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1. OBJECTE DEL PLA
El municipi de Sant Gregori, als efectes urbanístics, disposa en l’actualitat
d’unes Normes Subsidiàries de Planejament, aprovades definitivament pel
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques el 27 de febrer de 1987. Per
tal d’aconseguir que el municipi tingui un Pla d’ordenació urbanística municipal
(POUM), convenientment adaptat a la nova legislació urbanística catalana, es
formulen els presents treballs per a la redacció del POUM.
El present document conté, a més a més, la definició dels objectius
fonamentals perseguits pel nou Planejament, així com la definició del programa
de participació ciutadana, d’acord amb el que disposa la legislació urbanística
vigent.
La proposta, en caràcter general, és conjuminar les necessitats de creixement
amb la preservació dels recursos naturals, dels valors paisatgístics,
arqueològics, històrics i ambientals, amb un model que eviti la dispersió en el
territori. Altrament s’aconsegueix disposar d’un Planejament que ordeni el
municipi i reguli el seu desenvolupament d’acord amb la legislació vigent.
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2. MARC TERRITORIAL
2.1. EL MEDI FÍSIC
El municipi de Sant Gregori es troba situat al Nord-est de Catalunya a l’àrea
central de la província de Girona i al Nord de la comarca del Gironès.
La seva extensió de més de 49 km2 de superfície, el fa el segon municipi més
gran de la comarca del Gironès. La població ha sofert un important creixement
en els últims anys, essent el nombre d’habitants l’any 2008 de 3.068.
El terme municipal es caracteritza per estar format per un conjunt de petites
valls situades en la direcció Nord-sud i perpendiculars a la vall sobre la que
discorre el riu Ter, i sobre les que s’assenten tot un seguit de nuclis urbans i
rurals.
Entre mig d’aquestes valls hi ha els darrers contraforts del Rocacorba i la
Muntanya de Grau.
El municipi comprèn a més del nucli principal de Sant Gregori, el centre del
municipi i sobre la carretera de Girona a Sant Martí de Llémena, els nuclis
rurals de Ginestar de Llémena i Ginestar Nou al nord-oest del municipi, el nucli
del Barri de l'Església de Sant Gregori a tocar el nucli principal, els nuclis antic
de Cartellà i Sant Medir al nord del municipi, de Constantins a ponent i de
Taialà a l'oest del municipi. A més hi ha 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
l’Olivet, i de tipus industrial: Jueria i Ginestar.
El límit sud del terme el conforma el mateix riu Ter, afrontant amb els municipis
de Bescanó, Salt i Girona. En el límit est hi ha els municipis de Sarrià de Ter,
Sant Julià de Ramis i el de Palol de Revardit en la Comarca del Pla de l’Estany.
En el límit nord hi ha els municipis de Sant Martí de Llémena i Canet d’Adri.
Finalment el límit oest afronta amb el municipi de Sant Julià del Llor i Bonmatí
en la comarca veïna de la Selva.
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2.2. EL MEDI NATURAL
El terme municipal de Sant Gregori forma part de la comarca natural del
Gironès, i més concretament, de 3 unitats paisatgístiques:
1. Vall de Llémena, a la part central del terme municipal (Pla de Sant Gregori,
segons classificació climàtica de la Vall de Llémena feta per Jordi Fernández).
2. Vessant meridional curs mig del Ter, a l’oest de la Vall de Llémena
(Argelaguet-Constantins).
3. Sector superior del curs baix del Ter, a l’est de la Vall de Llémena (Pla de
Cartellà).
Pla de Sant Gregori
Paisatge que comprèn el vessant nord-oriental de la serra de Sant Gregori i tot
el pla de Sant Gregori. Litològicament, hi predominen els sediments llimosos i
argilosos quaternaris, si bé, a l’oest, hi ha gresos de ciment calcari (Macignos) i
micasquists. També s’hi localitzen dos focus de margues blavenques de
Banyoles (Xalio). Aquest geosistema representa la unió d’aquesta conca
hidrogràfica amb el pla de Girona.
La xarxa hidrogràfica ve representada pel curs baix de la riera de Canet i per la
part inferior del curs baix de la riera de Llémena, on destaquen el torrent de
Pujades i de Junquerol.
La varietat de les associacions vegetals és derivada de l’aprofitament agrícola
de l’indret, amb alzinar i pastura de jonça, camps de cereals, pastura de jonça
amb brolla de romaní i brolla de bruc d’escombres, entre d’altres.
En l’ús del sòl, hi destaquen l’urbà-residencial (al nucli urbà de Sant Gregori),
l’industrial (derivat de les indústries del voltant) i l’agrícola (fruit dels camps de
conreu que hi ha).
Argelaguet-Constantins:
Correspon al vessant meridional de la serra de Sant Grau, la qual fa de
divisòria de les aigües de la riera de Llémena i del Ter directament mitjançant
petits torrents.
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Geoestructuralment parlant, aquesta unitat ja forma part de Les Guillaries i es
tracta majoritàriament d’esquistos amb mica (biotita) i sillimanita i algunes
intrusions de gneis.
Vessant coberta de pinedes i alzinars; a la llera del riu, en el marge esquerre el
bosc de ribera en molts trams ha estat substituït per plantacions de pollancres o
extraccions d’àrids. En aquesta subunitat s’hi troba el petit nucli de Constantins.
Pla de Cartellà:
Paisatge planer que inclou els nuclis de Taialà, la Vileta i Sant Medir, per on
s’extenen la riera i el torrent dels Bullidors i la riera de Gàrrep, d’en Xuclà i de
Rimau.
Aquesta unitat es troba entre el bloc basculant del Corb-Finestres a l’oest, amb
argiles i llims vermells, i el de Rocacorba-Camós a l’est, de litologia margosa i
sorrenca, de colors ocres i grisos.
La xarxa de rieres i torrents ha anat formant terrasses fluvials les quals han
estat aprofitades com a conreus.
En aquest apartat i, en consonància amb les unitats paisatgístiques fins ara
descrites, cal destacar la presència al municipi d’espais considerats d’important
valor mediambiental .
Mereix menció especial l’àmplia zona forestal de la Muntanya de Sant Grau,
que a part de contenir unes formacions forestals considerades d’especial
interès comunitari, mereix el seu interès per la seva qualitat com a façana més
emblemàtica o més identificable del terme municipal de Sant Gregori, ja que es
presenta com un teló de fons en la majoria de les visuals possibles.
També mereix indicació, l’ocupació urbana del territori. La distribució espacial
de les àrees urbanitzades es concentra a la zona del Pla de Sant Gregori,
concretament en una franja entre el límit est del municipi fins a la riera de
Canet.
D’aquesta manera l’espai és circumscrit a les immediacions de les principals
infraestructures de comunicació (carretera GI-531). Tanmateix, l’ocupació
urbana i industrial és poc destacada, ja que representa un percentatge reduït
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en el conjunt d’usos del sòl del municipi. D’aquesta manera, els elements
dominants del paisatge són el forestal i l’agrícola. Així incidim en la importància
del manteniment proporcional d’aquests elements distintius del paisatge del
municipi de Sant Gregori, apostant per un creixement contingut de l’espai urbà.
En aquest apartat, també cal destacar, com a hàbitat singular, la zona
temporalment embassada del Prat de Castell. Aquesta zona humida ocupa una
superfície aproximada de 3,44 Ha. La morfologia planera (pendent suau,
inferior al 7%), i substrat format sediments molt fins, apte per a retenir aigua, fa
que pugui ser considerada zona inundable. Aquest retall porta associat una
flora i fauna dels ecosistemes aquàtics i d’aiguamoll; per tant, és especialment
destacable per la seva fragilitat i raresa i mereix ser tingut en compte.

2.3. HIDROLOGIA I GEOLOGIA
1. Hidrologia superficial
El municipi de Sant Gregori pertany a la conca del riu Ter, del qual el principal
afluent a la zona és la riera de Llémena, que constitueix l’eix de vertebració del
municipi i que divideix el terme en tres unitats hidrogràfiques:
Marge esquerre del Ter, des de Bonmatí fins a Bescanó; els principals
cursos d’aigua de la zona, que aboquen directament al Ter són la riera de Sant
Climent, torrent de les Serres i torrent del Bac.
Vall de Llémena: la riera de Llémena neix a la Serra de Finestres i recull les
aigües d’una superfície de 144 km2, dels quals 16,56 km2 pertanyen al t.m. de
Sant Gregori, a on aboca les aigües al Ter.
Dels 11 afluents, la riera de Llémena rep, al t.m. de Sant Gregori els 3 darrers
(riera de Canet, torrent de Pujades i rierol de Garrabia), essent la riera de
Canet la més important de tota la conca.
Marge esquerre del Ter, al Pla de Cartellà: el torrent de Pedrola, la riera
dels Bullidors i la riera de Xuclà són els principals cursos d’aigua de la zona i
aboquen directament al riu Ter.
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Els cursos fluvials amb cabal durant el present i la major part de l’any, aquests
són: el riu Ter, la riera de Calders, la riera del Llémena, la riera de Canet, el
torrent de Gàrrep, el torrent de Pedrola, la riera de Bullidors, el rierol de Rimau,
el torrent del Clot de Can Sopa i el torrent de Riudelleques. Tanmateix el torrent
de Bullidors, el torrent del Bac i el torrent de Can Bora, es presenten secs
durant el present estudi i, probablement, la resta de l’any, ja que el règim hídric
d’aquests cursos és el característic dels cursos fluvials mediterranis, per tant,
solen tenir un comportament torrencial.
La majoria de cursos fluvials del terme municipal de Sant Gregori presenten un
bon estat de conservació amb petites línies de boscos amb vegetació
associada al bosc de ribera. Aquestes petites línies de boscos en galeria entre
mig dels alzinars es van eixamplant quan s’arriba a la plana, a mesura que ho
fa també el llit del riu.
2. Hidrologia subterrània
El municipi de Sant Gregori no pertany a cap aqüífer protegit. Els aqüífers
protegits més pròxims són els que es mostren en la imatge 3.2.
De la mateixa manera , el municipi de Sant Gregori tampoc pertany a cap Zona
vulnerable per a la contaminació de nitrats de fonts agràries”, segons el Decret
283/1998, de 21 d’octubre, de designació de les zones vulnerables en relació
amb la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries.
Per altra part, i d’acord amb l’Auditoria Ambiental Municipal, el terme municipal
de Sant Gregori, amb la superfície agrícola disponible i amb el total
d’explotacions, disposa de capacitat suficient per rebre residus ramaders,
sense hipotecar la qualitat de les aigües subterrànies.
Segons consulta realitzada a l’ACA, al terme municipal de Sant Gregori hi ha
14 captacions inscrites al Registre d’Aigües (25 superficials i 89 subterrànies)
per diferents usos de reg, abastament, domèstic, agrícola o ramader. Atenent a
la seva localització, es detecta que la majoria de captacions d’aigua subterrània
es concentren, bàsicament, en les àrees més planeres i més ocupades per
l’home (el Pla de Sant Gregori i el Pla de l’Argeleguet).
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3. Geologia
En el terme municipal de Sant Gregori no hi ha inventariat cap espai d'interès
geològic a l'Inventari d'espais d'interès geològic de Catalunya. No obstant, s'ha
de destacar per la seva singularitat els afloraments puntuals de materials
volcànics que formen part de la colada del volcà d'Adri. Per altra part, trobem
afloraments de basalt olivínic a la riera de Canet i al torrent de Garrep.

