants en el seu procés de
combustió. Aquest factor depèn de la composició química del combustible i de l’activitat que es tracti, i
sempre suposant un procés de combustió correcte.

Agenda 21 local de Sant Gregori
Document I: Memòria descriptiva de la situació actual

109

Els factors d’emissió considerats pels diferents combustibles s’exposen en la següent taula:
Taula 32: Factors d’emissió per tipus de combustibles i per sector 1993
Sector
Comsbustible
SOx
NOx
CO
GN
0,0021
0,0042
GLP
0,0021
0,0005
Industrial
CL-Gasoil
0,002
0,0025
0,0012
CL-Fueloil
0,021
0,0074
0,0006
GN
0,0021
0,0042
Domèstic i
GLP
0,0018
0,0005
serveis
CL-Gasoil
0,019
0,0025
0,0012
CL-Fueloil
0,021
0,0072
0,0006
Font: Departament de Medi Ambient, 1993.

PST
0,00005
0,00053
0,00029
0,00051
0,00005
0,00053
0,00029
0,00049

COV
0,0008
0,00048
0,00034
0,00006
0,00048
0,00005
0,00034
0,00013

CH4
0,000048
0,000053
0,000085
0,000083
0,00046
0,000053
0,000085
0,00013

En la taula següent es mostren els consums de combustibles en el municipi de Sant Gregori durant l’any
2004.
Taula 33: Consum de GLP (butà i propà), gas natural i combustibles líquids a Sant Gregori (tep). Any 2004
Combustible

Domèstic

Industrial

Públic

TOTAL

Gas Natural

563,80

139,57

129,31

832,67

Font: Companyia de gas natural i l’Ajuntament de Sant Gregori

Respecte les fonts fixes, únicament es troben disponibles dades referents al consum de Gas Natural per
sector domèstic, industrial i públic, aquest últim s’ha afegit al consum domèstic. Tal i com s’ha esmentat
en l’apartat d’Estructura Energètica, s’està a l’espera de les dades referents a consum de GLP, mentre
que dades referents a CL desvinculades del consum per transport són molt difícils d’aconseguir.
A l’any 2004 les fonts fixes van consumir un total de 832,67 tep, del qual un 68% pertany a usos
domèstics i petit comerços mentre que un 17% és industrial i de gran comerç i el 15% restant pertany a
ús públic de l’Ajuntament de Sant Gregori. S’ha de dir però, que l’ús de combustibles líquids representa
un consum important en el sector industrial i domèstic que no està comptabilitzat en aquestes dades, la
qual cosa fa desviar l’anàlisi.
Per valorar les emissions a l’atmosfera degudes als focus industrials i domèstic-comercials s’ha
multiplicat la quantitat de combustible consumit durant l’any 2004, en cada sector, pel factor d’emissió de
cadascun dels contaminants, obtenint com a resultat les tones anuals emeses a l’atmosfera.
Taula 34: Emissions per tipus de combustible i per sectors (tones/any)2004
Sector

Comsbustible

SOx

NOx

CO

PST

COV

CH4

Industrial

Gas natural

0

0,29

0,58

0,007

0,11

0,007

Domèstic

Gas natural

0

1,45

2,91

0,03

0,33

0,32

0

1,75

3,50

0,04

0,44

0,32

TOTAL
Font: Elaboració pròpia.

En l’anterior taula s’observa com les emissions de CO produïdes pel consum de gas natural, són les més
elevades tant per usos domèstics com industrials seguidament apareix el NOx d’origen industrial com el
més emès en el sector de la indústria.
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Figura 71: Emissions a l’atmosfera de focus fixos per consum de combustibles i per sectors 2004
Industrial

Domèstic

3,5

3

2,5

Tep

2

1,5

1

0,5

0
SOx

NOx

CO

PST

COV

CH4

Font: Elaboració pròpia.

L’anterior gràfica mostra, en funció del sector, quin és el principal gas emès per cada tipus de
combustible. El principal gas format en els processos de combustió d’ambdós sectors és el CO, seguit
del NOx la resta apareix en quantitats molt més baixes. Si es compara per sectors, el CO és la principal
emissió dels focus industrials amb 0,58 t/any i també ho és en el sector domèstic i de serveis amb 2,9
t/any.
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3.6.1.3. Emissions globals del municipi
Les emissions totals a l’atmosfera durant l’any 2004 derivades dels processos de combustió de les
activitats industrials, comercials - serveis i del trànsit rodat, generats en el municipi de Sant Gregori ,
s’exposen en la taula i la gràfica següents:
Taula 35: Emissions totals a l’atmosfera en el municipi de Sant Gregori 2004 (t/any)
Tipus de
Focus
Origen emissions
SOx
NOx
CO
Focus
Difusos
Focus Fixes

PST

COV

CH4

N2O

T. Urbà

-

21,53

156,68

0,96

-

0,77

0,08

T. Interurbà

-

71,62

281,04

3,84

-

0,76

0,32

Total Trànsit

-

93,15

437,71

4,80

-*

1,53

0,40

Total (Industrial + Domèstic)

-

1,749

3,497

0,042

0,444

0,326

-

94,90

441,21

4,85

0,44

1,85

TOTAL

0,40

Fonts :Elaboració pròpia.

En el municipi de Sant Gregori es generen un total 543,65 tones d’emissions atmosfèriques anuals,
segons dades de l’any 2004 el 98% de les quals procedeixen del trànsit.
Tal com es pot comprovar en la següent gràfica, les principals emissions generades són el CO i el NOx, a
causa que el trànsit és el principal focus emissor.
Si es té en compte la població de Sant Gregori de 2004, 2.844 habitants, es pot estimar la quantitat de
cada gas emès per habitant en tones/any. Segons això, la quantitat total d’emissions emeses per
habitant a l’any és de 0,2 tones.
Figura 72: Emissions totals a l’atmosfera. Any 2004.
Trànsit

Figura 73: Emissions totals per habitant. Any 2004.
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Font: Elaboració pròpia.
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CH4

N2O
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N2O

Font: Elaboració pròpia.

S’observa com els principals gasos emesos són el CO i, en menor quantitat, el NOx. La resta de gasos
(SOx, PST, CH4 i COV) són emesos en una proporció inferior.
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Si es consideren les tones anuals emeses per km2, tenint en compte que la superfície de Sant Gregori
és de 49,2 km2 s’obté la següent gràfica:
2

Figura 74: Tones anuals emeses per km . Any 2004
10
9
8
7

T/km2

6
5
4
3
2
1
0
SOx

NOx

CO

PST

COV

CH4

N2O

Font: Elaboració pròpia

En l’anterior gràfica s’observa com els contaminants dominants en els emissions dels diferents focus per
km2 també són el CO i el NOx. Així doncs, en total el municipi de Sant Gregori emet 11 tones per km2.
Tal i com s’ha esmentat la majoria de les emissions al municipi de Sant Gregori provenen del trànsit, no
es tracta d’unes emissions molt elevades són acordes amb el tipologia de via i l’elevat trànsit que pateix,
per contra infrastructures com el semàfors fan augmentar aquestes emissions. Pel que fa a les emissions
industrials són mínimes, ja que Sant Gregori no compta amb processos industrials amb gran carrega
contaminat. Tal i com es veurà a continuació, la qualitat de l’aire al municipi, malgrat aquestes emissions
és de bona qualitat.

•

Referència territorial de les emissions

Les emissions d’origen industrial es generen bàsicament en els diferents polígons industrials del
municipi, tal i com s’ha esmentat en el punt 4.5 Anàlisi del sector Secundari. Totes les activitats
esmentades es troben allunyades del nucli urbà, per la qual cosa no s’ha detectat cap episodi de
concentracions elevades de contaminació dins del nucli urbà.
Les emissions degudes al trànsit s’originen principalment en la carretera GI-513 que circula pel nucli urbà
de Sant Gregori i que el creua d’Est a Oest. Aquesta és la principal via que comunica la ciutat de Girona
amb Sant Gregori i registra unes IMD molt elevades degut a la mobilitat obligada intermunicipal.
Tot i no travessar el municipi pròpiament dit, l’AP-7 té el seu pas molt a prop del terme municipal de Sant
Gregori, el gran trànsit de vehicles que hi circulen per aquest vial direcció França també ocasiona
emissions de gasos a l’atmosfera.

•

Grau de capacitat de l’atmosfera

El grau de capacitat de l’atmosfera és un paràmetre que mesura la capacitat d’absorció d’hipotètiques
noves emissions, en funció de la capacitat dispersiva del territori i de les emissions ja existents.
La Capacitat del territori es determina a partir de les característiques de les emissions de la zona i de la
capacitat dispersiva del medi atmosfèric de l’àrea estudiada, per tal de detectar les àrees del territori que
ofereixen les condicions més favorables per a l’establiment de nous focus emissors. Una alta capacitat
indicaria un bon poder de dispersió del medi. La taula de valors de la capacitat del territori és: Alta,
Moderada, Baixa i Restringida.
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El departament de Medi Ambient i l’Habitatge a l’any 1999 va realitzar diferents plànols on es mostra la
vulnerabilitat i capacitat del territori en front de les emissions de gasos totals que pot haver-hi. En el
mapa de capacitat no apareixen dades exactes del municipi de Sant Gregori però es pot fer una
estimació de la seva capacitat en funció de la proximitat a la ciutat de Girona. Aquestes dades es
mostren a la taula següent:
Taula 36: Capacitat del territori de Sant Gregori
Paràmetre
Capacitat
Partícules
Alta
SO2
Alta
Font: Direcció General de Qualitat Ambiental.

Tal com s’observa en la taula anterior, la capacitat de Sant Gregori pels diferents paràmetres dels quals
es disposa de dades és alta fet indicador del bon poder de dispersió del medi d’aquests contaminants
atmosfèrics.

3.6.1.4. Control dels focus emissors
3.6.1.4.1. Control dels focus d’emissió industrial puntuals
Les emissions d’origen industrial es generen principalment en focus fixes (xemeneies), i cada activitat
industrial pot tenir més d’un focus emissor, cadascun dels quals pot emetre diversos contaminants. De
totes maneres, l’activitat industrial també té tot un seguit de focus difosos com evaporacions, moviments
d’àrids, etc.
El control d’aquest tipus de focus és portat a terme pel Departament de Medi Ambient i Habitatge a
través del Catàleg d’Activitats Potencialment Contaminadores de l’Atmosfera (CAPCA) segons el Decret
322/1987, de 23 de setembre, de desplegament de la Llei 22/1983, de 21 de novembre, de Protecció de
l’Ambient Atmosfèric, modificat pel Decret 158/1994.
Segons dades de la Direcció General de Qualitat Ambiental, el municipi de Sant Gregori disposa de 1
empresa inclosa en el Catàleg d’Activitats Potencialment Contaminadores de l’Atmosfera (CAPCA), i un
total de 2 focus emissors donats d’alta (una indústria pot tenir més d’un focus emissor).
Aquest Catàleg classifica les empreses segons el potencial contaminant del focus emissor en A, B o C
(de més a menys contaminant). Aquestes empreses han d’obrir un llibre de registre i han de passar uns
controls per una Entitat d’Inspecció i Control (EIC) anuals, si és del grup A, trianuals, si és del grup B o
cada 5 anys, en cas de ser del grup C. A més, l’administració autonòmica corresponent pot efectuar les
inspeccions necessàries.
A la taula següent, hi ha la relació d’empreses incloses al CAPCA, el número de focus emissors i la
tipologia de cada un d’ells amb el codi CAPCA:
Taula 37: Empreses de Sant Gregori incloses en el CAPCA
Núm. focus
Empresa
Codi CAPCA
emissors

Tipologia de focus

- Generador de vapor 17/11825 (fuel-oil núm. 1)
- Generador de vapor núm. placa d. 253299 (fueloil1)
Font: Servei de Vigilància i Control del Departament de Qualitat Ambiental. DMAH.
Casademont S.A

2

83B

En la següent taula es mostra la relació entre els focus emissors d’aquestes activitats i el grup en el què
estan catalogades. el tipus d’emissió de contaminants la qual poden ser potencialment contaminadores
de l’atmosfera:
Taula 38: Relació de focus emissors i tipus d’emissions a Sant Gregori 2005
Focus emissors
Forns
Font: Elaboració pròpia.
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Núm. Focus emissors
2
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Tipus d’emissió
SO2, NO, O2,,CO, CO2

Segons les dades disponibles del Registre d’Establiments Industrials de Catalunya, en el municipi de
Sant Gregori hi ha un total de 11 activitats industrials registrades. Per altra banda, segons dades de la
Direcció General de Qualitat Ambiental, el municipi té 1 empresa inclosa al CAPCA. Així doncs, el
municipi disposa d’un 9% d’activitats amb un o varis focus emissors potencialment contaminadors de
l’atmosfera.
Al capítol 4.5 Sostenibilitat econòmica, es troben representades les activitats industrials que poden tenir
més incidència ambiental.
3.6.1.4.2. Control dels focus d’emissió difusa
Es desconeix que es realitzi cap control de les emissions procedents de les fonts difuses al municipi de
Sant Gregori.
3.6.1.4.3. Control dels sistemes domèstics de calefacció i aigua calenta
En el municipi de Sant Gregori el control dels sistemes domèstics de calefacció i aigua calenta és
l’efectuat per les companyies instal·ladores dels mateixos equips les quals realitzen el manteniment de
les instal·lacions.
No es disposa de dades analítiques d’aquest tipus d’instal·lacions.
3.6.1.4.4. Control de vehicles de motor
Des del propi Ajuntament no s’ha pres cap iniciativa per tal de controlar la contaminació atmosfèrica
generada pels vehicles de motor.
3.6.1.4.5. Denúncies
En el municipi de Sant Gregori no s’ha enregistrat cap queixa referent a emissions difuses o
concentracions puntuals de contaminació.
3.6.1.4.6. Control de les torres de refrigeració
En el municipi de Sant Gregori no hi ha cap indústria que tingui torres de refrigeració per la qual cosa des
de l’Ajuntament no es porta cap control de la formació d’aerosols al municipi.

3.6.2. Immissions de contaminants mesurats
Per a estudiar la qualitat de l’aire d’una zona concreta s’utilitza els nivells d’immissió de diferents
contaminants, és a dir, la concentració mitjana d’un contaminant present en l’aire durant un període de
temps determinat.
El terme immissió correspon a la concentració dels contaminants en l’ambient gasós, a nivell de
superfície, i en punts suficientment allunyats de les fonts generadores de contaminació com per a no
poder diferenciar quina d’elles és la causant dels nivells de contaminació.
Així doncs, la concentració de contaminants a nivell de superfície viària com a conseqüència del
desequilibri entre els índex de producció de contaminants (emissió) i els de dilució i desaparició dels
mateixos. És a dir, els nivells d’immissió dependran de la relació entre les fonts contaminants i la
capacitat d’autodepuració de l’atmosfera la qual depèn dels diversos processos meteorològics
(principalment els transport convectiu de contaminants). És per aquest motiu que, a banda de mostrejar
la concentració dels contaminants, també es té en compte la velocitat de l’aire, temperatura, humitat, etc.

3.6.2.1. Xarxa d’estacions de control del municipi
Per tal de conèixer l'estat de la qualitat de l'aire a les diferents zones del territori català, la seva evolució
en el temps i la seva variació en funció de les condicions meteorològiques, la Generalitat de Catalunya
mitjançant la Llei 22/1983, de 21 de novembre, definida per l'Ordre de 20 de juny de 1986 va crear la
Xarxa de Vigilància i Prevenció de la Contaminació Atmosfèrica a Catalunya (XVPCA).

Agenda 21 local de Sant Gregori
Document I: Memòria descriptiva de la situació actual

115

L'objectiu principal d'aquesta xarxa és vigilar la qualitat de l'aire, és a dir, obtenir els nivells de
concentració a l'aire dels principals contaminants atmosfèrics i, mitjançant els resultats de les mesures
que s'obtenen, dur a terme les actuacions necessàries per solucionar els problemes originats per la
contaminació atmosfèrica.
La Xarxa consta dels següents elements:
• Sensors: aparells de mesuratge dels nivells d'immissió, organitzats en estacions. Actualment, hi
ha 256 estacions manuals i 69 estacions automàtiques, distribuïdes en 99 municipis.
• Centres d'anàlisi: laboratoris capaços d'analitzar les mostres de les estacions manuals i de
validar i tractar les dades obtingudes dels sensors. Actualment, n'hi ha 12.
• Centre receptor i coordinador: és el Departament de Medi Ambient, que planifica, coordina i
supervisa tota la Xarxa, homologa les estacions, rep les dades (via ràdio o telèfon), les analitza
(amb sistemes informatitzats) i n'informa dels resultats.
Al terme municipal de Sant Gregori no hi ha cap estació automàtica de la XVPCA de la Generalitat de
Catalunya. L’ única estació que hi ha a la comarca del Gironès es troba ubicada al Parc de la Devesa, a
la ciutat de Girona. Actualment des de l’1 d’agost de 2004 es mesuren les concentracions de CO,
SO2,NO, NO2, NOx, i fins el 1 de desembre de 2005 també es mesurava la concentració de PST.

3.6.2.2. Dades d’immissió
Des de la XVPCA s’estableixen tres valors llindars segons la concentració dels gasos emesos i que es
relacionen directament amb la qualitat de l’atmosfera
Taula 39: Llindars de concentració de gasos
Qualitat
de l'aire

SO2
µg/m³

Pobra
> 350
Millorable
201 - 350
Bona
0 - 200
Font: Direcció General de Qualitat de l’Aire.

NO
µg/m³

NO2
µg/m³

CO
mg/m³

>
-

> 240
116 - 240
0 - 115

> 10
7 - 10
0-6

Per tal de veure quina ha estat l’evolució de les concentracions d’immissió es parteix del promig anual
realitzat a partir de les mitges diàries subministrades per l’estació automàtica deGirona, les quals es
mostren en la taula següent:
Les dades es troben disponibles a partir del dia 13 de gener de 2006, el que permet fer una comparativa
de la concentració de gasos, tal i com s’observa a la taula següent.
Taula:40 Dades a temps reals d’ immissions.
Qualitat
de l'aire

SO2
µg/m³

13/01/2006
5
13/07/2006
Font: Direcció General de Qualitat de l’Aire.

NO
µg/m³

NO2
µg/m³

CO
mg/m³

64
22

33
44

0,5
0,3

No s’hi ha trobat dades corresponents al SO2 i manquen els llindars de la concentració del NO, però
analitzant els gasos restants es pot concloure afirmant que la qualitat de l’aire al municipi de Sant Gregori
presenta un estat satisfactori.

3.6.2.3. Anàlisi de la vulnerabilitat del territori
La Vulnerabilitat és un indicador del risc d’exposició de la població i dels espais d’interès natural als
contaminants atmosfèrics. Aquest paràmetre està relacionat amb els nivells d’immissió, la densitat de
població i els espais naturals.
L’escala de valors per a l’exposició de la població als diferents contaminants és: Nul·la, Molt baixa, Baixa,
Moderada i Alta. La vulnerabilitat del territori de Sant Gregori pels diferents contaminants és la
presentada a continuació:
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Taula 41: Vulnerabilitat del territori de Sant Gregori
Paràmetre
Vulnerabilitat
Partícules (PST)
Molt baixa
SO2
Molt baixa
CO
Molt baixa
Font: Direcció General de Qualitat Ambiental.
Tal i com s’observa en la taula anterior, la vulnerabilitat del CO, SO2 i PST a Sant Gregori és molt baixa
en funció de la zona del municipi, la qual cosa torna a donar una idea de la mínima fragilitat atmosfèrica.

3.6.2.4. Índex Català de la Qualitat de l’Aire
L'Índex Català de Qualitat de l’Aire (ICQA) és el sistema d'informació pública de l'estat de la qualitat de
l'aire de Catalunya, implantat en el principat des del gener de 1995.
L'ICQA vol ser l'eina que permeti informar a tothom de forma clara, directa i ràpida sobre la qualitat de
l'aire que es respira, i que garanteixi amb efectivitat el dret que tenen tots els ciutadans d'accedir a la
informació ambiental.
L'ICQA es calcula a partir de les dades de les estacions automàtiques de la Xarxa de Vigilància i Previsió
de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) i té en compte els 6 principals contaminants atmosfèrics per als
quals l'actual normativa comunitària ha establert els nivells màxims d'immissió permesos. S'utilitzen per
al càlcul de l'ICQA els nivells d'immissió del monòxid de Carboni (CO), les partícules en suspensió (PM10
i PST), el diòxid de sofre (SO2), el diòxid de nitrogen (NO2) i l’ozó (O3).
L'Índex català de la qualitat de l'aire, és una xifra única i sense unitats que pondera l'aportació dels
diferents contaminants mesurats (PM10, PST, O3; SO2, NO2 i CO) a la qualitat global de l'aire. És, per
tant, un indicador especialment pensat per informar el gran públic.
L'ICQA no és una mitjana sinó que l'ICQA del dia és ocasionat pel contaminant que hagi pogut produir
una major afectació sobre la qualitat de l'aire del dia.
El contaminant que ha donat una concentració més alta, essent aquest el que més empitjora la qualitat
de l’aire, és el que determina l´ICQA diari.
L'ICQA va de 100 (la millor qualitat de l'aire possible) a -400 (a la pràctica, no sol baixar de -50). Com
més alt és el valor de l'ICQA, més alta és la qualitat de l'aire.
El valor de 0 de l'ICQA marca una frontera important ja que un ICQA negatiu significa que, com a mínim,
un dels contaminants ha ultrapassat el nivell límit d'immissió fixat. I un ICQA positiu significa que els 6
contaminants que determinen l'ICQA estan presents a l'aire en concentracions inferiors als valors límit. A
partir del valor numèric de l'ICQA es defineix la qualitat de l'aire.
Taula 42: Classificació de la qualitat de l’aire segons el valor de l’ICQA.
Classificació
BONA
50 ≤ ICQA ≤ 100
MILLORABLE
0 ≤ ICQA < 50
POBRA
ICQA < 0

Qualitat de l’aire
***** Qualitat de l’aire excel·lent
**** Qualitat de l’aire satisfactòria
*** Qualitat de l’aire acceptable
** Qualitat de l’aire baixa
* Qualitat de l’aire deficient
• Qualitat de l’aire molt deficient

Valor ICQA
75 ≤ ICQA ≤ 100
50 ≤ ICQA < 75
25 ≤ ICQA <50
0 ≤ ICQA < 25
- 50 ≤ ICQA < 0
ICQA < - 50

Font: Direcció General de Qualitat Ambiental.

Els nivells de l’ICQA diari es poden consultar diàriament a la pàgina web del Departament de Medi
Ambient i Habitatge. Les dades es troben totalment actualitzades, el valor de l’ICQA a l’estació de Girona
durant la setmana del 5 al 11 de Juliol, és de 65, és un valor que mostra una satisfactòria qualitat de
l’aire.
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3.6.3. Episodis de contaminació. Climatologia de la zona i relació amb processos
de contaminació
Sant Gregori es localitza a la regió mediterrània i que, per tant, es caracteritza pel clima humit amb estius
calorosos i eixuts i pels seus hiverns suaus.
Per tal de determinar les característiques climàtiques de la zona d’estudi, cal considerar factors com la
geografia i geomorfologia de la zona degut a què aquests estan estretament lligats als processos
reguladors del clima.
A Sant Gregori, la presència de la muntanya de Sant Grau a l’oest, juntament amb el Massís de
Rocacorba al nord confereixen al territori unes condicions de clima subhumit amb una gran influència per
part del clima humit localitzat més al nord.
Tant a la plana com a les valls, les inversions tèrmiques són un fet comú durant el període hivernal, que
poden desembocar en la formació de boires. El més freqüent és que es produeixin de matinada abans de
la sortida del sol i coincideix amb períodes de calma atmosfèrica.
El fet que les inversions tèrmiques siguin més importants durant l’hivern és perquè en aquesta època 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.
Un dels efectes més evidents de les inversions recau sobre la flora i el tipus de vegetació de la zona, ja
que afavoreixen comunitats més humides i, en canvi, limiten la distribució d’espècies més termòfiles.
El règim de pluges es produeix bàsicament durant la primavera, tot i que durant la tardor també es
detecta un increment de les precipitacions. Durant els mesos d’estiu (juliol) es produeix un període de
sequera.
Utilitzant com a referència l’estació meteorològica d’Anglès degut a què presenta unes condicions
similars a Sant Gregori, es determina que les temperatures mitjanes anuals oscil·len entre els 7,4ºC
durant l’hivern i els 22,7ºC a l’època més càlida.
Així doncs, i després d’analitzar aquells trets de la climatologia i meteorologia que influeixen en els
processos de contaminació, es conclou que Sant Gregori és un municipi que presenta un reduït nombre
de focus potencialment contaminadors de l’atmosfera, amb una vulnerabilitat entre molt baixa i una
capacitat alta i que per tant no presenta una problemàtica de contaminació atmosfèrica a destacar.
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3.6.4. Balanç d’emissions
El següent diagrama de flux global mostra el balanç d’emissions dels focus industrials, domèstics i de
serveis i les emissions procedents del trànsit del municipi de Sant Gregori.

FLUXOS ATMOSFÈRICS

FONTS DIFUSES
(Trànsit)

T.Urbà

SOx= NOx=21,5
CO=156,7
PST=0,9
COV= CH4=0,7
N2O=0,08

FONTS FIXES
(Industrial i Domèstic)

T. Interurbà

Industrial

SOx= NOx=71,6
CO=281,0
PST=3,8
COV= CH4=0,7
N2O=0,3

SOx= NOx=0,3
CO=0,5
PST=0,007
COV=0,1
CH4=0,007
N2O= -

Domèstic

SOx= NOx=1,4
CO=2,9
PST=0,03
COV=0,3
CH4=0,3
N2O= -

Emissions Totals

SOx= NOx=94,90
CO=441,21
PST=4,85
COV=0,44
CH4=1,85
N2O=0,40
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3.7. Soroll
3.7.1. Antecedents. Estudis d’acústica del municipi.
L’Ajuntament de Sant Gregori un cop es va aprovar la Llei 16/2002 de Protecció contra la Contaminació
Acústica va signar un conveni amb la Universitat de Girona per tal de realitzar un projecte,“Estudi Acústic
del municipi de San Gregori” amb l’objectiu d’avaluar els nivells sonors en les diferents zones i carrers del
municipi de Sant Gregori, tenint especial cura de l’impacte acústic ambiental produït per la carretera GI531 (Girona - Llorà), l’autopista AP-7 en el seu pas pel municipi i la zona industrial de Ginestar.
Per tal de portar a terme aquest estudi s’han pres al voltant de 70 mesures cadascuna de 10 minuts per
diferents punts del municipi, un altra eina que s’ha utilitzat per determinar els nivells sonors han estat les
IMD (Intensitats Mitjanes Diàries) de les diferents vies de comunicació que tenen el seu pas dins del
municipi o pels voltants, és a dir, de la carretera comarcal GI-531 i l’autopista AP-7.
Després de tractar i modelitzar totes aquestes dades mitjançant un programa informàtic, s’ha obtingut
una proposta de mapa de capacitat acústica, element que la Llei 16/2002 contempla com obligatori per
tots els municipis.

3.7.2. Normativa reguladora existent
El soroll és una competència municipal, sent els ajuntaments els encarregats d’elaborar el marc normatiu
regulador. De totes maneres, recentment s’han aprovat diferents normatives a nivell autonòmic, estatal i
europeu, que cal tenir en compte.

3.7.2.1. Normativa local
No consta que hi hagi cap ordenança governativa en el municipi de Sant Gregori que reguli aspectes
ambientals ni acústics, es regeixen per la normativa autonòmica i en especial per la llei 16/2002, de 28
de juny de protecció contra la contaminació acústica.

3.7.2.2. Normativa autonòmica
• Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica
El Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat, el dia 12 de juny de 2002, la Llei 16/2002, de 28 de
juny, de protecció contra la contaminació acústica publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya (DOGC) número 3675, del 11 de juliol de 2002. Aquesta Llei va entrar en vigor al cap de tres
mesos d’haver estat publicada en el DOGC.
Aquesta llei dóna resposta a una demanda social creixent pel que a les queixes dels ciutadans
relacionades amb el soroll han estat cada vegada més recurrents. És una llei, doncs, que afecta de
manera directa en la qualitat de vida dels ciutadans.
La llei recull els criteris que la Unió Europea ha establert en el Llibre verd de la lluita contra el soroll i que
s’han plasmat en la normativa comunitària, especialment, els principis de la regulació continguda en el
Projecte de directiva del Parlament Europeu sobre avaluació i gestió del soroll ambiental.
L’objecte d’aquesta llei és regular les mesures necessàries per a prevenir i corregir la contaminació
acústica, que afecta els ciutadans i ciutadanes i el medi ambient, provocada pels sorolls i les vibracions, i
alhora establir un règim d’intervenció administrativa que sigui aplicable a tot el territori de Catalunya.
Per les seves característiques, la llei és pionera a l’Estat i s’avança a la directiva que la Unió Europea
tenia en projecte. Diversos països de la UE tenen llei de protecció contra la contaminació acústica com
ara França, Alemanya i Itàlia.
La llei presenta diversos avantatges per la societat:
•

Els Ajuntaments disposaran d’un marc legislatiu per afrontar la contaminació acústica. Els
obligaran a establir la capacitat acústica en el seu territori i prendre mesures en les zones on es
superi els màxims.

•

El ciutadans sabran en cada zona els valors màxims autoritzats. Podran exigir l’adaptació a
normativa davant d’activitats concretes acústicament molestes.
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•

Els promotors/constructors hauran d’adaptar les construccions al nivell de contaminació de la
zona per garantir que a l’interior de la vivenda no traspassa el soroll de l’exterior (cas de
vivendes prop d’autopistes, vies fèrries, etc.).
Als efectes d’aquesta llei, el territori es delimita en les zones de sensibilitat acústica següents:
•

Zona de sensibilitat acústica alta (A): comprèn els sectors del territori que requereixen una
protecció alta contra el soroll.

•

Zona de sensibilitat acústica moderada (B): comprèn els sectors del territori que admeten una
percepció mitjana de soroll.

•

Zona de sensibilitat acústica baixa (C): comprèn els sectors del territori que admeten una
percepció elevada de soroll.
En aquestes zones s’estableixen dos tipus de valors:
•

•

Valor límit d’immissió: nivell d’immissió màxim permès dins un període de temps determinat.
- Immissió a l’ambient exterior: la contaminació produïda pel soroll i les vibracions que
provenen d’un o diversos emissors acústics al medi exterior del centre receptor.
- Immissió a l’ambient interior: la contaminació produïda pel soroll i les vibracions que
provenen d’un o diversos emissors acústics situats al mateix edifici o en edificis contigus
al receptor.
Valor d’atenció: nivell d’immissió superior al valor límit d’immissió, aplicable a les infraestructures
de transport viari, ferroviari, marítim, aeri, a les vies urbanes i les activitats existents en el
moment de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, a partir del qual la Llei estableix l’elaboració de
plans específics de mesures per a minimitzar l’impacte acústic.