2.4. XARXA DE COMUNICACIONS
A nivell d'infraestructures de comunicacions el municipi de Sant Gregori limita al
nord-est amb el tram d'autopista de Barcelona a la frontera al seu pas per
Girona (A7). El territori i els seus assentaments urbans s'estructuren
fonamentalment per les següents carreteres: la carretera de Girona a Sant
Martí de Llémena (Gi-531), la carretera de Bonmatí a Sant Martí de Llémena
(Gi-532), la carretera de Girona a Sant Medir (GiV-5312) i la carretera de Sant
Gregori a Canet d'Adri (GiV-5313).
La resta del territori municipal està entrelligat per una important xarxa de
carreteres locals i camins: la carretera de l'Argelaguet, la carretera del veïnat de
l'Església, la carretera del Raval, la carretera de Santa Afra, la carretera de la
Vileta, la carretera de Cartellà, la carretera de les Alzines, la carretera de
Taialà, el camí de les Cases Noves, la carretera de Bescanó, el camí de
Montcal, el camí del Jonquerol.
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3. PLANEJAMENT VIGENT
3.1. LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE 1987
Les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi de Sant Gregori foren
aprovades definitivament pel Conseller de Política Territorial i Obres Públiques
el 27 de febrer de 1987, i el seu acord fou publicat, als efectes de la seva
vigència, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 941 de 20 de
gener de 1988. L’esmentada resolució donava sortida al recurs d’alçada
interposat pel mateix Ajuntament contra l’acord de la Comissió d’Urbanisme de
Girona del maig de 1986.
Com antecedents d’aquest planejament general del municipi de Sant Gregori,
cal fer esment dels següents documents urbanístics per ordre cronològic:
− Pla general d’àmbit comarcal de 1971: d’entre els municipis que abasta hi ha
el de Sant Gregori,
− Sentència del Tribunal Suprem de 24 de desembre de 1980 que anul·lava el
pla de 1971,
− Normes subsidiàries de planejament de 1981, d’abast supramunicipal,
dictades pel Conseller de Política territorial i obres públiques, que abasten
igualment el municipi de Sant Gregori.
L’actual planejament general vigent (1987) qualifica el sòl urbà amb les
següents zones, en funció de la tipologia edificatòria i l’ús:
− Illa tancada (clau 1); dins aquesta zona s’inclouen també les ordenacions
singulars de la plaça Catalunya i de la plaça Pau Casals.
− Illa oberta (clau 2)
− Cases en filera (clau 3)
− Edificacions aïllades (clau 4); dins aquesta zona diferencia tres subzones: 4
corresponent a parcel·les de 300 m2, 4a corresponent a parcel·les de 600 m2 i
4i corresponent a parcel·les compatibles amb usos industrials.
− Cases aïllades en parcel·les de 2.000 m2 (clau 5). Dins aquesta zonificació
hi ha les urbanitzacions de l'Arbat, Cal Corder, Soler i Patel i Olivet.
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− Nucli rural històric (clau 6) i que comprèn els nuclis del Barri de l’Església, de
Taialà, de Sant Medir, de Cartellà, de Constantins i de Ginestar Vell.
− Nucli rural (clau 7) i que comprèn els nuclis de Ginestar Nou, Cases Noves i
Grup Planes.
− Industrial (clau 8), que comprèn els sectors de la Joeria i de Ginestar.
Pel que fa als sistemes el Pla disposa les següents categories:
− Sistema de comunicacions i franja de protecció.
− Sistema d’espais lliures destinats a jardins i places, parcs urbans i deveses,
boscos urbans i protecció dels sistemes de rius, recs i rieres (clau V).
− Sistema d’equipaments i dotacions comunitàries (clau E). Dins el sistema
d’equipaments es diferencia l’escolar (clau Ees), el religiós (clau Er), l’esportiu
(clau Esp), l’administratiu (clau Ea) i el sanitari (clau Es).
− Sistema de serveis tècnics d’abastament d’aigua, energia elèctrica,
depuració d’aigües i eliminació d’escombraries.
En el sòl no urbanitzable el planejament estableix les següents qualificacions:
− Zona d’usos forestals
− Zona d’usos agrícoles
Tanmateix, les Normes delimiten dins el sòl no urbanitzable les anomenades
zones d’agrupació rural (clau 9), corresponents als paratges de La Vileta, El
Raval i l’Argelaguet, així com les següents zones de protecció:
− Zona de protecció paisatgística de Sant Grau.
− Ermita de Santa Afra.
− Esglésies i parròquies.
− Cementiris.
− Les masies assenyalades amb la clau P.
Pel que fa a l’execució i desenvolupament, l’actual Pla delimita les següents
unitats d’actuació dins el sòl urbà:
− La unitat d’actuació número 1, situada a Sant Gregori, entre la carretera de
Girona, el carrer de Baix i la urbanització Mas Vila.
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− La unitat d’actuació número 2 Soler i Patel.
Finalment, pel que fa al sòl urbanitzable, el planejament contempla els
següents sectors:
− Els sectors d’eixample del casc de Sant Gregori: Can Xifre, Pla de la Torre,
Sector Ponent, Can Simon i Sector Sud.
− El sector que permet l’eixample del nucli de Ginestar.
− El sector residencial aïllat anomenat Arbat, que permet el creixement
d'aquesta urbanització situada a llevant de la carretera de Sant Martí de
Llémena (Gi-531).
− Els sectors industrials de la Joeria nord, Joeria centre i Joeria sud situats a
l'est del municipi a l'entrada des de la mateixa carretera Gi-531 de Girona.
Les Normes Subsidiàries del 1987 preveien, en conjunt, les següents
superfícies:
− Superfície sòl urbà

86,76 Ha

− Superfície sòl apte per urbanitzar

50,95 Ha

− Superfície sòl no urbanitzable 5.129,85 Ha

3.2. DESENVOLUPAMENT DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES
DE 1987
En el període de vigència de les Normes subsidiàries de 1987 s’han redactat i
aprovat

els

següents

documents

urbanístics,

que

han

permès

el

desenvolupament i creixement de bona part de les previsions :
Pel que fa a modificacions puntuals de les Normes subsidiàries :
− Modificació de les Normes Subsidiàries a l’àmbit número 2, aprovada
definitivament per la Comissió d’urbanisme de Girona el 26 de febrer de 1992.
− Modificació de les Normes Subsidiàries número 3, aprovades definitivament
per la Comissió d’Urbanisme de Girona el 7 d’octubre de 1993.
− Modificació de les Normes Subsidiàries número 4, aprovades definitivament
per la Comissió d’Urbanisme de Girona el 26 de gener de 1994.
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− Modificació de les Normes Subsidiàries en el polígon industrial La Joeria,
aprovades definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Girona el 22
d’octubre de 1997.
− Modificació de les Normes Subsidiàries en relació a l’ordenació conjunta dels
sectors del Mas Vila i del Pla de la Torre, aprovades definitivament per la
Comissió d’Urbanisme de Girona l’1 de març de 2000.
− Modificació de les Normes Subsidiàries a l’àmbit del sector sud, aprovades
definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Girona el 6 de març de 2002.
− Modificació de les Normes Subsidiàries per a la regulació de l’ús industrial,
aprovades definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Girona el 2 d’octubre
de 2002.
− Modificació de les Normes Subsidiàries referent a les ordenances del sector
industrial de la Jueria sud, subsector 1 i Jueria centre, aprovades definitivament
per la Comissió d’Urbanisme de Girona el 26 de març de 2003.
− Modificació de les Normes Subsidiàries en quatre sectors del municipi,
aprovades definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Girona el 26 de març
de 2003.
− Modificació de les Normes Subsidiàries que afecta a l’àmbit discontinu de la
plaça del Pavelló i a l’àrea del Mas Simon est, aprovada definitivament per la
Comissió d’Urbanisme de Girona el 14 de maig de 2008.
Pel que fa a planejament derivats s’han tramitat i aprovat els següents:
− 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. Aquesta reserva de sòl queda anul·lada pel Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya segons sentència del 15-06-2000 (DOGC 11-6-2001)
− Pla parcial d’ordenació del sector Can Simón, aprovat definitivament per la
Comissió d’Urbanisme de Girona el 17 de desembre de 1986. Aquest sector es
troba totalment desenvolupat.
− Pla parcial d’ordenació del sector industrial Jueria centre, aprovat
definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Girona el 24 d’octubre de 1990.
Aquest sector es troba totalment desenvolupat.
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− Pla parcial d’ordenació del sector Can Xifre, aprovat definitivament per la
Comissió d’Urbanisme de Girona el 29 de setembre de 1990. Aquest sector es
troba totalment desenvolupat.
− Pla parcial d’ordenació del sector del Pla de la Torre, aprovat definitivament
per la Comissió d’Urbanisme de Girona el 31 de gener de 1996. Aquest sector
es troba totalment desenvolupat.
− Pla parcial d’ordenació del sector Ponent, aprovat definitivament per la
Comissió d’Urbanisme de Girona el 19 de juny de 1996. Aquest sector es troba
totalment desenvolupat.
− Modificació de les determinacions de les parcel·les 69 i 70 del Pla parcial del
sector Pla del a Torre, aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de
Girona el 18 de desembre de 2001.
− Modificació de la zona d’edificació unifamiliar aïllada del Pla parcial La Torre,
aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Girona el 18 de
desembre de 2001.
− Pla parcial d’ordenació del sector sud, aprovat definitivament per la Comissió
d’Urbanisme de Girona el 6 de març de 2002, totalment urbanitzat.
− Pla parcial d’ordenació del sector Pla d’en Serra, aprovat definitivament per
la Comissió d’Urbanisme de Girona el 25 de setembre de 2003. Aquest sector
es troba pràcticament urbanitzat en la totalitat del seu àmbit.
− Modificació del Pla parcial industrial Joeria centre, aprovat definitivament per
la Comissió d’Urbanisme de Girona el 4 de febrer de 2004.
− Pla Parcial del Sector Arbat II, aprovat definitivament per la Comissió
d’Urbanisme de Girona el 18 de juny de 2008. Aquesta aprovació va restar
supeditada a la redacció d’un Text refós i, per tant, no resulta vigent.
− Pel que fa al Pla especial del Catàleg de masies i cases rurals previst en
l’article 50.2 de la Llei d’Urbanisme, ja redactat, es troba en fase de compliment
de les observacions de la Comissió d’Urbanisme de Girona.
Aquests planejaments derivats, així com diversos àmbits corresponents a
unitats d’actuació en sòl urbà, han estat convenientment desenvolupats amb
els corresponents projectes de reparcel·lació i d’urbanització i, fins i tot, en certs
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casos s’han tramitat estudis de detall per completar i precisar alineacions i
rasants o ordenacions de volums.
Tanmateix d’acord amb el que disposa l’article 47.4.e de la Llei d’Urbanisme
s’ha tramitat i aprovat diversos projectes referents a plans especials urbanístics
per a la implantació d’activitats de turisme rural en el Mas de la Casassa i a
Can Murtra de Sant Medir.
Recentment, la Comissió d’Urbanisme de Girona, en data 4 de març de 2009,
va aprovar definitivament el Pla especial urbanístic per l’ampliació de
l’equipament sanitari-assistencial a la carretera de Les Planes. Es tracta d’un
equipament existent, de titularitat pública, ubicat en un sòl no urbanitzable.
Per últim, cal indicar que en compliment del que determina la Disposició
Transitòria Quarta de la Llei 10/2004, de 24 de desembre de modificació de la
Llei d’urbanisme 2/2002, l’Ajuntament ha redactat el Text refós de les normes
urbanístiques de les Normes subsidiàries vigents, el que ha obtingut la
conformitat de la Comissió d’urbanisme de Girona el 3 de novembre de 2005.

3.3. PLANEJAMENT TERRITORIAL.
Dins d’aquest apartat s’inclouen tant els planejaments territorials d’aplicació
vigents i en tramitació, així com d’altres documents de contingut territorial que
cal tenir en compte en la redacció del Pla d’ordenació urbanística de Sant
Gregori.

3.3.1. El Pla Territorial General de Catalunya
El Pla Territorial General de Catalunya, aprovat per la Llei 1/1995, de 16 de
març, defineix els objectius d’equilibri territorial d’interès general per Catalunya i
esdevé el marc orientador de les accions amb incidència territorial. Seguint el
principi de jerarquia normativa que informa i ordena les relacions entre els
diferents instruments de planejament, i en absència del Pla territorial parcial de
les comarques de Girona, àmbit en el que es troba inclòs el municipi de Sant
Gregori, el Pla d’ordenació del municipi mantindrà la coherència amb les
directrius i determinacions del Pla territorial de Catalunya. Aquest planejament
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territorial defineix com a àrea territorial bàsica, dins el sistema territorial del
Gironès, l’àrea bàsica de Sant Gregori integrada pels municipis de Sant
Gregori, Canet d’Adri i Sant Martí de Llémena.

3.3.2. El Pla territorial de les comarques de Girona
La Llei 23/1983, de 21 de novembre, de política territorial, crea la figura dels
plans territorials parcials, que han de desenvolupar el model territorial proposat
pel Pla territorial general de Catalunya, definint, concretant i desplegant les
seves determinacions, fixant els objectius d’equilibri d’una part del territori,
servint com a marc orientador de les accions a emprendre.
En el DOGC de 3 de setembre de 2009 s’ha publicat l’edicte pel qual se sotmet
a consulta pública l’Avantprojecte del Pla Territorial de les Comarques de
Girona, per un termini de 2 mesos per tal que els municipis, particulars i agents
socials del territori hi puguin fer les objeccions oportunes. Acabat aquest
període el document incorporarà les precisions que resultin i serà aprovat
inicialment pel Conseller de Política Territorial i Obres Públiques.
El Pla territorial de les comarques gironines ordena el territori comprès per les
comarques de l’Alt Empordà, el Baix Empordà, la Garrotxa, el Gironès i, per
tant, on es situa el municipi de Sant Gregori, així com les comarques del Pla de
l’Estany, El Ripollès i La Selva.
L’objectiu general del Pla és de donar resposta a les necessitats del territori,
reforçant la seva vertebració i evitant el creixement desproporcionat d’alguns
assentaments, tot establint directrius per a la implantació d’àrees econòmiques
i garantint la protecció del paisatge, en tant que factor identitari i actiu
econòmic.
Per a garantir una planificació eficient d’aquest territori, el nou Pla defineix tres
àmbits d’ordenació: El sistema d’espais oberts, el sistema d’assentaments
urbans i el sistema d’infraestructures de mobilitat.
En l’apartat d’espais oberts el Pla Territorial es configura com una eina per a
preservar i protegir els espais d’interès natural, agrícola i paisatgístics dins el
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sòl no urbanitzable. I ho fa mitjançant la distinció de tres tipus bàsics de sòl, de
major a menor protecció:
− Sòl de protecció especial: Que inclou els espais naturals protegits per la
legislació, els connectors ecològics i els espais agraris.
− Sòl de protecció territorial: Que aplega els sòls que cal protegir pel seu
interès agrari i paisatgístic i per a la preservació de corredors d’infraestructures.
− Sòl de protecció preventiva: Que abasta la resta de terrenys del sòl no
urbanitzable.
En l’apartat d’assentaments urbans el Pla territorial estableix les pautes per una
evolució urbanística sostenible que sigui coherent amb les aptituds i condicions
de cada lloc del territori. Així, desprès d’una anàlisi detallada dels
assentaments actuals, es proposen diferents estratègies: creixement potenciat,
creixement mitjà o moderat, canvi d’ús i reforma interior, millora urbana i
compleció i, per últim, manteniment del caràcter rural.
En l’apartat d’infraestructures de la mobilitat, el Pla Territorial recull les
previsions del Pla d’infraestructures del Transport de Catalunya, amb especial
atenció al transport ferroviari i a l’articulació d’una xarxa viària que asseguri
l’accessibilitat al territori més enllà dels grans eixos de pas.
Pel que respecta al municipi de Sant Gregori, en la comarca del Gironès, el Pla
Territorial contempla i proposa els següents extrems en cadascun dels apartats
en que s’estructura el Pla.
En l’apartat d’espais oberts, la major part del sòl no urbanitzable del municipi
(aproximadament el 80 %) es classifica com a sòl de protecció especial,
incorporant, a més, en aquest àmbit els espais protegits per la Xarxa Natura
2000. La resta del territori dins el sòl no urbanitzable es classifica com a sòl de
protecció preventiva, que abasta pràcticament dues grans àrees. La primera
situada al centre del municipi, a la banda nord de la carretera Gi-531, entre el
nucli de Sant Gregori i les urbanitzacions Arbat, Soler i Patel i Cases del
Corder. La segona situada a la banda est del municipi, a banda i banda de la
mateixa carretera, i delimitat entre l’autopista AP-7, el sector industrial de la
Joeria i els nuclis residencials de Taialà i del Grup Planes.
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El l’apartat d’assentaments urbans, el Pla Territorial estableix la següent
classificació pels diferents nuclis del municipi:
− Creixement moderat en el nucli principal de Sant Gregori.
− Millora i compleció en els nuclis de Ginestar, Cartellà, Sant Medir, barri de la
font, veïnat de l’Església, Constantins i Taialà.
− Pel que fa a les àrees especialitzades el Pla assenyala com a residencials
les corresponents a les urbanitzacions Arbat, Cases del Corder i Soler i Patel i,
com a àrees industrials s’assenyala la del polígon de la Joeria.
En l’apartat d’infraestructures de mobilitat el Pla Territorial reconeix el corredor
ferroviari del tren de mercaderies, a tocar l’autopista. Pel que fa a la xarxa viària
el Pla contempla dues alternatives al tram final de la carretera N-141 de Anglès
a Girona, més enllà de la variant de Bescanó: Una més al nord, que afecta el
municipi de Sant Gregori i que enllaça les carreteres N-141 i Gi-531, i l’altra cap
al sud, que discorre a tocar la urbanització de Montfullà.
El POUM de Sant Gregori no contradiu el que disposa el Pla Territorial de les
comarques gironines, tot i la seva redacció amb anterioritat a aquest
planejament territorial que es troba en fase d’Avantprojecte.
En l’apartat d’espais oberts les classificacions proposades en el POUM
suposen les mateixes proteccions proposades pel Pla Territorial en els sòls de
valor especial, reconeixent, a més, com a sòl preventiu, la plana situada a
l’entrada del municipi des de Girona, a tocar els polígons industrials.
En l’apartat d’assentaments urbans, l’estructura i objectiu del propi POUM de
preservar de creixement els nuclis rurals aïllats, concentrant les noves
classificacions de sòl residencial, de manera majoritària, al voltant del nucli de
Sant Gregori, encaixa perfectament amb les previsions del Pla Territorial de
comarques gironines. D’altra part, aquests sòls es contemplen en el Pla
Territorial com a sòl de protecció preventiva i, per tant, aptes per a situar els
creixements.
Els creixements previstos pel POUM per a sòls d’activitat econòmica, tenen a
veure amb una estratègia també territorial, en el sentit de que busquen
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d’equilibrar les previsions que hi ha per aquest tipus de sòl al sud de l’àrea
urbana de Girona. Així el POUM proposa nous polígons industrials que
permeten l’ampliació de l’àrea industrial existent a La Joeria, sobre sòls també
classificats com a preventius.
Per últim, en l’apartat d’infraestructures de mobilitat, el POUM de Sant Gregori
incorpora també com a sistema ferroviari la traça soterrada de mercaderies, a
ponent de l’autopista. En relació a la mobilitat viària, el municipi de Sant Gregori
s’ha pronunciat en contra de l’afectació del seu territori pel pas de la variant de
Bescanó, defensant, per tant, l’alternativa ubicada al sud entre els municipis de
Bescanó, Vilablareix i Salt.

3.3.3. El Pla director urbanístic del sistema urbà de Girona
Per tal de dotar als sistemes urbans de Catalunya d’instruments de planificació
supramunicipal que assegurin un creixement ordenat, així com l’optimització de
la inversió en infraestructures i serveis, es preveu, per part de la Generalitat de
Catalunya, potenciar un desenvolupament en xarxa, amb sistemes urbans que
actuïn com a autèntics nodes de vertebració territorial de Catalunya.
En aquesta línia, el maig del 2005 s’encarreguen els treballs que han de
conduir a l’aprovació del Pla director urbanístic de l’àrea urbana de Girona,
integrada inicialment per dotze municipis, ampliant-se, posteriorment, a dos
més. Entre ells hi ha el municipi de Sant Gregori. L’agost de 2007 es presenta
als municipis el document d’objectius i propostes del Pla per tal que els
Ajuntaments facin les seves aportacions.
El 10 de desembre de 2008 la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona
acorda aprovar inicialment l’esmentat Pla director urbanístic formulat per la
Secretaria de Planificació Territorial del Departament de Política Territorial i
Obres Públiques. L’objectiu bàsic és ordenar el territori i dotar de coherència el
seu desenvolupament, tot relligant els espais oberts i organitzant les
respectives xarxes d’infraestructures. Aquest Pla director comporta a grans
trets respecte el municipi de Sant Gregori, les següents propostes:

POUM Sant Gregori I

pàg. 26

En l’apartat referent a espais oberts es proposa d’una banda la coordinació
entre els municipis a l’hora d’actuar sobre els espais fluvials que conformen el
sistema de Ter i les Rieres de Llémena i Xunclà i, d’altra banda, el
reconeixement i protecció del Cinturó Verd de l’Àrea urbana de Girona. En
aquest apartat la major part del municipi es classifica com a sòl de protecció
especial (Xarxa Natura 2000, Espais d’interès natural i espais connectors),
restant com a protecció preventiva dues àrees: la plana entre el nucli de Sant
Gregori i la urbanització Arbat, i l’altra plana definida pel sòl industrial de La
Joeria, el nucli de Taialà i el Grup Planes.
En l’apartat referent al sistema d’assentaments, el municipi de Sant Gregori no
es veu expressament afectat per cap de les àrees residencials estratègiques ni
per cap de les àrees econòmiques estratègiques previstes en aquest
planejament director, no obstant, es contemplen àrees d’expansió urbana
residencial de baixa densitat (entre 15 i 25 hab/Ha), situades al voltant del nucli
de Sant Gregori.
En l’apartat referent a infraestructures de mobilitat que afectin al municipi de
Sant Gregori, cal destacar la previsió d’una variant o alternativa a la carretera
N-141, que discorreria sensiblement paral·lela al riu Ter i el traçat d’un
recorregut alternatiu ferroviari per mercaderies, a tocar l’autopista A-7.
El POUM de Sant Gregori respecta i no contraposa a les condicions que
resulten del Pla Director Urbanístic el Sistema urbà de Girona en cadascun dels
apartats anteriors. Així pel que respecta als espais oberts el POUM manté les
proteccions del sòl no urbanitzable. Pel que fa al sistema d’assentaments les
previsions de creixement del POUM s’adeqüen a les del planejament territorial i
s’ubiquen sobre sòls que tenen uns menors valors ambientals i, per tant, menor
protecció. Per últim, en l’apartat referent a infraestructures el POUM incorpora
la traça ferroviària per mercaderies, sense impedir la variant de la carretera N141.
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4. LEGISLACIÓ APLICABLE
Des de l’aprovació de les Normes Subsidiàries de Planejament de Sant Gregori
l’any 1987 la legislació urbanística ha evolucionat notablement i, per tant, la
legislació que va servir de base per a l’elaboració d’aquell document urbanístic
ha estat àmpliament superada.
Actualment, resulten d’aplicació: primer, la llei estatal 8/2007, de 28 de maig, de
sòl (BOE núm. 128, de 29 de maig de 2007), que regula les condicions que fan
referència al règim del sòl; segon, d’acord amb les competències urbanístiques
de Catalunya, resulta d’aplicació el Decret 1/2005, de 26 de juliol, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme (DOGC número 4436, de 28 de
juliol de 2005) que refon la Llei d’urbanisme de l’any 2002 i la modificació
aprovada el 2004. Tanmateix resulta d’aplicació el Decret 305/2006, de 18 de
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme (DOGC núm. 4682
de 24 de juliol de 2006). Per últim a nivell autonòmic resulta d’aplicació la
recent Llei de mesures urgents en matèria urbanística, recollida en el Decret llei
1/2007, de 16 d’octubre (DOGC núm. 4990, de 18 d’octubre de 2007).
Aquestes noves lleis que venen a substituir les anteriors legislacions
urbanístiques catalanes, disposen que els planejaments urbanístics generals
vigents en el moment de l’entrada en vigor de la Llei s’hi han d’adaptar en el
supòsit que es faci la revisió del seu Planejament.
D’acord amb aquesta legislació, l’instrument urbanístic d’ordenació integral del
municipi ha de ser l’anomenat Pla d’Ordenació urbanística Municipal (POUM).