Taula 43: Nivells d’avaluació de la immissió sonora a l’ambient exterior produïda pels mitjans de transport
Zona de sensibilitat
acústica

Valors límit d’immissió

Valors d’atenció

LAr en dBA

LAr en dBA

Dia

Nit

Dia

Nit

A, alta

60

50

65

60

B, moderada

65

55

68

63

C, baixa

70

60

75

70

LAr: Nivell d’avaluació. Dia: 7 - 23 hores. Nit: 23 – 7 hores.
Font: Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica

En les vies, les travesseres urbanes i les carreteres on la intensitat mitjana de vehicles diària és igual o
superior a 25.000 vehicles, els valors límit d’immissió a l’ambient exterior s’incrementen en 5 dBA.
Els sectors del territori amb infraestructures de transport viari, marítim i ferroviari construïdes a partir de
l’entrada en vigor d’aquesta Llei s’han de qualificar com a zones de sensibilitat acústica moderada, en les
quals no es poden sobrepassar els valors límits d’immissió fixats en la taula anterior.
Per a les infraestructures existents a l’entrada en vigor d’aquesta Llei, en cas que sobrepassin els valors
d’atenció fixats per la taula anterior per a les zones de sensibilitat acústica baixa, l’administració titular ha
d’elaborar, donant audiència a les administracions afectades per la infraestructura, un pla de mesures
per a minimitzar l’impacte acústic.
La següent taula mostra els nivells límit d’immissió a l’ambient interior produïts per activitats i pel veïnat.
Taula 44: Nivells d’avaluació de la immissió sonora, LAr, a l’ambient interior produïda per les activitats i el veïnat
Valors límit d’immissió
LAr en dBA

Zona de sensibilitat acústica
Dia

Nit

A, alta

30

25

B, moderada

35

30

C, baixa

35

30

LAr: Nivell d’avaluació. Dia: 7 - 23 hores. Nit: 23 – 7 hores.
Font: Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica
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Els Ajuntaments han d’elaborar i aprovar el mapa de capacitat acústica, en el termini de tres anys, a
comptar de la data d’entrada en vigor d’aquesta Llei, i traslladar-lo al Departament de Medi Ambient i
Habitatge. Els municipis de menys de mil habitants poden delegar la gestió directa d’aquesta
competència al consell comarcal o a una altra entitat local supramunicipal. El mapa de capacitat acústica
només es pot modificar quan es produeixin canvis en l’ordenació urbanística o el planejament viari.
•

Decret 245/2005, de 8 de novembre, pel qual es fixen els criteris per a l’elaboració dels mapes
de capacitat acústica
El Decret 245/2005, el qual es va aprovar el 8 de novembre de 2005 i es va publicar al DOGC núm. 4507
de 10/11/2005, té per objecte establir els criteris per a l’elaboració dels mapes de capacitat acústica:
Metodologia d’elaboració, identificació dels emissors acústics del territori, determinació del nivell de soroll
ambiental, zonificació acústica del territori, concreció del mapa de capacitat acústica i informació.

3.7.2.3. Normativa estatal
El 18 de novembre es va publicar la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del Soroll (BOE núm. 276). Amb
aquesta llei, es transposa a la legislació espanyola, la Directiva Europea 2002/49/CE.
La present llei, regula les àrees acústiques, que són zones del territori que comparteixen idèntics
objectius de qualitat acústica i que es classifiquen en atenció a l’ús predominant del sòl. També
s’utilitzaran uns índex acústics homogenis en tot el territori espanyol, corresponents a les 24 hores del
dia, en període diürn, període vespre i període nocturn.
La planificació territorial, el planejament urbanístic, així com l’autorització ambiental integrada, avaluació
d’impacte ambiental i llicències municipals, hauran de tenir en compte les previsions contingudes en
aquesta llei.
També s’elaboraran Plans d’Acció en matèria de Contaminació Acústica, corresponents als àmbits
territorials dels mapes de sorolls, els quals es revisaran cada 5 anys.
Els Mapes de soroll hauran d’estar aprovats abans del 30 de juny de 2007, o del 30 de juny de 2012,
segons el trànsit i la població, i els Plans d’acció abans del 18 de juliol de 2008, i del 18 de juliol de 1013
segons els àmbits territorials. Els emissors acústics existents hauran d’adaptar-se a aquesta llei abans
del 30 d’octubre de 2007.

3.7.2.4. Normativa europea
En data de 26 de juliol de 2000 la Comissió de les comunitats europees va presentar una “Proposta de
Directiva del parlament europeu i del consell sobre l’avaluació i gestió del soroll ambiental”, la qual es va
aprovar al 2002 amb la Directiva Europea 2002/49/CE del Parlament Europeu i del Consell de 25 de juny
de 2002, sobre avaluació i gestió del soroll ambiental.
L’objectiu de la present proposta és crear un marc comú a la Unió Europea per a l’avaluació i gestió de
l’exposició al soroll ambiental. Aquesta proposta preveu:
•

Harmonitzar els indicadors de soroll i els mètodes d’avaluació del soroll ambiental.

•

Agrupar les dades obtingudes amb aquests indicadors i mètodes d’avaluació comunes en forma
de “mapes de soroll”.

• Fer pública tota aquesta informació.
La Directiva obliga als Estats membres a expressar els valors límits vigents o en preparació en funció
dels indicadors harmonitzats. No s’establiran límits de soroll comuns a escala europea, però a causa de
que els Estats membres han publicat límits nacionals corresponents a cada contaminant, així com mapes
de soroll els ciutadans ,al igual que les autoritats, podran comparar situacions, estratègies i resultats del
soroll.
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3.7.2.5. Aplicació de la normativa reguladora existent
La finalitat del estudi anteriorment esmentat va ser la realització del mapa de capacitat acústica que la llei
16/2002 obliga a tenir en tots els municipis de Catalunya.
Per tal de realitzar el mapa de capacitat acústica, primerament l’estudi identifica les principals fonts de
soroll:
- Pas de la AP-7 per dins del terme municipal.
- Sector industrial, únicament s’han analitzat les emissions acústiques produïdes per les dues
indústries que es troben a la sortida del nucli urbà direcció Ginestar (Frillémena i Agrigel). No
s’ha tingut en compte el polígon industrial que hi ha a la entrada del nucli en direcció Girona,
per què es troba allunyat al municipi i en un principi no té perquè presentar cap problema
acústic.
- Avinguda Girona, com principal eix de comunicació (GI-531) que travessa el municipi d’Est a
Oest i que compta amb una gran intensitat de vehicles.
El següent pas de l’estudi va ser realitzar mesures de soroll in situ per obtenir els nivells acústics, va
incorporar el programa de simulació informàtic per poder establir diferents hipòtesis i prediccions per
obtenir finalment una proposta de mapa de capacitat acústica que a dia d’avui no es troba aprovat per
part de l’Ajuntament de Sant Gregori.

3.7.3. Principals fonts de soroll
Durant els últims anys, l’activitat econòmica de Sant Gregori i dels seus voltants ha augmentat
considerablement així com també ho ha fet el volum de trànsit. Tot això ha representat un augment de la
qualitat de vida dels ciutadans en relació a la generació de nous llocs de treball, però també l’ha
disminuït a causa d’un augment de la contaminació sonora, entre d’altres. El soroll és un dels indicadors
utilitzats per la Unió Europea per representar la qualitat de vida d’un municipi.
En tots els municipis existeixen diferents fonts de soroll, però les molèsties causades per aquestes
mateixes fonts són diferents depenen de la planificació urbanística, i de l’activitat del municipi. Per
exemple, dos polígons industrials amb un soroll de la mateixa intensitat serà més o menys molesta
segons la seva distància al nucli urbà.
En aquest plantejament es consideren tres tipus de fonts. Una font puntual és la produïda per les
activitats com podrien ser les industrials, agrícoles, comercials, etc. Una font veïnal és aquella que prové
dels veïns, activitats i instal·lacions. I una font en línia és aquella procedent del trànsit.

3.7.3.1. Fonts puntuals
Les fonts puntuals solen ser focus fixes, els quals tenen un impacte a tot el voltant de la font emissora.
¾

Indústria: Principalment en el municipi de Sant Gregori, la indústria es concentra al polígon Joeria
situat a l’entrada del nucli urbà. Actualment no es té constància de cap queixa produïda per aquestes
indústries ja que no es troben dins del nucli urbà.
Amb la redacció del nou POUM (Pla d’Ordenació Urbanística del Municipi) es preveu un augment de
la superfície destinada al polígon industrial, de tal manera que en un futur potser es donen problemes
acústics.
L’altre sector industrial es troba dins del nucli urbà direcció Les Planes d’Hostoles, es coneix com la
Zona industrial de Ginestar, únicament hi ha concentrades dues indústries (Frillémena i Agrigel). En
aquesta zona s’han registrat queixes per part dels veïns degut al soroll produït per les cambres
frigorífiques que es troben en la indústria Frillémena. Respecte a la segona empresa actualment no
s’ha registrat cap queixa per part de la població.
Tot i que no es troben dintre del nucli de Sant Gregori, existeixen queixes que provenen de l’empresa
Nestle sobre tot que afecta durant la nit als veïns de Domeny i de Taialà.

¾
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Comerç: El comerç es pot classificar en dues tipologies, el de caire familiar, situat normalment en el
centre del nucli urbà, el qual no genera cap incidència acústica, i les grans superfícies comercials,
que per norma general tenen cambres frigorífiques en funcionament 24 hores al dia que generen
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problemes acústics. En el municipi de Sant Gregori no hi ha cap gran superfície comercial, de tal
manera que no es troben problemes acústics perdurables en el temps que provenen del sector
comercial.
¾

Locals públics: No es té cap constància de queixes amb origen bars musicals o discoteques.

¾

Obres: S’ha detectat un gran nombre de projectes constructius al municipi sobre tot en la vessant
Sud del nucli urbà. Aquestes activitats provoquen sorolls amb intensitats elevades, però el fet de ser
fonts molt puntuals, normalment diürnes o que s’executen dintre un període curt de temps, no causen
molèsties greus.

¾

Activitats i esdeveniments puntuals al carrer: Les activitats i esdeveniments puntuals al carrer se
solen produir per festivitats com és la Festa Major. Aquestes activitats solen generar molt de soroll
per l’afluència de gent i les pròpies activitats. De totes maneres, a causa de que és un fet popular i
puntual no se solen causar queixes per part de la població.

3.7.3.2. Fonts veïnals
Aquestes fonts es produeixen dins l’habitatge, a causa de les instal·lacions d’aire condicionat, ascensor,
etc. i es propaguen per les parets i per l’aire. Les molèsties per fonts de veïnatge es produeixen en zones
de més densitat urbana, com és el centre urbà de Sant Gregori donat a la major proximitat entre els
habitatges. En canvi, les zones amb habitatges unifamiliars aïllats o les urbanitzacions, els sorolls per
veïns disminueixen considerablement, sent un element significatiu generador de molèstia els lladrucs
dels gossos.

3.7.3.3. Fonts en línia
Les fonts en línia són les denominades fonts mòbils, i generalment provenen del trànsit tant de vehicles
com del ferrocarril.
¾

Xarxa viària: El soroll del trànsit rodat, especialment a una certa distància de la carretera, pot
considerar-se com un soroll en estat constant, que no fluctua gaire. La xarxa viària la formen els
carrers dels pobles i les seves urbanitzacions, i el conjunt de carreteres supramunicipals (veure
capítol 3.4. Mobilitat).
•

Xarxa supramunicipal: En el municipi de Sant Gregori l’únic vial de comunicació que pot causar
problemes acústics és el pas de la AP-7, però segons les mesures de “L’Estudi Acústic de Sant
Gregori”, en tots els trams mesurats, l’autopista no supera en cap moment el decibels permesos
per un eix de tal envergadura establerts en l’annex 3 de la llei 16/2002. Únicament hi ha una
vivenda, suficient a prop de l’autopista que marqui nivells elevats de contaminació acústic, però
aquest fet augmentarà ja que existeix un projecte per tal d’ampliar l’autopista fins 4 carrils que
afectarà a més vivendes.

¾

Xarxa viària municipal: la xarxa viària municipal està formada pels carrers de l’interior dels pobles i
pels carrers que comuniquen els pobles i urbanitzacions del mateix terme municipal entre si. En
termes generals el paviment es troba en bones condicions en els diferents carrers del municipi. El
carrer que genera més soroll és l’Av. Girona per tractar-se d’una via supramunicipal. La previsió del
POUM és realitzar una via alternativa per al trànsit de pas.

¾

Infraestructures en projecte: Actualment existeix el projecte de la variant de Sant Gregori, que
afectarà els nivells sonors del voltant del municipi.
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3.7.3.4. Anàlisi quantitatiu del soroll
Per la realització del mapa de capacitat acústica, la Universitat de Girona va realitzar diferents mesures
per identificar els nivells acústics a Sant Gregori. A continuació s’adjunta una taula on apareixen els dBA
i s’analitzarà el seu valor
Taula 45: Mesures acústiques realitzadesper l’elaboració del Mapa de Capacitat Acústica
Ubicació del punt

dBA

C/Pujada dels lledoners-cantonada-carretera

56,6

Cartellà

53,9

Crta St. Gregori

62,0

Urb. Mas Vilà
Font: Departament de Medi Ambient

53,0

Tal i com s’observa a la taula, 3 dels 4 punts es troben entre 53 i 57 dBA, aquests punts corresponent a
zones totalment residencials i on el trànsit de vehicles no ocasiona grans afeccions acústiques, per
contra existeix la mesura de la carretera de Sant Gregori, on es registren 62 dBA, tal i com es veurà en el
mapa de capacitat acústica aquesta zona es considera una zona amb una alta percepció de soroll.

3.7.4. Mapa de sensibilitat acústica
Tal i com s’ha esmentat amb anterioritat, la proposta del Mapa del Capacitat Acústica del municipi de
Sant Gregori es conseqüència del projecte de final de carrera realitzat per un alumne amb un conveni
entre la Universitat de Girona i l’Ajuntament de Sant Gregori.
A dia d’avui el Pla està aprovat pel Ple de l’Ajuntament i s’ha enviat al departament de Medi Ambient i
Habitatge.
Figura 75: Mapa de capacitat acústica del municipi de Sant Gregori.
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Font: Estudi Acústic de Sant Gregori

Si es fa una lectura del mapa acústic del municipi de Sant Gregori és veu que hi ha una font lineal
clarament delimitada que marca la zonificació de la capacitat acústica. Aquesta és la carretera GI-531,
que entra per la part Est del municipi i surt per la Nord-Oest del municipi, rep el nom d’Avinguda de
Girona. Aquesta via es considerada en un primer tram, fins el carrer Llémena aproximadament, una Zona
C, el que significa que admet una percepció elevada de soroll, ja que no és una zona amb una forta
densitat d’habitatges sinó una zona amb un a elevada concentració de trànsit rodat i on es concentra
gran part dels comerços i serveis del municipi.
Com a zona de sensibilitat acústica moderada apareixent l’últim tram de la GI-531 o Avinguda Girona a la
sortida del municipi i les unions entre la categoria anterior de sensibilitat acústica alta i la baixa, aquesta
última són zones amb una gran densitat de vivendes, és per això que amb aquest rang es troba la
majoria del nucli urbà i els conreus.
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3.8. Residus
3.8.1. Residus municipals. Marc legislatiu
El marc d’actuació en la gestió dels residus municipals a Catalunya s’estableix d’acord amb la Llei
6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus, i el Programa de Gestió dels Residus Municipals a
Catalunya 2001-2006 (PROGREMIC), actualment en revisió.
Aquest programa de gestió preveu la recollida selectiva dels residus municipals, inclosa la matèria
orgànica, i la seva valorització. La Llei obliga als municipis de més de 5.000 habitants a realitzar la
recollida diferenciada de la matèria orgànica i a la implantació del servei de deixalleria.
Els objectius del PROGREMIC (2001-2006) es centren en els següents eixos bàsics:
- Prevenció en la generació de residus.
- Valorització de les fraccions que són aprofitables materialment i energèticament.
- Disposició del rebuig en dipòsit controlat
- Divulgació i comunicació de les mesures de minimització i valorització als ciutadans, empreses i
administració.
- Directrius per a la gestió dels residus comercials considerats com a residu altament valoritzable.
Un dels punts destacats d'aquest programa és la definició de residu municipal d'origen comercial, que en
el conjunt de Catalunya representa com a mínim el 15% dels residus municipals totals. Es recomana
l'establiment de circuits segregats de recollida, així com l’obligació del productor de fer-se càrrec de la
seva gestió. Així mateix preveu desenvolupar un marc normatiu específic per als grans productors
d’aquests residus.
D’altra banda preveu fomentar i recomanar al sector públic l’aplicació de criteris ambientals en la política
de compres, així com l’exigència de consum de productes reciclats en els concursos públics.
L’administració pública, s’estableix, haurà d’adoptar una estratègia de pedagogia activa en aquests eixos
bàsics, per tal de divulgar-los entre la població.
Referent als objectius específics per a valorització de cada tipus de material es preveuen els
percentatges següents, tot i que cada àmbit territorial ha de definir els seus propis objectius de
valorització en els respectius programes comarcals:
Taula 46: Objectius específics de valorització a nivell de Catalunya en el PROGREMIC.
Material
Objectiu 2003
Vidre
60%
Recollida selectiva en
Paper
60%
àrees d’aportació
Envasos lleugers
15%
Piles
50%
Residus Industrials
Recollida
Làmpades de descàrrega
50%
diferenciades o en
Fluorescents
50%
Deixalleria
Frigorífics fora d’ús
75.000 unitats
Recollir selectivament a
Més del 8% del total de
Deixalleria
través de deixalleries
RM generats
Recollida en àrees de
vorera i/o grans
Fracció orgànica
40%
productors
Recollides
diferenciades i/o
Residus comercials
8% de la generació total
gestors autoritzats
particulars
Font: PROGREMIC 2001-2006.
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Objectiu 2006
75%
75%
25%
75%
75%
75%
100.000 unitats
Més del 10% del total
de RM generats
55%
15% de la generació
total
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3.8.1.1 Caracterització dels residus municipals: producció i composició
Figura 76: Generació a Sant Gregori de residus municipals totals

La generació total de residus municipals a
Sant Gregori, ha sofert grans canvis. Les tres
primeres dades denoten una estabilitat en la
producció però és a partir de 2001, quan es
dona un creixement del 25% respecte l’any
anterior.

Tal i com s’observa en la figura, al març de
2005 es va incorporar la recollida de matèria
orgànica al municipi de Sant Gregori. En
aquests 9 mesos es varen recollir un total
de 104,5 tones, pel que es denota que hi ha
hagut una gran acollida per part dels
habitants del municipi.

Vidre

Paper i Cartró

Envasos

1286,0
1200

1000

Tones/any

A l’any 2004 s’arriba a la màxima dada amb
1.297,7 tones de residus municipals totals,
dada que es manté fins l’any 2005.

Rebuig

M.Orgànica

1400
1233,1

1297,7

1296,2

2004

2005

1093,0

846,2

856,3

871,0

1998

1999

2000

800

600

400

200

0
2001

2002

2003

Font: Agencia de Residus de Catalunya

Segons dades de 2005, la producció de rebuig del municipi de Sant Gregori representa aproximadament
un 73,8% mentre que la recollida selectiva és d’un 26,2% aproximadament.
Si es comparen per fraccions, s’observa com el rebuig és la fracció majoritària en les escombraries, tot i
que la recollida selectiva ha anat augmentat any rera any des de la seva implantació, passant del 5,7%
(1998) inicial al 26,2% (2005). Gran part d’aquest augment es deu a la implementació de la matèria
orgànica al març de 2005.
Els residus objecte de recollida selectiva que es generen amb major quantitat (t) són el vidre, seguit del
paper i cartró, i per últim els envasos, degut en part a la relació pes/volum.
Des de l’àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Sant Gregori durant l’any 2005 s’han fet molts
esforços per tal d’animar a la població a separar les escombraries, és per això que la quantitat de rebuig
generat durant el 2005 ha estat la més petita en comparació als darrers 5 anys. Per altra banda, es
manté la quantitat de residus totals produïts, per la qual cosa es detecta un augment de la recollida
selectiva.
D’entre les diferents mesures que ha plantejat l’Ajuntament, s’estudia la possibilitat de reduir la taxa
d’escombraries a totes aquelles famílies que s’esforcen i s’interessen i executen la reducció dels residus
generats. Per altra banda, també l’any 2005 es varen realitzar cursos i sessions informatives per poder
desenvolupar el compostatge casolà.
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A continuació s’adjunta una taula on es pot comparar el percentatge de cada fracció dels residus
municipals en tres nivells territorials: el municipal, el comarcal i a nivell de Catalunya.
Taula 47: Percentatges i comparativa de les fraccions de residus generades el 2005..
Rebuig

Sant Gregori

Cataluny

Paper i Cartró

Envasos

Matèria Orgànica

t

%

t

%

t

%

t

%

t

%

956,60

73,8

91,45

7,0

109,90

8,5

33,60

2,6

104,50

8,1

57.763,78

77,2

3.038,74

4,1

6.679,63

8,9

2.497,41

3,3

4,848,59

6,5

2.781.227,00
76,7
162.374,60
4,5
402.899,90
11,1
72.261,13
2,0
204.793,60
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Consell Comarcal del Gironès i de l’Agència de Residus de Catalunya.

5,6

A nivell de Catalunya, el rebuig és la fracció que representa un major percentatge en pes del total de
residus municipals generats, tal i com succeeix a nivell comarcal i local. Destaca el fet que a nivell local el
percentatge de rebuig és un 2,9% inferior a la mitja de Catalunya i un 3,4% respecte la generació
comarcal.
Referent a la recollida selectiva, la quantitat de residus segregats en el municipi de Sant Gregori és
superior a la mitja comarcal i de Catalunya, excepte en la separació de paper i cartró, en què el
percentatge d’aquesta fracció és major a nivell català en general.
A partir del càlcul de la generació en Kg/persona i dia de les diferents fraccions de residus, s’obté la
gràfica que es mostra a continuació pels tres nivells territorials.
Figura 77: Generació mitjana per habitant. Any 2005

Un habitant de Sant Gregori genera una
mitjana de 1,25 kg/persona i dia, taxa molt
similar a la mitjana del Gironès (1,27
kg/persona i dia), i inferior a la catalana (1,42
kg/habitant i dia). La principal diferència radica
en la generació de rebuig i de paper i cartró,
aquestes són superiors en l’àmbit català que
en el municipi de Sant Gregori i en general la
comarca del Gironès.
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Font: Agencia de Residus de Catalunya

A continuació es mostren dues figures on s’analitza, de forma separada, l’evolució de la producció del
rebuig i dels residus segregables en el municipi de Sant Gregori, per tal d’estudiar les relacions entre
aquests grups.
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Figura 78: Evolució de la generació de rebuig

Figura79 : Evolució de la generació de la fracció segregable
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La producció de rebuig en els tres primers anys que representa la figura és totalment estàtica, es
produeix al voltant de les 800 t, és a partir de l’any 2003 quan aquesta augmenta al voltant del 46% fins
l’any 2003. Les darreres dues dades mostren que, després d’una disminució a l’any 2003 es situa a l’any
2004.amb 1.140 t de rebuig generades. Un any després es registra una disminució del 19,6 % generantse 956,6 tones.
L’evolució de la generació de les fraccions de recollida selectiva en aquests últims cinc anys, ha estat
molt irregular. Per una banda, el comportament del paper i cartró ha mostrat un augment en tot el
període sent més notable en el pas de l’any 2004 a 2005.
Per altra banda, les fraccions de vidre i d’envasos lleugers pateixen comportaments molt irregulars. A
l’any 2004 augmenta la recollida de vidre en un 97,5% respecte l’any anterior, mentre la recollida
d’envasos ho fa amb un creixement del voltant del 250% a l’any 2003 respecte l’any 2002, però un any
després (2004) disminueix fins produir 6 vegades menys que l’any 2003. En la darrera data analitzada,
es registra novament un augment notable en la recollida d’envasos.

3.8.1.2. Anàlisi de la gestió actual del servei de recollida i tractament dels residus
municipals
El municipi de Sant Gregori realitza la recollida de brossa a través del consell Comarcal juntament amb
Aiguaviva, Bescanó, Cervià de Ter i Sant Martí Vell, la resta de municipis del gironès porten una gestió
totalment independent.
El servei de recollida del rebuig o fracció resta, el realitza l’empresa GAR S.L (Gestió Ambiental de
Residus) per concessió administrativa des de l’Ajuntament.
Pel que fa a la recollida selectiva, únicament hi ha gestió per part del Consell Comarcal, que en aquest
cas torna a cedir les competències de la recollida selectiva a l’empresa GAR S.L.
Des de l’Ajuntament de Sant Gregori es decideix la distribució dels contenidors dels municipis. No hi ha
uns criteris concrets basats en paràmetres quantitatius sinó qualitatius, és a dir, allà on es considera que
hi ha un volum de població important i no té suficient cobertura s’instal·len.
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3.8.1.2.1. Rebuig
En el municipi de Sant Gregori hi ha un total de 103 contenidors de rebuig de càrrega convencional,
repartits per tots els carrers del municipi, amb una ràtio de 27 habitants/contenidor de rebuig.
La gestió de rebuig, té com destí final l’abocador de Solius, ubicat dintre del terme municipal de
Llagostera. La taula que es troba a continuació mostra les principals característiques de l’empresa
GAR. S.L encarregada de la recollida, transport i final deposició del rebuig del municipi de Sant Gregori
tal i com s’ha esmentat anteriorment.
Taula 48: Fitxa de caracterització del servei de recollida i transport del rebuig a Sant Gregori
Empresa:

GAR S.L

Servei:

Recollida dels residus de rebuig

Equip:

1 camió compactador amb capacitat de 20m

Freqüència de la recollida:

6 dies a la setmana

Horari de la recollida:

Vespres

Tipus de contenidors:

Rebuig: 100-1100 l

3

- Es desconeix la freqüència de la neteja dels contenidors.
Font: Pla estratègic de Tractament de Residus Municipals en l’àmbit del Gironès

Segons el Pla estratègic de Tractament de Residus Municipals en l’àmbit del Gironès, l’Abocador de
Solius es va crear l’any 1989 com a solució per a la generació de residus dels municipis de la Vall del
Ridaura: Llagostera, Santa Cristina d’Aro, Calonge, Castell-Platja d’Aro i Sant Feliu de Guíxols. El dipòsit
es localitza al terme municipal de Llagostera, en el límit de l’EIN de Cadiretes, i és propietat del Consorci
per a la gestió del Complex de Tractament de Residus de Solius del qual formen part els 5 municipis en
qüestió.
En un inici l’abocador es va posar en funcionament amb una vida útil estimada de 20 anys i amb un vas
de recepció de 1.600.000 m3. La realitat pràctica però ha estat molt diferent i l’any 2002, 13 anys després
de la inauguració, es va haver de clausurar el vas de recepció esmentat per colmatació i es va dur a
terme una ampliació equivalent a 1.150.000 m3 que s’estima tindrà una utilitat de 7 anys. L’any 2005 per
tant es calcula que l’abocador podrà continuar en servei uns 4 anys més.
Durant aquests 15 anys de vida l’abocador de Solius ha rebut els residus d’una cinquantena de municipis
de les comarques del Gironès, el Baix Empordà i la Selva. Això suposa una aportació aproximada d’entre
150.000 i 160.000 t de residus a l’any. Arrel del risc de propera clausura del segon vas d’abocament el
Consorci de Solius està estudiant els mecanismes tècnics i de gestió per prolongar la vida útil de
l’abocador, i malgrat tot no podrà garantir indefinidament la seva disponibilitat per a la recepció de rebuig
de qualsevol municipi.
Una primera actuació duta a terme ha estat la implantació d’una política de preus dissuasoris, que
afavoreixi que els ajuntaments no consorciats busquin noves solucions a la problemàtica de la gestió del
seu rebuig al marge de Solius. Entre els anys 2003 i 2005 s’ha produït un important increment de preus,
passant de 22€/t a 36€/t respectivament, i als quals cal afegir els 10€/t del cànon de deposició establert
per la Generalitat l’any 2004. Així doncs ens trobem que en dos anys el cost d’abocament pels municipis
ha tingut un augment del 100%.
3.8.1.2.2 Recollida selectiva
La recollida selectiva es va instaurar fragmentadament en el municipi de Sant Gregori. L’any 1995 va
començar la recollida de paper i cartró i vidre, i l’any 1996 la recollida d’envasos lleugers. Finalment, a
l’abril de 2005 es va posar en marxa la recollida selectiva de la fracció orgànica.
El nombre de contenidors per a la recollida selectiva en el municipi de Sant Gregori així com la ràtio
d’habitants per contenidor:
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Taula 49 : Contenidors de les fraccions valoritzables. Any 2004.
Ràtio
(Habitants/contenidor)
Vidre
22
129,3
Paper-Cartró
23
123,6
Envasos lleugers
19
149,7
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Consell Comarcal del Gironès
Fracció

Núm. contenidors

En el següent gràfic es mostra l’evolució de la relació de nombre d’habitants per contenidor de recollida
selectiva.
La Diputació de Barcelona estableix un màxim de 500 habitants per contenidor, per aconseguir una
recollida, transport i posterior gestió satisfactòria.
El nombre d’habitants per contenidor de recollida selectiva s’ha anat regulant en el temps, a l’inici de la
recollida selectiva es troba una relació molt elevada però amb el pas dels anys aquesta ha anat
disminuint degut a un augment dels contenidors en proporció a l’augment de població que hi ha hagut en
aquests darrers anys. S’aprecia doncs que el municipi de Sant Gregori compleix la relació establerta per
la Diputació de Barcelona
La distribució dels contenidors de residus en el municipi, respon a la valoració realitzada per l’Ajuntament
de Sant Gregori en quant a diferents factors (disponibilitat d’unitats, densitat de població en la zona,
distància entre contenidors, espai suficient en la via pública i facilitat d’accessos per als camions de
recollida, etc.)
Figura 80: Evolució del nombre d’ habitant per contenidor2004.
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Consell Comarcal i l’Agencia de Residus

Els contenidors de recollida selectiva es troben repartits pels diferents carrers i places, sempre que és
possible, conformant una àrea d’aportació.
A Sant Gregori no existeix cap punt amb contenidors soterrats tot i que puntualment s’ha plantejat la
possible instal·lació, l’actuació no ha tirat endavant pels elevats costos que suposa.
Tal i com succeeixen el cas del rebuig, l’empresa GAR, S.L és l’encarregada de recollir i transportar els
residus objecte de la recollida selectiva a les empreses encarregades de la seva valorització.
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En la següent taula s’indica les característiques de la recollida de les fraccions valoritzables:
Taula 50: Fitxa de caracterització del servei de recollida i transport de les fraccions valoritzables a Sant Gregori
Empresa.