A aquesta figura, regulada en els articles 57, 58 i 59 de la Llei d’urbanisme, li
correspon la classificació del sòl, la definició del model d’implantació urbana per
un desenvolupament urbanístic sostenible i la definició de l’estructura general
que cal adoptar per a l’ordenació del territori.
La tramitació d’aquest document haurà de seguir el que disposa l’article 83 de
la Llei d’urbanisme. L’aprovació inicial i provisional pertoca a l’Ajuntament de
Sant Gregori. Un cop se n’ha acordat l’aprovació inicial s’ha de posar a
informació pública, per un termini d’un mes, s’ha de sol·licitar simultàniament un
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informe als organismes afectats per raó de les seves competències sectorials, i
s’ha de concedir audiència als ajuntaments veïns (St. Martí de Llémena, Canet
d’Adri, Palol de Revardit, Sant Julià de Ramis, Sarrià de Ter, Girona, Salt,
Bescanó, Sant Julià del Llor i Bonmatí). L’òrgan competent per a l’aprovació
definitiva del POUM és la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona.
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5. JUSTIFICACIÓ I CONVENIÈNCIA
Des de l’aprovació definitiva de les Normes subsidiàries de planejament de
Sant Gregori pel Conseller de Política Territorial i Obres Públiques el 27 de
febrer de 1987, han transcorregut més de 22 anys.
Aquell document urbanístic tenia l’interès de permetre l’ordenació i el
creixement del municipi de manera raonable en atenció al es seves
característiques urbanes, econòmiques, naturals i d’orografia. Es tractava del
primer planejament general elaborat exclusivament pel municipi, doncs els
anteriors tenien caràcter supramunicipal o comarcal. Era un planejament
redactat, per tant, sota una visió més municipalista, dirigit a millorar les
condicions urbanístiques d’aquest petit municipi.
No obstant, el desplegament a Catalunya de la legislació en matèria
urbanística, els avenços en la cartografia digital, la introducció de noves
tècniques de dibuix assistit per ordinador i la major sensibilització en la
protecció del patrimoni natural i arquitectònic, aconsellen plantejar la revisió i
actualització del planejament vigent.
Així mateix, la voluntat municipal de redactar un planejament adaptat a la
realitat actual que permeti una ordenació global de tot el territori del municipi,
inclòs el sòl urbà i del sòl urbanitzable desenvolupat en els últims anys, justifica
la conveniència i oportunitat del nou planejament.
Finalment, l’entrada en vigor de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme, la
Llei 10/2004, de 24 de desembre de modificació de la Llei d’urbanisme, pel
foment de l’habitatge assequible, de la sostenibilitat territorial i de l’autonomia
local i, finalment, la refosa d’aquestes lleis mitjançant el Decret legislatiu 1/2005
i el seu Reglament mitjançant el Decret 305/2006, com a marc legislatiu
principal a Catalunya, fa necessària i aconsellable l’adaptació del planejament
general a les determinacions d’aquestes.
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6. OBJECTIUS I CRITERIS DEL PLA
El document de Pla d’Ordenació Urbanística de Sant Gregori es proposa donar
compliment als següents objectius:
1. Actualitzar el planejament urbanístic del municipi en l’àmbit territorial,
mitjançant el Pla d’ordenació Urbanística municipal, que ofereix un major grau
de detall i precisió.
2. Adequar i posar al dia les previsions del Planejament urbanístic de Sant
Gregori sobre una cartografia digital d’acord amb la realitat física del territori i la
seva estructura.
3. Adaptar el Planejament a la nova legislació urbanística així com al de la resta
de legislació de les matèries sectorials amb incidència en el camp urbanístic.
4. Efectuar les reserves necessàries dirigides a adaptar les previsions de
creixement a les circumstàncies de Sant Gregori i del mercat, prenent com a
punt de partida la realitat actual.
5. Efectuar un tractament de 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.
6. Garantir la protecció de la xarxa de comunicacions, dels camins rurals, dels
recs, rieres i demés elements estructurals del territori.
7. Proposar unes normes urbanístiques i ordenances que facilitin la seva
aplicació, incorporant les zonificacions amb unes regulacions detallades i
precisos en cada règim del sòl que millor s’adapti als seus objectius.
8. Reservar els terrenys necessaris per a sistemes urbanístics: espais lliures,
equipaments i vialitat al servei del municipi.
9. Incloure els paràmetres necessaris que assegurin una correcta protecció i
preservació de patrimoni arquitectònic, arqueològic i natural.
Pel que fa als criteris a adoptar per l’ordenació urbanística del Pla d’Ordenació
Urbanística municipal de Sant Gregori, es proposen els següents:
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− En caràcter general, el model d’implantació territorial a seguir, ha de
respectar l’entorn rural de la plana on se situa, basat en l’agrupació de
l’edificació al voltant del nucli originari, de forma que es permeti solucionar el
creixement del municipi. Així mateix, per assegurar un creixement sostenible,
es proposa preservar de qualsevol nova edificació les àrees de valor agrícola,
natural, de valor paisatgístic i d’aquelles àrees on les edificacions poden
suposar un risc ambiental.
− Pel que fa referència al sòl urbà, es proposa definir sobre una nova
cartografia a escala mínima 1/1000, les alineacions i les rasants de la vialitat i
la zonificació concreta que tingui en compte els valors històrics i el creixement,
tot mantenint les tipologies existents. Dins aquesta classe de sòl i, d’acord amb
la legislació urbanística vigent, si es precisa, es diferenciarà entre el sòl urbà
consolidat, delimitant polígons d’actuació urbanística en aquells àmbits en els
quals calgui efectuar cessions de sòl amb destí a zones verdes i equipaments
per incorporar-se a aquests tipus de sòl, o bé en aquells àmbits en els quals
calgui precisar les característiques i el traçat d’obres d’urbanització, bàsiques.
En ambdós casos s’establirà el seu desenvolupament a través d’un Pla de
Millora Urbana.
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7. MESURES PEL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE
El model urbanístic proposat pel Pla d’Ordenació Urbanística municipal de Sant
Gregori s’adequa fidelment als criteris de desenvolupament sostenible, fixats
als articles 3 i 9 de la Llei d’Urbanisme.
La racionalitat en la utilització del territori es fa palesa en la compatibilitat del
model proposat, que planteja un desenvolupament en part focalitzat en la
rehabilitació dels teixits existents, completar la seva ordenació i eixamplar-los
ocupant els terrenys confrontants. L’estimació del potencial residencial del sòl
proposat, permet constatar que el municipi disposarà d’un creixement adequat
a les característiques i necessitats del mateix.
Es destaquen, entre els objectius del Pla que incideixen més directament en la
racionalitat de la utilització del territori, els següents:
1. 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.
2. Mantenir el caràcter rural de la resta de nuclis aïllats que conformen el
municipi, potenciant la seva identitat rural.
3. Estructuració del creixement previst envoltant l’actual sòl urbà del municipi,
conformant un nucli compacte.
4. Possibilitar un creixement urbanístic moderat, adaptat a les reals necessitats
del municipi, disposant densitats baixes en els nous àmbits de creixement, de
manera que possibilitin unes tipologies d’edificació adequades a les
característiques del seu entorn rural.
5. Acotar el desenvolupament de les urbanitzacions que de forma esglaonada
s’han anat localitzant al llarg de la carretera de Girona a Les Planes,
impossibilitant el seu creixement, evitant l’efecte barrera i possibilitant, a la
vegada, la formació de connectors en sentit nord sud.
6. 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.
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Pel que fa a la conservació del patrimoni natural de Sant Gregori caldria
destacar les següents:
7. 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; no fer noves plantacions d'arbres en perjudici dels boscos
naturals (alzinars, suredes, boscos mixts, boscos de ribera).
8. 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.
9. En relació a l'espai fluvial caldrà, a més, tenir en compte els criteris tècnics
de definició d'usos per la Zona Inundable de període de retorn de 500 anys,
recomanats per l'ACA, encaminats, principalment, a evitar danys importants.
10. Afavorir la restauració de graveres i la potenciació de basses naturals.
11. Mantenir el caràcter predominantment agrícola i forestal que defineix el
municipi i que permet una certa varietat faunística i una alternança o mosaic
d'ambients naturals i seminaturals que s'estén de manera quasi contínua; cal
no oblidar que els conreus tenen una importància ecològica i paisatgística molt
transcendent.
12. Mantenir sense alterar l'horitzó paisatgístic de la muntanya de Sant Grau,
característica del municipi.
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8. MESURES PER UNA MOBILITAT SOSTENIBLE
La reduïda dimensió de l’àrea urbana del municipi i el nivell de la població de
Sant Gregori fa innecessari un servei regular de transport públic urbà. No
obstant, els criteris generals de classificació i ordenació del sòl del Pla
d’Ordenació Urbanística s’adeqüen a un model de poble que faciliti que la
majoria de desplaçaments dintre de la vila es faci a peu.
Dintre dels objectius que més incidència tenen sobre la sostenibilitat urbana en
recollim els següents :
1. Propostes per una àrea residencial compacta :
− L’ordenació proposada en el Pla pren com a criteri l’obtenció d’una vila
compacta formant un continu urbà.
− Manteniment dels àmbits residencials discontinus i allunyats respecte de
l’actual nucli urbà, sense expectatives de creixement.
− Consolidació d’una àrea d’equipaments esportius al servei de la vila en una
àrea molt cèntrica i ben comunicada, permeten l’ampliació de les instal·lacions
actuals.
− Estructuració del creixement residencial sobre una trama viària ordenada i
adequada a les tipologies resultants.
2. Propostes amb incidència directa en la racionalització de la mobilitat.
− Per tal de millorar la seguretat viària, es proposa la creació d’un teixit que
permeti diversificar els accessos al sòl urbà.
− Per tal de donar alternatives al tràfic de pas pel municipi, es proposa
l’execució d’un nou vial, que conformaria el límit nord del creixement previst, a
executar per cada un dels diferents sectors amb els que confronta.
− Es proposa la creació en el sòl urbà de superfícies per aparcament de
vehicles, intentant pal·liar el dèficit existent.
3. Propostes envers la línia del tren d’alta velocitat:
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− La Secretaria d’Estat d’Infraestructures amb data 14 de Novembre de 2006
(BOE del 5-12-2006), aprova l’Estudi Informatiu Complementari i de traçat del
TGV tram Vilobí d’Onyar – St. Julià de Ramis. En els antecedents de la
memòria d’aquest Projecte, el traçat ha anat variant, fins passar soterrat pel
centre de Girona, deixant d’afectar el terme municipal de Sant Gregori. D’acord
amb aquest projecte es dóna per desestimat el Pla Especial de Reserva de Sòl
per la línia d’alta velocitat de l’any 1990 elaborat per la Generalitat de
Catalunya.
Únicament en el supòsit que es construeixi el bypass pel tren de mercaderies
de Girona, marcada en el PITC, aquesta infraestructura hauria d’anar soterrada
i totalment adossada a l’autopista AP-7, al llarg de tot el terme municipal de
Sant Gregori. Els terrenys que en el seu cas, ocuparia el bypass computarien
als efectes de les corresponents obligacions urbanístiques si, en una futura
modificació puntual o revisió del POUM, part de la finca tingués una qualificació
urbanística que li conferís drets edificatoris. La implementació d’aquest bypass,
haurà de preveure aquelles accions per fer compatible en els terrenys contigus,
els possibles futurs usos i aprofitaments urbanístics, amb l’establiment de les
mesures correctores necessàries.
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9. DESCRIPCIÓ

DE

LES

CARACTERÍSTIQUES

BÀSIQUES DE LA PROPOSTA D’ORDENACIÓ
En caràcter general el model de implantació territorial escollit respecta les
característiques del municipi de Sant Gregori basat en l’agrupació de les
edificacions al voltant dels nuclis de Sant Gregori.
El creixement residencial nou es concentra principalment en el nucli que dona
nom al municipi, i en menor part al voltant de les urbanitzacions d’Arbat, Cases
del Corder, Soler i Patel i en nucli de Ginestar Nou, tots ells ubicats en la plana
que ressegueix la carretera Gi-531 de Girona a Les Planes. La resta de nuclis
històrics i rurals que caracteritzen el municipi: Cartellà, Sant Medir, Ginestar
Vell, Constantins, barri de l’Església i Taialà, es plantegen amb una estratègia
exclusivament de reconeixement del sòl urbà existent, sense possibilitar
ampliacions o creixements, amb la finalitat de mantenir el seu caràcter rural.
Pel que fa al creixement industrial, el POUM respecta també les
característiques del municipi situant aquests creixements al nord i al sud de
l’àrea actual de La Joeria, concentrant així les activitats industrials al nord-oest
de l’àrea urbana de Girona. Així mateix, per assegurar un creixement sostenible
es proposa preservar d’edificacions i activitats alienes les àrees de valor
agrícola, de valor forestal i les àrees amb valor ecològics i paisatgístics.
Pel que fa referència al sòl urbà es defineix sobre una cartografia a escala
mínima 1/1000, les alineacions i les rasants de la vialitat i una zonificació que, a
partir del creixement de les diferents tipologies, paràmetres i usos, distingeix les
següents zones:
− Zona de nucli antic (clau 1), que diferencia l’anomenada subzona històrica
(clau 1a) de protecció estricta i de manteniment del seus valors (Taialà,
Cartellà, Sant Medir, Ginestar Vell i Constantins) i la subzona tradicional (clau
1b) que s’emplaça en els nuclis de Taialà, Cartellà, Cases Noves, barri de
Ginestar, barri de l’Església i Constantins.
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− Zona d’eixample (clau 2) que correspon bàsicament a l’eixample del nucli de
Sant Gregori.
− Zona de cases en filera (clau 3) que, en funció de les diferents variants
distingeix les subzones 3a en el nucli de Sant Gregori, 3b corresponent al
sector sud, 3c corresponent al sector Mas Simon i 3d que correspon al sector
Pla d’en Serra.
− Zona de cases unifamiliars aïllades (clau 4) que, en funció de les diferents
variants, distingeix les subzones 4a1 i 4a2 en el nucli de Sant Gregori, 4b
corresponent al sector Can Simon, 4c corresponent al sector Can Xifre, 4d
corresponent al sector Ponent, 4e corresponent al sector de La Torre, 4f
corresponent al sector Sud, 4g corresponent a les urbanitzacions Mas Arbat,
Cases del Corder, Soler i Patet, i Mas Sunyer i 4h corresponent al Grup Planes.
− Zona de cases unifamiliar aparellades (Clau 5) que, en funció de les
diferents variants distingeix: 5a corresponent al nucli de Sant Gregori, 5b al
sector Can Simon, 5c sector Ponent, 5d sector La Torre, 5e sector Sud, 5f Can
Simon Est i 5g corresponent al sector Pla d’en Serra.
− Zona d’edificacions plurifamiliars aïllades (clau 6), que correspon a les
construccions en bloc plurifamiliar aïllat i en la que es distingeixen les variants:
6a a Sant Gregori, 6b al sector La Torre, 6c al sector Sud, 6d al carrer de Baix,
6e al sector Pla d’en Serra, 6f al sector Mas Simon Est i 6Hp corresponent a les
construccions destinades a habitatge protegit.
− Zona industrial (clau 7) en la que es distingeixen la subzona 7a corresponent
al sector existent de Ginestar i de la Joeria i la subzona 7b que correspon a la
nova zona industrial de la Joeria.
Dins del sòl urbà i, d’acord amb la legislació urbanística vigent, es diferencia
entre el sòl urbà consolidat i el sòl urbà no consolidat, delimitant en aquest últim
els polígons d’actuació urbanística necessaris pel seu desenvolupament. Així
es delimiten els següents polígons:
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− PAU-1 Joeria Sud, situat a l’est del municipi, al costat de la carretera Gi-531
que té per objectiu el desenvolupament del segon subsector del sector
industrial Joeria Sud, segons l’avanç aprovat definitivament per la Comissió
d’Urbanisme de Girona el 17 d’abril de 1991.
− PAU-2 Ginestar industrial, situat al nord-oest del nucli de Sant Gregori, entre
la carretera Gi-531 i la carretera d’accés al barri del Ginestar Nou, que permet
el trasllat d’una granja existent al costat de les instal·lacions de Frillemena.
− PAU-3 Pla d’en Serra, que recull l’ordenació i determinacions corresponents
al Pla parcial que porta el mateix nom, al nord-est del nucli de Sant Gregori i
que té per objecte garantir el manteniment de la urbanització executada fins la
recepció definitiva per part de l’Ajuntament.
− PAU-4 Plaça Pavelló – Mas Simon Est, d’àmbit discontinu entre uns terrenys
propers a L’Escala i el Pavelló de Sant Gregori i uns altres a l’est del sector
Mas Simón. Es tracta d’un polígon que resulta de la modificació de les Normes
Subsidiàries aprovada definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Girona el
14 de maig de 2008, amb l’objectiu principal de completar els equipaments del
municipi en un àmbit estratègic pel poble. La diferència de la modificació recau
en la classificació d’aquests terrenys com a sòl urbà no consolidat, atesa la
situació dels terrenys envoltada de sòl urbà. Tot i això, es mantenen les
obligacions en quant a aprofitament i càrregues previstes amb anterioritat,
assegurant així un mateix resultat.
− PAU-5 Casademont, situat a l’extrem oest del municipi i que abasta la
indústria càrnia existent. El seu objectiu és el reconeixement de les
instal·lacions existents com a sòl urbà, completant les cessions i càrregues
implícites amb aquest règim de sòl i permetent una ampliació, d’acord amb el
conveni subscrit entre la propietat i l’Ajuntament.
− PAU-6 Barri de l’Església, situat en el nucli de l’Església i que té per objecte
la millora de l’accessibilitat i dels estàndards d’espais lliures d’aquest barri.
Pel que fa al sòl urbanitzable del municipi, el POUM proposa tres sectors
residencials, dos de nous: SUD-1 Sector Sud-est i SUD-2 Sector Nord, i un que
proveu del planejament anterior SUD-3 Sector Ginestar. Pel que fa al
creixement industrial es preveuen igualment 2 sectors: SUD-4 La Joeria Nord,
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corresponent a un sector previst pel planejament anterior i SUD-5 La Joeria
Sud, de nova classificació.
− El Sector Sud-est (SUD-1), amb una edificabilitat de 0,35 m2 sostre/m2 sòl i
una densitat de 25 hab/Ha, situat a tocar el nucli de Sant Gregori, té per
objectiu finalitzar el creixement a l’est de Sant Gregori fins el torrent de
Garrabia, completant l’ordenació i seguint les pautes dels plans parcials dels
sectors Pla d’en Serra i de Can Simon.
− El Sector Nord (SUD-2), que disposa igualment de 0,35 m2 sostre/m2 sòl
d’edificabilitat bruta i de 25 hab/Ha de densitat bruta, es planteja per completar
el creixement nord del nucli de Sant Gregori, possibilitant, alhora, la construcció
d’una variant de la vila de característiques més urbanes, tot preservant de
l’edificació els terrenys de característiques rurals i forestals amb masies
importants entre aquesta variant i el propi sector.
− El Sector Ginestar (SUD-3) es troba situat a l’oest del nucli nou de Ginestar
amb uns aprofitaments de 20 hab/Ha i 0,30 m2 sostre/m2 sòl. Es tracta de
completar els equipaments i espais lliures del nucli del Ginestar, en una situació
més adequada a la prevista en les Normes Subsidiàries com a conseqüència
de la línia de mitja tensió existent que afectava l’anterior àmbit.
En els tres sectors urbanitzables residencials es preveuen les corresponents
reserves per la construcció d’habitatges de protecció pública del 30 % del
sostres de nova implantació.
Pel que fa als sectors industrials i d’activitats econòmiques, es manté
sensiblement igual el Sector La Joeria Nord (SUD-4), de 6,4 Ha de superfície,
que permet completar l’ordenació dels terrenys al costat de les instal·lacions
industrials existents entre la carretera de Cartellà i el Pla de La Joeria.
Al sud de la carretera de Sant Gregori es preveu un nou sector industrial de
major superfície: 33,6 Ha (SUD-5) que completa aquesta àrea industrial entre
l’autopista, la carretera i el Torrent de Garrep i resol les necessitats de sòl per
nova activitat econòmica al nord de l’àrea urbana de Girona.
En ambdós sectors els aprofitaments i càrregues són idèntics.
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En relació al tractament i zonificació del sòl no urbanitzable, el POUM proposa
la distinció entre les següents zones en funció de les seves característiques i
grau de protecció que es vol assolir. Amb una major extensió destaquen:
− La Zona de valor agrícola (clau A) que comprèn els terrenys que tenen un
especial valor agrícola.
− La Zona forestal (clau C) que comprèn els terrenys principalment de
característiques i valors forestals.
− La Zona de protecció de la muntanya de Sant Grau (clau P1) que comprèn la
gran massa forestal entre el Ter i la plana de Sant Gregori.
Amb unes característiques singulars i d’interès pels seus valors naturals es
distingeixen, a més a més, les següents zones:
− La zona corresponen a la Xarxa Natura 2000 (clau Xn), que abasta els
espais anomenats Les Riberes del Baix Ter (codi ES 510011) al sud del
municipi de Sant Gregori, el riu Llémena (codi ES 5120020) en la part central
del municipi i les rieres de Xuclà i Riudelleques (codi ES 5120023) en el límit
nord-est del municipi.
− La zona de protecció dels Horts (clau B) situada en un meandre del riu
Llémena proper al Barri de l’Església.
− La zona de protecció de l‘àrea humida del Prat del Castell (clau P-2), propera
al nucli de Cartellà.
Es sobreposa sobre part dels terrenys amb claus 1, de valor agrícola i clau C,
forestal, l’àrea de connectivitat ecològica localitzada entre els torrents Garrep i
Garrabia, que pels seus valors ecològics, especials característiques i ubicació,
desenvolupen una funció de connector natural.
Finalment, en l’àrea anomenada de protecció preventiva i, per tant, de menor
protecció, pel Pla Director urbanístic de l’Àrea Urbana de Girona, ubicada en la
plana delimitada pels polígons industrials de La Joeria, el nucli de Taialà, la
urbanització Sunyer i el Grup Planes, la carretera Gi-531 i l’Autopista, donada
la seva situació territorial i la proximitat de les àrees industrials de La Joeria, es
possibilita la seva transformació per la implantació d’instal·lacions o activitats
estratègiques per l’àrea urbana de Girona, sota determinades condicions
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previstes en la mateixa legislació urbanística, així com en les Normes del
POUM.
Pel que fa a l’estructura de sistemes el POUM de Sant Gregori, a més
d’assenyalar els previstos en la legislació urbanística corresponent al sistema
viari, al sistema de parcs, places i jardins, al sistema hidrogràfic, al sistema
d’equipaments, al sistema de serveis tècnics i mediambientals i al sistema
d’habitatge dotacional, contempla la reserva ferroviària pel traçat alternatiu del
tren d’alta velocitat i les afectacions derivades per les servituds de les àrees de
l’Aeroport Costa – Brava de Girona.
Per últim, el POUM incorpora, d’acord amb el que disposa la legislació
urbanística vigent, les fitxes del catàleg de bens patrimonials, tant de valor
històric, arquitectònic i arqueològic, com els de caràcter natural i paisatgístic.
Pel que fa referència al potencial de sòl que resulta de les propostes del POUM
de Sant Gregori i, per tant, de creixement del municipi, pel que fa al sòl
residencial tant en sòl urbà no consolidat, com en sòl urbanitzable, en resulten
poc més de 48 hectàrees de sòl, amb un sostre màxim de 163.808 m2 i un
màxim de 1.100 habitatges dels quals un mínim de 351 (31 %) seran de
protecció pública, i la resta 749 habitatges seran lliures. D’aquest aprofitament
caldria descomptar 15,9 hectàrees corresponents al sector ja urbanitzat del Pla
d’en Serra i la seva previsió de 312 habitatges. Tanmateix, d’aquest total i, en
funció del planejament que es revisa, 29,6 hectàrees corresponen pròpiament a
sòl de nova classificació, equivalen a 722 habitatges (446 de lliures i 276 de
protecció) i 3,23 hectàrees equivalents a sòl que ja està classificat com a urbà o
urbanitzable en les anteriors Normes Subsidiàries que es revisen, i que
representen 66 habitatges (39 lliures i 27 de protecció pública).
Aquestes previsions de sòl per a nous creixements residencials s’emmarquen
dins els estudis de població elaborats per confeccionar la memòria social, que
apunten a un creixement pel municipi de Sant Gregori a l’entorn de 3.000
habitants fins el 2025, en atenció a la seva posició estratègica en l’àrea
metropolitana de Girona i, d’acord amb el creixement que s’ha donat els darrers
anys.
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Pel que fa al sòl industrial, el POUM de Sant Gregori, planteja un creixement de
sòl per a activitats econòmiques de 48,3 hectàrees, de les quals 34,7 són de
nova classificació i 13,6 hectàrees corresponen a sòl classificat amb anterioritat
o bé sòl executat en sòl no urbanitzable. Aquestes previsions s’emmarquen
també en la voluntat municipal d’equilibrar les estratègies econòmiques del
sistema urbà de Girona.
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10. PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
10.1. PARTICIPACIÓ CIUTADANA EN ELS PROCESSOS DE
PLANEJAMENT
L'article 8 del text refós de la Llei d'urbanisme, sobre “Publicitat i participació en
els processos de planejament i de gestió urbanístics” estableix els següents
punts:
1. Es garanteixen i s'han de fomentar els drets d'iniciativa, d'informació i de
participació dels ciutadans en els processos urbanístics de planejament i de
gestió.
2. Els

ajuntaments

poden

constituir

voluntàriament

consells

assessors

urbanístics, com a òrgans locals de caràcter informatiu i deliberatiu, als efectes
establerts per l'apartat 1.
3. Els processos urbanístics de planejament i de gestió, i el contingut de les
figures del planejament i dels instruments de gestió, inclosos els convenis,
estan sotmesos al principi de publicitat.
4. Els particulars tenen dret a obtenir dels organismes de l'administració
competent les dades certificades que els permetin assumir llurs obligacions i
l'exercici de l'activitat urbanística.
5. S'han de regular per reglament les formes de consulta i divulgació dels
projectes urbanístics, els mitjans d'accés dels ciutadans als dits projectes i als
documents corresponents i la prestació d'assistència tècnica perquè puguin
comprendre'ls correctament.
6. Els organismes públics, els concessionaris de serveis públics i els particulars
han de facilitar la documentació i la informació necessàries per a la redacció
dels plans d'ordenació urbanística.
7. En matèria de planejament i de gestió urbanístics, els poders públics han de
respectar la iniciativa privada, promoure-la en la mesura més àmplia possible i
substituir-la en els casos d'insuficiència o d'incompliment, sens perjudici dels
supòsits d'actuació pública directa.
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8. La gestió urbanística es pot encomanar tant a la iniciativa privada com a
organismes de caràcter públic i a entitats, societats o empreses mixtes.

10.2. PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
L'Ajuntament de Sant Gregori va aprovar en el ple de el 2 d'agost del 2004 el
Programa de Participació Ciutadana en la redacció del POUM, segons el que
estableix la legislació urbanística.
Així mateix, aquest ajuntament va encarregar a l'empresa DEPLAN, S.L.
(Desenvolupament i planificació ambiental) la coordinació del Programa de
Participació Ciutadana de Sant Gregori.
Les especials característiques del municipi de Sant Gregori, tant pel que fa la
distribució dels seus assentaments poblacionals , agrupats en diferents nuclis,
7 en total, el nombre d'habitants 2.800, les interrelacions existents, i la condició
de rural de bona part de la superfície del terme municipal, fan que la relació
amb l'administració i la proximitat de la mateixa resulti molt directa, fet aquest
que dona una especial rellevància i transcendència a tot procés de participació
ciutadana.
El Programa de Participació Ciutadana del POUM de Sant Gregori s'articula a
tots els nivells, des del més elemental i bàsic, a través del contacte personal i
individualitzat, fins a la institucionalitat a través dels processos d'informació
pública, passant per la creació de tots aquells elements de consulta i
corresponsabilitat que es puguin formalitzar, a totes aquelles entitats o
moviments associatius existents en el municipi.
L'objecte del programa de participació ciutadana és:
1. Fomentar i garantir els drets d'informació, iniciativa i participació ciutadana
en tot el procés de planejament del municipi.
2. Facilitar la divulgació i la comprensió dels objectius i continguts dels treballs
de planejament.
Per assolir aquests objectius, el Programa de Participació Ciutadana del POUM
de Sant Gregori planteja la participació en les diferents etapes d'elaboració del
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POUM. L'empresa DEPLAN realitzà l'assistència tècnica per tal d'incentivar la
participació de tots els ciutadans de Sant Gregori.
Així doncs, amb la finalitat de facilitar, garantir i organitzar el seguiment dels
treballs de redacció i aprovació del POUM el programa s'estructura en les
següents fases:

10.2.2. Fase inicial de participació Informació ciutadana
Es va dur a terme un acte públic el dissabte 1 d'octubre, de 10 a 12 h del matí,
que va tenir lloc al Centre Cívic de Sant Gregori l'Acte públic informatiu, del
qual val a destacar:
− Programa Acte Públic Informatiu
− Presentació Obertura
− Presentació Programa Participació Ciutadana
− Presentació Projecció Demogràfica i Urbanística
− Presentació Informe Ambiental
Es va presentar una marca d'identificació del POUM, doncs s'ha creat una
marca per identificar les actuacions de comunicació i de participació del POUM:

S’ha generat un material informatiu i de difusió:
− Díptic Programa Participació Ciutadana
S’ha programat la difusió a la ciutadania des de l'Ajuntament, que utilitzarà els
mitjans de què disposa per a difondre a tota la ciutadania la informació sobre el
POUM ( web , revista municipal i qualsevol altre mitjà que garanteixi una difusió
general).
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Es posen a disposició dels ciutadans els mitjans per a la recollida de
suggeriments i propostes:
− Registre General de l'Ajuntament
− Bústies de suggeriments que hi ha repartides pel municipi (Ajuntament,
Casal d'Avis, Pavelló, Biblioteca, Piscina, Locals Parroquials, Consultori i Llar
d'infants)
− Correu electrònic: sgregori@ddgi.es