GAR S.L

Servei

Recollida de les fraccions valoritzables

Equip:

2 camions compactadors, un per paper i cartró i l’altre pels envasos lleugers
1 camió sense compactador pel vidre

Freqüència de la recollida:

Variable en funció del nucli

Horari de la recollida:

Vespres

Tipus de contenidors:

Iglús

Font: Pla estratègic de Tractament de Residus Municipals en l’àmbit del Gironès

En la següent taula s’indiquen les empreses encarregades de la valorització dels residus segregats:
Taula 51: Gestió final de la recollida selectiva.
Fracció

Gestor autoritzat

Procediment

Recuperació de vidre mitjançant classificació, trituració,
Vidre
Santos Jorge S.A (Mollet del Vallès)
garbellament i rentat
Selecció envasos, premsat i transferència d’envasos, papercartró i altres.
Paper i Cartró i Planta de triatge de Llagostera, sent
Desballestament mobles i voluminosos, trituració i
envasos
titularitat pròpia de GAR S.L
transferència. Finalment GAR.S.L ven el paper a diferents
recicladors homologats.
Planta Compostatge de Santa
Realització de compost a partir de la recollida de matèria
M. Orgànica
Coloma de Farners
orgànica.
Font: Pla estratègic de Tractament de Residus Municipals en l’àmbit del Gironès

La freqüència de recollida dels residus sòlids urbans (rebuig, vidre, paper i cartró i envasos lleugers) i de
la matèria orgànica en el municipi de Sant Gregori es troba diferenciada segons si és Recollida Selectiva,
aquesta es realitza un cop per setmana o en el cas del rebuig o la matèria orgànica on la freqüència es
major, són dos cops per setmana en els disseminats i tres cops per setmana en el casc urbà.
3.8.1.2.3 Matèria Orgànica
La implantació de la recollida de matèria orgànica en el municipi de Sant Gregori va iniciar-se al mes
d’abril de 2005. Degut a l’escassetat de dades, el seu anàlisi no s’ha incorporat amb la resta de
fraccions. Únicament es pot dir que a l’any 2005 es varen recollir 104,6 tones i els mesos on la recollida
va ser màxima és el que s’observa en la figura següent.
Figura 81: Estacionalitat en la recollida de matèria orgànica 2005.
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El municipi de Sant Gregori té màximes generacions de matèria orgànica durant els mesos de maig a
agost, pot haver un augment del 50% tot i que aquest resultat no és del tot exacte degut a que no es
contemplen les dades corresponents als tres primers mesos.
3.8.1.2.4. Deixalleria i altres recollides
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•

Deixalleria

Fins l’any 2005, a la comarca del Gironès hi havia un total de 5 deixalleries en funcionament en els
municipis de Cassà de la Selva, Celrà, Girona, Llagostera i Salt. D’aquestes 5 deixalleries 2 eren de
gestió directa per part dels ajuntaments: Girona i Llagostera, les 3 restants requeien en el Consell
Comarcal (si bé la seva titularitat és per part dels ajuntaments on es troben ubicades).
Per tipologies de deixalleria, l’única deixalleria de tipus B a la comarca és la de Girona, en tant que única
població que supera els 50.000 habitants; les 4 restants són de tipus A.
Aquestes 5 deixalleries en servei presenten horaris, àrees d’influència, recollides i reglaments diferents.
Així mateix la gestió operativa de la instal·lació es dóna també amb vàries fórmules.
Es va arribar a la situació que hi havia un seguit de municipis que quedaven molt allunyats de qualsevol
de les instal·lacions i es podia considerar que es trobaven fora de l’àrea d’influència de les deixalleries
existents. Per aquest motiu el Consell Comarcal va implantar 5 noves instal·lacions de deixalleria a la
comarca: 1 deixalleria de tipus B al municipi de Sarrià de Ter, 1 deixalleria bàsica al municipi de Sant
Gregori i 3 minideixalleries als nuclis de Sant Martí de Llémena, Sant Jordi Desvalls i Madremanya.
La deixalleria municipal de Sant Gregori va ser inaugurada a finals de 2005, es troba ubicada en el
Polígon Industrial Joeria Centre, direcció Cartellà, és gestionada per l’empresa TIRGI i fa un horari
d’atenció al client de 10 a 14 hores i de 16 a 20 hores els divendres i dissabtes.
Referent al reglament de funcionament de les deixalleries convé destacar que totes les instal·lacions
permeten l’accés a comerços i petites empreses. Així mateix és habitual l’establiment de les quantitats
màximes autoritzades de determinades fraccions, així com alguns procediments de pretractament i
desballestament de residus per a la potenciació de la recuperació de materials; la possibilitat dels usuaris
de retirar i aprofitar els objectes amb valor d’ús.
La deixalleria de Sant Gregori es troba en funcionament des de setembre de 2005, a continuació es
mostra una figura amb les quantitats abocades des de la seva inauguració.
Figura 82: Tipologia i percentatge de residus arribats a la deixalleria de Sant Gregori 2005
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Font: Consell Comarcal del Gironès

Són les runes i restes de construcció els residus més nombrosos que arriben a la deixalleria municipal de
Sant Gregori representat un 59%, en menor quantitat s’hi troba la ferralla i els elements elèctrics o
electrònics amb un 13 i un 15% respectivament.
A continuació s’ajunta una taula, on apareixen tots els gestors autoritzats per la Generalitat de Catalunya,
que s’encarreguen de la gestió de les diferents fraccions, transportats per GAR S.L o pels propis
ciutadans, que arriben a la deixalleria:
Taula 52: Gestors autoritzats.
Material
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Ferralla electrònica
Fusta
Pneumàtics
Vidre pla
Fluorescents/bombetes
Runa
Voluminosos
Envasos
Ferralla
Roba
Poda
Bateries
Productes especials
(dissolvent. pintura…)
Frigorífics
Paper/cartró
Oli vegetal
Oli mineral

ELECTRORECYCLING,S.A
RECUPERACIONS BUSQUETS.S.L
NEGRELL RESIDUS,S.L
SANTOS JORGE
PILAGEST,S.L
MONTASPRE
SOLIUS
PLANTA DE CELRÀ (TIRGI)
RECU 9
HUMANA
BORES PROFESIONAL,S.A
OXIVOLT,S.L
UTE MONTMELO
PLANTA DE PONT DE VILOMARA
VILAR VITA
F.ESPINOSA
CATOR

Font: Pla estratègic de Tractament de Residus Municipals en l’àmbit del Gironèsç

• Deixalleria mòbil
En el municipi de Sant Gregori no hi ha hagut servei de deixalleria mòbil sinó com s’ha dit abans els
usuaris s’havien de traslladar fins la deixalleria de Salt, abans de construir la deixalleria municipal.
Altres recollides

Trastos vells i altres mobles: La recollida
selectiva de mobles i trastos vells és un servei de
recollida domiciliària, porta a porta, de
voluminosos de fusta, ferro o qualsevol altre
material, com ara aparells domèstics, trastos i
altres objectes de gran volum.
Segons informació del Consell Comarcal, la
recollida de residus voluminosos o trastos vells al
municipi de Sant Gregori es realitza dos cops al
mes i un cop més cada dos mesos, solen ser el
1r, 3r i 4t dimecres els mesos que es fan els 3
serveis.

Figura 83: Evolució de la recollida de residus voluminosos
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Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge

Piles: Hi ha diferents punts per tot el municipi on es poden abocar les piles gastades, aquests es troben
a l’Ajuntament, Escola Municipal, Consultori mèdic, Deixalleria municipal, al pàrking ubicat al carrer
Llémena i en les interseccions entre el carrer Montseny i el carrer Baix i el carrer Mas Vila al trobar-se
amb el carrer Sant Grau. No es disposen dades de la recollida de piles als diferents punts del municipi de
Sant Gregori.
3.8.1.2.5. Valoració dels percentatges de recuperació i gestió de la recollida selectiva
A continuació s’analitza l’assoliment dels objectius del programa PROGREMIC en el municipi de Sant
Gregori des de la seva entrada en vigor el 2001 fins al 2003, que correspon a la primera etapa. Pel què
fa a la segona etapa, fins al 2006, però aquesta no és possible analitzar-la, i per tant es farà una
aproximació pel 2005 per manca de dades publicades.
En el municipi de Sant Gregori al 2003 es van produir 1.233,1 t de residus sòlids urbans (vidre, papercartró, envasos, matèria orgànica i rebuig), dels quals es va recuperar un 13,5%. El 2004 aquest
percentatge disminueix en un 1,5%. Aquesta disminució prové d’una forta caiguda en la recollida
d’envasos referent a l’any 2003.
Per comparar els percentatges recuperats de cada fracció a Sant Gregori, seria necessari conèixer la
quantitat de residus que es generen a Sant Gregori, per tipus. Però com que en el municipi no s’ha fet
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cap estudi sobre la composició de la bossa d’escombraries, s’ha utilitzat les quantitats produïdes segons
la bossa d’escombraries tipus segons l’Agència de Residus de Catalunya. Es tracta dels percentatges
mitjans a Catalunya d’una bossa de deixalles domèstica segons les fraccions que s’hi poden trobar. Les
quantitats però poden variar segons la tipologia de població (rural/urbana) ja que depèn molt dels hàbits
de consum de cadascú.
En la següent taula es mostra el percentatge per tipus de residus d’una bossa de deixalles domèstica, i
es calcula i es calcula per Sant Gregori, en funció del total de residus generats, quina quantitat de
residus es genera, per tipus:
Taula 53 : Composició bossa tipus a Sant Gregori
Bossa tipus a Catalunya
Quantitat residus Sant Gregori (t)
Tipus residu
(%)
2003
2004
Vidre
8
98,6
103,7
Paper i Cartró
21
258,9
272,2
Envasos lleugers
21
258,9
272,2
Matèria Orgànica
38
468,6
492,5
Altres
12
148,0
155,5
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Agència de Residus de Catalunya.

Un cop estimada la composició de la bossa d’escombreries de Sant Gregori, s’analitza el grau
d’assoliment dels objectius de recollida de les fraccions valoritzables establerts pel PROGREMIC.
Figura 84: Comparació entre objectius del PROGREMIC i dades reals de recuperació a Sant Gregori
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Consell Comarcal i PROGREMIC.

Tal i com s’observa en les anteriors figures, el municipi de Sant Gregori en general no ha assolit pel 2003
els objectius marcats pel PROGREMIC, únicament la recollida d’envasos lleugers amb una recollida del
23% ha estat per sobre de l’objectiu situat en el 15%.
Pel què fa als objectius marcats pel PROGREMIC pel 2006, aquests s’han comparat amb dades de l’any
2005 ja que són les dades complertes més actualitzades de les quals es disposa. Es mostra com la
recollida de la fracció de vidre és aproximadament un 13% més elevada que els objectius establerts,
mentre que a diferència de l’any 2003, hi ha hagut una gran davallada en la recollida dels envasos que fa
que s’estigui molt lluny de complir els objectius futurs.
S’ha de dir que la fracció de matèria orgànica ha de ser superior a la que es mostra en la figura, aquest
fet és degut que la seva implantació va ser a l’abril de 2005 i no hi ha dades d’un any complert, però
aquestes dades ajuden a aproximar el resultat.

3.8.2. Neteja viària
El servei de neteja viària és un altre servei que ofereix el Consell Comarcal a 15 dels municipis que hi ha
en tota la comarca del Gironès. Al municipi de Sant Gregori aquest servei es dóna 2 cops al mes més 1
cada dos mesos, solen ser el 1r, 3r i 4t dimecres de cada més.
L’equip del qual disposa el Consell Comarcal és de 6 operaris amb dos camions amb cisterna d’aigua.
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3.8.3. Runes i residus de la construcció
3.8.3.1. Marc legal
El juliol de 1997 es va aprovar l’ordenança que regula la gestió controlada de terres, enderrocs, runes i
residus de la construcció i segons la qual en qualsevol sol·licitud de llicència d’obres o enderroc caldrà
adjuntar la documentació que acrediti el volum de residus, les seves característiques i destí previst.
Per altra banda, per volums de runa poc considerable l’Ajuntament també disposa d’un contenidor situat
a l’entrada de la depuradora. A més, des de finals del 1995 està en funcionament el servei de recollida
de runa a domicili mitjançant sacs d’1m3 de capacitat que es poden adquirir a l’Ajuntament i trucant al
número de telèfon imprès al mateix sac, el servei de recollida domiciliària el passa a recollir i el transporta
fins l’abocador controlat. Tanmateix té més èxit la recollida de runes a partir del contenidor, que és
gratuït.

3.8.4. Residus industrials

Segons el Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre
procediments de gestió de residus, estan obligades
a estar inscrites com a productores i a fer la
Declaració anual de residus industrials (DARI) totes
aquelles empreses que realitzen una activitat
industrial i tenen processos de fabricació. En canvi,
les empreses de serveis i/o comerços no han
d’estar inscrites ni han de fer la DARI.

Figura 85: Evolució en el registre d’empreses productores de
residus. Període 1984-2005
14

12

10
Nº d'empreses

Segons les dades de l’Agència de Residus de
Catalunya, en el municipi de Sant Gregori hi ha 12
activitats donades d’alta com a productors de
residus d’entre les 20 empreses industrials (IAE
2002). Segons la mateixa font no hi ha cap gestor
autoritzat a Sant Gregori que es faci càrrec de la
eliminació d’aquesta tipologia de residus.
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Font: Agència de Residus de Catalunya.

En la figura es pot veure l’evolució de les empreses de
Sant Gregori registrades anualment. Destaca l’any
2001 com l’any amb el màxim nombre d’empreses
productores de residus, amb un total de 13. Un any
després disminueix fins 11 per estabilitzar-se a l’any
2003 amb 12 empreses fins l’actualitat.

Figura 84: Evolució dels residus industrials generats a Sant
Gregori. Període 2000-2004
Residus Especials

Residus Inerts

Residus No Especials

Totals Gironès
200.000

2500

195.000
190.000

2000

185.000
Tones/any

El municipi de Sant Gregori únicament concentra el
2,5% dels productors de residus industrials que
s’han donat d’alta a la comarca del Gironès. A la
figura de la dreta es pot veure l’evolució des de l’any
2000 referent a la producció de residus industrials.

8
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La major part dels residus generats a Sant Gregori
(90% aproximadament) són no especials, des de
l’entrada en vigor del nou catàleg de residus (1 de
0
2000
2001
2002
2003
2004
gener del 2002), de manera que es va modificar la
Font: Elaboració pròpia a patir de dades de l’Agència
Classificació de Residus, passant de les tres classes
de Residus de Catalunya.
(Inerts, No Especials i Especials) a només dues classes, Perillosos
i No perillosos, que en alguns casos
són assimilables als Especials i No especials de l’anterior nomenclatura.

Mentre que la comarca mostra un continu creixement des de l’any 2000 d’aproximadament del 16%, el
municipi de Sant Gregori ha tingut petites variacions on la producció ha caigut al voltant del 30% com en
l’any 2004 respecte l’any anterior. En aquest mateix any. els residus produïts en el municipi de Sant
Gregori únicament representen un 1% dels totals produïts a la comarca.
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Figura 85: Evolució dels residus industrials generats a Sant
Gregori en funció del nombre de productors de residus industrials.

La producció de residus industrials per
empresa és el que s’aprecia en la figura de la
dreta. L’any 2003, va ser l’any on es van
generar més residus, amb 212 t/empresa, un
any després aquesta dada va disminuir en un
30%.
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Font: Elaboració pròpia a patir de dades de l’Agència
de Residus de Catalunya.

En la següent taula es mostren les diferents tipologies de residus industrials generats a Sant Gregori i la
seva evolució en el període 1998-2004.
Taula 54: Tipologia de residus declarats a Sant Gregori (2000-2004)
2000 (t)

2001 (t)

2002 (t)

2003 (t)

2004 (t)

Residus oliosos (olis, greixos i hidrocarburs)

48

36

63

0

0

Residus de descontaminació

0

8

25

100

0

Residus de combustió

0

0

10

43

38

Llots de depuració
Productes caducats i restes de fabricació
orgànics

0

0

7

29

48

12

12

6

6

0

Residus animals

1.152

1.469

1.364

1.393

1.177

Residus vegetals

95

26

19

20

87

Plàstics

0

0

0

0

1

Metalls

35

13

30

17

79

Productes minerals i ceràmics

0

0

34

140

0

Envasos industrials

75

160

174

365

45

Varis

713

773

571

430

477

2.129

2.498

2.304

2.542

1.952

TOTAL
Font: Elaboració pròpia. Agència de Residus de Catalunya.

Tal i com es mostra en la taula anterior, són els residus animals els més nombrosos, representen un
60,3% del total amb data de 2004. A continuació s’hi troba el conjunt de varis que consta de diversos
residus industrials en menor quantitat, aquests únicament representen un 2,5% del total.
Com a dades significatives es troben en referència l’any 2003 disminucions molt sobtades com és en el
cas dels residus de descontaminació que han passat de generar 100 t (2003) a no generar-ne cap l’any
2004, igual que suceeix amb els productes minerals i ceràmics. Una davallada també important ha estat
pels envasos industrials, aquests s’han reduït set vegades el seu valor d’un any per l’altre.
Els tractaments més emprats per tal d’eliminar o valoritzar els residus, és la valorització externa,
tractament del residu per una empresa externa, amb un 64% a l’any 2004, seguit de la deposició
controlada a l’abocador, amb un 20% a l’any 2004.
Taula 55: Principals tractaments en els residus industrials de Sant Gregori (2000-2005)
2000 (t)
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2001 (t)

2002 (t)
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2003 (t)

2004 (t)

Valorització en origen

94

12

10

10

6

1.210

2.339

1.578

1.578

1.248

Subproducte

0

9

0

0

0

Emmagatzematge

3

3

11

11

Fisicoquímic-biològic-depuradora

42

36

7

7

48

Deposició controlada

766

76

629

629

393

Gestió no especificada

13

21

69

69

256

2.129

2.498

2.304

2.304

1.952

Valorització externa

TOTAL

Font: Elaboració pròpia. Agència de Residus de Catalunya.

3.8.5. Residus sanitaris
3.8.5.1. Caracterització dels residus sanitaris (composició i producció)
La Generalitat de Catalunya té classificats els residus sanitaris segons els seu grau de perillositat en:

•

Grup I: especials o no inerts, no plantegen exigències especials per la seva gestió.

•

Grup II: especials o no inerts, no plantegen exigències especials per la seva gestió fora del centre,
però dins del centre poden ser de risc per malalts amb poques defenses immunològiques.

•

Grup III: requereixen adopció de mesures de prevenció, atès que poden generar un risc per la salut
de les persones.
- Residus sanitaris infecciosos.
- Sang i hemoderivats en forma líquida.
- Agulles i materials punyents i tallants usats.
- Vacunes vives i atenuades i cultius d’agents infecciosos.

•

Grup IV: residus especials no inclosos dins del Grup III, amb normatives pròpies com poden ser els
medicaments caducats, restes de substàncies químiques, els residus industrials i altres.

També són residus sanitaris tots aquells generats en clíniques dentals, clíniques veterinàries o els
generats dins del cementiri municipal, aquests segueixen la mateixa normativa que els residus sanitaris
generats en els Centres d’ Atenció Primària, Hospitals o mútues privades.
En el registre de productors sanitaris de la Generalitat de Catalunya, apareixen dins del municipi de Sant
Gregori una clínica veterinària , un cementiri municipal i tres clíniques dentals. Aquestes activitats estan
obligades a inscriure’s però no tenen l’obligació de realitzar una declaració de residus com passa amb
les altres activitats, és per això que des de l’Administració no es disposa de quantitats generades
d’aquests residus.

3.8.5.2. Marc Legislatiu
Aquesta classificació té el seu origen en diferents normatives com són:
- Decret 27/1999, de 9 de febrer, de la gestió de residus sanitaris.
- Decret 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el
Catàleg de residus de Catalunya.
- Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus.
Les empreses autoritzades per l’Agència de Residus pel tractament de residus sanitaris dels grups III i IV
són:
CONSENUR
Av de les Puntes s/n Constantí (Tarragona)
Codi de gestor: E-62.94
ECOCLINIC
Hospital General de Catalunya. C/Gomera 8190 Sant Cugat del Vallès (Vallès Oriental)
Codi de gestor: E-63.94.
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3.8.5.2. Anàlisi de la gestió actual
En el municipi de Sant Gregori hi ha un consultori mèdic on es desplaça freqüentment el metge del
centre d’Atenció Primària Doctor Joan Vilaplana ubicat en el nucli de Taialà, de tal manera que la gestió
dels residus sanitaris es fa conjuntament.
En el Centre d’Atenció Primària anomenat Doctor Joan Vilaplana, primerament es classifiquen els
residus en els grups establerts per la normativa i és l’empresa gestora Consenur la encarregada de
recollir els residus amb una freqüència aproximada d’ un cop al mes. Es buiden els contenidors i es
substitueixen per uns de nous.
No es disposa de la quantitat de residus sanitaris generats a Sant Gregori.

3.8.6. Residus ramaders
3.8.6.2. Caracterització volumètrica i qualitativa dels residus ramaders
Sant Gregori, és un municipi de tradició agrícola i ramadera (veure apartat 4.4. Sector primari). Els
residus ramaders generats exigeixen una gestió i un control adequat.
Per tal de conèixer les quantitats de purins generats pel bestiar que es cria en les diverses explotacions,
es fan servir dades estàndards de la generació de nitrogen del Departament d’agricultura, ramaderia i
pesca, tenint amb compte la finalitat de la cria (per exemple el sector cabrum si la majoria de caps són
per sacrifici, el temps de vida del animal és menor de tal manera que generarà menys quantitat de
femtes que si en canvi es destina per reproducció).
Taula 56x: Producció de purins per espècies ramaderes 2006.
Nombre de caps

KgN/plaça*any

Total (Kg N/any)

Boví (animals d’1 a 4 mesos)

Espècie

1070

7,7

8.239,0

Oví reproducció

375

9

3.375,0

4

2,4

9,6

Porcins

5909

7,25

42.840,3

Aviram

137627

0,5

68.813,5

325

4,3

1.397,5

Cabrum (sacrifici)

Conilles (mares)

Equins
9
63,8
Font: Institut d’Estadística de Catalunya i Departament d’Agricultura Ramaderia i Pesca.

574,2

Figura 86: Generació de purins per tipus de ramaderia 2006.

La major quantitat de residus prové del sector aviram,
representen aproximadament un 55% del Nitrogen
alliberat, degut a que és l’espècie amb un nombre major
de caps que es pot trobar en el municipi. Seguidament
amb un 34% apareix el sector porcí. La resta d’espècies
són minoritàries, sumen conjuntament el 10% de la
producció de Nitrogen

Equins Boví (animals d’1 a
4 mesos)
0,5%
6,6%
Conilles (mares)
1,1%

Aviram
54,9%

Boví
(animals d’1 a 4
mesos)
2,7%
Cabrum (sacrifici)
0,0%

Porcins
34,2%

Font: Institut d’Estadística de Catalunya i Departament

d’Agricultura, Ramaderia i Pesca.
3.8.6.3. Sistemes de gestió dels residus ramaders

El consell comarcal del Gironès compta amb una Pla de gestió municipal de residus ramaders que dóna
cobertura a tots els municipis de la comarca i al qual Sant Gregori es troba subjecte.

3.8.7. Abocaments incontrolats
Puntualment apareixen petits abocaments incontrolats que des de l’Ajuntament s’encarreguen d’eliminar.
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3.8.8 Balanç de Residus

RESIDUS MUNICIPALS
1.307,4 t

Recollida Selectiva
350,8 t

Rebuig
(956,6 t)

RECOLLIDA SELECTIVA
339,4 t

VIDRE

PAPER I
CARTRÓ

ENVASOS

22 cont
129,6
kg/cont
(91,4 t)

23 cont
123,7
kg/cont
(109,9 t)

19 cont
149,7
kg/cont
(33,6 t)

GAR S.L

Abocador
Solius
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RECOLLIDA SELECTIVA (Deixalleria Municipal)
11,3 t

MATÈRIA
ORGÀNICA

Volumi
nosos

Paper i
Cartró

Ferralla

Runa

Plàstic

0,6 t

0,6 t

1,7 t

6,8 t

0,15 t

Planta de
Llagostera

Planta de
Llagostera
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1,5 t

(104,5 t)

GAR S.L

Santos
Jorge S.L

Electrònica

GAR S.L

Planta
Compostatge de
Santa Coloma de
Farnes

Abocador Solius

Planta
de
Llagostera

Recuperació
Masnou

Montasp
re

Planta
de Llagostera

Electror

3.8.8.1 Residus Industrials

RESIDUS INDUSTRIALS (2004)
(1.952 t)

R. No Especials
(1.933 t)

R. Especials
(19 t)

Valorització Externa = 19 t

Valorització origen = 6 t
Valorització externa = 1.230 t
Tract.F-Q (depuració) = 48 t
Deposició controlada = 393 t
Gestió no especificada = 256 t

3.8.8.2. Residus Sanitaris

RESIDUS SANITARIS

GRUP I

GRUP II

GRUP III

GRUP IV
1 cont. 1 l
1 cont. 5 l
6 cont. 10l

ASSIMILABLES A
URBANS

ESTERILITZACIÓ
+ TRITURACIÓ

INCINERACIÓ

ABOCADOR /
RECUPERACIÓ
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3.8.8.4. Residus Ramaders
Explotacions
agrícola-ramaderes
(1999)

Producció
fems / any
125,2(t)

Producció
residus agrícoles

Utilització com
adob (Gestió)

146

Agenda 21 local de Sant Gregori
Document I: Memòria descriptiva de la situació actual

3. Aspectes de sostenibilitat ambiental

Abocador

3.9. Estructura energètica
L’energia és un recurs que depèn de l’activitat que desenvolupa un municipi, de la mobilitat dels seus
habitants del mateix i dels pobles de l’entorn.
Actualment, l’energia utilitzada prové principalment de recursos no renovables com són la benzina, el
gas-oil, el gas natural, el propà i el butà. Però darrerament, s’ha iniciat la utilització d’energies renovables
com és la solar o l’eòlica.
La voluntat d’aconseguir un estalvi de recursos i una utilització dels recursos més sostenibles per a la
protecció del medi ambient, són les raons que impulsen tant a les empreses com a l’Administració la
realització d’auditories energètiques i projectes d’optimització d’energia. Aquests estudis són l’inici per tal
d’aconseguir una millor utilització dels recursos i desenvolupar noves fonts d’energia poc contaminants
i/o renovables.
A continuació, es mostra una taula amb els principals factors de conversió emprats per realitzar els
diferents càlculs i canvis d’unitats:
Taula 57: Factors de conversió
Font d’energia
Factors de conversió
Electricitat
1 tep=11.600 kWh
Gas natural
7
1 tep=10 Kcal
(metà)
GLP (butà i
propà)

7

1 tep=10 Kcal

1.000 kcal/tèrmia

10.000 kcal/kg GN

9.300 kcal/m

3

3

11.300 kcal/kg GLP

1 tep=1.150 l gas-oil
1 tep=1.250 l gasolina
1 tep=1.240 l fuel-oil
Font: Diputació de Barcelona.
CL (gas-oils i
gasolines)

1 kWh=860 kcal

10.350 Kcal/kg gasoil
10.700 kcal./kg gasolina
9.600 kcal/kg fuel-oil

23.200 kcal/m propà
3
28.700 kcal/m butà
0,84 kg/l gas-oil
0,75 kg/l gasolina
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3

2,09 kg/m propà
3

2,60 kg/m - butà
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3.9.1. Inventari d’infraestructures energètiques
3.9.1.1. Infraestructures de generació
3.9.1.1.1.

Centrals hidroelèctriques

El municipi de Sant Gregori compta amb molts cursos fluvials dintre del seu terme municipal, es tracta del
riu Ter, la riera de Llémena i varis torrents amb menys quantitat d’aigua. Tot i comptar amb força
recursos hídrics no hi ha cap central hidroelèctrica que aprofiti el cabal d’aquests cursos per generar
energia elèctrica.

3.9.1.2. Infraestructures de transport i distribució
3.9.1.2.1. Línies elèctriques
A continuació es descriuen les línies elèctriques presents a Sant Gregori classificant-les en funció de la
tensió nominal (kV) segons estableix el Reglament de línies elèctriques aèries d’alta tensió.
Es consideren línies elèctriques d’alta tensió aquelles amb una tensió nominal superior a 66 kV, les de
mitja tensió són aquelles de tensió nominal compresa entre 66 i 30 kV, ambdós inclosos, i les de baixa
tensió són aquelles amb una tensió nominal inferior a 30 kV.
Figura 87 : Xarxa elèctrica d’alta tensió.

A la figura de la dreta s’observa les diferents línies
d’alta tensió que tenen el seu pas pel municipi de
Sant Gregori, diferenciades pel voltatge que
transporta cadascuna:

Canet d'Adri

- 110 kv: travessa el municipi de Sud a Nord-Est.
- 132 kv: té el seu pas des del Nord-Oest i s’allunya
pel sud del municipi.
- 220 Kv: travessa el municipi de Sud-Oest fins
Nord-Est.
A totes aquestes línies que travessen el municipi
s’hi suma la possibilitat de que la línia de Molt Alta
Tensió que actualment es troba en projecte, amb
l’objectiu d’unir l’estat espanyol i França,
probablement tingui el seu pas també pel municipi
de Sant Gregori.

Sant Martí de Llémena

Sant Gregori

Llegenda
Línies elèctriques
voltatge (kV)
110
132
220

´

0 250500 1.000 1.500
Meters

Font: Elaboració pròpia a partir de la cartografia de l’ICC.