10.2.3. Creació dels òrgans de participació
Consell Assessor Urbanístic Municipal (CAUM)
En la fase inicial de participació es crea el Consell Assessor Urbanístic
Municipal (CAUM).
El CAUM és l'òrgan de caràcter consultiu i de coordinació dels treballs,
activitats i iniciatives en el procés de redacció del POUM amb l'objectiu de
facilitar i garantir la participació ciutadana.
El CAUM està format per:
− L'alcalde del consistori, que actuarà com a president del Consell
− La secretària de la corporació, que actuarà com a secretària del Consell
− Els ex-alcaldes de l'etapa democràtica
− Un representant de cada grup municipal
− El tècnic municipal d'urbanisme
− El tècnic redactor del POUM
El president del Consell, a iniciativa pròpia, o bé a instàncies d'altres membres,
pot convidar assistir a les reunions a les persones que cregui d'interès, així com
constituir, quan les necessitats ho aconsellin, comissions tècniques en el si del
Consell, per a l'estudi i tractament de temes concrets.
L'actuació del tècnic redactor del POUM és de caràcter consultiu i informatiu i
en cap cas decisòria, excepció feta d'aquells temes que puguin afectar a
consideracions exclusivament tècniques.
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El CAUM ha fet reunions periòdiques, en les quals es tractaran de forma
puntual cadascun dels temes aprovats anteriorment pel mateix CAUM en un
programa de treball. Així mateix, les reunions també permetran fer el seguiment
del procés de redacció dels documents necessaris.
Les reunions s’han portat a terme en les dependències municipals, en el lloc
que s'habiliti per aquesta finalitat i en data i hora prèviament fixada.
De les reunions del CAUM la secretària n'ha aixecat acta, en la qual
constataran els acords presos i allò que a petició expressa d'algun membre del
CAUM es posi sobre la taula. Prèviament a cada nova sessió, els membres del
CAUM disposaran de l'acta anterior, sobre la qual, si escau, podran demanar
aclariments o correccions.
El CAUM serà vigent fins a la plena efectivitat del POUM i, posteriorment,
sempre que el ple en ratifiqui la vigència.
El CAUM estructurarà el desenvolupament del POUM amb el següents blocs:
− Sòl no urbanitzable
− Sòl urbanitzable
− Sòl urbà
− Nuclis:
Cartellà
Constantins
Domeny
Ginestar
Sant Gregori
Sant Medi
Taialà
Comissió Participativa d'Entitats
La Comissió participativa d'entitats es crea durant la fase inicial de participació
ciutadana.
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Aquesta comissió és l'òrgan de participació de les entitats inscrites al Registre
Municipal d'Associacions de Sant Gregori, amb la funció de canalitzar les
inquietuds i iniciatives de les associacions i entitats ciutadanes i vehicular-les al
Consell Assessor Urbanístic Municipal (CAUM).
La Comissió està formada per: Un regidor delegat de l'Alcaldia, que actuarà
com a president, amb les funcions pròpies del càrrec, i d’allà amb el CAUM, Un
vocal de cada entitat, a més d'un tècnic i un secretari.
La Comissió serà vigent fins a l'aprovació definitiva del Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal (POUM) de Sant Gregori.
Oficina del Pla
L'Oficina del Pla és l'instrument de gestió del POUM en els aspectes referits a
la sistematització de la documentació generada en tot el procés de participació i
redacció del pla i, al mateix temps, l'instrument que ha de permetre l'atenció
personalitzada de tots els dubtes i demandes informatives de la ciutadania en
relació amb el nou planejament i el seu estat d'elaboració i tramitació, i on es
podran tramitar tots els suggeriments, propostes i alternatives que es puguin
formular al nou POUM.
L'Oficina del Pla s'ha obert a la informació, participació i divulgació ciutadana
per a posar a l'abast de la població la totalitat dels documents inventariats, de
manera que es faciliti una exhaustiva informació de totes les actuacions
realitzades, o d'aquelles incidències que poden afectar al planejament.
HORARI: Dimecres i divendres, de 9 a 14 h
LLOC: 1r pis de l'Ajuntament .

10.2.4. Fase d'informació i debat ciutadà
a) Informació ciutadana
En aquesta fase es posa a disposició pública l'Avanç-POUM que conté els trets
orientatius i alternatives del futur POUM. A més dels documents, inventaris,
estudis, etc. que conformen la informació prèvia que ha servit de base per
l'elaboració d'aquest.
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L'Avanç-POUM és objecte d'una informació ciutadana amb l'objectiu d'implicar
als ciutadans i ciutadanes a fi que participin activament en la definició del nou
model del futur de Sant Gregori, en la que es podran recollir tots els
suggeriments, propostes i alternatives que es puguin formular. Aquest procés
es vehicularà a través de l'Oficina del Pla .
− Proposta règim del sòl no urbanitzable
− Proposta règim del sòl urbà i urbanitzable
− Proposta ordenació nucli de Sant Gregori
− Proposta ordenació sòl industrial
b) Debat ciutadà
Amb l'objectiu de facilitar una participació oberta i plural i promoure la
participació de la ciutadania no associada, s’han desenvolupat unes jornades
de participació en que s'impulsarà el debat i la reflexió per tal que els ciutadans
i ciutadanes puguin posar de manifest els seus suggeriments i les seves
propostes.
Així doncs, s'han organitzat els següents Fòrums de Participació Ciutadana
dissabte 8 d'octubre, de 10 a 12 h del matí:
1r Fòrum de participació ciutadana:
Cartellà , Constantins , Domeny , Ginestar, Sant Medir i Taialà
dissabte 15 d'octubre, de 10 a 12 h del matí:
2n Fòrum de participació ciutadana:
Sant Gregori
Tots els actes es realitzaran al Centre Cívic de Sant Gregori
Un cop finalitzades les jornades de participació ciutadana s’ha realitzat un acte
públic de conclusions.

10.2.5. Fase de redacció dels documents de planejament
El CAUM ha analitzat la resolució dels suggeriments i propostes presentades
en la fase de debat ciutadà en l'Oficina del Pla i per la Comissió participativa
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d'entitats, una vegada informades pel tècnic redactor del POUM sobre la
conveniència de la seva estimació o no. Aquestes reunions han facultat la
continuïtat dels treballs per assolir la documentació necessària per efectuar
l'aprovació inicial del POUM.
Especialment en aquesta fase d'actuació, la incorporació de certes entitats o
fins i tot persones individualitzades a les sessions del CAUM, pot resultar de
certa rellevància en base a temes que es puguin plantejar.
Les reunions que de forma periòdica ha efectuat el CAUM han permès el
seguiment, també, del procés de redacció dels documents necessaris.
Una vegada finalitzada la documentació precisa, d'acord amb la Llei
d’urbanisme, s’ha sotmès al ple de la corporació, que ha fet l'aprovació inicial
del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal.
Desprès de l'aprovació inicial, els documents del Pla, han estat sotmesos a
informació pública i a un procés de participació ciutadana, pel termini de 45
dies.
En aquest període s’han desenvolupat les actuacions següents:
− Exposició pública dels treballs que contenen els criteris generals del nou
ordenament del municipi.
− Presentació pública d’aquests treballs a:
Ciutadans i ciutadanes en general
Tots els participants del Fòrum de Participació
− Presentació als mitjans de comunicació i publicació als mitjans de
comunicació municipals la informació relativa a aquesta exposició pública.
− Manteniment dels mitjans creats en la primera fase de participació, per a fer
la presentació dels suggeriments i propostes dels ciutadans.
− Establiment, mitjançant l'Oficina del Pla, dels mecanismes per a rebre
informació i assessorament, i fer la consulta directa dels documents que
contenen aquests treballs.
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10.2.6. Fase de gestió del planejament
Quan han finalitzat el període d'exposició pública s’han desenvolupat les
següents actuacions:
− S’ha donat resposta individualitzada a les al·legacions presentades que
conté:
Informe tècnic, elaborat per l'equip redactor
Resolució municipal
Modificacions derivades de l'al·legació, si s'escau
− L'informe a les al·legacions i la resolució municipal s'inclou com a document
del pla, que serà públic i podrà ser consultat en la fase posterior a l'aprovació
provisional.
− L'Ajuntament ha informat als ciutadans del municipi de l'aprovació provisional
del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal utilitzant els mitjans abans citats:
web , revista municipal i qualsevol altre mitjà que garanteixi una difusió general.
− Posteriorment a l'aprovació provisional, l'Ajuntament informarà de l'estat de
tramitació del pla, així com, si s'escau, de les modificacions derivades de la
tramitació, sempre que no constitueixin modificacions substancials que serien
objecte d'una segona informació pública d'acord amb les determinacions de
l'article 83 i 90.3 de la Llei d'urbanisme i l'article 5 del reglament.
− Una vegada aprovat definitivament el POUM s'efectuarà un seguiment
bianual del seu grau de desenvolupament, amb l'objectiu de convenir els
processos de modificació (exclosos els puntuals), les revisions preceptives, o
en especial les que suposin canvis de requalificació del sòl.
Si del seguiment que es faci d'aquests processos, es detecta amb anterioritat la
procedència i necessitat d'efectuar alguna modificació substancial, entenent
com a tal tots aquells que puguin afectar l'estructura general i orgànica del
territori, aquesta exigirà la informació prèvia del CAUM, que mantindrà la seva
vigència, perquè efectuï la reunió informativa corresponent.
Una vegada decidida la conveniència de les modificacions, ja siguin puntuals o
substancials, els períodes d'informació pública preceptius per llei suposaran un
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nou procés de participació ciutadana mitjançant la formulació de les
al·legacions que s'estimin pertinents. Aquestes al·legacions, a l'igual que en les
etapes d'informació pública i de redacció dels documents de planejament,
seran analitzades pel CAUM, previ informe de l'equip o del tècnic redactor de
les mateixes, abans d'efectuar l'aprovació provisional corresponent.

10.2.7. Resum jornades de participació ciutadana
S’adjunta en aquest apartat el resum de les jornades de participació ciutadana
del POUM de Sant Gregori realitzades la tardor del 2005 i dirigides per la
Consultoria Ambiental DEPLAN , SL.
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Primeres Jornades de Participació Ciutadana:

•
Acte públic informatiu
•
Comissió Participativa d’Entitats
•
1r Fòrum de participació ciutadana: Cartellà,
Constantins, Domeny, Ginestar, Sant Medir i Taialà
•
2n Fòrum de participació ciutadana: Sant Gregori,
disseminats i urbanitzacions
•
3r Fòrum de participació ciutadana: Disseminats

Octubre de 2005
POUM Sant Gregori I
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1. Introducció
Amb l’eslògan “A l’Octubre vine i participa” s’ha obert el Programa de Participació Ciutadana del
POUM de Sant Gregori.
L’objecte d’aquest programa és facilitar una participació oberta i plural i promoure la participació de la
ciutadania no associada, per aquest motiu s’han desenvolupat unes jornades de participació per impulsar el
debat i la reflexió, de manera que els ciutadans i ciutadanes puguin posar de manifest els seus
suggeriments i les seves propostes per tal de definir el tipus de municipi que volem i com ha de ser
aquest.
Durant el mes d’octubre i novembre, s’han portat a terme les següents jornades:

dissabte 1 d’octubre, de 10 a 12 h del matí:

Acte públic informatiu
dijous 6 d’octubre, de 20 a 22 h del vespre:

Comissió Participativa d’Entitats
dissabte 8 d’octubre, de 10 a 12 h del matí:

1r Fòrum de participació ciutadana:
Cartellà, Constantins, Domeny,
Ginestar, Sant Medir i Taialà
dissabte 15 d’octubre, de 10 a 12 h del matí:

2n Fòrum de participació ciutadana:
Sant Gregori, disseminat i urbanitzacions
dimarts 29 de novembre, de 20 a 22 h del vespre:

3n Fòrum de participació ciutadana:
Disseminats

En aquest document es recullen les propostes i suggeriments de cada un dels actes realitzats
durant el mes d’octubre i novembre de 2005, en el marc del Programa de Participació Ciutadana
del POUM de Sant Gregori.
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2. Acte públic informatiu
L’objecte de l’Acte públic informatiu ha estat donar a la ciutadania els elements de coneixement
necessaris per tal de reflexionar sobre el futur de Sant Gregori.
L’acte es va realitzar el dissabte 1 d’octubre de 2005, de 10 a 12 h del matí, al Centre Cívic de
Sant Gregori, i el programa va ser el següent:
10:00 h
Obertura Jordi Noguer, Alcalde de
Sant Gregori
10:10 h
Programa de Participació Ciutadana Marta Vayreda, DEPLAN, S.L.
(Desenvolupament i planificació ambiental)
10:30 h
Anàlisi demogràfica i urbanística del municipi i perspectives de
futur Marta Ministral, Departament de Geografia, Història i Història de l’Art de
l’Escola Universitària de Turisme de la UdG
10:50 h
Informe ambiental Raquel Bosch i Quima
Calvo, Sinergis enginyeria
11:20 h
Estat actual del planejament vigent i proposta del POUM de
Sant Gregori
Pere Fina, Arquitecte
11:45 h
Torn obert de preguntes Moderadora:
Marta Vayreda, DEPLAN, S.L.

En el present acte varen assistir unes 60 persones, i en el torn obert de preguntes es varen fer
les següents valoracions:
Per a la realització de “l’anàlisi demogràfica i urbanística del municipi i perspectives de
futur” no es va parlar amb l’escola de música
Quina és la previsió per ubicar els nous equipaments (escola i institut)
Manca una millora dels serveis (depuradora)
Valoracions de creixement i parcel·les grans
Els veïnats no s’han incorporat en el programa de participació ciutadana
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3. Comissió participativa d’entitats

Algunes associacions tenen una

El dijous 6 d’octubre de 2005, de 20 a 22 h del vespre, al Centre Cívic de Sant Gregori, es
varen convocar a totes les associacions i entitats inscrites al Registre Municipal d’Associacions
de Sant Gregori, amb la funció de canalitzar les inquietuds i iniciatives de les associacions i
entitats ciutadanes i vehicular-les al Consell Assessor Urbanístic Municipal. El programa de
l’acte va ser el següent:
20:00 h Obertura Jordi Noguer, Alcalde de Sant
Gregori
20:15 h
Programa de Participació Ciutadana i resum de l’anàlisi
demogràfica i de l’informe ambiental
Marta Vayreda, DEPLAN
21:00 h
Entrega de la fitxa d’entitats Entrega d’una fitxa per tal que cada
entitat pugui fer les aportacions oportunes segons les necessitats actuals i
futures
21:15 h
Torn obert de preguntes
Moderadora: Marta Vayreda, DEPLAN

necessitat de locals

En l’acte varen assistir les següents entitats:
AMPA CEIP Agustí Gifre

Club d’escacs

Zoom-amics de la fotografia

Club ciclista Sant Gregori

Club basquet Sant Gregori

Associació de Comerciants

Associació de dones de la Vall

AMPA Llar d’infants

Associació de regants

Espai jove Cal Bolet

Entitat musical de Sant Gregori
En el torn obert de preguntes es varen fer les següents valoracions:

Quina funció es preveu per a la plaça del poble, que utilitza l’escola
L’escola de ciclisme està buscant un lloc per a l’escola de ciclisme
L’Associació de comerciants té una necessitat d’aparcaments
No agrada el model que s’està plantejant perquè hi ha massa creixement, però si
es fa que es pensi en els serveis
Els contenidors del carrer de la peixateria no permeten la visibilitat dels vianants
Que la 3a fase de l’escola es faci d’una manera més visual per tal d’interpretar
adequadament com quedarà
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4. 1r Fòrum de participació ciutadana: Cartellà, Constantins, Domeny,
Ginestar, Sant Medir i Taialà
En aquest acte varen assistir unes 50 de persones de Cartellà, Constantins,
El 1r Fòrum de participació ciutadana es va realitzar el dissabte 8 d’octubre de 2005, de
10 a 12 h, a on es varen reunir els diferents pobles del municipi excepte el nucli urbà de
Sant Gregori, i el programa va ser el següent:

Domeny, Ginestar, Sant Medir i Taialà, i les aportacions de cada un dels grups
de treball són les següents:
10:00 h
Obertura Jordi Noguer, Alcalde de
Sant Gregori
10:15 h
Programa de Participació
Ciutadana Marta Vayreda, DEPLAN
10:30 h
Creació de grups de treball Valoració de les diferents necessitats
de cada un dels pobles mitjançant grups de treball
11:30 h
Aportacions dels grups de treball Aportacions
de les necessitats de cada un dels pobles
11:50 h
Torn obert de preguntes
Moderadora: Marta Vayreda, DEPLAN
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21. Nous habitatges/nou creixement:
Nova zona industrial: regulació del tipus d’indústria, tant per temes de mobilitat com de soroll
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5. 2n Fòrum de participació ciutadana: Sant Gregori, disseminat i
urbanitzacions
El 2n Fòrum de participació ciutadana es va realitzar el dissabte 15 d’octubre de 2005, de
10 a 12 h, a on es varen reunir els ciutadans de Sant Gregori, disseminat i urbanitzacions, i
el programa va ser el següent:
10:00 h
Obertura Jordi Noguer, Alcalde de
Sant Gregori
10:15 h
Programa de Participació
Ciutadana Marta Vayreda, DEPLAN
10:30 h
Creació de grups de treball Valoració de les diferents necessitats
de Sant Gregori, disseminat i urbanitzacions mitjançant grups de treball
11:30 h
Aportacions dels grups de treball Aportacions de les
necessitats de cada un dels grups de treball
11:50 h
Torn obert de preguntes
Moderadora: Marta Vayreda, DEPLAN
En aquest acte varen assistir unes 50 de persones de Sant Gregori, disseminat i
urbanitzacions, i les aportacions per vectors són les següents:

1.

Mobilitat nterna:

•
Habilitar diverses zones d’aparcament en comptes d’una única àrea. Per exemple es
podrien habilitar en les noves urbanitzacions que hi ha previst de construir
•
Millorar la mobilitat en bicicleta
•
Potenciar els espais peatonals
•
Donar sortida al C/Pit Roig
•
Buscar una sortida W al C/Pit Roig, per anar a connectar amb la rotonda
•
Empalmar el carrer situat per sota de la urbanització NE per tal de donar-li sortida
•
Connexions alternatives (peatonal/bicicleta) del disseminat amb els nuclis
•
Carrers i voreres més amples en els nous sectors d’urbanització
•
Descongestió interna dubtosa amb l’alternativa proposada
•
Fer un pas amb Bescanó
•
Nous aparcaments. També es facilitarien pel fet que els nous carrers siguin més
amples
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l.
m.

Evitar carrers amb colzes i forma de T
Alinear carrers, sentits de circulació més llargs i més adreçats

2.
a.

Carril de circumval·lació:
Desplaçar el traçat actual uns 60-70 m més al nord, per reduir la incidència als veïns de
la zona
Estudiar l’afectació que tindrà en temes de soroll, paisatge, etc.
L’amplada ha de garantir la circulació de cotxes i camions

b.
c.

e.
f.

Equipaments/zones verdes:
Reequilibri de zones verdes en les noves urbanitzacions
Estudi de la distribució de la zona verda per protegir Can Serra
Conservar la pineda, per tal que estigui en contacte amb l’escola i canviar la ubicació dels
pisos que hi ha en el seu lloc
Que Can Serra es converteixi en un equipament públic i que a l’entorn s’hi distribueixi la
zona verda
Concretar els equipaments de la zona de Cal Gall
Recuperar el pati de l’escola

4.
a.
b.

Serveis (aigua potable, sanejament, etc.):
Estudi canalització aigües pluvials
Aigua potable i xarxa de sanejaments als disseminats

5.
a.
b.

i.
j.
k.
l.

Habitatges:
Ampliació de l’edificabilitat
Permetre que es pugui construir una casa pels fills en el no urbanitzable i establir que
durant x anys no es pugui vendre
Definir què hi haurà en els equipaments
Definir si la plaça del poble ha de ser per l’escola
Equilibri entre densitat alta i baixa i per tant que la densitat sigui superior però de
manera esponjada
Augmentar el nombre de pisos de protecció oficial, per sobre del que obliga la llei
Els nuclis dispersos haurien de poder créixer una mica
Fer una programació de com créixer en els propers 20-25 anys, per sectors. Per exemple
a través de la classificació del sòl urbanitzable en delimitat i no delimitat
Estudi d’assentament: quina superfície es té per créixer
Conèixer quantes parcel·les hi ha encara que siguin edificables al nucli de St. Gregori
Figura municipal per a la delimitació dels veïnats
Conèixer com afecten a St. Gregori els diferents plans supramunicipals existents

6
a.

Medi Ambient:
Protegir l’alzina de can Serra

3.
a.
b.
c.
d.

c.
d.
e.
f.
g.
h.
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d.

Neteja de boscos amb un cost zero pel propietari, buscant ajuts
No canalització del torrent Vidal. Hauria de ser una zona peatonal i de connexió entre la
zona verda de dalt i la de baix
Protecció del paisatge a l’entorn del Llémena i del Ter

7.
a.

Comerç:
Preveure la implantació de nous locals comercials

8.
a.
b.
c.

Indústria:
Determinar que el tipus de nova indústria que s’hi implanti sigui “no contaminant”
Les noves indústries haurien de ser “no contaminants”, del tipus serveis
No ampliació del polígon pel sud, sinó a l’est de la part nord. D’aquesta manera es
recolzaria que la futura variant fos pel nord (d’acord amb la planificació de l’Ajuntament
de Girona)

9.
a.

Altres:
Realitzar una jornada específica pels disseminats

b.
c.
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6. 3r Fòrum de participació ciutadana: Disseminats
El 3n Fòrum de participació ciutadana es va realitzar el dimarts 29 de novembre de 2005,
de 20 a 22 h, a on es varen reunir els ciutadans del disseminat de Sant Gregori.
En aquest acte varen assistir unes 12 de persones del Disseminat de Sant Gregori, i les
aportacions són les següents:

a
.
b
.
c
.
d
.
e
.
f
.
g
.
h
.

Variant i entrada a Girona
Connexió del Raval amb el nucli urbà
Arreglar el Pas d’en Rovira
Incrementar les parades d’autobús
Fer una carril bici fins a la urbanització de l’Argelaguet
Es pregunta si el disseminat es podria declarar com a sòl urbà
Il·luminar els camins principals del disseminat (p.e. l’entrada a Argelaguet i raval)
Existeix una línia elèctrica que no hi passa corrent entre Fita-Bruguera-Cartellà i seria
bo de demanar el seu desmentallament
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11. INFORME DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA
11.1. INTRODUCCIÓ
El Decret Llei 1/2007, de 16 d’octubre, de mesures urgents en matèria
urbanística, en el seu article 12, afegeix una nova lletra d) a l’article 59.3 del
Text refós de la Llei d’urbanisme, que comporta l’obligatorietat d’incorporar a la
documentació de la memòria dels plans d’ordenació urbanística municipal
l’informe de sostenibilitat econòmica.
Atenent al contingut del referit article 59.3.d) del Text refós de la Llei
d’urbanisme, l’informe de sostenibilitat econòmica ha de contenir:
- La justificació de la suficiència i adequació del sòl destinat a usos productius.
- La ponderació de l’impacte de les actuacions previstes en les finances
públiques de les administracions responsables de la implantació i el
manteniment de les infraestructures i de la implantació i prestació dels serveis
necessaris.
L'anterior determinació, emana de l’adaptació catalana al que establia l’article
15 "evaluación y seguimiento de la sostenibilidad del desarrollo urbano", dins
del Títol II sobre bases de règim del sòl, de “la Ley del suelo 8/2007”, de 28 de
maig, avui “Real Decreto Legislativo 2/2008”, de 20 de juny, pel que s’aprova el
Text refós de “la Ley del Suelo”. Aquest text legal en la seva part d’exposició de
motius manifesta el següent:
“Correlativos de los derechos de las personas son los deberes básicos de las

Administraciones con que la Ley abre su Título II.
Los procedimientos de aprobación de instrumentos de ordenación y de
ejecución urbanísticas tienen una trascendencia capital, que desborda con
mucho el plano estrictamente sectorial, por su incidencia en el crecimiento
económico, en la protección del medio ambiente y en la calidad de vida. Por
ello, la Ley asegura unos estándares mínimos de transparencia, de
participación ciudadana real y no meramente formal, y de evaluación y
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seguimiento de los efectos que tienen los planes sobre la economía y el medio
ambiente.
La efectividad de estos estándares exige que las actuaciones urbanizadoras de
mayor envergadura de impacto, que producen una mutación radical del modelo
territorial, se sometan a un nuevo ejercicio pleno de potestad de ordenación.
Además, la Ley hace un tratamiento innovador de este proceso de evaluación y
seguimiento, con el objeto de integrar en él la consideración de los recursos e
infraestructuras más importantes.
Esta integración favorecerá, a un tiempo, la utilidad de los procesos de que se
trata y la celeridad de los procedimientos en los que se insertan.”

11.2. ACTUACIONS RESIDENCIALS I INDUSTRIALS
En aplicació del que disposa l’article 59.3.d del TRLU es valoren els impactes
sobre les finances de l’Ajuntament de Sant Gregori en tant que administració
responsable de la implantació i del manteniment de les infraestructures i dels
serveis que resulten de les actuacions residencials i industrials previstes del Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal.
En concret el POUM contempla les següents actuacions:
Polígons d’actuació urbanística industrials:

Actuacions
PAU-1. Joeria Sud
PAU-2. Ginestar industrial
PAU-5. Casademont
TOTAL
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Superfícies Sostre (m2) Superfície Superfície Execució
(m2)
vials (m2) espais
lliures (m2)
17.675
14.388
61.759
93.822

13.256
10.791
37.055
61.102

0
2.877
0
2.877

0
0
8.896
8.896

2010-2012
2012-2014
2012-2014

10
%
AU (m2)

1.325
1.079
3.705
6.109
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Polígons d’actuació urbanística residencials:

Superfícies
(m2)
Actuacions
PAU-4. Pavelló Mas Simon Est
PAU-6. Barri de l'Església
TOTAL

7.550
7.690
15.240

Sostre
(m2)

Densitat
(hab)

2.350
2.307
4.657

Superfície Superfície Execució
10 %
vials (m2) espais
AU
lliures (m2)
(m2)
15
1.694
605
2010-2012
235
15
1.538
1.538
2013-2015
230
30
3.232
2.143
465

Sòls urbanitzables delimitats residencials:

Superfícies Sostre (m2) Densitat (hab)
(m2)
Actuacions
SUD-1. Sector Sud-est
SUD-2. Sector Nord
SUD-4. Sector Ginestar
TOTAL

90.964
197.967
18.015
306.946

31.837
69.288
5.404
106.529

Superfície Superfície Execució
10 % AU
vials (m2) espais
(m2)
lliures (m2)
227 (140/87)
16.374
13.644
20103.183
494 (305/189)
35.634
29.695
20126.928
36 (21/15)
3.248
2.702
2012540
757
55.256
46.041
10.651

Sòls urbanitzables delimitats industrials:

Actuacions
SUD-4. Joeria Nord
SUD-5. Joeria Sud
TOTAL

Superfícies Sostre (m2) Superfície Superfície Execució
(m2)
vials (m2) espais
lliures (m2)
63.590
336.314
399.904

29.295
165.675
194.970

11718
66283
78.001

7.031
39.758
46.789

10 % AU
(m2)

2010-2013
2012-2015

2.929
16.567
19.496

La gestió dels diferents àmbits urbanístics descrits comporta necessàriament la
seva urbanització, reparcel·lació i construcció. Un cop executades les obres
d’urbanització i realitzades les cessions corresponents, els espais lliures, vials i
equipaments passaran a formar part del patrimoni i domini públic municipal, el
que implicarà per l’Ajuntament de Sant Gregori l’obligació de conservar les
urbanitzacions recepcionades, de conformitat amb el previst en l’article 29 del
RLU.
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L’obtenció de les cessions obligatòries i dels corresponents aprofitaments
urbanístics així com de la urbanització per part de l’Ajuntament i la prestació
dels serveis municipals que se’n deriven, comportarà un impacte important en
les finances locals que han de ser analitzats.