Per tal de que arribi el subministrament d’energia elèctrica, l’alta tensió passa a mitjana tensió i aquesta
finalment fins baixa tensió que són els 220V que arriben a totes les llars. El pas de la mitjana tensió a la
baixa tensió es fa mitjançant estacions transformadores. Al municipi de Sant Gregori hi ha un total de 10
estacions transformadores, 7 de les quals es troben dins del nucli urbà de Sant Gregori i les dues
restants es troben al nucli agregat de Ginestar i Constantins.
Una de les problemàtiques a l’entorn de les línies elèctriques aèries d’alta tensió són els camps
electromagnètics generats. Els camp electromagnètics es generen a partir de la circulació de corrent
elèctric per un conductor. En el cas de les línies elèctriques, el camp electromagnètic generat és major al
centre de la línia i disminueix a mesura que s’apropa a les torres elèctriques. El camp electromagnètic
generat també depèn del tipus de la torre, és a dir, les de torres alineades presenten un camp de
dimensions menors a les que no ho estan, i del tipus de conductors.
A l’ hora de la posada en servei i explotació de les línies elèctriques, cal tenir en compte les distàncies de
seguretat a respectar amb els edificis, el terra i la vegetació. Aquestes distàncies estan regulades a
través del Decret 3151/1968 de 28 de novembre, el Reglament de línies elèctriques aèries d’alta tensió.
(BOE núm. 311, de 27 de desembre de 1968), el qual regula les prescripcions tècniques que han de
complir les línies elèctriques aèries d’alta tensió.
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Quan les línies elèctriques creuen zones de bosc o zones arbrades cal establir una zona de tala a
ambdós costats de la línia, tenint en compte les condicions més desfavorables, per evitar possibles
incendis o contactes amb branques que causin una interrupció del servei. A més, cal realitzar un
manteniment per assegurar que les condicions de seguretat persisteixin amb el temps.
Pel què fa a la distància a edificis, construccions i zones urbanes, el present reglament regula sota
quines condicions està permès que línies aèries d’alta tensió les creuin. Per aquelles zones accessibles
a les persones (terrasses), estableix una distància mínima de 5 metres, i per les no accessibles (teulats)
la distància mínima de seguretat es redueix a 4 metres.
3.9.1.2.2. Xarxa de distribució de gas canalitzat
El gas natural és distribuït al nucli urbà del poble de Sant Gregori. La distribució es realitza mitjançant
canonades subterrànies de polietilè (MP). Tot el centre urbà està connectat a la xarxa en un pla inicial i
posteriorment mitjançant Plans Especials s’ha realitzat la connexió del que es coneix com el sector de
Ponent i el sector La Torre.
3.9.1.2.3. Distribució de gasos liquats del petroli (GLP: butà i propà)
La principal companyia distribuïdora de GLP a Sant Gregori és Adrià Butà, S.L., la qual realitza el
subministrament de butà mitjançant bombones de 11 kg i propà mitjançant bombones de 12,5 kg o de 35
kg en funció de si el seu destinatari és de tipus domèstic-comercial o industrial, respectivament.
3.9.1.2.4. Estacions de distribució de combustibles líquids (CL)
En el municipi de Sant Gregori hi ha una estació de servei, ubicada carretera GI-531 justament abans de
l’entrada al nucli urbà de Sant Gregori.
3.9.1.2.5. Telefonia mòbil
En aquest apartat es fa esment a les antenes de telefonia mòbil ja que, tot i no ser exactament una font
energètica, es tracta d’una font de radiació electromagnètica.
A la Vall de Llémena es troben ubicades 4 antenes de telefonia mòbil, però dins del terme municipal de
Sant Gregori hi ha 1 antena de telefonia mòbil, que opera únicament amb una companyia , tal i com es
mostra en la següent taula:
Taula 58: Antenes de telefonia mòbil a Sant Gregori
Ubicació
Titular
Zona Bruguera
Torre Amena
Amena

Operadores

Font: Ajuntament de Sant Gregori

En els darrers anys les antenes de telefonia mòbil s’han expandit a un ritme considerable, amb la
conseqüent incidència sobre l’entorn.
El Govern de la Generalitat amb el Decret 148/2001, de 29 de maig, d’ordenació ambiental de les
instal·lacions de telefonia mòbil, pren l’objectiu d’ordenar la implantació de les instal·lacions de
radiocomunicació, harmonitzant l’interès públic de la seva extensió i cobertura amb la prevenció i control
del medi ambient.
Pel que fa a les demarcacions no urbanes, l’esmentat Decret 148/2001, de 29 de maig, preveu que la
proposta d’ordenació ambiental dels emplaçaments la durà a terme una Comissió Tècnica adscrita al
Departament de Medi Ambient i Habitatge la qual, en els processos d’ordenació ambiental, haurà de
donar tràmit d’audiència a tots les operadores d’infraestructures de radiocomunicacions així com als ens
locals en què es proposa que s’emplacin les instal·lacions.
En compliment d’aquesta obligació, la Comissió Tècnica encarregada de formular la proposta
d’ordenació ambiental dels emplaçaments de les instal·lacions de telefonia mòbil i altres instal·lacions de
radiocomunicació, ha acordat realitzar l’esmentada ordenació a nivell comarcal.
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En aquesta proposta d’ordenació s’han creat les APIRs (Àrea Programada d’Instal·lacions de
Radiocomunicació) de la comarca, que són les diferents àrees proposades per a la implantació
d’infraestructures de radiocomunicació amb telefonia mòbil, i en els quals es pretén fomentar la
compartició, quan sigui tècnica i econòmicament viable, o si més no la concentració d’aquestes
infraestructures.

3.9.2. Instal·lacions de cogeneració termoelèctrica
Una planta de cogeneració permet produir conjuntament calor i electricitat. Gràcies a que aquest sistema
permet aprofitar ambdues formes d’energia, el seu rendiment és molt superior i a més suposa un estalvi
energètic.
A Catalunya existeixen més de 200 plantes de cogeneració les quals produeixen el 20% de l’electricitat
de Catalunya.
Segons la informació facilitada per l’Institut Català d’Energia, no existeix cap instal·lació de cogeneració
en règim especial en el municipi de Sant Gregori.

3.9.3. Fonts i consums d’energia. Consum total i per sectors
L’energia consumida a Sant Gregori es genera a partir de recursos renovables i no renovables, essent
aquests darrers la principal font energètica.
Tenint en compte els diferents consums energètics analitzats al municipi es pot calcular una aproximació
sobre quin és el consum total d’energia de Sant Gregori. Per tal de comparar i agrupar dades, s’utilitza
una unitat d’energia comuna, els tep (tones equivalents de petroli).

3.9.3.1. Gas natural
Sant Gregori disposa d’una xarxa de distribució de gas natural des de l’any 1994. La companyia Gas
Natural SDG, S.A. és qui principalment subministra el combustible al nucli urbà, tot i que des de
començaments de 2003 existeix el que s’anomena mercat lliure, pel que més empreses energètiques
poden distribuir gas natural.
El nombre d’abonats és de 499, segons dades de 2004, principalment per ús domèstic i del petit comerç
ja que no compta amb molts usuaris per motiu industrial.
El consum anual de gas natural a Sant Gregori
segons dades del 2004, és de 8.176 Milers de
Kwh. En la següent figura es mostra l’evolució
del consum total de gas des de l’última dada
disponible, 1999.

Domèstic i petit comercial

Industrial i gran comercial

9.000
8.000
7.000

Milers de Kwh

El consum de gas natural s’ha incrementat de
forma considerable des de l’any 1999, ja que
en tan sols 6 anys, el nombre d’abonats ha
augmentat en un 64%.

Figura 88: Evolució del consum de gas natural a Sant
Gregori. Període 1999-2004.

Concretament, s’ha passat d’un consum de
5.147 milers de kWh l’any 1999 a 8.179 milers
de kWh l’any 2004, un 60% més.
En aquests set anys, s’ha registrat un mínim
de consum a l’any 2001 però que s’ha anat
recuperant fins arribar al consum de 2004, com a
consum màxim.

6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
1999

2000

2001

2002

2003

2004

Font: Gas Natural SDG, S.A.

El consum de gas natural de Sant Gregori de l’any 2004 en el sector domèstic i petit comerciant és de
563,8 tep, és a dir, cada habitant consumeix 0,21 teps anuals.
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Tal com es mostra en el gràfic, l’increment anual del
consum de gas natural en el sector domèstic i del
petit comerç no és proporcional a l’evolució de la
població, tal i com ho mostra la línia creixent de
l’evolució del consum per habitant. Així doncs,
mentre que la població ha augmentat en un 18,2%
aproximadament, el consum de gas natural ha
crescut en un ritme més elevat, al voltant del 34,2%.

Figura 89: Evolució del consum de gas natural d’ús domèstic i
petit comerciant per nombre d’habitants a Sant Gregori.
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Font: Gas Natural SDG, S.A.

Pel que fa al consum industrial s’ha passat de 262,7 (1999) milers de kWh, a1.622,8 (2004), és a dir, el
sector industrial a 1999 representava el 5,6% del consum de gas natural total mentre que a l’any 2004,
aquest pes ha augmentat fins representar aproximadament el 20%. A partir de l’any 2003, amb l’entrada
del mercat lliure part de la facturació del consum industrial a Sant Gregori es realitza a terceres
companyies, que en el cas de Sant Gregori pertanyen al mateix grup de Gas Natural. A l’any 2004, la
totalitat del consum industrial de gas natural correspon al mercat lliure.

3.9.3.2. Electricitat
La xarxa de distribució en mitja tensió al municipi de Sant Gregori és propietat majoritàriament de la
companyia Fecsa-Endesa, tot i que en menor mesura també opera l’elèctrica Bages.
En aquest anàlisi únicament es podrà comparar l’evolució del consum d’energia elèctrica de la
companyia Fecsa-Endesa, de l’any 2000 a l’any 2003. Únicament s’ha utilitzat la informació referida a
Fecsa Endesa degut a que de l’elèctrica Bages sol es disposen de dades de consum de 2005.
Figura 91: Evolució del consum elèctric per sectors,
període 2000-2003

Figura 90: Evolució del consum elèctric, període 20002003
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Fecsa-Endesa

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Fecsa-Endesa
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Les dues figures anteriors mostren l’evolució del consum d’electricitat al municipi de Sant Gregori. En
termes generals es denota un augment del consum des de l’any 2000 al 2003 al voltant del 28,4%.
Aquest, tal i com mostra la figura de la dreta, per un augment del consum en el sector domèstic (33,5%)
mentre que l’ ús industrial també registra un increment lleugerament més suau (27,5%)

Figura 92: Evolució del consum elèctric del sector domèstic
per habitant. Període 2000-2003

Si es compara el consum energètic amb la població
censada a Sant Gregori, s’observa com el consum per
habitant ha augmentat en els darrers 3 anys, a un
ritme superior al que ho ha fet la població. S’ha de dir
que sant Gregori compta amb un creixement migratori
positiu.
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Darrera una lleu disminució del consum ’any 2001, el
consum augmenta aproximadament en un 20%
donant la màxima dada ’any 2003.
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut
Català d’Energia

3.9.3.3. Gasos liquats del petroli –GLP- (butà i propà)
L’empresa subministradora de GLP no ha facilitat les dades referents als consums dels mateixos al
municipi de Sant Gregori, per aquesta raó no s’han tingut en compte aquestes fonts d’energia.

3.9.3.4. Combustibles líquids d’origen fòssil -CL- (gasoils i gasolines)
a) Consum de CL en els sectors domèstic i industrial
A causa de no disposar de dades sobre el consum de gas-oils i fuel-oils en els sectors domèstic i
industrial procedents de les companyies subministradores o les mateixes indústries, no s’ha pogut
avaluar l’efecte ni l’evolució del consum d’aquest combustible en el municipi.
b) Consum de CL en el sector del transport
Per tal de conèixer quin és el consum anual de combustibles líquids d’origen fòssil a Sant Gregori
associats al transport, s’ha realitzat diferents estimacions segons el tipus de vies del municipi per on
circulen els vehicles (considerant que el consum és el que es fa dins del municipi):
•

Vies interurbanes: a partir de les IMD (Intensitat Mitjana Diària) de cada carretera, el tipus de vehicle
(lleuger-pesat) que circula per aquesta i del combustible utilitzat (benzina-gasoil); de la longitud de
les diferents vies i del consum mitjà per cada tipus de vehicle es pot calcular el consum de CL de la
xarxa supramunicipal, tal com es mostra en les dues taules següents:

Taula 59: Dades de base pel càlcul del consum de CL pel sector del transport en vies interurbanes

Ctra.

Km de
via

GI-531
6,8
GIV-5312
4,7
PMA: Pes Màxim Autoritzat.
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Dies a
l'any
365

IMD
Vehicles Vehicles
de
de gasgasolina oil < 3,5t
6.598,8
3553,2
563,4
303,4

Consum (l/100Km)
Vehicles
de gas-oil
> 3,5t
729,0
15,2

Gasolina

Gas-oil<3,5

Gas-oil>3,5

8,7

8

11,9
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Font: Elaboració pròpia. a partir de dades de diferents fonts.
Taula 60: Consum de combustible anual de la xarxa interurbana (litres/any).
Carretera

Gasolina

Gas-oil<3,5

Gas-oil>3,5

GI-513

1.310.254

784.893

215.324

GIV-5312

77.326

TOTAL
1.387.580,6
Font: Elaboració pròpia.

•

46.321

3.097

831.214,2

218.420,9

Xarxa local: a partir de les dades del parc de vehicles de Sant Gregori, considerant que la
distància mitja diària recorreguda per cada vehicle és de 10 km i segons el consum de cada
tipologia de vehicles, el consum de CL de la xarxa local és de 1.126.729,5 litres anuals segons la
següent taula:

Taula 61: Consum de CL de la xarxa local
Distància mitjana
Tipus de
Parc de
diària
combustible
vehicles
recorreguda

Dies a
l’any

km/any

Consum
litres/100km

Consum anual
litres/any

Gasolina

866

3.160.900

16,0

505.744,0

Gas-oil<3,5t

738

2.693.700

12,6

339.406,2

Gas-oil>3,5t

84

306.600

26,8

82.168,8

Ciclomotors

463

1.689.950

10,5

10

365

TOTAL

177.444,8
1.104.763,8

Font: Elaboració pròpia.

El consum de combustibles líquids (gas-oil i gasolina) associats al transport del 2005 en el municipi de
Sant Gregori és d’uns 3,7 milions de litres anuals, dels quals un 62,8 % són de benzina i el 37,2 %
restant de gas-oil, tal i com es pot comprovar en la següent taula:
Taula 62: Consum de combustibles líquids en funció del tipus de vehicle i de la xarxa viària (litres/any)
Tipus de vehicle

Xarxa local

Xarxa interurbana

TOTAL

Vehicles gasolina

505.744

1.561.028

2.066.772

Vehicles gas-oil (<3,5 tones)
Vehicles gas-oil (>3,5 tones)
Ciclomotors

339.406
82.169

831.214
218.421

1.170.620
300.590

177.445

TOTAL

177.445
2.610.663

1.104.764
- la quantitat de ciclomotors que circulen per aquestes vies és despreciable.
Font: Elaboració pròpia.

3.715.427

Si s’avalua el consum en funció de la xarxa viària, s’obté que poc més de la meitat del combustible es
consumeix en la xarxa interurbana (70%).
Pel que fa al tipus de vehicle, els vehicles de gasolina són els que tenen un consum més elevat i els que
consumeixen menys són els ciclomotors.
Durant el 2005, el consum de CL a Sant Gregori en el sector del transport va ser de 3.074,7 tep, que
representa un consum per habitant de 1,1 tep/hab i any.
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3.9.3.5. Consum total d’energia
Figura 94: Fonts energètiques. Any 2003.

Un cop s’ha realitzat l’estudi i els càlculs
corresponents per tal de conèixer quin és el
consum de cada font energètica al municipi, es
pot valorar quins són els tipus d’energia que tenen
major rellevància, des del punt de vista del
consum, a Sant Gregori.

Combustibles líquids
50%

Electricitat
40%

Gas natural
10%

En la següent figura es mostra un gràfic
percentual dels diferents tipus d’energia
consumida a Sant Gregori, realitzat a partir de la
informació facilitada.

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

Cal tenir en compte que, la manca d’informació referent al consum energètic, ha condicionat els resultats
obtinguts. Les dades del gràfic són del 2003, degut a la impossibilitat d’obtenir dades de Fecsa-Endesa
més actualitzades. No obstant això, els càlculs sobre el consum de CL només contempla el consum per
part de vehicles degut a que no ha estat possible obtenir dades de les companyies distribuïdores ni de
cap organisme oficial de la Generalitat de Catalunya com l’ICAEN.
Així doncs, i prenent com a partida les mancances de la recollida d’informació, el tipus de font energètica
més utilitzada són els combustibles líquids amb un 50% del consum total principalment a causa del
transport, seguit de l’energia elèctrica que representen un 40% del consum total de combustibles, gas
natural (10%). Aquests percentatges variarien en cas que disposéssim de dades referents al consum de
GLP.
A nivell global el consum energètic de Sant Gregori es situa en uns 6.168 Tep/any (2003), que
representa un consum d’energia final per càpita de 2,17 Tep/habitant i any. Aquest consum és inferior al
consum mig a nivell de Catalunya (3,2 Tep /hab i any (dades 2002).

3.9.3.6. Consum sectorial d’energia
Les dades sectorials d’energia elèctrica i gas natural han estat subministrades per les companyies de
subministrament, mentre que les dades de CL, només s’han obtingut els consums derivats del transport
a partir del càlcul estimatiu.
En la següent taula es mostra quin ha estat el consum per sectors de cada tipus de combustible.
Taula 63: Consum per sectors i tipus de combustible (tep). Any 2003
TEP/any

Electricitat

GN

Domèstic

392,1

468,7

860,9

Industrial i
serveis

2.010,5

151,0

2.161,5

Públic

52,6

19,3

71,9

Transport
TOTAL

2.455,2

639,0

CL

TOTAL

3.074,7

3.074,7

3.074,7

6.168,9

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per les companyies de llum i gas, i per l’Ajuntament de Sant Gregori..
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El percentatge d’energia consumida per cadascun dels sectors és el que mostra la figura que es troba a
continuació.
Figura 95: Consum total d’energia per sectors. Any 2003

La figura mostra que el principal sector en el
consum energètic és el transport amb un
consum del 50% del total d’energia consumida
a Sant Gregori. Seguidament es troba el
sector industrial amb un consum del 35%,
seguit pel consum domèstic (14%), i per últim
pel sector públic, que representa a l’entorn del
1%.

Domèstic
14%
Transport
50%

Industrial i serveis
35%

Públic
1%

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per les
companyies de llum i gas, i per l’Ajuntament de Sant Gregori.

3.9.4. Anàlisi de la gestió energètica municipal
Malgrat que l’energia que consumeixen els serveis i dependències municipals és una petita part del
consum total del municipi, aquesta s’ha de considerar ja que les dependències i serveis municipals
haurien de constituir un exemple de bones pràctiques per als habitants de Sant Gregori. Així ho
manifesta la voluntat de l’Ajuntament en iniciar-se en projectes per a la utilització d’energies renovables
en les seves dependències

3.9.4.1. Enllumenat públic
Pel que fa a l’enllumenat públic de Sant Gregori hi ha 1 tarifa 2.0 N contractada a Fecsa-Endesa.
Es disposa de les dades facilitades per l’ajuntament corresponents a l’empresa. Segons aquesta
informació l’enllumenat públic representa el consum d’energia elèctrica més important de les
dependències i serveis municipals (77,02%), amb un consum de 1.151,3 Mkwh, amb data de consums
de 2004.
La gestió i manteniment de l’enllumenat públic es porta des del propi ajuntament de Sant Gregori.
Per tal de conèixer el consum aproximat per habitant de Sant Gregori, es pot realitzar el càlcul a partir del
consum d’electricitat de l’enllumenat i de les dades del cens de població. Així doncs, el consum energètic
de l’enllumenat públic és de 427,11 kwh/habitant i any.
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3.9.4.2. Edificis municipals
3.9.4.2.1. Consum elèctric en dependències i serveis municipals
Segons la informació de la qual es disposa del consum d’electricitat dels diferents equipaments i
dependències municipals, en la gràfica es pot observar l’evolució del consum global del període 20032004. La majoria dels equipaments municipals han incrementat el consum d’electricitat en aquest
període, excepte la biblioteca i la llar d’infants que denoten un suau augment.
Figura 97: Evolució consum electricitat 2004

Figura 96: Distribució del consum electricitat en
dependències i serveis municipals
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El consum total d’energia elèctrica municipal de Sant Gregori és d’aproximadament 1.500 kwh l’any
2004. En quant a la distribució per dependències i serveis municipals, tal i com és d’esperar, l’enllumenat
públic representa el major consum elèctric municipal, amb un 77% del consum total, seguit dels
equipaments esportius (poliesportiu i piscina), que representen el 38,5% del consum total. La resta
d’equipaments suposen un consum menor.
3.9.4.2.2. Consum de gas natural en dependències i serveis municipals
Segons la informació facilitada per serveis tècnics del propi ajuntament, el consum de gas natural de les
diferents dependències amb data de l’any 2005 és, aproximadament, el que s’indica a continuació:
-

Ajuntament: 13.002 kwh
Llar d’Infants: 84.132 kwh
CEIP “Agustí Guifré”: 10.873 kwh
Pavello: 11.0245 kwh

Figura 98: Distribució del consum de Gas natural en
dependències i serveis municpals
CEIP A.Gifré
5,0%

L’equipament que més gas natural consumeix és
el pavelló municipal amb un 50,5% del consum
total, seguidament apareix la llar d’infants amb un
38,5% i per últim el CEIP Agustí Gifré i el propi
edifici de l’Ajuntament que juntament sumen un
11% respecte el consum total.

Llar d'infants
38,5%

Pavelló
50,5%
Ajuntament
6,0%

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Ajuntament.
De Sant Gregori
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3.9.4.2.3 Consum energètic total de les dependències municipals
La figura de la dreta mostra com es distribueix el
consum de les dependències municipals a Sant
Gregori. Aproximadament el 88% del consum total
prové de les fonts elèctriques mentre que el 13 %
restant es consumeix amb gas natural.

Figura 99: Consum total d’energia de les dependencies
municipals
Gas natural
12,7%

Electricitat
87,3%

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Ajuntament.
De Sant Gregori

3.9.4.4. Vehicles municipals
No s’han pogut obtenir dades referents al consum de combustibles líquids dels vehicles municipals al
municipi de Sant Gregori, degut a que es des coneix el nombre de vehicles municipals existents.
Únicament es coneix que el servei de neteja viària el desenvolupa el Consell Comarcal.

3.9.4.5. Mesures d’eficiència energètica
Actualment l’Ajuntament de Sant Gregori no porta cap control dels consums municipals en matèria
d’eficiència energètica ni consta que s’hagi realitzat cap estudi des d’aquest àmbit.

3.9.5. Energies renovables
La primera instal·lació de mecanismes que utilitzen energia renovable al municipi de Sant Gregori va ser
la col·locació de plaques solars al pavelló municipal. Són 11 col·lectors solars que s’espera que donin
una superfície total d’absorció de 27,5 metres quadrats. Això i l’ajuda de dos acumuladors verticals amb
serpentí solar ajuden a produir més del 60% de l’aigua calenta que es consumeix als vestidors del
polisportiu.
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3.9.5.1. Potencialitats
Catalunya és una bona regió per tal d’aprofitar la radiació solar per la producció d’energia. Tal com es
mostra a continuació, la radiació solar diària incident a la regió a on es troba el municipi és
majoritàriament de 14 a 14,5 MJ/m2, tot i no ser de les més altes de Catalunya, permet rentabilitzar la
instal·lació a mig-llarg termini.
Figura 100: Irradiació global diària mitjana anual.

N

Irradiació anual
17 a 17,5 (MJ/m2)
16,5 a 17 (MJ/m2)
16 a 16,5 (MJ/m2)
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15 a 15,5 (MJ/m2)
14,5 a 15 (MJ/m2)
14 a 14,5 (MJ/m2)
13,5 a 14 (MJ/m2)
13 a 13,5 (MJ/m2)
12,5 a 13 (MJ/m2)
12 a 12,5 (MJ/m2)
< 12 (MJ/m2)

Font: Cartografia del Departament de Medi Ambient i Habitage

3.9.6. Impactes generats pels diferents tipus d’energia, contaminació lumínica i
electromagnètica
Les diverses fonts energètiques consumides al municipi generen diferents impactes sobre el medi al llarg
del seu cicle de vida, des de l’extracció/producció del recurs energètic, al seu transport, i el seu ús.
A partir del càlcul del consum total d’energia al municipi de Sant Gregori s’obté que la principal font
energètica que es consumeix són els combustibles líquids per transport.
Els combustibles líquids (gas-oil i gasolina) són recursos no renovables a escala humana els quals
generen importants impactes al llarg del seu cicle de vida. La fase d’ús és una de les més contaminants
ja que la combustió dels combustibles líquids genera importants emissions de gasos potencialment
contaminadors de l’atmosfera, com són els gasos derivats de la combustió incompleta, CO2, en focus
contaminats fixos (domèstic-comercials i industrials) i difuses (trànsit de vehicles).
A més, la mala gestió dels residus derivats dels combustibles líquids pot ser font de vessaments
incontrolats amb els conseqüents efectes sobre el medi. A més, el fet de ser inflamable fa necessari que
estigui emmagatzemat en condicions de seguretat ja que és un possible focus d’incendi.
Pel que fa a l’electricitat, els principals impactes derivats en el municipi tenen lloc durant el transport de
l’energia, ja que les infraestructures necessàries perquè l’electricitat arribi als diferents municipis, i d’aquí
a les diferents llars i activitats, generen un impacte visual considerable en tant que, a més de la línia en
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sí, cal condicionar les vies de pas de les línies elèctriques de forma que es redueixi el risc d’incendi. Així
doncs, és important que la tala de la vegetació sigui de tipus selectiu, tenint en compte la velocitat de
creixement de la vegetació i realitzant un bon manteniment.
A l’hora d’integrar les torres, cal escollir aquella tipologia que s’adaptarà millor a la zona, com poden ser
les de tipus gelosia, amb un sol peu de ciment i pintades d’un color que permeti una màxima capacitat
d’acollida i un impacte visual mínim, que normalment s’anconsegueix amb un to gris fosc-negre.
Les línies elèctriques representen també un perill per l’avifauna, ja que moltes aus moren electrocutades
en xocar amb les línies. Així doncs, cal instal·lar elements disuasoris que permeti reduir-ne el risc.
Les línies elèctriques de molt alta tensió són les que tenen un major impacte ambiental, principalment pel
camp electromagnètic que generen, però també per l’impacte visual i paisatgístic de les torres i cables.
En el cas de l’energia elèctrica cal tenir en compte també la seva generació, que pot ser en una central
tèrmica, hidroelèctrica o nuclear. En el cas de Catalunya, el 80% de l’energia elèctrica és produïda en
centrals tèrmiques, la qual cosa significa que els impactes generats són els mateixos que els explicats
pels combustibles líquids.
El gas natural és un tipus de combustible que, tot i ser més net pel que fa a les emissions generades pels
combustibles líquids, requereix la instal·lació d’una xarxa de canalitzacions. Aquesta xarxa és soterrada, i
per tant implica realitzar un moviment de terres, sobre la qual no hi podrà créixer vegetació per tal de
mantenir les condicions de seguretat.
Els combustibles (gas-oil, GLP) són altament inflamables i per tant cal que estiguin emmagatzemats en
condicions de seguretat, ja que qualsevol punt d’ignició, increment de pressió, etc, podria generar un
incendi i/o una explosió.
Per últim, les energies renovables implantades al municipi, són les que generen un menor impacte
ambiental. No obstant això, cal tenir en compte que s’han d’integrar en la tipologia d’edificis (poden
arribar a substituir una part dels elements de construcció) o en l’entorn en el qual s’instal·len.

3.9.6.1. Contaminació lumínica
L'enllumenat públic és, sens dubte, una part indiscutible del paisatge urbà que influeix decisivament en
molts aspectes de la vida nocturna de la població. La utilització de l’enllumenat artificial exterior ha anat
evolucionant essent utilitzat tant per motius de seguretat, com a reclam comercial, element artístic o com
a efecte lúdic en il·luminacions nadalenques o en fires.
Un dels efectes produïts per l’enllumenat artificial és la contaminació lumínica, que s’origina al voltant de
concentracions urbanes o industrials, donant lloc a una pèrdua de la foscor natural. En aquestes àrees hi
ha un malbaratament energètic important, a més d’afectar a habitants, interiors d’habitatges i al medi. Per
tant per poder disminuir aquests efectes negatius, cal planificar i gestionar l’enllumenat per evitar o
minimitzar els problemes que puguin ocasionar.
Recentment, l’Ajuntament de Sant Gregori ha substituït totes les bombetes de vapor de mercuri per les
de vapor de Sodi dins del nucli urbà, però encara queden zones amb vapor de mercuri, com per exemple
els diferents nuclis agregats i la zona del casc antic de Sant Gregori.
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3.9.7 Balanç d’energia municipal
En la següent figura es mostra el consum global d’energia del municipi i els consums per sectors.
Figura 101: Energia consumida per cada sector a Sant Gregori

Energia consumida per sectors
Domèstic

Industrial i Serveis

Transport

Públic

Electricitat i Gas Natural
(860,9 tep)

Electricitat i Gas Natural
(2.161,5 tep)

Combusibles
Líquids
(3.074,7 tep)

Electricitat i Gas
Natural
(71.9 tep)

Consum total = 6.168,9
Font: Elaboració pròpia.
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4.1. Estructura econòmica general del municipi
Abans de situar econòmica al municipi de Sant Gregori es realitzarà una breu explicació de l’estructura
econòmica comarcal per tal de plantejar els antecedents municipals.
El Gironès 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.
Segons el Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, el 2002 hi havia 16.359 hectàrees destinades
a conreus, que correspon al 28,4% de la superfície comarcal. La majoria dels cultius són herbacis
(cereals i farratges), tot i que també destaca l’hortofructicultura, que tot i ocupar menys extensió de
terreny té més importància econòmica. La ramaderia és fonamental per a la pagesia de la comarca,
especialment el porcí (118.239 caps de bestiar l’abril del 2003). El vaquí també té força rellevància, amb
23.658 caps de bestiar i una producció lletera de 43.917 tones de llet, que representa el 6,5% del total de
la llet produïda a Catalunya l’any 2002.
Un dels indicadors econòmics existents és el producte interior brut (PIB), el qual dóna una idea de
l’estabilitat econòmica. No s’ha d’entendre el PIB com una mesura de benestar, doncs només suma els
béns i serveis comprats al mercat, sense fer distincions entre les transaccions econòmiques que
contribueixen positivament i les que contribueixen negativament al benestar humà.
L’evolució del creixement del Producte Interior Brut
Figura 101: Evolució del creixement del PIB comarcal total (2001 –
(PIB) va començar a experimentar un descens l’any
2004).
2001 tant a nivell de Catalunya com a nivell
4
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Catalunya
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Font: Anuari econòmic Caixa de Catalunya (2005)
conjunt català (2,84%). En aquest sentit, amb
l’excepció del primari, la comarca va registrar taxes de creixement notablement intenses en tots els
sectors d'activitat. Més específicament, el primari va mantenir una dinàmica de creixement molt similar a
la del 2003, amb una davallada d’un 4,71% (davant del -3,63% de l’any anterior). Aquest registre fou el
quart pitjor resultat sectorial català, però tanmateix, no va ser determinant del comportament del VAB
total de la comarca, ja que la seva participació sobre el VAB total és d'un 1,1%. Aquest fet ve donat per la
davallada de les hortalisses (-10,4%), els cereals (-19,7%), la llet (-3,4%) i el porcí (-8%), que no es veu
compensada pel bon comportament de la fruita fresca (12,5%) D'altra banda , la indústria va millorar
significativament el seu registre, creixent molt
per sobre l'any anterior (3,70%, davant de la
Figura 102: Creixement del PIB per sectors en % al Gironès
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Font: Anuari econòmic Caixa de Catalunya (2005)
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El 2004, la davallada del sector primari (fins i tot superior a la de l'any 2003, d’un -3,63%) reflectí la
contribució negativa de la ramaderia (amb caigudes del 2,7 i el 10,7%, en el porcí i el vaquí,
respectivament) i de la fruita fresca(que reduí el seu VAB d’un 5,8%, davant el 15,5% del 2003). Al seu
torn, la notable millora en el comportament de la indústria reflecteix el comportament expansiu del
component energètic (augment d'un 7,2%), així com de les branques de l’alimentació i begudes (9,2%) i
del paper i l’edició (7,4%). En canvi, el descens del VAB en el sector de maquinària i equipament
mecànic (-7,1%) frenaren una expansió superior del sector.
La dinàmica actual de l’economia i les perspectives de l’entorn internacional fan preveure que la mitjana
del creixement de l’any 2005 se situarà en un 2,8%. Les previsions del 2005 es basen en una lleu
desacceleració de la demanda interna a causa de l’alentiment del consum privat i públic. La formació de
capital mantindrà globalment el mateix creixement del 2004, per bé que es preveu que el proper any
l’aportació de la inversió en béns d’equipament serà superior i compensarà la pèrdua de força prevista en
el cas de la inversió en construcció.
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 des de l’arribada de la
democràcia.
Figura 103: Pes de cada sector en el PIB comarcal (%).
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Font: Anuari Econòmic de la Caixa de Catalunya (2005)

A partir de les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya referents al nombre d’establiments
d’empreses i professionals per grans sectors d’activitat, s’obté que a Sant Gregori hi ha un total de 233
activitats. La majoria són del sector serveis, on els serveis llevat del comerç al detall tenen una
representació del 43% i el comerç al detall un 13%, de tal manera que més del 50% de les activitats es
dediquen al tercer sector. El sector de la indústria (9%), el de la construcció (23%) i els professionals i
artistes (12%) es reparteixen la resta.
Figura 104: Establiments d'empreses i professionals per grans sectors d'activitat (IAE). Sant Gregori
2002.
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artistes
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Font: Institut d’Estadística de Catalunya
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Comparativament amb la gràfica de la comarca, s’observa que al Gironès, la distribució del nombre
d’establiments per sectors és pràcticament la mateixa, tret d’alguna petita variació com que la
construcció no té tanta importància a nivell comarcal. En realitzar aquesta comparació, cal tenir en
compte que només el 1,77% de la població de la comarca viu a Sant Gregori i que el 1,51% de les
activitats de la comarca es realitzen en aquest mateix municipi.
Figura 105: Establiments d'empreses i professionals per grans sectors d'activitat (IAE). Gironès 2002.
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4.2. Àrees d’influència i dependència exterior del municipi
Sant Gregori és un municipi amb un creixement de la població continu, i aquest fet fa que cada vegada hi
hagi més gent que s’hagi de desplaçar a l’exterior per motius laborals, així com per motius d’estudi ja que
Sant Gregori només compta amb l’ensenyament Infantil i Primari.
Per altra banda, Sant Gregori únicament compta amb una línia d’autobús que comunica la ciutat de
Girona amb tots els municipis de la Vall de Llémena. La utilització del transport privat es fa cada cop més
habitual en els desplaçaments intermunicipals de Sant Gregori.
L’índex de motorització (nombre de vehicles per cada 1.000 habitants) permet fer comparacions, sobre
l’augment o la disminució de la possessió de vehicle entre els diferents anys. A l’any 2005 un total de
2.395 vehicles han pagat l’Impost de Circulació (aproximadament 0,85 vehicles/persona). A continuació
es presenta un gràfic on es pot veure l’increment del nombre de vehicles de turisme per cada 1.000
habitants.

Figura 106: Índex motorització per 1.000hab
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Font: Institut d’Estadística de Catalunya.

En general, Sant Gregori té un índex de motorització d’uns 872 vehicles per cada 1000 habitants, un
valor superior al del Gironès (754,83 veh./hab) i a Catalunya (644,52 veh/hab.).
Al terme municipal de Sant Gregori hi trobem també zones industrials, com els de Joeria Nord (Pla
Parcial encara no aprovat), Joeria Centre, Joeria Sud i Ginestar zones que generen també una gran
influència de moviments de caire laborals.
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4.3. Mercat de treball i població activa
4.3.1. Població activa i mercat de treball
A partir de les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya es realitza l’anàlisi d’ocupació de la població
de Sant Gregori. Aquestes dades corresponen a l’any 2001, en què la població del municipi era de 2.487
habitants, dels quals 2.076 habitants eren majors de 16 anys i 1.282 habitants pertanyien al grup de
població activa, és a dir, un 61,75% del total.
Figura 107: Població per relació amb l'activitat 2001,Sant Gregori.
P.Inactiva
37%

Dins de la població activa, el 94,85% es trobava
ocupada i un 5,15% estava a l’atur (66 habitants
amb data de 2001).

De l’Anuari Econòmic d’Espanya 2005 publicat per
la fundació La Caixa s’han obtingut les dades de la
renda familiar disponible per habitant , la qual es
pot definir com la suma de tots els ingressos
efectivament percebuts per les economies
Font: Institut d’Estadística de Catalunya.
domèstiques durant un període determinat.
Aleshores, segons aquest Anuari, la renda per habitant de Sant Gregori es situa entre 12.000 i 13.000 €
per habitant. Aquesta estimació es troba poc per sota de la mitjana comarcal (13.540 €/habitant) però per
sobre de la mitjana de Catalunya (11.700 €/habitant).
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60%

P.A.Desocupad
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4.3.2. Estructura sectorial dels llocs de treball
La distribució de la població activa l’any 2001
segons els grans sectors d’activitats queda
reflectida en la gràfica de la dreta. Com es pot
apreciar, el sector dels serveis és el que
ofereix més llocs de treball, amb diferència
respecte a la resta de sectors (788
treballadors). Per sota dels serveis, el segueix
l’oferta laboral del sector industrial amb 246
treballadors. El sector agrari tan sols
representa un 3,45% del total de la població
ocupada.

Figura 108: Distribució de la població activa per grans sectors
d’activitat. Població de 16 anys i més. Any 2001
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La situació professional que presenten les persones ocupades es representa a la gràfica .S’observa que
el 68,75% d’aquests són empleats fixos (836 persones), un 11,9% són empleats amb contractes
temporals.
Per altra banda, hi ha dos grups d’empresaris: els que tenen personal assalariat i els que no. Aquests
dos grups tenen aproximadament la mateixa representació dins de la situació professional de la població
amb un 9,29% i un 9,62% respectivament.
Figura 109: Ocupats per situació professional.
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La localització de la població activa ocupada queda reflectida en la gràfica de sectors. S’observa que
només un 17% dels residents treballa al mateix municipi. La majoria de gent que treballa al municipi són
no residents amb una presència del 40% de l’ocupació total. Finalment, hi ha els que hi resideixen però
treballen fora del municipi o de la comarca amb el 43%.
Figura 110: Localització de l’ocupació. Any 2001
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Font: Institut d’Estadística de Catalunya

4.3.3. Atur i nivells de protecció
La tendència que ha presentat
la taxa d’atur en els últims 22
anys
ha
estat
inestable.
Actualment, el nombre de
persones aturades és de 55
amb data de 2006. Aquest valor
s’acosta al màxim obtingut l’any
1994 amb 57 persones en l’atur.
El valor mínim es troba en l’any
1991 amb 27 persones.

Figura 111: Evolució de la taxa d'atur a St. Gregori
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El percentatge d’aturats representa l’1% a la comarca. La distribució d’aquests aturats s’observa a la
figura següent. Se n’extreu que el sector amb més aturats és el de serveis. Amb menor representació, el
seguirien els sectors de la Indústria i Construcció, el col·lectiu de gent que no ha tingut ocupació anterior i
el sector de l’agricultura respectivament. El fet que el sector de serveis sigui el que presenta uns valors
d’atur més elevats és degut a que també són els que tenen més representació i més treballadors.
Figura 112: Distribució dels aturats per grans sectors d’activitat (2006).
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Taula 64: Atur registrat segons grans sectors d'activitat a Sant Gregori
Any
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Font: Institut d’Estadística de Catalunya

Referent a la població no activa, cal anomenar que 358 persones són jubilats i pensionistes (31%) i l’altre
gran grup són els escolars i estudiants amb 537 persones (45%).
Els altres grups amb menor representació són els que realitzen feines de la llar amb un 12%, els
incapacitats permanents amb un 5%, i els que es troben en altres situacions amb una representació del
7%.
Figura 113: Distribució de la població no activa. Any 2001
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4.4. Anàlisi del sector primari
4.4.1. Agricultura
En primer lloc, cal recordar que, actualment el sector primari a Sant Gregori no té tanta rellevància com
altres sectors ni com el que tenia 40 anys enrera. La representació de l’agricultura es troba al voltant del
3,5% de la població ocupada l’any 2001. En total, entre ramaderia i agricultura hi ha 42 persones
ocupades.
La zona més planera de Sant Gregori es dedica a l'agricultura (més d'un 20%), sobretot a base de
cereals i farratges, com a la resta dels municipis de la vall, tot i que està augmentant la pressió
urbanística als voltants de la carretera que travessa el poble que és l'eix principal de les comunicacions
de la vall.
Per determinar el funcionament i l’organització del sistema agrari al municipi de Sant Gregori, s’han pres
les dades del Cens Agrari de 1999 realitzat per l’Institut d’Estadística de Catalunya juntament amb el
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca.
És interessant remarcar que les dades del Cens les han proporcionades els propietaris i que és possible
que en algun cas es produeixin variacions en les dades de superfície i siguin menors a les existents
degut a la no declaració d’alguns terrenys per part dels propietaris.
Segons el Cens, al municipi de St. Gregori a l’any 1999 hi havia una superfície agrària total de 1.984 ha, i
tenint en compte l’evolució, ha disminuït un 43% respecte la superfície que hi havia a l’any 1989. Aquesta
reducció del terreny es deu bàsicament a què les superfícies agràries han estat abandonades ja que les
oportunitats de treball en els sectors de la construcció i serveis han augmentat considerablement (amb
un 46% i un 35% respectivament en 5 anys).
A la següent taula es mostra la distribució de la superfície agrària:
Taula 65: Distribució de la superfície agrària (hectàrees). Sant Gregori.
SAU
Any

terres llaurades

pastures permanents

total SAU

terreny forestal

Altres

TOTAL

1982

1.295

3

1.298

2.117

40

3.455

1989

1.136

7

1.143

1.708

118

2.969

1999

958

6

964

995

25

1.984

Font: IDESCAT

Figura 114: Evolució de la distribució de la superfície agrària a ST. Gregori 1982-1999
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Font: Institut d’Estadística de Catalunya

A partir de la taula, s’observa que dins de la superfície agrícola utilitzada, la superfície destinada a les
pastures és molt reduïda, en canvi les terres llaurades tenen una gran representació (48,29% del total).
Malgrat tot, l’àrea forestal representa el 50,15% amb 995 ha a l’any 1999. Les dades indiquen que les
àrees agrícoles s’utilitzen més per a conreus i no per a finalitats ramaderes.
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Figura 116: Distribució de la superfície agrària (St. Gregori, 1999)
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A la taula següent de l’aprofitament de la SAU, destaquem els conreus herbacis els quals ocupen una
superfície de 909 hectàrees (95% de la superfície total de les terres llaurades) distribuïdes en 64
explotacions. Comparant amb la taula anterior, s’observa que en aquest cas les pastures permanents es
troben desglossades i es mostra una categoria anomenada “altres” que indiquen terres no incloses en la
rotació de cultius i es dediquen de forma permanent a la producció d’herba.
Taula 66: Aprofitament de la SAU (1999).
terres llaurades
herbacis

fruiters

oliverar

Pastures permanents

vinya

altres

prats o prades
permanents

altres

Explotacions

64

6

0

0

2

2

3

Superfície (ha)

909

41

0

0

8

1

5

Font: Institut d’Estadística de Catalunya

A continuació es mostra una taula amb el nombre d’explotacions i la superfície censada i una gràfica on
es comparen les superfícies que ocupen cadascuna. Segons aquestes dades s’aprecia que tan sols 1
explotació del municipi s’explota sense terres destinades a la agricultura, es a dir terrenys dedicats a la
pastura. També s’observa que de manera general, la tendència que tenen les explotacions és a minvar el
seu nombre d’explotacions i la seva superfície a un ritme considerablement ràpid.
Taula 67: Nombre d’explotacions i superfície censada (St. Gregori, 1999).
Sense
terres

Amb Ramaderia

explt

explt

ha

explt

ha

explt

ha

explt

ha

1982

0

213

2097

95

1357

277

1298

160

2156

1989

1

138

1560

91

1409

196

1143

163

1826

1999

1

53

1226

21

757

66

963

49

1019

Any

Sense
Ramaderia

Amb altres
terres

Amb SAU

Font: Institut d’Estadística de Catalunya

En el cas de les explotacions sense ramaderia i amb altres terres, la disminució que es produeix des de
l’any 1989 fins el 1999 es dóna a un ritme accelerat (77% i 70% respectivament) juntament amb la seva
superfície.
El cas que es dóna amb les altres categories (amb ramaderia i SAU), són similars pel fet que el nombre
d’explotacions es redueix però la diferència és que comença a notar-se a partir del 1982.

Agenda 21 local de Sant Gregori
Document I: Memòria descriptiva de la situació actual

171

En conclusió, les explotacions en general, han anat reduint el seu nombre d’explotacions gairebé 4
vegades, així com cadascuna de les seves superfície a quasi la meitat, des de 1982 fins el 1999.
Figura 117: Evolució de la superfície (ha) censada de les explotacions.
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Font: Institut d’Estadística de Catalunya

Referent a la gràfica de superfície censada per explotacions, s’observa que la que té un pes major és la
ramaderia amb una representació del 30,92%. Les terres que no tenen ramaderia suposen un 19,09%.
Les terres amb SAU tenen una representació del 24,29% i una superfície de 963 ha. Finalment, les altres
terres tenen una representació del 25,7%.
Figura 118: Dimensió de les explotacions segons la superfície total (St. Gregori, 1999).
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Tal i com es pot veure a la gràfica anterior, tenim que el grup d’explotacions d’entre 20 i 50 ha és el més
nombrós amb 21 explotacions, i és també la que ocupa la superfície més elevada amb 708 ha. S’observa
que, a nivell general, els terrenys solen presentar una distribució majoritària d’entre 20 i 200 ha.
Pel que fa a les personalitats jurídiques dels titulars de les explotacions, cal anomenar que 68 de les
explotacions pertanyen a persones físiques i disposen d’una superfície de 1.628 ha de les quals 834 són
superfície agrícola utilitzada (SAU). Quatre de les explotacions pertanyen a societats i tenen una
extensió de 282 ha de les quals 80 ha son SAU. També hi ha 3 explotacions més que pertanyen a altres
condicions jurídiques amb una superfície de 73 ha de les quals 49 són SAU.
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Taula 68: Personalitat jurídica del titular de l'explotació. Sant Gregori 1999.
Persona
física

Societat

Entitat
pública

Cooperativa
de producció

Societat agrària de
transformació (SAT)

Altres condicions
jurídiques

Nº explotacions

68

4

0

0

0

3

S.Total (ha)

1628

282

0

0

0

73

SAU (ha)

834

80

0

0

0

49

Font: Institut d’estadística de Catalunya.

Tenint en compte l’evolució que han tingut els conreus al llarg del període comprés entre 1982 i 1999 i
que es mostra a la taula següent, s’observa que totes les explotacions han reduït gradualment les seves
àrees. Els conreus que el 1999 ocupaven més superfície era la destinada a cultivar herbàcies amb
l’objectiu de fer cereals per a gra.
Aquest fet indica que hi ha hagut un canvi en els tipus de conreus o que simplement el sector de
l’agricultura es troba en decreixement al municipi de Sant Gregori.

Taula 69. Evolució dels tipus de cultius a Sant Gregori
1982

1989

1999

Explotacions Superfície (ha) Explotacions Superfície (ha) Explotacions Superfície (ha)
Cereals per a
gra*

Lleguminoses
per a gra*

Patates*

Conreus
farratges*

Hortalisses*

Conreus
Industrials*

Fruiters de
clima
temperat**

Fruiters i fruits
secs**

Vinya**

secà

175

709

131

615

49

563

regadiu

15

14

21

45

10

68

total

181

723

136

660

50

631

secà

-

-

-

-

1

3

regadiu

-

-

-

-

0

0

total

-

-

-

-

1

3

secà

0

0

3

1

0

0

regadiu

0

0

58

7

1

0

total

0

0

61

8

1

0

secà

151

342

64

271

20

133

regadiu

34

47

8

12

2

3

total

167

389

67

283

22

136

secà

77

17

1

0

2

4

regadiu

144

39

102

26

15

11

total

213

53

103

26

17

15

secà

-

-

-

-

14

106

regadiu

-

-

-

-

2

8

total

-

-

-

-

16

114

secà

-

-

-

-

0

0

regadiu

-

-

-

-

4

34

total

-

-

-

-

4

34

secà

-

-

-

-

2

6

regadiu

-

-

-

-

0

0

total

-

-

-

-

2

6

secà

0

0

3

0

0

0

regadiu

0

0

0

0

0

0

total

0

0

3

0

0

0
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Fruiters de
clima
subtropical,
planters i
altres**

secà

-

-

-

-

-

-

regadiu

-

-

-

-

-

-

total

-

-

-

-

2

0

*Conreus herbacis
**Conreus llenyosos
Font: Institut d’estadística de Catalunya.
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4.4.2. Ramaderia
Segons les dades del Cens Agrari de 2006 es té constància que hi ha 83 explotacions de diferents grups
animals. En general, totes les espècies han patit una gran davallada, des de 1982, amb excepció dels
ovins i cabrums. Les que tenien més rellevància, tot i la important disminució (-80,96%) eren l’aviram.
Altres espècies destacades en les explotacions eren els porcins i bovins respectivament, que havien
tingut una gran importància a l’any 1989 però al 1999 tornen a disminuir el nombre d’explotacions
ramaderes d’aquestes espècies. En quart lloc es trobaven les conilles mares, i finalment hi trobàvem els
ovins (6 explotacions), equins (4 explotacions) i cabrums (1 explotació).
Figura 119: Evolució del nombre d’explotacions ramaderes per espècies
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Pel que fa a les representacions de cada tipus d’explotació respecte del total al 2006 cal esmentar
L’espècie predominant és l’aviram amb una representació del 95%, la resta d’espècies engloben l’5%
restant.
Figura 120: Distribució de les explotacions a St. Gregori (1999)
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A continuació es mostra l’evolució del nombre d’explotacions i dels caps per espècie que hi havia a Sant
Gregori en el període de 1982 a 2006:
Figura 70: Evolució del nombre d’explotacions i del nombre de caps per espècie a Sant Gregori.
Bovins

Any

Ovins

Cabrum

Porcins

Aviram

Conilles mares

Equins

explot.

caps

explot.

caps

explot.

caps

explot.

caps

explot.

caps

explot.

caps

explot.

caps

1982

107

1736

3

610

4

10

79

3125

189

40.321

133

823

33

39

1989

58

1390

4

391

10

51

61

6025

124

26.528

53

201

14

25

1999

22

1070

6

375

1

4

23

5909

36

137.627

16

325

4

9

2006

20

3.952

11

579

8

84

20

6.965

8

200.148

4

813

4

69

Font: Institut d’Estadística de Catalunya

La tendència general que tenen les explotacions és a disminuir, però això no indica forçosament que el
nombre de caps de les diverses espècies també disminueixin. Aquest procés es deu a què cada cop les
explotacions són més intensives i tenen capacitat per a més caps de bestiar juntament amb el fet que es
necessita menys personal per a la mateixa explotació degut a la incorporació de noves tecnologies.
S’observa clarament que en l’aviram, l’increment del nombre de caps és invers al nombre d’explotacions
el qual augmenta. En el cas de l’aviram, en el darrer període, les explotacions s’han reduït més d’una
tercera part, però el nombre de caps s’ha multiplicat per 1,4. Per contra, hi ha altres espècies de les que
el nombre de caps minva al mateix ritme que el nombre d’explotacions degut a què no són aptes per a
una ramaderia de tipus intensiu o bé perquè els rendiments que proporcionen no són tan elevats com en
el cas dels equins.
Les proporcions classificades per unitats ramaderes es mostren a la figura. El grup més important és el
porcí amb una representació de més de la meitat. En segon lloc l’aviram, els quals tenen un pes d’una
tercera part del total, i la resta queda repartida entre grups animals, de les que cal destacar el boví amb
un 18,3%.

Figura 121: Distribució de les espècies segons les unitats ramaderes procedimentals.1999
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Font: Institut d’Estadística de Catalunya
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A la taula següent es mostren les tendències que duen les diferents espècies ponderades per unitats
ramaderes (UR) des del 1982 fins al 1999.
Taula 71: Unitats ramaderes a Sant Gregori.
Any

Bovins

Ovins

Cabrum

explot. UR

explot. UR

Porcins

Aviram

Conilles mares

Equins

Total

explot. UR explot. UR

explot. UR

explot.

UR

explot. UR

explot. UR

1982

107

1.193 3

61

4

1

79

987

189

410

133

12

33

23

213

2.688

1989

58

887

4

39

10

5

61

1.722

124

205

53

3

14

15

139

2.876

1999

22

632

6

38

1

0

23

1.741

36

1.001 16

7

4

7

53

3.425

Font: Institut d’Estadística de Catalunya

Tal i com es pot comprovar, la tendència general que tenen les diferents espècies és reduir el nombre de
caps com s’observa clarament en el cas dels bovin. Per altra banda, hi ha l’excepció dels porcins i
l’aviram els quals han duplicat el seu nombre en el doble en els darrers 10 anys d’estudi.
Figura 122: Evolució del nombre de caps per espècie a Sant Gregori.
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Font: Institut d’Estadística de Catalunya

4.4.3. L’explotació forestal
L’interès de la vegetació de Sant Gregori té en l’aspecte econòmic un dels factors principals ja que
aquest està lligat a unes explotacions forestals tradicionals (suro, carbó vegetal, fusta), les quals han
tingut una considerable influència social i un paper important amb el paisatge.
Sant Gregori té 4.917 hectàrees, de les quals més de la meitat són zona forestal (exactament el 64,4%
de la seva superfície, si es tenen en compte els boscos d’escleròfil·les, els de caducifolis, els d’aciculifolis
i les bosquines i prats) i ocupen part de la conca hidrogràfica del Llémena, però també de la del riu Ter.
En la taula següent es mostren les cobertes (principals elements existents) del sòl de Sant Gregori i de la
comarca (els valors es donen en percentatge respecte a la superfície del municipi/comarca)
Taula 73: Cobertes del Sòl (%).
Municipi

Bosc
Dens

Matollars

Prats

Altres

Clar

Improductiu

Conreus

Natural

Artificial

Total (ha)

Sant Gregori

65,35

0,02

1,40

0,23

0

0,22

2,73

30,05

4.917

Gironès

59,81

0,12

2,80

0,59

0

0,31

5,49

30,88

57.545

Font: Inventari Ecològic i Forestal de Catalunya:

Amb tal extensió de boscos, és necessari que les propietats privades disposin de Plans Tècnics de
Gestió i Millora Forestal (PTGMF) o bé Plans Simples de Gestió Forestal (PSGF) per tal de gestionar
adequadament aquestes masses i determinar unes pautes per als seus aprofitaments.
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4.4.3.1. Boscos de propietat pública
Els boscos de propietat pública de Sant Gregori pertanyen a l’Ajuntament. Hi ha un total de 7,6 ha de
bosc en zones de muntanya baixa repartides en set parcel·les localitzades a Sant Grau, Sant Medir i la
Bruguera de Sant Gregori.
Les parcel·les forestals de propietat pública del municipi són les següents:
Taula 74: Parcel·les forestals
Indret

Identificació parcel·la

Superfície (m2)

Sant Grau

Pol. 9 parc. 236

8.668

Sant Medir

Pol. 4 parc. 25

6.862

Sant Medir

Pol. 4 parc. 22

41.713

Sant Medir

Pol. 5 parc. 10

1.736

Sant Medir

Pol. 5 parc. 9

3.573

Sant Medir

Pol. 5 parc. 6

1.544

Pol. 14 parc. 16

12.435

Bruguera de Sant Gregori

Font: Inventari Ecològic i Forestal de Catalunya:

4.4.3.2. Boscos de propietat privada
A Sant Gregori hi ha 3158,94 ha de forestal privades, de les quals 380 ha estan gestionades per 4
PTGMF. El bosc forestal privat privades al municipi representa un 99.7% del total de boscos. Cal
esmentar que no hi ha cap parcel·la que es gestioni mitjançant un Pla Simple de Gestió Forestal.
Un Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal és un document d’ordenació forestal per als boscos privats en
el que es programen una sèrie d’activitats de treball per a la gestió i la millora en un termini màxim de 30
anys. Són d’iniciativa privada i els ha d’aprovar el Centre de la Propietat Forestal.
El Pla Simple de Gestió Forestal és aplicable per a finques de menys de 25 ha i que permet planificar a
mitjà i llarg termini unes actuacions de millora per a les finques.
Els dos tipus de Plans són en els que s’ha de basar en la Certificació Forestal a Catalunya.
A la taula següent es mostren les finques gestionades, la seva extensió i la data d’aprovació:
Taula 75: Finques gestionades per Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestal a Sant Gregori.
Número de PTGMF

Superfície ordenada (ha)

Finca

Data aprovació

632

122,44

EL CASTELL DE CARTELLÀ

09/07/1998

879

32,86

MAS PERAS

20/01/2000

1187

75,51

CAN TORRES

26/10/2001

S.total

230,81
Font: Centre de la propietat forestal.
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4.4.4. Activitats extractives
Al municipi de St. Gregori s’han dut a terme diversos tipus d’activitats extractives, tot i que la majoria es
localitzen en domini públic hidràulic que es dedicaven a l’extracció d’àrids (graves).
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 majoria de les activitats localitzades en zones de domini públic hidràulic han
finalitzat la seva activitat però malauradament encara queden finques sense restaurar.
A continuació es mostren les diverses finques on es realitzaven activitats extractives en zones de domini
públic hidràulic i que ja han finalitzat:
Taula 76: Activitats extractives en domini públic hidràulic (2005).
Nom de
l'explotació

Expedient

Normativa
Reguladora

Empresa

Recurs

Tipus de
permís

Situació
actual

Estat de
tramitació

TER

93/06

Llei 29/1985
d'Aigües

AMETLLER,
ARIDOS Y
CONSTR., S.L

Graves

Autorització
d'explotació

Activitat
finalitzada

Resolta i
amb fiança

TER-NETEJA

94/07

Llei 29/1985
d'Aigües

AJUNTAMENT
BESCANÓ

Graves

Autorització
d'explotació

Activitat
finalitzada

Resolta i
amb fiança

LLEMENAARGELAGUET

93/24

Llei 29/1985
d'Aigües

REIXAC MANEL

Graves

Autorització
d'explotació

Activitat
finalitzada

Resolta i
amb fiança

LLEMENA-AA
ARGELAGUET

96/19

Llei 29/1985
d'Aigües

REIXAC MANEL

Graves

Autorització
d'explotació

Activitat
finalitzada

Resolta

LLEMENA
PONT
ESGLESIA

97/01

Llei 29/1985
d'Aigües

RUBAU
TARRÉS, SA

Graves

Autorització
d'explotació

Activitat
finalitzada

Resolta

LLEMENA

97/28

Llei 29/1985
d'Aigües

RUBAU
TARRÉS, SA

Graves

Autorització
d'explotació

Activitat
finalitzada

Resolta

FLUVIA

96/38

Llei 29/1985
d'Aigües

DESCONEGUT
(OBSOLET)

Graves

Autorització
d'explotació

Activitat
finalitzada

Resolta

TERST.GREGORI

97/64

Llei 29/1985
d'Aigües

PROMOTORA
MEDITERRANE
A-2, SA

Graves

Autorització
d'explotació

Activitat
finalitzada

Resolta

Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge

Tal com indica la taula següent, al municipi hi ha 11 finques abandonades, 4 de les quals corresponien a
extraccions de Granit, 3 de Calcàries, 3 d’argiles i una de sorres. Totes en zones boscoses a excepció de
l’extracció d’argiles la qual estava en una arbreda.
Taula 77: Activitats extractives abandonades (2000).
Nom

3

Codi

Recurs

Volum (m )

Grau d’autorecuperació

Ús anterior prioritari

Pla de Can Terme

295-322

Calcaries

35376

Mitjà

bosc natural mixt

La Barroca

295-323

Calcaries

4649

Mitjà

bosc natural mixt

L’Aulet

295-304

Calcaries

11187

Alt

bosc natural mixt

Serrat de la Malesa

295-308

Granit

825

Alt

bosc natural mixt

La Sureda

295-301

Argiles

7645

Mitjà

bosc natural mixt

Cal Carreter

295-305

Argiles

3297

Alt

bosc natural mixt

Can Francès

295-306

Argiles

6005

Mitjà

bosc natural mixt

Les Tribunes

333-315

Sorres

2289

Molt alt

arbreda

Can Coromines

333-303

Granit

5157

Mitjà

bosc natural mixt

Constantins

333-302

Granit

2212

Mitjà

bosc natural mixt

Constantins

333-318

Granit

2571

Alt

bosc natural mixt

Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge
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Fent referència a l’impacte que produeixen aquestes activitats, cal afegir que encara hi ha determinades
explotacions de grans superfícies en actiu.
Figura 123: Activitats extractives en actiu i activitats extractives abandonades.
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Font: Elaboració pròpia a partir de la cartografia del DMAH
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4.5. Anàlisi del sector secundari
4.5.1. Nombre i tipus d’ indústria per sectors d’activitat
El sector secundari és, després del sector serveis, el que representa més gent ocupada.
Tal i com s’observa a la gràfica, la majoria d’establiments d’empreses del sector industrial es dediquen a
la transformació de metalls i a productes alimentaris amb una representació del 30% respectivament.
Seguidament, trobem que un 25% de les indústries es dediquen a l’edició de mobles. No s’ha d’oblidar
que a la comarca, aquests sectors han estat molt important en el seu desenvolupament econòmic i
tecnològic dels últims anys.
Figura 124: Establiments d’empreses industrials per branques d’activitat (2002)
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Font: Institut d’Estadística de Catalunya

Per sota tenim els sectors industrials de la Química de metall (10%) i la tèxtil i confecció (5%). Els altres
subsectors industrials no hi són presents.
4.5.2. Ubicació i característiques de les zones industrials
Els polígons industrials de Sant Gregori es troben a les afores del nucli urbà.
En total diferenciem quatre Polígons Industrials, un dels quals es troba molt a prop de Girona i genera
fluxos diaris per mobilitat obligada. Aquests polígons estan ocupats, bàsicament, per naus de petita i
mitjana empresa i la ubicació dels polígons es divideix en dues zones concretes:
⇒ Zona est: sortint de Sant Gregori en direcció Girona per l’Avinguda de Girona es localitzen els
polígons de Jueria Nord (3.885 ha amb el Pla Parcial no aprovat), Joeria Centre (6.360 ha) i
Jueria Sud (8.360 ha).
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´

0
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⇒ Zona nord-oest: Sortint de Sant Gregori, direcció Sant Martí de Llémena, localitzem el polígon de
Ginestar al límit nord del terme municipal de Sant Gregori.
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4.5.3. Classificació de les activitats econòmiques amb incidència ambiental

4.5.3.1. Activitats amb incidència ambiental
La Llei 3/1998, de 27 de febrer, de Intervenció Integral de l’Administració Ambiental, LIIAA, (DOGC núm.
2598 de 13/03/98) que transposa la Directiva 96/61/CE, relativa a la prevenció i control integrat de la
contaminació (IPPC) i els reglaments que la desenvolupen, classifica les activitats en tres annexes, de
manera que per cada annex es defineix un règim d’autorització diferent, i es determina l’administració
que l’autoritza.
En el municipi de Sant Gregori, el nombre d’activitats que s’han tramitat d’acord amb la LIIAA, bé perquè
s’han legalitzat o bé perquè s’han adequat a la nova normativa, són de dinou des de l’any 2001.
Figura 125: Activitats legalitzades
Llcia. Ambiental

Règim Comunicació
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70
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Tal com s’observa en la gràfica de la dreta,
la majoria de les activitats de Sant Gregori
que s’han legalitzat, adequat o implantat
des de l’entrada en vigor de la LIIAA són
activitats de baixa incidència ambiental.
Tan sols un 18% de les activitats tenen una
incidència ambiental moderada (annex II),
de les quals únicament dues activitats
pertanyen a l’annex II.1. No conta
l’existència de cap activitat classificada en
l’annex I, com a activitat generadora d’un
impacte ambiental elevat.
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Pel què fa a les activitats legalitzades amb
un impacte moderat destaquen, en nombre,
les instal·lacions de telefonia mòbil així com
empreses del sector metal·lúrgic dedicats a
la mecanització de peces, tallers de
vehicles, etc.
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4.5.3.2. Instruments de millora de la gestió ambiental de les empreses
4.5.3.2.1. Sistemes de gestió ambiental
Un Sistema de Gestió Mediambiental és aquella part del sistema general de gestió de l’empresa,
encarregat d’orientar a una organització a aconseguir i mantenir un funcionament conforme les fites
mediambientals establertes i responent de manera eficaç als canvis de les pressions reglamentàries,
socials, financeres i competitives, així com als riscos ambientals.
El sistema de gestió ambiental es pot implantar i certificar/verificar segons la norma UNE-EN-ISO 14001
o segons el Reglament (CE) 761/2001, de 19 de Març de 2001, pel qual es permet que les
organitzacions s’adhereixin amb caràcter voluntari a un Sistema Comunitari de Gestió i Auditoria
Ambiental (EMAS).
El Decret 115/1996, de 2 d'abril, designa la Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de
Medi Ambient i Habitatge com l'organisme competent previst al Reglament CEE 1836/1993 per portar a
terme en el territori de Catalunya les funcions que li encomana, entre les quals destaca el foment entre
les empreses, especialment pel que fa a les petites i mitjanes, del sistema comunitari de gestió i auditoria
(EMAS).
A Sant Gregori no hi ha cap empresa que hagi implantat un Sistema de Gestió Ambiental segons la
norma UNE-EN-ISO 14001 o el Reglament Europeu EMAS.
4.5.3.2.2. Ecoetiquetes
Les etiquetes ecològiques o ecoetiquetes són sistemes voluntaris de qualificació ambiental que
identifiquen i certifiquen de forma oficial que certs productes o serveis, dins d'una categoria determinada,
tenen una menor afecció sobre el medi ambient.
A Catalunya coexisteixen dos tipus d’ecoetiquetes, l’Etiqueta Ecològica de la Unió Europea i el distintiu
de garantia de qualitat ambiental (dgqa). El Decret 255/1992, de 13 d'octubre, designa la Direcció
General de Qualitat Ambiental del Departament de Medi Ambient i Habitatge com a organisme
competent per a la concessió d'etiquetes ecològiques, atorgant-li, entre altres funcions, la de incentivar i
promoure la producció de béns de consum ecològic i la d'establir mesures per a la definició i l'avaluació
d'aquests productes.
A Sant Gregori no hi ha cap establiment que disposi d’ecoetiquetes.
4.5.3.2.3. Diagnosi ambiental d’oportunitats de minimització
La Diagnosi Ambiental d’Oportunitats de Minimització (DAOM) és una eina desenvolupada pel CEMA
(Centre per a l’Empresa i el Medi Ambient) i posada al servei de les empreses consistent en l’avaluació
portada a terme per experts sobre una activitat industrial o un procés, per determinar-ne les possibles
oportunitats de prevenció i reducció en origen de la contaminació, aportar-hi alternatives d’actuació
tècnicament i econòmicament viables.
4.5.3.2.4. Subvencions per empreses
Les activitats industrials poden sol·licitar diferents tipus de subvencions:
•

Ajuts per a implantar sistemes voluntaris de gestió ambiental. el Departament de Medi Ambient i
Habitatge des de l'any 1997 aprova una convocatòria d'ajuts, l'objectiu de la qual és reduir el cost
inicial de l'aplicació de sistemes de gestió ambiental i incentivar en les empreses la implantació
d'aquests sistemes. Anualment s’aproven les bases reguladores dels ajuts i es dóna un termini per a
la presentació de les sol·licituds.

•

Ajuts per a la realització dels assaigs i/o controls per a l'obtenció del distintiu de garantia de qualitat
ambiental o de l'etiqueta ecològica de la Unió Europea. El Departament de Medi Ambient i Habitatge
des de l'any 1998 convoca una línia d'ajuts, l'objectiu de la qual és facilitar l'accés de les empreses a
aquests sistemes d'ecoetiquetatge. Anualment s’aproven les bases reguladores dels ajuts i es dóna
un termini per a la presentació de les sol·licituds.

•

Possibilitat de desgravar fins a un 10% en l'impost de societats les inversions per evitar o reduir la
contaminació atmosfèrica, evitar o reduir la càrrega contaminant que s'aboca a les aigües
subterrànies, superficials i marines o afavorir la reducció, recuperació o tractament correcte dels
residus industrials (Reial Decret 1594/1997, de 17 d'octubre, pel qual es regula la deducció per
inversions destinades a la protecció del Medi Ambient). Termini de presentació: 10/7/2007.

•

Subvencions destinades a actuacions relatives a la reducció d'aigües residuals i/o de la seva càrrega
contaminant (RESOLUCIÓ MAB/3737/2002, d'11 de desembre, per la qual es fa pública la
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convocatòria de subvencions destinades a actuacions relatives a la reducció d'aigües residuals i/o de
la seva càrrega contaminant.). Termini de presentació: 1/1/2006.
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4.6. Anàlisi del sector terciari: comerç i serveis
4.6.1. Caracterització del sector terciari
A Sant Gregori, les empreses que pertanyen el sector serveis (tant els que són de comerç al detall com
els que no) tenen una representació del 56% respecte del nombre total d’establiments del municipi amb
una quantitat de 131 establiments.
S’observa a la figura que el major nombre d’ocupats es troba en les indústries manufactureres (21%), en
segon lloc, comerç i reparació el qual representa el 19% del total d’ocupats. Després d’aquests dos grups
majoritaris, hi ha altres com la construcció (12%), Sanitat (10%) i serveis socials, l’administració pública
(7%) o les immobiliàries (7%). Finalment, hi ha els grups minoritaris com poden ser el transport i les
comunicacions, l’hostaleria, la mediació financera que tenen una presència més discreta dins del sector
en quant a nombre d’ocupats.
Figura 126: Ocupats majors de 16 anys per branques d’activitat a St. Gregori (2001).
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Font: Institut d’Estadística de Catalunya

4.6.2. Anàlisi de l’oferta comercial
L’oferta comercial a Sant Gregori té una representació del 13% respecte el total d’activitats en quant a
nombre d’establiments. Dins d’aquest sector, el subsector més important és el dels productes alimentaris
amb 15 establiments i una proporció del 48,39%. Ja en segon lloc es troba el subsector que es dedica a
els productes químics amb 5 establiments i una representació propera al 16,13%. Com a tercer grup més
representatiu (12,9%) hi ha els establiments de roba i calçats. Els altres establiments de comerç al detall
tenen una representació menor al 10 %.
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4.6.3. Anàlisi de la intensitat comercial i dels hàbits de consum de la població
Tal com s’observa, la majoria d’establiments es dediquen a oferir productes bàsics a la població. Aquest
fet respon a la necessitat dels petits nuclis, com és el cas de Sant Gregori, d’adquirir productes bàsics, ja
siguin alimentaris o de roba i calçat o altres productes de primera necessitat.
Figura 127: Establiments d'empreses de comerç al detall per branques d'activitat (IAE) a Sant Gregori (2002).
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Pel que fa als hàbits de consum i lligat amb el gran nombre de desplaçaments que es realitzen fins a
altres punts de la comarca majoritàriament a la ciutat de Girona es detecta que la població acostuma a
comprar fora del municipi principalment a les grans superfícies aprofitant els desplaçaments.

4.6.4. Anàlisi i característiques del sector serveis
Pel que fa als establiments d’empreses de serveis s’observa que el grup més nombrós són els serveis
personals (26 establiments) que representen el 26% del total d’establiments i en segon lloc es troben els
establiments que es dediquen al comerç a l’engròs amb 17 establiments (17%).
El tercer subsector més important dels serveis és la immobiliària i altres del qual existeixen 16
establiments amb una representació del 16%. El servei de transport i comunicació representa el 15% del
total d’establiments del sector de serveis. La resta de subsectors corresponents a hosteleria, serveis
d’empresa, i mediació financera tenen uns valors proporcionals menors al 15%.
Figura 128: Establiments d’empreses de serveis (no detall) per branques d’activitat (IAE) a Sant Gregori (2002)
Font: Institut d’Estadística de Catalunya
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4.6.5. Anàlisi de l’oferta turística, turisme rural, d’espais naturals i esportius
L’activitat primordial és agrícola i ramadera, tot i que en els darrers anys també s’està experimentant una
interessant revitalització turística rural de la zona per la seva tranquil·litat, bon clima i per les nombroses
activitats d’oci que es poden dur a terme a la zona, ja sigui mitjançant excursions a peu o en bicicleta
pels camins i pistes forestals o les festes populars i les ofertes lúdiques en poblacions properes.
Taula 78: Infrastructura turística..
Hotel

Casa Rural

Càmping

Casa de Colònies/Albergs

Restaurants

Altres

0

1*

0

2

14

2

*Hi ha una segona casa amb el permís demanat.
Font: Institut d’Estadística de Catalunya / Ajuntament Sant Gregori

A continuació es mostra una taula amb el nombre de places turístiques que hi ha en els diversos tipus
d’allotjament al municipi de Sant Gregori:
Taula 79: Oferta turística a Sant Gregori.
TIPUS ESTABLIMENT

NOM

Nº HABITACIONS (bungalows i mobil home
en càmpings)

Turisme Rural M-CP

Mas La Casassa

1 casa amb 7 habitacions

14

TOTAL PLACES TURISME RURAL

TOTAL PLACES

14

Casa Colònies

Mas Suro

9 habitacions

80

Casa Colònies

Can Bellvitge

11 habitacions

60

TOTAL PLACES CASA DE COLÒNIES

140

*Hostatgeria

Hostatgeria Santa Afra

En restauració

Centre de Salut

Centre d’Estada Natural Mas
12 habitacions
Ferran

30

TOTAL PLACES D’ALTRES

30
TOTAL PLACES TURÍSTIQUES

174

*: Encara no ofereixen allotjament, volen oferir aquest servei com a hostatgeria aquest any.
Font: Informació Ajuntament de Sant Gregori

Segons les dades de la taula, s’observa que el 76% de les places turístiques del municipi de Sant
Gregori corresponen a les cases de colònies, un allotjament assequible per gran part de la població
estacional i ideal per a grups. El turisme rural té una representació del 8%, amb un establiment.
Finalment, els altres tipus d’allotjament, tenen una representació del 16% respecte el total de places.
Figura 129: Places turístiques a Sant Gregori.
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colònies
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turisme rural
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altres
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Font: Ajuntament de Sant Gregori
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Cal esmentar que malgrat el turisme rural no sigui el més important en quant a nombre de places
turístiques, darrerament és el més atractiu en zones on el medi natural té una gran importància i que
aquest tipus de turisme es troba en fase d’expansió.
Pel que fa a l’oferta turística, a la taula següent es mostren algunes de les activitats que es poden
realitzar al municipi i l’establiment que les organitza:
Taula 80: Oferta d’activitats turístiques
Tipus activitat

Nom establiment

Visites guiades per espais
naturals.

SORBUS, S.C.
(sorbus@sorbus.info)

Vols turístics (Des de
Girona)

Centervol
(info@centervol.com)

Vols en globus (des de
Girona)

Vols Rossell
(info@volsrosell.com)

Rutes BTT (Sant Grau)

Centres BTT/FCC

Rutes BTT (Pla del
Cartellà)

Centres BTT/FCC

Font: Fundació Territori i Paisatge /Fundació Palau Robert / Fundació Natura / Consell Comarcal del gironès.

Amb aquesta oferta d’activitats es potencia el coneixement del medi natural i es contribueix a la
sensibilització de la població estacional.
Algunes de les propostes en projecte són les següents:
⇒ Ribes del Ter (Sant Gregori i Bescanó, Gironès), 54,12 ha. Conveni d’Assessorament amb el
Consorci Alba - Ter per a la redacció del Pla Director de les Ribes del Ter entre els municipis de
Sant Gregori i Bescanó. Aquest Pla vol recollir les diferents propostes que hi ha sobre aquest
espai fluvial amb l’objectiu de conservar i potenciar la seva funció ecològica, lúdica i social.
⇒ Els ajuntaments de Sant Gregori i Sant Martí de Llémena volen recuperar aquest any l’antiga
carretera de Girona a les Planes com a carril bici, i potenciar-lo com a itinerari paisatgístic
intermunicipal de vianants, i per al pas de bicicletes i cavalls. El projecte s'adapta a l'ús de carril
bici des de Girona o Bescanó, passant per Sant Gregori, Llorà, el Pla de Sant Joan, Sant Martí
de Llémena, Granollers de Rocacorba i Sant Esteve de Llémena. El traçat passa vora la riera de
Llémena. La tipologia de l'actuació pretén afavorir la mobilitat entre Girona, Sant Gregori, Sant
Martí de Llémena i la Garrotxa, i el desenvolupament del turisme rural. Amb el pas del temps,
des de la construcció de l'actual carretera GI-531, alguns trams han servit com a camins veïnals.
Altres no han estat transitats i s'han deteriorat. El projecte ha estat elaborat pels serveis tècnics
del Consell Comarcal del Gironès amb un pressupost d'execució de 224.695,80 €. La longitud de
l'actuació de l'obra a executar és aproximadament de 12 quilòmetres.
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5. Aspectes de sostenibilitat social
5.1. Característiques demogràfiques
5.1.1. Evolució de la població
5.1.1.1. Context poblacional
Al 2005, Catalunya va arribar quasi bé als 7 milions d’habitants, dels quals només un 9% es troben a la
província de Girona (664.506 habitants). La comarca del Gironès, amb 160.838 habitants, és una de les
comarques més poblades del principat de Catalunya, i una de les més habitades de la província de
Girona.
En el següent mapa es compara el nombre d’habitants del municipi de Sant Gregori amb la resta de
municipis del Gironès:
Figura 130: Habitants per comarca (2005) i habitants per municipi (2004).
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Queda palesa la desigual repartició de la població dels 27 municipis. Tot i així s’observa que la població
es concentra, principalment, a la capital i a Salt. Els municipis que limiten directament amb Girona,
exceptuant Cassà de la Selva i Llagostera, aglutinen més població que els més allunyats. Aquest és el
cas de Sant Gregori, que es veu afavorit per aquesta situació. Els motius d’aquest fet són que els
residents cerquen una millor qualitat de vida però sense allunyar-se excessivament de la capital i així
poder continuar gaudint dels serveis i l’oci que la ciutat ofereix.
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A continuació s’observen els diferents intervals de densitat de població per als diferents municipis de la
comarca, entre ells Sant Gregori:
2

Figura 131: Mapa de densitats de població (habitants/km ) de la comarca 2005.
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La màxima densitat de població es troba als municipis de Salt i Girona amb uns valors de 3.926 hab/km2 i
2.136,6 hab/km2, respectivament. Pel que fa a la resta de municipis, la densitat més elevada se situa a la
perifèria d’aquests nuclis centrals i a les zones comunicades amb les infrastructures viàries principals,
coincidint amb les zones que concentren un major nombre d’habitants. Sant Gregori és un d’aquests
municipis, ja que limita directament amb els dos centres més importants de població. Comprèn 2.844
habitants en una superfície de 49,3 km 2 el que suposa una densitat de població de 57,7 hab/km2.

5.1.1.2. Evolució de la població
En els últims 30 anys, la població de Catalunya ha augmentat un 23,5%, amb més d’1 milió de persones,
però en aquest mateix període la població de la província de Girona i la comarca del Gironès han patit un
augment del 50%.
Sant Gregori ha experimentat un augment de població encara més important de manera en aquests 30
anys pràcticament ha doblat la seva població.
Taula 81: Variació de la població des del 1975 al 2005.
Territori

1975

2005

Saldo

%

5.660.372

6.995.206

1.334.834

23,5
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441.775

664.506

222.731

50

Comarca del Gironès

107.315

160.838

53.523

50

1.472

2.844

1.372

93

Catalunya

Sant Gregori

Font: Institut d’Estadística de Catalunya.

Si s’observen les dades dels darrers 10 anys, la tendència és similar, però aquesta vegada molt més
lleugera, per contra Sant Gregori segueix tenint el major creixement dels quatre àmbits territorials.
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Taula 81: Increment de la població des del 1995 al 2005.
Nivell
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2005

Saldo

%

6.226.869

6.995.206

768.337

11
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18

Comarca del Gironès

132.085

160.838
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22%

2.120

2.844

724

34%

Catalunya

Sant Gregori

Font: Institut d’Estadística de Catalunya.

Dels 2844 habitants que té Sant Gregori (2005), 1461 són homes i 1383 dones. La població, any a any,
ha anat augmentat progressivament tal i com mostra l’evolució dels últims 30 anys la següent gràfica:
Figura 132: Evolució de la població de Sant Gregori, 1975-2005.
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Font: Institut d’Estadística de Catalunya i Instituto Nacional de Estadística.

L’aspecte més important que cal destacar d’aquest període és el gran increment poblacional del municipi,
el qual és d’un 93%. Més detalladament s’observa un ritme creixent de prop d’un 1% a un 3% anual entre
els anys 1975 i 1991, experimentant, a partir del 1992, un increment significatiu que oscil·la entre un 3%
fins gairebé un 5% anual, que suposa un augment d’un 50% en només 13 anys.
A continuació, la figura ens mostra quin ha estat el creixement del municipi en períodes de 4 anys.
S’observa que en cap del períodes hi va haver un creixement negatiu de la població tot i que en tres
d’ells hi va haver una disminució del ritme de creixement. Cal destacar l’augment de població que es
dóna en l’últim període, el qual és més elevat que la resta i mostra una tendència a l’alça.
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Figura 133: Creixement de la població agrupat, 1975-2005.
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Font: Institut d’Estadística de Catalunya.

En la següent gràfica queda palesa la gran davallada de la natalitat que va patir el municipi després de
l’augment produït per l’entrada de la democràcia. Des d’aleshores els naixements han augmentat i
disminuït constantment però mantenint-se a un ritme baix i essent molt propers a l’evolució de les
defuncions. Aquestes defuncions han estat irregulars al llarg dels anys però mantenint-se amb una certa
estabilitat. És a partir del 1993, junt amb l’augment de població al municipi, quan aquestes comencen a
experimentar una lleugera tendència a l’alça, arribant a posar-se a gairebé al mateix nivell dels
naixements i fins i tot sobrepassant-los.
Figura 134: Creixement natural de la població, 1975 – 2005.
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Font: Institut d’Estadística de Catalunya.
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5.1.1.3. Estructura de la població
El municipi de Sant Gregori el conforma una població de 2844 habitants (2005), la qual es divideix en 7
entitats locals descentralitzades –pobles-, amb Sant Gregori al capdavant en nombre d’habitants.
Aquestes entitats vénen detallades a la taula següent:
Taula 83: Entitats de població i habitants de Sant Gregori, 2005.
Habitants
Entitat de població
Percentatge
(2005)
Cartellà
137
4,8
Constantins
57
2
Domeny
85
3
Ginestar
152
5,4
Sant Gregori
2.163
76
Sant Medir
102
3,6
Taialà
148
5,2
TOTAL
2.844
100
Font: www.municat.es.

El municipi principal és Sant Gregori, que compta amb un 76% de la població total dels nuclis urbans i el
segueixen, tot i que a gran distància, Ginestar, Taialà i Cartellà amb un 5,4%, 5,2% i un 4,8%
respectivament.
A continuació es mostren quatre piràmides que comparen per grups d’edats i gènere l’evolució de la
població del municipi des del 1981 al 2004.
Figura 134: Nombre d’habitants per sexe i grups d’edats.
1981

1991

90 i Més

90 i Més

80 a 84

80 a 84

70 a 74

70 a 74

60 a 64

60 a 64

50 a 54

50 a 54

40 a 44

40 a 44

30 a 34

30 a 34

20 a 24

20 a 24

10 a 14

10 a 14

0a4
-150

0a4
-100

-50

0
Homes

50

100

150

-150

-100

-50

0
Homes

Dones

2001

100

150

50

100

150

2004

90 i Més

80 a 84

80 a 84

70 a 74

70 a 74

60 a 64

60 a 64

50 a 54

50 a 54

40 a 44

40 a 44

30 a 34

30 a 34
20 a 24

20 a 24

10 a 14

10 a 14
0a4

0a4
-150

50
Dones

-100

-50

0
Homes

50

100

150

-150

-100

-50

0
Homes

Dones

Dones

Font: Institut d’Estadística de Catalunya.

L’estructura de la població en aquest període de 23 anys s’ha vist modificada considerablement. Si bé es
veu que als anys 1981 i 1991 les piràmides són ben estretes, essent els grups de menor edat gairebé del
mateix tamany que els d’edats adultes, segons es va avançant en el temps s’observa que la tendència es
modifica. Els grups d’edats centrals (adults) s’eixamplen en detriment dels grups de joves i gent gran.
Això ens indica l’arribada de nous habitants al municipi, els quals faciliten l’ampliació de la base de la
piràmide i contribueixen a un augment de natalitat, tot i que a un ritme molt lent. S’observa, també, un
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augment de l’esperança de vida en tant que la part superior de les piràmides del 2001 i 2004 són més
amples. En resum, es pot dir que les piràmides són de tipus regressiu i comencen a invertir-se , doncs la
base s’està tornant més estreta que els grups superiors. Amb això es dedueix que aquest municipi, si no
experimenta un augment més elevat de la natalitat tendirà a tenir una població envellida.
Tal i com mostra la figura de la dreta, un 49%,
quasi la meitat de la població de Sant Gregori,
són nascuts a la comarca del Gironès,
seguidament apareixen els nascuts al propi
municipi amb una proporció del 34%.

Figura 135: Població en percentatge segons el lloc de naixement 2004
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Font: Anuari social 2004. Fundació La Caixa

5.1.2. Moviment migratori
5.1.2.1. Migració externa
Els primers moviments d’immigrants significatius del segle XX a Catalunya, tenen lloc al llarg dels anys
60 i 70. Es tracta de població procedent d’Andalusia, Castella i Lleó i Extremadura que arriben a
Catalunya en busca de feina. Aquest fet avui dia ha canviat a nivell de Catalunya, ja que es dóna molta
més migració entre països estrangers, normalment nord africans o centreamericans, i fins i tot ha
augmentat la immigració dins del mateix principat.
Figura 136: Migracions exteriors a Sant Gregori
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5.1.2.2. Migració interna
A continuació es representa, en dues gràfiques, el moviment migratori de Sant Gregori per tal de poder
efectuar-ne una comparació:
Figura 137: Nombre de moviments migratoris a Sant Gregori, 2004.
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Font: Institut d’Estadística de Catalunya.

Crida l’atenció el gran nombre de persones que s’han traslladat al municipi procedents de la mateixa
comarca. De fet aquests moviments dins de la mateixa comarca són els que predominen en ambdós
casos, ja que són els que arriben i també són els que se’n van, tot i que en aquest últim cas en un
nombre molt més reduït.
Pel que fa a la resta de desplaçaments, la situació és bastant similar tant en la població que marxa com
en la nouvinguda, essent una mica més elevats els valors en el cas de la immigració, concretament pel
que fa a la població que prové de la província i de la resta de Catalunya.
A continuació es representen les dades en percentatge per tal de reflectir d’una manera més clara la
situació actual:

Figura 138: Procedència de la població immigrant. Any 2004
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Figura 139: destinació de la població emigrant. Any 2004
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Font: Institut d’Estadística de Catalunya.

Tal com s’ha esmentat anteriorment destaca el predomini de moviments entre la mateixa comarca, doncs
aquests són superiors al 50 % tant en el cas dels immigrants (72 %) com en el dels emigrants (55 %).
La immigració i l’emigració a Sant Gregori ha estat important i han tendit a augmentar, especialment la
immigració. A la següent figura s’observa amb detall aquesta evolució:
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Figura 141: Saldo migratori 2005

Figura 140: Migracions interiors. 2005
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Font: Institut d’Estadística de Catalunya.

En aquests 16 anys les dues línies es mantenen distants l’una de l’altra i no es creuen en cap moment,
mantenint-se les immigracions per sobre de les emigracions. Ambdues experimenten, tot i que amb
alguns alts i baixos, un lleuger creixement a mitjans dels 90, sent aquest més acusat a partir de l’inici del
segle XXI, coincidint amb l’augment de la població al municipi. Destaca però, el descens que
experimenten tant la immigració com l’emigració a partir de l’any 2003.
La figura de la dreta representa el saldo migratori del municipi, és a dir la diferència entre les
immigracions i les emigracions:
S’observa que tot i haver moltes variacions el saldo no és en cap moment negatiu, això vol dir que les
immigracions són més elevades que les emigracions. És important assenyalar l’increment que té lloc a
partir de l’any 1999 fins les últimes dades disponibles, l’any 2004. Aquest increment ens marca una
tendència creixent de la població immigrant, i també un augment del nombre d’habitants del municipi.

5.1.3.Unitats domèstiques
Segons fonts de l’Anuari Social de “La Caixa” de l’any 2004, Sant Gregori compta amb 874 vivendes, de
les quals 801 es consideren llars i tenen una ocupació mitjana de 3,1 membres per llar. Aquesta
ocupació és una mica més elevada que la mitjana de la província de Girona, la qual se situa en 2,6
habitants per llar. La majoria d’aquestes vivendes són principals, un 91,6%, i la resta són secundàries i
deshabitades.
La figura representada a continuació mostra el nombre d’individus per habitatge en percentatge:
S’observa que la majoria de les llars del municipi
Figura 142: Nombre d’habitants per llar. Any 2004.
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Font: Anuari Social de “La Caixa”.

5.1.4.Escenaris de població
L’Institut d’Estadística de Catalunya ha realitzat unes hipòtesis d’escenaris futurs per les comarques de
Catalunya. En concret s’estableixen quatre escenaris (o combinació d’hipòtesis):
•
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L’escenari mitjà alt (o tendencial) suposa una combinació de fecunditat mitjana, esperança de
vida alta i migració alta (mitjana amb l’estranger i alta amb la resta d’Espanya). Aquest escenari
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pretén reflectir l’evolució que es considera més probable del creixement i l’estructura
demogràfica a Catalunya, d’acord amb les dades recents.
•

L’escenari mitjà baix és molt semblant al mitjà alt (o tendencial), però suposa una esperança de
vida baixa i un saldo migratori mitjà (baix amb la resta d’Espanya i mitjà amb l’estranger). Els
resultats són un creixement menor que l’escenari mitjà alt (o tendencial) i una estructura
demogràfica menys envellida.

•

L’escenari alt (o jove): es combinen fecunditat alta i esperança de vida baixa amb migració molt
alta (alta amb Espanya i alta amb l’estranger). Respecte al creixement es considera que és un
escenari molt alt.

•

L’escenari baix (o vell): inclou una migració baixa (amb la resta d’Espanya i amb l’estranger), una
fecunditat baixa i una esperança de vida alta. Aquest escenari és el de menys creixement.

Les hipòtesis d’escenaris futurs s’han realitzat període 2003-2015, a partir de les dades obtingudes en
diferents estudis de població i càlculs per a determinar els diferents tipus de creixement possibles.
Tal com s’observa en la figura, depenent del tipus de creixement que experimenti la comarca en els
propers 10 anys, el nombre d’habitants pot créixer més o menys, però sempre es donarà un creixement
positiu.
Figura 143: Escenaris de població al Gironès.
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Tal i com mostra la figura, s’espera que la comarca del Gironès pateixi un creixement positiu major o
menor fins al 2015. La tendència general en aquests tipus d’estudis, és que la població segueixi un
escenari mitjà alt, amb el que s’obtindria un creixement del 23,6 %, de tal manera que a l’any 2015 al
Gironès hi hauria una població de 202.655 persones. En el cas que l’escenari que seguís la població fos
alt, al 2015, la comarca tindria una població de 210.571 habitants, amb un creixement del 30 %. En
canvi, si l’escenari seguit fos baix, la població de la comarca del Grionès al final d’aquest període es
trobaria al voltant de les 175.700 persones, amb un creixement positiu del 9,2%
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5.2. Habitatge
5.2.1.Evolució del nombre d’habitatges
Com s’ha citat anteriorment, el nombre d’habitatges de Sant Gregori és de 874. Aquests es divideixen en
habitatges principals, secundaris i buits. A continuació es fa una comparativa sobre l’estat de l’habitatge
a nivell de Sant Gregori, de la província de Girona i de Catalunya:
Figura 144: Tipologia d’habitatges familiars. Any 2004.
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A nivell municipal es pot veure que el tipus d’habitatge predominant, gairebé en la seva totalitat, és el de
primera residència. Aquesta característica ve determinada pel fet que el municipi no és turístic i per tant
el nombre d’habitatges secundaris és molt reduït. També és molt poc important el nombre d’habitatges
buits.
Si es compara amb la totalitat de la província de Girona s’observa que els valors varien substancialment.
Només una mica més de la meitat dels habitatges totals són principals, doncs el nombre de residències
secundàries existents, una tercera part del total, és molt important. Això és degut a la gran influència
turística de la zona.
A nivell català el nombre d’habitatges principals respecte a Sant Gregori també és inferior, tot i que és
més gran que a nivell de Girona. El causant torna a ser de nou, el turisme. Per tant el nombre de
segones residències també es superior a les de Sant Gregori. Pel que fa a habitatges buits a Catalunya
és on el percentatge és més elevat.
A la següent taula es mostra l’evolució dels diferents tipus d’habitatges en tres anys: 1981, 1991 i 2001.
El nombre d’habitatges principals ha sofert canvis importants en els darrers anys, doncs ha experimentat
un augment molt important, d’un 75%. Aquest increment està directament relacionat amb l’arribada de
nous habitants al municipi. El nombre de residències vacants, després d’augmentar del 1991 al 2001
s’observa que ha tornat a disminuir, novament a causa del moviment migratori. La resta d’habitatges que
no han estat classificats com principals, ni secundaris o vacants, són anomenats “altres” i no se n’ha
pogut obtenir cap tipus d’informació.
Taula 84: Evolució dels habitatges a Sant Gregori. Període 1981 – 2001.
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Font: Institut d’Estadística de Catalunya.

Pel que fa a les noves construccions iniciades i acabades a Sant Gregori es presenta la següent taula
d’evolució:
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Taula 85: Habitatges construïts de nova planta. Anys 1993 i 2003.
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Al 2003, respecte l’any 1993, hi ha hagut un augment de la nova construcció, passant dels 24 als 54
habitatges iniciats. Aquest increment es deu a l’augment de la població del municipi. Per contra però, les
construccions de protecció oficial han disminuït fins arribar a 0.
A la següent gràfica s’observa l’evolució de la construcció durant 10 anys, del 1993 al 2003. En termes
generals es pot dir que l’activitat de la construcció ha estat molt irregular durant el període, ja que hi ha
anys en els que es construeix molt i anys ens els que hi ha un retrocés de l’activitat. Tot i això, és en els
últims anys de l’etapa, a partir del 1998, en la que aquesta construcció és més elevada. Aquest fet és
degut a la demanda d’habitatge que produeix l’arribada de nova població al municipi. Es tanca el període
amb un bon ritme de la construcció respecte el 1993.
Figura 145: Evolució dels habitatges construïts de nova planta. Període 1993 – 2003.
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5.2.2 Característiques dels habitatges
El tipus d’habitatge que predomina a Sant Gregori és la casa unifamiliar, amb un 75%. El segueixen els
blocs de pisos amb un 15%, en els que es consideren que estan formats per 3 o més habitatges. Per
últim es troben els edificis formats per 2 habitatges. El fet que predominin les cases com a habitatge
principal té a veure amb què es tracta d’un municipi petit de caire rural.
La imatge de la dreta mostra l’època en la que es van construir més habitatges. Es veu clarament que va
ser en el període comprés entre el 1961 i el 1991, doncs comprèn un 68% de la construcció. Cal
esmentar que aquestes dades són de l’any 1991 i s’ha detenir en compte que en l’actualitat poden existir
variacions.
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Figura 146: Tipus d’habitatges principals. Any 2001.

Figura 147: Època de construcció dels habitatges
principals 2001
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La següent gràfica mostra quin és el règim de tinença dels habitatges del municipi. Es pot veure que
predomina clarament la propietat, amb un 79%. Aquest fet s’explica per la tradició cultural existent en el
nostre país d’adquirir una vivenda de propietat. El lloguer representa un 15% i la vivenda cedida
gratuïtament o a baix preu un 2%.

5.3. Salut i protecció social
Sant Gregori ofereix una gran varietat de serveis que permeten satisfer les necessitats dels diferents
sectors de població del municipi.
5.3.1. Serveis sanitaris

Figura 148: Habitatges principals segons el règim de
tinença. Any 2001.
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Font: Institut d’Estadística de Catalunya.

5.3.2. Ús dels serveis mèdics i grau de satisfacció sanitària
Des del Consultori municipal de Sant Gregori s’ofereixen els serveis mèdics bàsics, destinats
principalment a dos sectors de la població com són la gent gran i els nens, els quals fan un major ús
d’aquest servei degut a la impossibilitat o major dificultat de desplaçar-se a un centre més especialitzat i
perquè són els grups poblacionals que amb major freqüència presenten malalties lleus. La població de
Sant Gregori es troba satisfeta pel servei sanitari que rep.
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5.3.3. Consum farmacèutic
Al municipi de Sant Gregori hi ha una farmàcies que subministra els fàrmacs als habitants del municipi,
és una mitjana de 0,35 farmàcies per cada 1000 habitants del municipi.
No es disposa de dades referents al consum de productes farmacèutics però a partir de la informació de
la qual es disposa sobre Sant Gregori i per la tipologia de municipi es pot considerar que segueix la
tendència de les comarques Gironines sense cap incidència a destacar, a excepció del problema
generalitzat de l’automedicació.

5.3.4.Principals factors de risc i causes de mortalitat
En el municipi de Sant Gregori no s’ha detectat cap factor de risc ni cap causa de mortalitat fora de les
donades en la majoria de a societat catalana.

5.3.5. Serveis socials i recursos d’atenció ciutadana
El Ple del Consell Comarcal del Gironès de 15 de febrer de 2006 i el Ple de l'Ajuntament de Salt de 20 de
febrer de 2006 varen aprovar amb caràcter inicial la creació del Consorci denominat Consorci de
Benestar Social Gironès-Salt. Amb aquesta creació s’ha volgut delegar les competències dels serveis
socials del Consell Comarcal al Consorci de Benestar Social.
L’aparició del Consorci de Benestar Social ha provocat canvis en la distribució del serveis socials dins
dels municipis del gironès. El primer gran canvi, ha estat la creació de les Unitats Bàsiques d’Assistència
Social Primària (UBASP), hi ha un total de sis unitats per tota la comarca, amb un assistent social i un
educador social com a equip professional.
El municipi de Sant Gregori compta amb una UBASP que dóna cabuda a tots els municipis de la Vall de
Llémena, ubicada al carrer Rocacorba número 6, des d’on es recull tota la demanda i des d’on es
tramiten totes les sol·licituds que puguin aparèixer a Sant Gregori.
Des del Consell Comarcal del Gironès abans i ara des del Consorci de Benestar Social s’ofereixen un
ampli ventall de serveis socials, destinats a tots aquells sectors de la població que més ho necessitin:
 Servei d'Ajuda a Domicili: El SAD es materialitza en la realització d'accions organitzades per prestar
atenció social i ajut social en les activitats de la vida diària, especialment a les persones amb dificultats
de desenvolupament, manca d'autonomia personal, disminució o una problemàtica familiar especial,
desplaçant els serveis necessaris al domicili, per tal d'evitar o retardar situacions d'internament i mantenir
l'usuari en el seu medi amb garanties d'una atenció adequada.
▪Servei de Teleassistència: El servei de Teleassistència domiciliària és un servei especialment indicat per
a aquelles persones que, per motius de salut, invalidesa o aïllament, requereixen atenció continuada.
Davant una situació d’emergència només cal prémer el botó d’un penjoll que té connectat un sistema
d’alarma.
D’aquesta manera es pot establir contacte directe i immediat amb la central receptora que proporcionarà
a resposta més adequada a cada necessitat: ambulància, bombers, policia local, familiars, amics, etc.
El servei d’atenció és de 24 hores al dia, tots els dies de l’any i té un cost de 21€ diàris.
▪Escola de pares i mares: L’escola és un espai on els pares i mares poder expressar les angoixes,
necessitats i alegries que els suposa exercir la paternitat i la maternitat.
La prevenció emmarca aquestes trobades on els pares i mares podran conèixer tècniques per a
l’educació dels seus fills i filles per ajudar-los en el seu creixement.
▪Escola de pares i mares d'adolescents: L’Escola de pares i mares d’adolescents és un ESPAI on es
poden apendre tècniques i coneixements per a l’educació dels fills o filles.
L’Escola és també un LLOC DE TROBADA, mensual, per parlar d’allò que ens preocupi de la seva
educació.
Una professional, la Sra. Isabel Bujalance assessora i orienta durant les sessions. Algunes d’aquestes
sessions també seran adreçades als joves adolescents.
Les activitats previstes són diverses: tallers, projecció de pel·lícules, debats, etc.
▪Consell Consultiu de la Gent Gran: El Consell Consultiu es va crear per tal de dinamitzar el sector de la
gent gran amb els objectius de:
 Promoure l’associacionisme de la gent gran i la seva participació a la comunitat.
 Promoure activitats encaminades a assegurar la qualitat de vida de la gent gran.
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Promoure la relació amb altres organitzacions similars en tots els seus àmbits d’actuació
implicats.
 Col.laborar en estudis i activitats d’interès comú amb els organismes que tracten temes de la
gent gran que no estiguin directament representats al Consell Consultiu de la Gent Gran.
 Promoure la realització de les activitats necessàries per tal de sensibilitzar la societat respecte a
la situació de la gent gran.
 Donar a conèixer a la comunitat els recursos i drets propis de la gent gran.
 Obtenir informació en temes de vellesa de la comarca.
▪Ajuts transport adaptat: Des del Consell Comarcal es convoquen cada any diferents ajuts pel transport
adaptat als diferents centres socials que hi ha arreu de la comarca del Gironès.
▪Xecs Serveis: El xec servei és una manera de subvencionar els serveis a domicili: amb la utilització del
xec els usuaris obtenen un descompte sobre el preu total del Servei. Cada xec comporta un descompte
de 3’40 euros per hora de Servei contractada.


Aquest serveis s’adreça a tots els ciutadans/es que requereixin serveis d’atenció a les persones de l’àrea
bàsica de serveis socials del Gironès, tot i que hi ha una certa priorització, com per exemple:
 Gent gran (majors de 65 anys)
 Infància i adolescència en situació d’alt risc social
 Dones que hagin de combinar la vida laboral i familiar
 Persones amb discapacitat física o psíquica
Amb el servei del xec servei es cobreixen molts serveis com són: Servei d’atenció domiciliària, neteja
domèstica, cangur, bugaderia, àpats a domicili, fisioteràpia, perruqueria, podologia, servei de transport
adaptat, servei d’atenció psicològica i servei de rehabilitació cognitiva.
Una altra entitat ubicada en el municipi de Sant Gregori que treballa dins l’àmbit de Serveis Socials és el
Consorci de Sant Gregori. Té coma missió la gestió, promoció i la coordinació de diferents serveis i
accions dirigits a la millora constant de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual
que presenten, dins aquest col·lectiu, la major necessitat de suports específics i especialitzats de manera
permanents i generalitzada.
El Consorci que està constituït per la Generalitat de Catalunya, l'Institut Català d'Assistència i Serveis
Socials, la Fundació Joan Riu i la Caixa de Girona, és una entitat jurídica pública, dotada de personalitat
jurídica plena i independent dels seus membres, amb tota la capacitat de dret públic i privat que
requereixi la realització dels seus objectius.
El govern del Consorci correspon als òrgans següents:
 El Consell de Govern, integrat per 3 representants de la Generalitat de Catalunya, 2
representants de la Fundació Joan Riu, i la Caixa de Girona que queda representada en
el Consorci per la Fundació Joan Riu.
 El President que en serà un dels membres representants de la Generalitat, designat pel
Dept. de Benestar i Família.
 El Vice-president que en serà un representant de la Fundació Joan Riu.
 El Gerent, que serà nomenat pel Consell de Govern.
El Consorci de Sant Gregori integra dos grans centres, destinats cadascú a necessitats diferents que
conjuntament intenten satisfer tots els requeriments per part dels usuaris.
Per una banda es troba El Centre “Els Roures”, creat l’any 1992 amb titularitat de l’ ICASS (l'Institut
Català d'Assistència i Serveis Socials), acull un Servei d’Acolliment Residencial d’adults i d’Atenció
Especialitzada de Dia.
El centre s’organitza en diferents grups segons el grau de discapacitat dels usuaris, de tal manera que es
desenvolupen plans de formació i activitats diferents per cada grup. Normalment de cada grup hi ha dos
subgrups corresponents per una banda als usuaris residents permanents i per l’altra als usuaris del
centre de dia.
A l’any 2004 es varen registrar un total de 62 usuaris de la residència permanent i 74 persones de centre
de dia.
A més a més de tenir un pla cada dia amb les activitats bàsiques existeixen diferents tallers preocupacionals com són: el taller de manualitats, passeig, horta i galliner, estimulació i psicomotrictat i el
taller de bugaderia i es té un servei permanent de fisioteràpia.
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Per l’altra part dintre del Consorci de Sant Gregori també es troba el Centre Joan Riu, aquest va néixer
per iniciativa de la família Riu amb el suport de la Caixa de Girona per facilitar el servei d’acolliment
residencial de dilluns a divendres a les famílies amb discapacitat intel·lectual greument afectats menors
de 18 anys. D’aquesta iniciativa va esdevenir la Fundació Privada “Joan Riu” qui manté fins l’actualitat la
titularitat del centre.
El servei residencial acull a infants fins a 18 anys amb unes necessitats d’atenció que fan recomanable la
seva atenció fóra del domicili familiar. Alhora, el Departament de Benestar i Família de la Generalitat de
Catalunya disposa d’unes places d’acolliment residencial temporal per aquelles persones en edat adulta
que es troben pendents de derivació a un servei residencial d’adults. Durant el mes de juliol s’organitza
un Casal d’Estiu el que permet ampliar l’atenció dels infants una vegada finalitzat el curs escolar i alhora
un espai d’esbarjo diferent per a tots els residents. L’objectiu principal del servei residencial és garantir el
millor benestar físics, emocional i material possible per a les persones que acull.
Uns anys més tard, la Fundació Privada Joan Riu, va decidir la creació d’un segon servei, una Escola
d’Educació Especial concertada amb el Departament d’Ensenyament permetent l’assistència d’alumnes
que no fossin residents.
L’equip docent que formen l’Escola d’Educació Especial està integrat per un total de 18 professionals
classificats de la següent manera:
 9 mestres (4 psicòlogues, 2 pedagogues, 1 psicòloga i logopeda, 2 mestres d’educació
especial).
 5 educadores.
 1 logopeda i psicòleg.
 2 fisioterapeutes.
 1 psicopedagoga.
En aquesta escola acullen a 48 alumnes, distribuïts per aules segons el grau de discapacitat present i
l’edat de l’alumne.
El consorci compta també amb una àrea social, on una diplomada en Treball Social s’encarrega de
millorar la qualitat de vida dels usuaris, intervenint directament en el seu entorn familiar i comunitari. Les
principals accions i serveis que realitza és:
 Servei d’acollida a les famílies en el moment de l’ingrés d’un noi/a en el centre.
 Seguiment socio-familiar
 Servei d’informació, orientació i tramitació dels recursos legals existents.
 Seguiment setmanal amb l’equip tècnic del centre.
Lligada a aquesta existeix l’àrea d’atenció a la salut composada per un equip de:
 Servei d’infermeria: (5 diplomats en infermeria atenció durant les 24 hores).
 Servei de fisioteràpia (4 diplomats en fisioteràpia).
 Medicina general.
 Pediatria.
 Neurologia.
 Psiquiatria.
 Traumatologia.
 Dietètica i nutrició.
 Farmàcia.
 Podologia.
Dintre de la titularitat privada, Sant Gregori compta també amb una residència geriàtrica privada
anomenada “Les Oliveres”, ubicada en el carrer Orenetes, dóna servei per a 49 usuaris compta amb un
gran ventall de serveis particulars per la gent gran.
Per finalitzar, dintre del municipi de Sant Gregori es troba la Fundació OSCOBE (Obra Social
Comunitària de Bellvitge) és una Fundació d'interès social que va néixer l'any 1980 al barri de Bellvitge
(Hospitalet de Llobregat) quan aquest va començar a viure greus problemes de desocupació i de
marginalitat.
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L'objectiu principal és insertar a la societat joves d’entre 16 i 25 anys, amb greus problemes socials, a
través del treball.
Així, s'ofereix ajuda a aquells joves que, per les seves situacions personals, no tenen gaires possibilitats
de desenvolupar-se en la comunitat que els envolta.
La primera obra d'OSCOBE va ser la Casa de Colònies, Can Bellvitge, (Girona). Hi anaven joves del
barri amb problemes greus per a allunyar-los d'un entorn contrari a la seva reinserció.
Amb els anys altres projectes s'han anat sumant a aquest i així va néixer el viver; els pisos d'assistència i
per últim el Restaurant Ocells Perduts.

5.3.6. Problemàtiques socials detectades
No s’han detectat problemàtiques socials.

5.4. Educació
5.4.1. Població escolar. Nivells educatius per nuclis de població.
El municipi de Sant Gregori compta únicament amb dos centres educatius, un és l’Escola d’Educació
Infantil Municipal “Els Escarlets” i l’altre és el CEIP (Centre d’Educació Infantil i Primària) Agustí Gifré on
s’imparteix Educació Infantil (P3, P4 i P5) i Educació Primària (de 1r a 6è d’EGB) Per tal d’adquirir
estudis secundaris com l’ ESO i Batxillerat es desplacen fins L’Institut d’Educació Secundaria Narcís Xifra
i Masmitjà ubicat en la ciutat de Girona que per zones d’influència és el que pertoca.
Tots aquest centres són de titularitat pública i únicament hi ha un centre educatiu privat, gestionat pel
consorci de Sant Gregori, i que és l’escola d’ Educació Especial Joan Riu.
Part de la informació s’ha tret del projecte: “L’anàlisi de l’escolarització al municipi de Sant Gregori i
previsió de les necessitats de futur”, estudi realitzat per la Universitat de Girona encomanat per
l’Ajuntament de Sant Gregori.

5.4.2.Oferta educativa
5.4.2.1.Educació formal (centres públics i privats)
La primera fase d’aprenentatge correspon al grup d’edats d’entre els 4 mesos i els 3 anys, i són les Llars
d’Infants les encarregades de donar aquest servei. En el municipi de Sant Gregori hi ha una llar d’infants
municipal que compta amb un total de 74 alumnes, segons la matrícula corresponent al curs 2005-2006.
Aquests 74 alumnes es troben repartits per diferents aules depenent de l’edat dels alumnes, segons
mostra la taula a continuació.
Taula 86: Distribució dels alumnes de la Llar d’Infants “Els Escarlets” 2006
De 0 a 1 any

8 alumnes

De 1 a 2 anys

26 alumnes

De 2 a 3 anys

40 alumnes (repartits en 2 aules de 20 alumnes cadascuna)

Font: Llar d’Infants “Els Escarlets”

La llar d'infants va ser una iniciativa d’un grup de mares que varen contractar una noia per que atengués
els seus fills i l'Ajuntament els va deixar un local al antics habitatges dels mestres.
El 1986 l'Ajuntament va construir un nou edifici a la avinguda Serra i Caballé i va assumir la gestió de la
llar. Davant la necessitat de places no solament per a Sant Gregori, sinó per a tota la Vall del Llémena,
l'any 2004 aquesta construcció es va ampliar, i actualment té capacitat per a uns 70 nens.
Actualment l'equip educatiu està format per un total de set persones: la directora, tres responsables
d'aula i quatre auxiliars.
El CEIP Agustí Gifré és l’escola de l’àrea escolar de la Vall del Llémena, després que tanqués
definitivament l’escola Serra de Finestres el curs 1994-1995. Per tant, tots els nens i nenes dels
municipis de la Vall tenen la seva escolarització preferent en aquesta escola de Sant Gregori. Si sobren
places poden escolaritzar-s’hi infants d’altres municipis de fora de la Vall, com ja està passant en alguns
nivells que s’acaben de cobrir amb nens i nenes de procedència de Girona, Salt i algun de Sarrià de Ter.
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A l’any acadèmic 2004-2005, el CEIP Agustí Gifré comptava amb 382 alumnes de diferent procedència
tal i com mostra la figura següent:
Figura 149: Lloc de procedència dels alumnes del CEIP Agustí Guifré 2005.

Sarrià
0,3%

Salt
2,1%

Girona
14,7%
Canet d'Adri
7,6%

Sant Martí
14,7%

Sant Gregori
58,1%
Sant Aniol
2,6%

Font: L’anàlisi de l’escolarització al municipi de sant Gregori i previsió de les necessitats de futur

Al voltant d’un 58,1% dels alumnes del CEIP Agustí Guifré viuen en el municipi de Sant Gregori.
Seguidament apareixen la ciutat de Girona i el municipi de Sant Martí de Llémena amb un percentatge
del 14,7% La resta de municipis es més minoritari, es troben entre el 0,3% en el cas de Sarrià de Ter fins
el 7,6% dels alumnes amb origen en el municipi de Canet d’Adri.
Els 222 (58,1 % del total) alumnes del municipi de Sant Gregori que cursen estudis infantils o primaris en
el CEIP Agustí Guifré es troben repartits en diferents cursos, tal i com es veu en la figura següent.
Figura 150: Nombre d’alumnes per curs 2005
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Font: L’anàlisi de l’escolarització al municipi de sant Gregori i previsió de les necessitats de futur
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La dada més significativa que es pot extreure de la figura anterior és la reducció d’alumnes que es dóna
en el pas de tercer cus a quart, ja que es passa de 29 alumnes a 15, és una reducció gairebé de la
meitat de l’aula. Aquesta reducció es manté en cursos posteriors com són 5é o 6é, on no es superen els
20 alumnes.
La normativa d’escolarització marca una densitat d’ ocupació d’alumnes per aula que genèricament
queda establerta de la següent manera:
a) Etapa 1 a 2 anys: infantil parvulari .......................13 i 20 alumnes/grup
b) Etapa 3 a 11 anys: infantil i primari .......................25 alumnes/grup, tot i que es demana que de P3
a P5 hi hagi només 20 alumnes/grup
El CEIP Agustí Gifré respecta totalment la normativa de densitat d’ocupació degut a que per cada curs hi
ha dues aules o classes, de tal manera que els valors es redueixen a la meitat.
La ubicació del CEIP Agustí Guifré és la Plaça del poble s/n justament davant de l’Ajuntament de Sant
Gregori, és un edifici molt antic, data de l’inici del segle XX i en tota la seva historia, mai ha perdut la
seva finalitat educativa
Avui dia compta amb unes especialitzades instal·lacions com són: aula d’informàtica, aula de plàstica,
aula de música, biblioteca, aula d’educació especial i sala d’ audiovisuals.
D’entre els molts serveis dels que compta es troba el menjador escolar, aquest és un servei gratuït per
als alumnes que pertanyen a la zona escolar i no són del municipi de Sant Gregori i per als que sí viuen
dins del municipi de Sant Gregori però per diferents causes no van a dinar a casa, té un cost de 3 € nen
al dia.
Pel que fa a l’ensenyament secundari obligatori, Sant Gregori no compta amb un institut per a cursar
estudis fins als 16 anys, de manera que els nois i noies de 12 a 16 anys han d’escolaritzar-se en centres
de Girona. El que els pertoca per zonificació escolar és l’IES Narcís Xifra, al qual la gran majoria
d’escolars de Sant Gregori, Canet d’Adri, Sant Martí de Llémena i Sant Aniol de Finestres hi estan
matriculats. Aquests escolars compartiran centre amb els nois i noies dels barris de Pont Major, Pedret i
Montjuïc, de Girona i amb els del municipi de Sarrià de Ter.
L’ IES Narcís Xifra es troba al barri de Pont Major de Girona, de tal manera que la distància de transport
recorreguda pels estudiants des de les seves llars a la Vall del Llémena al centre és considerable en
espai i temps. Mentrestant, el departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ha començat a
construir un nou institut a la zona de Fontajau-Taialà dins el terme municipal de Girona, molt més proper
a Sant Gregori, per a cobrir les necessitats escolars dels nois i noies dels barris de Fontajau, Domeny,
Taialà i Sant Ponç de Girona i, especialment, per a cobrir la previsió de creixement dels seus habitants
en els propers anys.
Tal i com mostra la figura següent, dels 148 alumnes d’Educació Secundaria del municipi de Sant
Gregori un 65,5% acudeix a l’ IES Narcís Xifrà, tal i com marca la zonificació del departament
d’ensenyament, mentre que un 27,7% aposta pels centres privats. El 6,8% restant de l’alumnat es
reparteix per altres centres de la ciutat de Girona.
Figura 151: Distribució del alumnat d’Educació Secundaria del municipi de Sant Gregori 2005.
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Font: L’anàlisi de l’escolarització al municipi de sant Gregori i previsió de les necessitats de futur.
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La següent figura mostra la distribució per cursos acadèmics dels 148 alumnes del municipi de Sant
Gregori que cursen Educació Secundaria Obligatòria i no Obligatòria, com és el cas de 1er i 2n de
Batxillerat.
Figura 152: Nombre d’alumnes per cus d’Educació Secundaria 2005.
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Font: L’anàlisi de l’escolarització al municipi de sant Gregori i previsió de les necessitats de futur.

La dada més significativa és la reducció a gairebé la meitat dels alumnes que es dóna en el pas de 1r a
2n i de 3r a 4t curs de l’ ESO.
També s’aprecia que no disminueix molt el nombre d’estudiants que segueixen cursant Batxillerat, el que
ens dóna una primera idea de la quantitat d’alumnes que decideixen cursar formació universitària o
professional de grau superior en el municipi de Sant Gregori.

5.4.2.2.Ensenyament no formal
El municipi de Sant Gregori compta amb diverses entitats que realitzen formació no formal que
majoritàriament el jovent fa com activitats extraescolars. Hi ha una Escola de Música Municipal situada
en la Plaça del poble, al costat de l’escola, a més a més el municipi de Sant Gregori té una acadèmia
privada “The Language Center” que es donen classes d’angles en conveni amb l’Ajuntament que cedeix
el local.

5.4.3. Educació ambiental
No es té cap constància que al CEIP Agustí Gifré es desenvolupin activitats d’educació ambiental
permanents en el temps, i no pertany al col·lectiu d’ Escoles Verdes que hi ha arreu de Catalunya. Des
de l’Ajuntament però s’ha promocionat la realització d’activitats d’educació ambiental a l’escola de
manera puntual.
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5.5 Associacionisme i activitat cultural
5.5.1. Associacions i entitats
El municipi de Sant Gregori compta amb una gran varietat d’associacions de diferents temàtiques tot i
que les més nombroses són les de caire cultural. Des d’aquestes associacions es persegueixen els
objectius que s’han marcat cada organització i es realitzen diferents activitats.

Entitats Esportives

Entitats socials i educatives

ASSOC de Caçadors-Constantins

AMPA CEIP Agustí Guifré

ASSOC de Caçadors-St. Gregori

AMPA Llar d’Infants “Els Escarlets”

ASSOC. De caçadors de Taialà

Direcció Escola Agustí Guifré

A.E. Sant Gregori Futbol

Direcció Llar d’Infants Escarlets

Club Ciclista Sant Gregori

Casal de Gent Gran

Club de Bàsquet Sant Gregori

Casal de Joves

Club de Petanca
Club d’escacs de Sant Gregori

Altres temàtiques

Escola esportiva de Sant Gregori

ASS. De comerciants i empresaris

Escola de Música

Associació de dones de la Vall
Comunitat de Regants

Entitats Culturals

Parròquia de Sant Gregori

ASSOC. Músic-Cultural de la Vall de Llémena

Zoom (Amics de la fotografia de la Vall de Llémena)

Ateneu de la Vall de Llémena
Comissió de Festes de Taialà
Comissió de Reis
Coral de Sant Gregori
Sardanistes de la Vall de Llémena
Comissió de Festes de Sant Gregori
Comissió de Festes de Sant Medir
Comissió de Festes de Domeny
Comissió de Festes Constantins
Comissió de Festes de Cartellà
Colla “Els Graus”

5.5.2.Equipaments municipals
El municipi de Sant Gregori i concretament l’Ajuntament compta amb diversos equipaments municipals
de diferents temàtiques, com són les esportives i socio-culturals.
 Equipaments esportius
- Pistes de bàsquet: Hi ha dues pistes de bàsquet disponibles, a l'aire lliure. La primera va
ser construïda a l’any 1994 i es troba ubicada a la Plaça Miquel Martí i Pol, mentre que la
segona va ser a l’any 2001 quan es va construir i es troba en el sector de ponent.
- Camp de futbol: Va ser inaugurat a l’any 1983, es troba direcció Argelaguet i compta
amb un camp de gespa, camp de terra, vestidors i bar. L’associació que utilitza
majoritàriament el camp de futbol és l’Associació Esportiva Sant Gregori.
- Piscina: Va ser construïda a l’any 1985, es troba ubicada juntament amb els camps de
futbol al final del passeig del Arguelaguet, al Sud del municipi i es trobar oberta des del
15 de juny fins el 15 de setembre, sempre que les condicions climàtiques siguin les
adequades. Compta amb un bar-restaurant, vestidors i amb un gran espai de gesta a
l’entorn.
- Pavelló poliesportiu: Ubicat en el carrer Torrent Vidal amb carrer Montseny fa possible
que es desenvolupin diverses activitats com poden ser: gimnàstica artística, bàsquet,
futbol sala i gimnàstica de manteniment tant per homes, dones i per la tercera edat.
Juntament amb el pavelló poliesportiu es troba el gimnàs amb diversos aparells de
musculació. Va ser construït en diverses fases a partir de 1984
- Pistes de tennis: En el municipi de Sant Gregori hi ha dues pistes de tennis disponibles a
càrrec de l’Ajuntament, el seu servei és amb prèvia petició d’hora al mateix Ajuntament.
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Equipaments Socio-culturals
- Centre Cívic: Ubicat en el carrer Rocacorba, des de l’octubre de 1986, data de la seva
inauguració, és l’edifici on s’hi troba el consultori mèdic, el Casal de Gent Gran i on
varies entitats del municipi utilitzen la gran varietat de sales, per desenvolupar les seves
activitats o actes puntuals com poden ser reunions i conferències.
- Casal de Joves: S’anomena Cal Bolet i està ubicat en la Plaça del Poble, funciona als
vespres de dijous a dissabte.
- Casal de Gent Gran: Es troba en els baixos del Centre Cívic, tot i ser un cassal per a
gent gran està obert al públic en general. Després de catorze anys de la seva
inauguració (1986), a l’any 2000 es va veure que era un espai limitat i va ser quan es va
habilitar una nova sala a la primera planta. Aquesta nova sala disposa d’ aparells de
música, televisió, vídeo i una petita biblioteca. El Casal està obert de dimarts a
diumenge, de tres de la tarda a vuit del vespre.
D’entre les moltes activitats que s’hi desenvolupen s’hi troben: jocs de cartes, excursions,
celebracions de festes (Sants, Nadal..etc), gimnàstica, classes de ganxet, xerrades i
puntualment conferències i cinema.
- Emissora Municipal: Emet des de gener de 1999 diàriament. Durant el dia emet música i
notícies, i al capvespre en un espai d’1 a 2 hores programació feta per diferents
voluntari.
- Llar d’Infants Municipals “Els Escarlets”: Tal i com s’explica en l’ apartat d’educació la
Llar d’Infants “Els Escarlets” és competència de l’Ajuntament des de 1986.
- Biblioteca Municipal: La Biblioteca "Miquel Martí i Pol" va néixer el març del 1989,
nomenada com a "Centre de lectura St. Gregori". La filosofia era funcionar com a espai
lúdic plural destinat a cobrir diferents tipus de peticions provinents dels usuaris. Uns anys
més tard, el novembre del 1993, la Biblioteca era batejada amb el nom amb el qual la
coneixem avui.
La biblioteca compta amb set seccions diferenciades, una secció infantil amb llibres
d’imaginació i de coneixements, una secció adulta amb aproximadament 12.000
exemplars, hemeroteca, videoteca (amb 800 vídeos), fonoteca (amb 300 cd’s), un fons
inicial de cd roms i una col·lecció de publicacions locals.

5.5.3. Oferta cultural
El municipi de Sant Gregori celebra diferents festes i tradicions durant tot l’any. A continuació es
presenten aquestes celebracions en un format de taula.
Taula 87: Festes i celebracions del municipi de Sant Gregori i dels nuclis agregats
Mes

Dia
dia 2

Quina de Nadal

dia 5

Cavalcada de Reis

dia 5

Repartiment Premis del
Concurs d'Ornamentació
Nadalenca

dia 6

Quina de Nadal

Gener

Febrer

Carnestoltes
2n diumenge

Març

Acte

Diumenge després de
Pasqua
23

Aplec de sant gregori
Roser de Sant Gregri + Festa
de Primavera
Parades de roses i Llibres

Abril

Diumenge més proper
al 23 d'abril

Maig

1

Roser de Ginestar
Homenatge a la vellesa

2on diumenge

Roser de Cartellà

3er diumenge

Roser de Sant Medir
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Marxa popular
Juny

23

Juliol

Revetlla de San Joan

1er dissabte

Nits Fresques (Cinema)

2on dissabte

Nits Fresques (Ball)

tots els dijous

Nits Fresques (Joves)

3er diumenge

Festa major de Sant Gregori

Últim diumenge
1er diumenge

Festa Major de Cartellà
Festa Major Ginestar
Aplec de Santa Ana

Agost

Dijous
3er diumenge

Nits Fresques
Festa Major Domeny
Concert tardor

11
Setembre

Diada Nacional

2on diumenge

Festa Major de Constantins

3er diumenge

Festa Major de Taialà
Festa de Tardor

Diumenge després de la
Diada
Concert tardor

Octubre

1er diumenge

Dia del Soci del Cassal de
Gent Gran

3er diumenge

Concert de Tardor

2on diumenge

Festa Major de San Medir
Concert de Tardor
Aplec de Sant Grau

Desembre

25

Quina de Nadal

26

Quina de Nadal

31

Revetlla de Cap d'Any

Font: Ajuntament de Sant Gregori

5.5.4. Participació ciutadana
En el municipi de Sant Gregori no existeix cap comissió o Fòrum de participació ciutadana on les
diferents associacions i entitats del municipi es puguin trobar per valorar diferents aspectes del municipi.
Amb la redacció del PALS de Sant Gregori, s’ha iniciat un procés de participació ciutadana el qual té com
a objectiu el foment de la participació de tots els agents implicats (agents socials, grups d’opinió,
col·lectius ciutadans, associacions, etc.) en la redacció del PALS de Sant Gregori
Durant la redacció del PALS es realitzen diferents jornades de participació ciutadana per tal que el
ciutadà, associacions, entitats, etc. puguin participar tant en la detecció dels punts forts i febles del
municipi, com en la proposta d’actuacions a realitzar, per tal dirigir el municipi cap a un desenvolupament
sostenible.
Amb la redacció del Pla d’Ordenació Urbana Municipal (POUM) es va realitzar a finals de setembre de
2005 tres jornades de participació. La primera va ser informativa del procés i les dues restants eren
participatives de diferents pobles del terme municipal.
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5.5.5. Identitat ciutadana
La població de Sant Gregori nascuda al mateix municipi té una identitat ciutadana molt forta però degut a
la força immigració aquesta disminueix amb els nous habitants.

5.6. Seguretat ciutadana
5.6.1. Seguretat viària
El municipi de Sant Gregori no compta amb un cos de Policia Municipal, és per això que l’Ajuntament ha
contractat a un vigilant que fa servei de vigilància durant els dissabtes a la tarda, diumenges al mati i
festes puntuals.
Al marge d’aquesta actuació, Sant Gregori té signat un conveni amb els Mossos d’Esquadra per poder
actuar dins del nucli urbà, ja que normalment el servei dels Mossos d’Esquadra s’encarreguen de la
seguretat viària supramunicipal i és la figura del Polícia Municipal qui actua dins del nucli.
No ha estat possible analitzar correctament aquest apartat degut a que el Cos de Mossos d’Esquadra no
ha facilitat aquesta informació.

5.7. Organització i gestió municipal
5.7.1. Organització dels serveis municipals
5.7.1.1. Descripció de l’organigrama municipal
La composició de l’Ajuntament de Sant Gregori en el moment de redacció de l’Agenda 21 local és el
resultat de les eleccions de 28 de maig de 2007, les quals van donar la majoria a Convergència i Unió
amb un 59% dels vots. L’ IPST G-PM va ser votat per un 21%, mentre que ERC-AM, amb un 18%
aproximadament dels votants. Davant d’aquests resultat electorals, Convergència i Unió amb Jordi
Noguer i Palol com alcalde es troba al cap de la governació del municipi de Sant Gregori.
Les principals àrees de govern i els seus responsables són:
 Hisenda, Promoció Econòmica, Governació i Serveis Personals: Jordi Noguer i de Palol
(Alcalde).
 Urbanisme i Planificació territorial, Esports i Participació Ciutadana: Enric Llauger i Dalmau
 Medi Ambient i Salut: Anton Sunyer i Serrat.
 Regidoria de Joventut i Lleure: Raquel Pujades i de Palol
 Regidoria de Cultura, Educació i Igualtat de Genera: Mª Concepció Torrado i Oliva.
 Regidoria Obres i Serveis i Noves Tecnologies: Eduad Grabulosa i Bosch.
 Redidoria de Territori i Pagesia: Josep Mª Sera i Nogué
Degut a que el municipi de Sant Gregori compta amb sis nuclis agregats, existeix la figura de delegats
locals, els quals s’encarreguen de la gestió d’aquests nuclis.






Cartellà: Josep Mª Quintanas.
Sant Medir: Lourdes Serat.
Taialà i Domeny: Pere Joan Serdà Castells
Ginestar: Joan-Carles Arnau i Fontané.
Constantins: Marta Picart i Llunell.
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En els nuclis agregats existeix la figura de delegat local, són els responsables de recollir les queixes i
detectar les mancances i transportar-les fins a l’Ajuntament de Sant Gregori per tal de que es puguin
gestionar i solucionar els problemes que puguin aparèixer. Els delegats locals són triats directament per
la Junta de Govern.
Hi ha molts serveis que des de l’Ajuntament es deleguen a altres empreses privades mitjançant un
contracte. En el municipi de Sant Gregori són 10, les empreses que operen desenvolupant diferents
serveis:
Prodaisa: gestió i manteniment de la xarxa d’aigua potable.
Plagesport: serveis esportius del pavelló i casal d’estiu.
Oter: servei d’enginyeria, que atén els divendres a l’ajuntament.
Aresta: servei d’arquitectura que atén els dimecres i divendres a l’ajuntament.
Iss facility: servei de neteja del establiments municipals.
Telefònica movistar: servei de telefonia als equipaments municipals.
Mútua universal: prevenció de riscos laborals
Mp & c gestió i administració: servei d’assessoria i suport a la intervenció.
Somer: servei de gestoria.
A continuació es mostra l’organigrama de l’Ajuntament del municipi de Sant Gregori.
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ALCALDE
(Regidor d’ Urbanisme, Sanitat i Governació)

1r Tinent d’alcalde
(Regidor d’Espots i
Governació)

2nTinent d’alcalde
Regidor de Medi
Ambient i Pagesia
Regidor de Joventut
i Lleure

Regidor d’Hisenda,
Noves Tecnologies i
Serveis Socials
Regidora de Cultura
i Participació
Ciutadana

Secretaria i
Intervenció

Delegats Locals

Assessor
Urbanisme

Servei Arquitecte
Municipal

AODL
(Agent Ocupacional
de
Desenvolupament
Local)

Assessor
Informàtic

Comptabilitat
(2 persones)

Arquitecte Tècnic
Municipal

Administració
(4 persones)

Manteniment

Responsable
Brigada

Vigilant
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Brigada

5.7.1.2. Competències de cada àrea
No s’ha pogut analitzar les competències de cada àrea a l’ajuntament de Sant Gregori, ja que no s’ha
facilitat aquesta informació.

5.7.1.3. Pressupost municipal i despeses destinades al medi ambient
No ha estat possible analitzar la despesa destinada a medi ambient, ja que el pressupost municipal no es
troba classificat per àrees.

5.7.1.4. Descripció detallada de l’àrea o departament de medi ambient
D’entre les moltes de les activitats que es desenvolupen des de l’àrea de medi ambient de l’Ajuntament
de Sant Gregori, bona part dels esforços van destinats a la reducció en la producció de residus
municipals.
Davant del futur esgotament de l’abocador comarcal de Solius, des de l’Ajuntament es creu que s’ha de
potenciar la recollida de les diferents fraccions, és per això que recentment (març de 2005) es va
implantar la recollida de la matèria orgànica i des del Consell Comarcal s’ha iniciat una campanya
promovent el compostatge casolà. Després de varies sessions informatives actualment hi ha 13
particulars realitzant compostatge al municipi de Sant Gregori.
Un altra de les activitats que es desenvolupen amb l’àrea de medi ambient implicada és la recuperació
del Camí Ral que uneix el municipi de Sant Gregori amb Sant Martí de Llèmena. Es preveu que aquest
projecte finalitzarà durant l’any 2007, actualment es troben netejant la zona.

5.7.1.5.Ordenances i taxes.
5.7.1.5.1.Ordenances municipals i fiscals.
El municipi de Sant Gregori disposa de diferents ordenances de la legislació local, a continuació
s’enumeren aquestes ordenances.
Ordenances municipals
- I. Reglament regulador de les aigües residuals del municipi de Sant Gregori
- II. Reglament de regulació del servei municipal d’abastament d’aigua
- III. Ordenança municipal sobre la tinença d’animals domèstics
- IV. Ordenança municipal de cementiris
- V. Estatuts: normes de funcionament de l’emissora municipal
- VI. Ordenança reguladora de la implantació i funcionament d’instal·lacions de
radiocomunicació del municipi de Sant Gregori
- VII. Reglament regulador del mercat setmanal de Sant Gregori
- VIII. Reglament regulador de les llicències municipals d’obertura d’establiments per activitats
i/o instal·lacions incloses a l’annex iii de la llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció
integral de l’administració ambiental
- IX. Ordenança reguladora de l’aplicació de dejeccions ramaderes, fangs de depuració i
fertilitzants químics als camps.
- X. Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació del consorci servei comarcal de
recaptació Gironès-Pla de l’Estany
- XI. Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació.
- XII. Reglament del registre municipal d’unions estables de convivència de parelles de fet del
municipi de Sant Gregori.
- XIII. Reglament regulador de la participació dels regidors i grups municipals en els òrgans
d’informació i difusió municipal.
- XIV. Ordenança municipal per a la gestió de runes i terres
- XV. Ordenança reguladora de les subvencions per a diverses finalitats dins l’àmbit de
competència municipal.
- XVI. Ordenança municipal reguladora de la construcció de voreres i la neteja de terrenys.
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Ordenances fiscals
- I. Ordenança Fiscal reguladora de l’ Impost de Béns immobles.
- II. Ordenança Fiscal reguladora de l’ Impost de Vehicles.
- III. Ordenança Fiscal reguladora de Construccions, Instal·lacions i Obres.
- IV. Ordenança Fiscal reguladora del Impost Increment Valor Terrenys de Naturalesa
Urbana.
- V. Ordenança Fiscal reguladora de l’ Impost Activitats Econòmiques.
- VI. Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa Llicències Urbanístiques.
- VII. Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa Llicències d’Obertura d’Establiments.
- VIII. Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa de Cementiri Municipal.
- IX. Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa de Clavegueram.
- X. Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa de Recollida d’Escombraries.
- XI. Ordenança Fiscal Reguladora de laTaxa per parades, barraques, casetes de venda,
espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i
rodatge cinematogràfic instal·lades en terreny d’ús públic.
- Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per l’Ocupació de Terrenys d’ús públic amb taules
i cadires amb finalitat lucrativa.
- Ordenança Fiscal Reguladora Taxa per aprofitaments especials a favor d’empreses
explotadores de subministraments.
- Ordenança Fiscal Reguladora Taxa pel subministrament d’aigua, gas i electricitat.
- Ordenança Fiscal Reguladora Taxa prestació servei de piscina municipal.
- Ordenança Fiscal Reguladora Taxa prestació dels servei de la Llar d’Infants.
- Ordenança Fiscal Reguladora Taxa prestació servei d’Escola Esportiva.
- Ordenança Fiscal Reguladora Taxa per rètols a la via pública.
- Ordenança Fiscal Reguladora Taxa per ocupació de la via pública amb materials d’obra al
municipi de Sant Gregori.
- Ordenança Fiscal Reguladora Taxa Publicitat a la Ràdio Municipal.
- Ordenança Fiscal Reguladora Taxa d’aplicació de fangs de depuració als camps del
municipi de Sant Gregori.
- Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis d’inspecció i control
sanitari dels establiments destinats a la producció, emmagatzematge i comercialització
- Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per expedició de documents administratius.
- Ordenança Fiscal Reguladora de Preus públics
- Ordenança Fiscal Reguladora Preu públic utilització Instal·lacions municipals (Pavelló
Polisportiu + sales municipals).
- Ordenança Fiscal Reguladora Preu públic utilització Pista de Tennis.
- Ordenança Fiscal Reguladora Preu públic prestació servei d’accés xarxa sense fils
municipal (WI-FI)
- Ordenança Fiscal Reguladora de Contribucions Especials
5.7.1.5.2. Taxes municipals
En aquest apartat s’han analitzat les taxes municipals segons l’impost de circulació de vehicles i les de
recollida municipal d’escombraries per tal de poder comparar-les amb els diferents municipis. A
continuació apareix una taula amb les taxes segons les classes de vehicles.
Taula 88: Taxes segons classes de vehicles 2006.
Tipus de Vehicle

Quota 2006

A. Turismes
Turismes <8 hp

19,00

Turismes 8-11,99 hp

51,20

Turismes 12-15,99 hp

108,4

Agenda 21 local de Sant Gregori
Document I: Memòria descriptiva de la situació actual

215

Turismes 16-19,99 hp

137,60

Turismes > 20 hp

173,8
B. Autobusos

Autobus < 21 places

125,40

Autobús 21-50 places

178,60

Autobús > 50 places

223,20
C. Camions

Camions < 1.000 kg

64,60

Camions 1.000-2.999 kg

125,40

Camions 3.000-9.999 kg

178,60

Camions > 9.999 kg

223,20
D. Tractors

Tractors >16 hp

26,60

Tractors 16-25 hp

43,00

Tractors > 25 hp

125,40
E. Remolcs

Remolcs <1.000 kg

26,60

Remolcs 1.000-2.999

43,00

Remolcs > 2.999 kg

125,40
F. Altres Vehicles

Ciclomotors

6,80

Motocicletes > 125 cc

6,80

Motocicletes > 125 -250 cc

11,40

Motocicletes > 250-500 cc

22,80

Motocicletes > 500-1.000 cc

46,40

Motocicletes > 1.000 cc

94,00

Font: Ajuntament de Sant Gregori.
Taula 89: Taxes de recollida municipal d’escombraries.
Concepte

Quota

A. Habitatges
- Habitatges plurifamiliars, dels nuclis urbans o zones properes als punts de
recollida

95,00

- Habitatges unifamiliars, dels nuclis urbans o zones properes als punts de
recollida

100,00

- Cases de pagès situades en zones més llunyanes

56,00

- Habitatges de les zones urbanes ocupats únicament per persones
jubilades

56,00

- Cases de pagès habitades únicament per persones jubilades

0,00

B. Establiments d’alimentació
- Supermercats, economats,
carnisseries i semblants

magatzems,

cooperatives,

peixateries,

145,00

C. Establiments de restauració
- Restaurants, cafeteries, bars, whisqueries, pubs, tavernes

145,00

D. Altres locals industrials o mercantils
- Centres oficials, oficines bancaries

145,00

E. Despatxos professionals
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Concepte

Quota

- Per cada despatx

145,00
F. Apartats B. C. D. E.

- Quan el volum excedeixi d’1Tn es tributarà per volum a raó de

82,5 €/Tn

- Neteja de solars

9,9 €/m

2

G.Desconnexió
-.Establiments desconnectats del servei

145,00

Font: Ajuntament de Sant Gregori

5.7.2. Serveis implicats en la gestió ambiental del municipi
Els serveis de manteniment de les zones verdes, de jardineria, poda o obres municipals de petita
envergadura el realitza la brigada municipal. Aquesta esta composada per 6 operaris que es reparteixen
les diferents tasques.
Una persona és l’encarregada del servei de jardineria i del manteniment de les zones verdes, segons les
feines que tingui que desenvolupar es contracta un altre operari, alguna empresa o fins i tot hi ha cops
que l’ADF (Associació de Defensa Forestal) s’encarrega de les tasques forestals més dures.

5.7.3. Coordinació administrativa
5.7.3.1.Òrgans de coordinació i gestió supramunicipals
Al municipi de Sant Gregori es troben representades diverses administracions i organismes d’àmbit
supramunicipal amb competències en l’àmbit del Medi Ambient: el Ministeri de Medi Ambient, la
Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de
les Comarques de Girona o el Consell Comarcal del Gironès. S’ha de tenir en compte que la majoria de
les competències relacionades amb el medi ambient i la gestió territorial han estat traspassades pel
Govern de l’Estat a la Generalitat de Catalunya.
El Ministeri de Medi Ambient és el responsable de transposar les directives europees, dictaminar les
normatives bàsiques, fomentar les energies renovables, regular els sòls, gestionar les infrastructures
generals, etc.
El Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya (DMAH) s’estructura en
la direcció de serveis i quatre Direccions Generals (DG): DG d’Habitatge, DG de Polítiques Ambientals i
Sostenibilitat, DG de Qualitat Ambiental, DG de Medi Natural.
A part de les direccions generals, hi ha set organismes més que depenen del DMAH que són els
següents:
- L’Agència Catalana de l’Aigua
- L’Agència de Residus de Catalunya
- Aigües Ter Llobregat
- El Centre per a l’Empresa i el Medi Ambient
- Forestal Catalana, S.A.
- El Centre de la Propietat Forestal
- El Servei Meteorològic de Catalunya
En quant a competències ambientals assumides principalment o exclusivament per la Generalitat de
Catalunya, es troba el cas de la contaminació atmosfèrica (Direcció General de Qualitat Ambiental).
La gestió dels residus industrials, sanitaris i ramaders i les taxes dels residus també depèn de la
Generalitat de Catalunya (Agència de Residus de Catalunya).
Certs aspectes del vector aigua són també competència del DMAH, concretament els recursos hídrics,
els abocaments a llera pública i el cànon de l’aigua són competència de l’Agència Catalana de l’Aigua.
La Diputació de Girona no té competències directes en els municipis de la província, però els dóna
suport tècnic i financer. També fomenta l’educació ambiental a les escoles a partir de programes de
descoberta de l’entorn.
L’Ajuntament de Sant Gregori, i concretament el regidor de medi ambient, és membre de la comissió
executiva de diversos consorcis existents a les comarques de Girona, com són:

Agenda 21 local de Sant Gregori
Document I: Memòria descriptiva de la situació actual

217

Consorci Alba Ter: El Consorci Alba-Ter és una entitat pública de caràcter associatiu que parteix de la
iniciativa local, creada el 1998 i que té com a objectiu “fer de l’aigua i de l’àmbit fluvial els elements
d’identitat i singularitat de la conca del Ter, prioritzant un bon estat ecològic i fent-lo compatible amb el
desenvolupament d’activitats econòmiques, socials i culturals de forma sostenible i coordinada”. Està
format pels set ajuntaments impulsors del projecte i per 33 ajuntaments més de la riba i la conca del Ter
Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les Comarques de Girona (CILMA), està integrat
per un gran nombre d’ajuntaments, consells comarcals i la Diputació de Girona.
El CILMA es va crear amb l’objectiu que tots els ens locals puguin participar en la definició de les accions
estratègiques que s’hauran d’impulsar des de tots els nivells: local, comarcal i regional/territorial, amb la
complicitat dels ciutadans.
El CILMA s’estructura a través dels següents òrgans:
Assemblea General: És l’òrgan sobirà de l’associació. i està compost per un representant de les
comarques i municipis i tres representants de la Diputació.
Junta Executiva: Regeix, administra i representa el Consell, i està formada pel President, per tres
representants de la Diputació i per Representants dels ens associats
Comissions: Les comissions estan constituïdes per alcaldes i regidors dels municipis gironins interessats
a debatre, treballar i aplicar polítiques ambientals amb d’altres municipis de similars característiques
socioecològiques i amb interessos comuns.
Fòrums: Els fòrums tenen la finalitat de fer partícips els sectors industrial/productiu, el món empresarial,
l’agrari-ramader-pesquer, les associacions professionals, els sindicats, les organitzacions de defensa del
medi ambient i la ciutadania en general, per tal d’afavorir la seva sensibilització i educació ambiental.
Servei Tècnic: Compost per una Xarxa Tècnica, formada pels tècnics en medi ambient dels consells
comarcals, i la Secretaria Tècnic que s’encarrega de facilitar i coordinar els espais de trobada, actuar
com a canal de comunicació interna –entre els òrgans– i externa mitjançant la difusió de les activitats i
serveis.
Xarxa de Custódia del Territori (xtc): és una organització sense ànim de lucre, constituïda formalment
el març del 2003, fruit de la convergència de vàries organitzacions i persones que veuen la necessitat
d’impulsar el desenvolupament i l’ús de la custòdia del territori al nostre país. La custòdia del territori
entesa com a “filosofia per a facilitar les iniciatives voluntàries de conservació de la natura, el paisatge i
el patrimoni cultural en finques privades i municipals. Iniciatives en què una entitat de custòdia assessora
al propietari per fer una gestió de la seva finca orientada a la conservació dels seu”.
D’entre els seus principals objectius es troba:
•

Difondre i fomentar l’ús de la custòdia entre els agents directament implicats i la societat en
general, per tal que prenguin consciència de la importància del territori ben conservat.

•

Impulsar el desenvolupament legislatiu, fiscal, econòmic i social de la custòdia i el seu ús com a
estratègia de gestió sostenible del territori.

•

Vetllar per oferir la informació més actualitzada de custòdia al nostre país.

•

Assessorar, coordinar i donar suport a les entitats de custòdia en la seva tasca.

•

Formar i capacitar a professionals i voluntaris de la custòdia.

• Realitzar projectes pilot i de recerca avançada.
La XCT es constitueix com a organització de caràcter tècnic i divulgatiu de cara a impulsar l’ús de la
custòdia del territori, amb els objectius de facilitar informació, formació, qualitat, assessorament i suport,
recerca, impuls i difusió en favor de la custòdia.
L’Ajuntament de Sant Gregori s’ha adherit a principis de l’any 2006.
Comunitat de la Vall de Llémena: Sant Gregori, Canet d’ Adri, Sant Martí de Llémena i Sant Aniol de
Finestres conformen la comunitat de la Vall de Llémena, per tal d’executar conjuntament projectes
comuns als municipis.
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5.7.3.2 Coordinació administrativa entre àrees de l’Ajuntament
L’Ajuntament de Sant Gregori té estructura gerencial, reprodueix l’estructura empresarial. L’ajuntament té
la figura del gerent, el qual actua com a coordinador de les diferents àrees, i com a tal es reuneix
setmanalment amb els caps de les diferents àrees.
Així mateix, l’Ajuntament de Sant Gregori presenta diversos òrgans per a la coordinació entre les
diferents àrees:
- Junta de Govern: la seva competència bàsica és la prestació d’assistència a l’alcalde en l’exercici de
les seves atribucions, i es pot encarregar a més d’aquelles altres atribucions que l’alcalde o el Ple li
deleguin, o aquelles que li atribueixi específicament la llei. La Junta de Govern es reuneix cada dos
setmanes, i està configurada amb els membres que a continuació es relacionen amb la determinació
i ordre de substitució dels Tinents d’Alcalde.
- Ple: el Ple de l’Ajuntament es reuneix una vegada cada dos mesos per tal de tractar aquells temes
que afecten al conjunt del municipi.
A mes a més l’alcalde es reuneix amb cada regidor setmanalment per tractar temes concrets de cada
àrea de govern.

5.7.4.2.Anàlisi del grau de seguiment i control de consums en dependències
L’Administració local ha de servir com a exemple en la optimització dels recursos energètics, de l’aigua i
en la producció de residus del municipi i per altra banda l’ajuntament té un paper clau en la promoció de
polítiques d’eficiència dels recursos.
Pel què fa als consums energètics, l’Ajuntament de Sant Gregori no realitza un control sobre els
consums dels edificis i les dependències municipals. Tampoc es porta un control dels consums d’aigua.

5.7.4.3.Utilització de criteris ambientals
L’Ajuntament de Sant Gregori no disposa de cap ordenança en matèria de medi ambient i no s’utilitza un
protocol referent a quins criteris mediambientals cal seguir en matèria de compres, tant pel propi
Ajuntament, com per la resta de dependències municipals, pel mobiliari urbà o concursos públics, entre
d’altres.
Que no hi hagi un protocol establert en la utilització de criteris ambientals no significa que no s’estiguin
realitzant petites actuacions ambientals com per exemple la instal·lació de plaques solars en el nou
pavelló municipal o realitzar un Pla de papereres per totes les dependències municipals per potenciar el
reciclatge.
L’Ajuntament de Sant Gregori publica i fa arribar a cada casa, de forma periòdica la revista trimestral “7
en 1”, que permet donar a conèixer a la població les actuacions que s’estan portant a terme al municipi,
ja siguin de caire social, econòmic, ambiental, etc, com també informació sobre cursos , jornades i
seminaris.
En el cas que es realitzin noves activitats fora de la publicació de la revista abans esmentada, es
realitzen un díptics que també arriben a cadascuna de les cases de Sant Gregori i a més a més es
pengen en els diferents taulells repartits pel municipi la nova informació.

5.8. Telecomunicacions
El municipi de Sant Gregori té instal·lada la banda ampla de tal manera que el propi Ajuntament del
municipi com els particulars que tinguin internet a la seva llar poden disposar d’una connexió segura i
ràpida. Però únicament s’ garanteix la connexió dins del nucli urbà, es per això que es preveu la
instal·lació d’una nova antena a Sant Grau per donar servei a tots els municipis i els seus nuclis agregats
de la Vall de Llemena.
Un estudi realitzat per La universitat Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona amb dada maig de 2004, sobre
la presència i contingut de les planes webs dels Ajuntaments catalans indica que han augmentat la seva
presència a Internet durant els últims tres anys. En concret, el 78% dels 946 ajuntaments de Catalunya
tenia pàgina web l’any 2003, mentre que l’any 2000 el percentatge d’ajuntaments amb presència a la
xarxa era del 62%.
La qualitat de les webs municipals també ha experimentat una millora destacable. L’any 2000, el 72,2%
de les webs eren només pàgines planes del municipi amb poca o nul·la informació sobre serveis, mentre
que el 27,8% eren pàgines d’ajuntament “més elaborades, amb informació de l’administració local i dels
serveis que ofereix la web”. Tres anys després, el percentatge de pàgines més completes havia
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augmentat fins al 50,2% del total, principalment en els ajuntaments de les províncies de Barcelona i
Girona.
L’estudi analitza a fons els continguts de les pàgines web municipals, que han millorat tant la informació
general sobre el municipi com la informació sobre entitats i equipaments. A grans trets, entre els anys
2000 i 2003 les pàgines web dels ajuntaments catalans han augmentat la informació que ofereixen sobre
l’administració i també han aconseguit orientar-se més als ciutadans.
Entre els reptes pendents hi ha l’increment del grau d’interacció entre l’administració i els ciutadans.
L’any 2003 només el 12,3% de les webs oferien mecanismes de comunicació amb els ciutadans com ara
enquestes, xats, fòrums o llistes de distribució sobre l’actualitat municipal i consistorial. D’altra banda,
també cal augmentar les possibilitats de realitzar tràmits on-line.
Actualment, s’està realitzant la nova plana web del municipi de Sant Gregori, que incorporarà el
programa TRAM, aquest és un programa informàtic que s’ha desenvolupat des de la Generalitat de
Catalunya per tal de poder realitzar molts tràmits administratius via internet, de tal manera que disminuirà
el temps i augmentarà l’eficàcia del servei.
Pel que fa a la telefonia mòbil, l’apartat 3.9 d’Estructura Energètica analitza les infrastructures existents,
en general la telefonia fixa no presenta cap problema tots els municipis i nuclis urbans disposen d’aquest
servei. Igualment la senyal rebuda per la televisió és correcta i es veuen tots els canals que s’ofereixen.

5.9 Cens animals domèstics
Des de l’Ajuntament es porta un control dels animals domèstics del municipi des del gener del 1997. Així
doncs, es disposa d’un registre censal dels diferents animals de companyia indicant el tipus d’animal, la
raça, el propietari i la data de registre.
A partir del registre s’observa com tots els animals censats són gossos de races diverses, tal i com es
mostra en la següent taula:
Taula 90: Registre censal d’animals de companyia
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Raça

Nombre de gossos

Alaska

1

Basset

1

Bearder collie

2

Boxer

2

Brac

2

Breton

1

Canitx

1

Cocker

2

Coniller

5

Creuat

13

Dalmata

1

Dogo alemany

1

Esnauser

1

Fox-Terrier

1

Golden

1

Gos d'atura català

2

Husky*pastor alemany

1

indefinit

1

Labrador

6

P. Alemany

12

Pastor belga

2

Pastor de Briard

1

Pekines

4
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Raça

Nombre de gossos

Perdievera

1

Pinscher mini

2

Pitbull

5

Pointer

1

Rotvailer

4

San Bernardo

1

Senglaner

9

Setter

2

X. Nordic

1

Font: Ajuntament de Sant Gregori

A partir de la taula se n’extreu que el nombre d’animals domèstics és raonable ja que segons les dades
proporcionades per l’Institut d’Estadística de Catalunya i a partir del nombre de llars de Sant Gregori
(aproximadament 661), 1 de cada 7,3 famílies de Sant Gregori tenen un animal domèstic.
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