11.3. IMPACTE DE LA GESTIÓ DELS SECTORS EN LES
FINANCES LOCALS
De la gestió dels sectors es deriven per l’Ajuntament de Sant Gregori
determinats drets i obligacions que es tradueixen per la hisenda municipal en
ingressos i despeses que cal analitzar.
Tan mateix, cal tenir en compte que de conformitat amb el que es preveu en
l’agenda de desenvolupament del Pla, s’estima l’execució dels diferents àmbits
en dos sexennis, que assolirien el total desenvolupament en condicions molt
optimistes, l’any 2021.
Aquest fet te repercussió directa sobre l’estudi d’ingressos i despeses derivats
de la gestió dels àmbits, en tant que molts no es verificaran fins que s’iniciï la
construcció i aniran creixent conforme es vagin consolidant els usos. Es el cas
dels ingressos derivats del import sobre construccions, instal·lacions i obres, o
bé els derivats del impost de bens immobles, que augmentaran conforme
avanci l’execució dels diferents sectors. El mateix succeeix amb les despeses
que es deriven dels sectors, doncs els costos de prestació de serveis aniran
augmenten progressivament fins a la total consolidació dels diferents àmbits.
Despeses derivades del planejament i la gestió dels àmbits de planejament
Un cop recepcionades per l’Ajuntament les obres d’urbanització i demès
cessions derivades de la gestió dels àmbits edificables, començarà l’obligació
de conservació i manteniment de la urbanització. A més, a mesura que es
vagin executant els diferents sectors i polígons i implantant les diferents
construccions residencials, o industrials i comercials, la corporació municipal
haurà de fer-se càrrec de la prestació dels serveis corresponents.
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Les principals despeses es deriven del increment de les superfícies de vials i
de les superfícies d’espais lliures públics a mantenir.
El POUM de Sant Gregori contempla, pel conjunt de polígons i sectors, 103.869
m2 d’espais lliures i 139.366 m2 destinats a vialitat, que suposen un total de
243.235 m2 d’espais a mantenir.
Pel que fa a les despeses de manteniment de l’espai públic, ja que no cal
considerar l’obra d’urbanització, per rebre l’Ajuntament els sòls ja urbanitzats
després de les actuacions urbanístiques que es proposen, la present actuació
urbanística no comportarà cap increment de la despesa pública en el
manteniment dels carrers i dels espais lliures, ja que la mateixa vindrà
compensada pel ingrés en termes de IBI i d’altres ingressos que generarà el
nou assentament residencial.
Ingressos derivats del planejament i la gestió dels àmbits de planejament
Els ingressos que deriven del desenvolupament del planejament previst en el
POUM de Sant Gregori venen principalment deguts a:
Ingressos patrimonials com a resultant de l’obtenció del 10 % de l’aprofitament
urbanístic dels diferents sectors i que equivaldran al cost de 25.605 m2 de sòl
destinat a usos industrials i 11.116 m2 destinat a usos residencials.
Ingressos derivats del Impost de Bens Industrials (IBI)
Ingressos derivats de la recaptació del Impost de Construccions, Instal·lacions i
Obres (ICIO)
Ingressos derivats de la recaptació d’altres taxes municipals, com aigua,
clavegueram i recollida d’escombreries.

11.4. PONDERACIÓ DEL IMPACTE DE LES ACTUACIONS
PREVISTES
En conjunt, el POUM estableix actuacions que es poden considerar “d’extensió
urbana”, ja que es delimita en la major part en sòls urbanitzables. En total, i tal i
com s’ha explicitat anteriorment, amb l’actuació hi haurà més espais lliures, en
una quantitat entorn als 103.869 m2 de sòl, i espais de vialitat, entorn als
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139.366 m2 de sòl. Respecte aquestes dades caldria aplicar un cost de
manteniment de les mateixes entre 2,20 i 2,50 euros/m2 i anys per la vialitat i
entre 1,80 i 2,00 euros/m2 i any pels espais lliures, el que en la seva totalitat
vindrà a comportar, pel conjunt de l’actuació, una necessitat d’inversió en
termes de manteniment segons els que s’assenyala en el quadre següent:
Concepte

Cost
manteniment
Unitari m2/any

Cost
manteniment
Anual 1

Cost
manteniment
Anual 1

1. Manteniment espai lliure

1,80 i 2,00 €/m2

186.964 €/any

207.738 €/any

2. Manteniment espai vialitat

2,20 i 2,50 €/m2

306.605 €/any

348.415 €/any

Dels diferents valors anteriors, la mitjana del cost del manteniment del sistema
d’espai lliure i la nova vialitat es situa en la quantitat de 524.860 €/any.
Total manteniment mitjana anual ...................................524.860 €/any.
El cost del manteniment dels nous espais lliures i vialitat que es generen en les
noves actuacions del POUM tindran un manteniment, que entre d’altres fons
d’ingressos, procediran de la recaptació en concepte de Impost de Bens
Immobles (IBI) que l’Ajuntament recaptarà de les noves construccions (no es
comptabilitzen en aquest cas el import de les llicències, ni dels possibles
impostos d’activitats a instal·lar, ni altres taxes o càrrecs que puguin generar
noves aportacions a l’Administració municipal).
En termes generals la mitjana de valors procedents del IBI es situa en la major
part dels municipis i polígons de desenvolupament urbanístic del POUM de
Sant Gregori, amb una mitjana de 2,00 €/m2 i any s’obtenen uns ingressos de
762.416 €/anuals que cobreixen de manera suficient el import de la despesa de
manteniment.
Per tant, s’estima que l’execució dels sectors i polígons és econòmicament
sostenible pel que afecta al impacte que en la hisenda municipal causarà la
implantació i manteniment de les infraestructures necessàries que se’n deriven
i de la prestació dels serveis que comporta la implantació dels usos previstos.
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12. QUADRES DE SUPERFÍCIES
12.1. QUADRE GENERAL
Superfície sòl urbà consolidat residencial

124,27Ha

Superfície sòl urbà consolidat industrial

27,81 Ha

Superfície sòl urbà no consolidat residencial

17,31 Ha

Superfície sòl urbà no consolidat industrial

9,38 Ha

Superfície total sòl urbà residencial

178,77 Ha

Superfície total sòl urbà industrial

37,19 Ha

Superfície total sòl urbà

178,77 Ha

Superfície sòl urbanitzable delimitat residencial

30,69 Ha

Superfície sòl urbanitzable delimitat industrial

39,99 Ha

Superfície total sòl urbanitzable

70,68 Ha

Superfície total sòl no urbanitzable

4.688,55 Ha

Superfície del municipi

4.938,00 Ha

12.2. QUADRE DE SUPERFÍCIES DELS SÒLS URBANS
CONSOLIDATS
Superfície sòl urbà nucli de Sant Gregori

748.447 m2

Superfície sòl urbà veïnat de l’Església

22.823 m2

Superfície sòl urbà nucli de Constantins

23.879 m2

Superfície sòl urbà Ginestar nou residencial

28.052 m2
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Superfície sòl urbà Ginestar industrial

44.514 m2

Superfície sòl urbà urbanització Arbat

38.055 m2

Superfície sòl urbà urbanització Cases del Corder

37.275 m2

Superfície sòl urbà urbanització Soler i Patel

102.011 m2

Superfície sòl urbà nucli Ginestar Vell

4.792 m2

Superfície sòl urbà nucli de Cartellà

23.879 m2

Superfície sòl urbà nucli de Sant Medir

8.694 m2

Superfície sòl urbà barri de les Cases Noves

5.843 m2

Superfície sòl urbà industrial La Joeria

233.600 m2

Superfície sòl urbà urbanització Can Sunyer i nucli de Taialà

147.517 m2

Superfície sòl urbà Grup Planes

51.392 m2

Superfície total sòl urbà consolidat

1.520.773 m2

Superfície sòl urbà consolidat residencial

1.242.659 m2

Superfície sòl urbà consolidat industrial

278.114 m2

12.3. QUADRE DE SUPERFÍCIES DE SÒLS URBANS NO
CONSOLIDATS
PAU-1. Polígon d’actuació urbanística Joeria Sud

17.675 m2

PAU-2. Polígon d’actuació urbanística Ginestar industrial

14.388 m2

PAU-3. Polígon d’actuació urbanística Pla d’en Serra

157.888 m2

PAU-4. Polígon d’actuació urbanística Plaça Pavelló – Mas Simón Est

7.550 m2

PAU-5. Polígon d’actuació urbanística Casademont

61.759 m2
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PAU-6. Polígon d’actuació urbanística Barri de l’Església

7.690 m2

Superfície total sòl urbà no consolidat

266.950 m2

Superfície total sòl urbà no consolidat residencial

173.128 m2

Superfície total sòl urbà no consolidat industrial

93.822 m2

12.4. QUADRE

DE

SUPERFÍCIES

DELS

SÒLS

URBANITZABLES DELIMITATS
SUD-1. Sector residencial Sud-est

90.964 m2

SUD-2. Sector residencial Nord

197.967 m2

SUD-3. Sector residencial Ginestar

18.015 m2

SUD-4. Sector industrial Joeria Nord

63.590 m2

SUD-5. Sector industrial Joeria Sud

336.314 m2

Superfície total sòl urbanitzable delimitat

706.850 m2

Superfície total sòl urbanitzable delimitat residencial

306.946 m2

Superfície total sòl urbanitzable delimitat industrial

399.904 m2

12.5. POTENCIALITAT

DEL

SÒL

RESIDENCIAL

I

INDUSTRIAL
Quadre de superfícies i aprofitaments per actuacions residencials en sòl urbà
no consolidat i urbanitzable delimitat:
Superfícies
( m2)
Actuacions
PAU-3. Pla d’en Serra

157.888

Coeficient
edificabilitat
brut
0,33

Sostre (m2) Densitat
bruta

52.621

19,76

Nº
habitatges
total

H abitatges H abitatges
lliures
protegits

312

264

48

Cessió
Sòl
de
sòl (m2)
públic
(%)

públic Estat execució

53,57

84.580
3.953

PAU-4. Pavelló – Mas Simón

7.550

0,31

2.350

20

15

15

0

67,05

PAU-6. Barri Església

7.690

0,30

2.307

20

15

9

6

40,00

3.076

90.964

0,35

31.837

25

227

140

87

40,00

36.386

197.967

0,35

69.288

25

495

306

189

40,00

79.187

18.015

0,30

5.405

20

36

21

15

40,00

1.100

755

345

SUD- 1. Sud-Est
SUD- 2. Nord
SUD- 4. Ginestar
T OT AL

480.074
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executada

Quadre de superfícies i aprofitaments per actuacions industrials en sòl urbà no
consolidat i urbanitzable delimitat:

Superfícies
(m2)
Actuacions

Coeficient
edificabilitat
brut
0,75

Sostre (m2) Cessió de Sòl públic Estat execució
sòl públic (m2)
(% )
13.256
40
7.070

PAU-1. Joeria Sud

17.675

PAU-2. Ginestar

14.388

0,75

10.791

25

3.597

PAU-5. C asademont

61.759

0,60

37.055

15

8.896

SUD-4 Joeria Nord

63.590

0,50

31.795

40

25.436

SUD-5. Joeria Sud

336.314

0,50

168.157

40

134.526

T OT AL

493.726

261.054

executada en un 70 %

179.525

Pere Fina Segura

Arquitecte redactor
Novembre 2010
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1. INTRODUCCIÓ
La memòria social del POUM de Sant Gregori es redacta a requeriment de
l’article 59 apartat h del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret
legislatiu 1/2005, de 26 de juliol.
Aquesta memòria explica i justifica els objectius i propostes relatives a la
producció d’habitatge assequible i parteix de dos documents d’anàlisi
demogràfic elaborats entre el 2004 i el 2005. El primer està elaborat el 2004 per
la Universitat de Girona a càrrec de les especialistes Marta Ministral i Sònia
Guerrero, on s’analitzen les perspectives demogràfiques i urbanístiques per
Sant Gregori el 2025. El segon document elaborat l’any 2005 que analitza la
població i l’habitatge a Sant Gregori, està redactat per la Consultoria ambiental
Deplan.
El POUM de Sant Gregori té com a objectiu principal, entre d’altres, el foment
de l’habitatge assequible.
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2. POBLACIÓ
2.1. EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ
El municipi de Sant Gregori, segons les dades del padró municipal del 2005, té
una població de 2.844 habitants que es divideix en 1461 homes i 1383 dones.
La població, any a any, ha anat augmentat progressivament durant els últims
30 anys, tal i com es mostra en la següent gràfica:
Figura 1: Evolució de la població de Sant Gregori.

Espais en blanc: no es disposa de dades.
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.
En els últims 10 anys, és quan la població ha tingut un creixement més acusat,
sent aquest superior a la comarca del Gironès, la província de Girona i
Catalunya:
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Taula 1: Increment de la població des del 1975 al 2005.

Font: Institut d’Estadística de Catalunya.

La figura a continuació, mostra quin ha estat el creixement del municipi en
períodes de 4 anys.
S’observa que en cap del períodes hi va hagut un creixement negatiu de la
població tot i que en tres d’ells hi va haver uns petita disminució. 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 2: Creixement de la població agrupat.

Font: Institut d’Estadística de Catalunya.

2.2. ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ
A continuació es mostren les piràmides d’edats de diferents anys, des del 1981
al 2004, per tal
de comparar per grups d’edats i sexes l’evolució de la població del municipi.
Figura 3: Nombre d’habitants per sexe i grups d’edats.
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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 de la mateixa mida 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 ancians. Això ens indica l’arribada de nous habitants al municipi, els quals
ajuden a fer una mica més ampla la part central de la piràmide i
conseqüentment també augmenta la natalitat. S’observa, també, un augment
de l’esperança de vida ja que la part superior de les piràmides del 2001 i 2004
s’ha tornat més ampla.
En resum, es pot dir que les piràmides són de tipus regressiu i comencen a
agafar forma de piràmide invertida, doncs la base s’està tornant més estreta
que els grups superiors. Amb això es dedueix que Sant Gregori, si no
experimenta un augment més elevat de la natalitat tendirà a tenir una població
envellida.
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2.3. FLUXOS POBLACIONALS
Les principals fluctuacions de població són causades pel moviment natural
(naixements i defuncions) i el moviment migratori (immigració i emigració),
aquestes són les dades que s’observen en les dues figures següents. Abans,
però s’ha d’esmentar que a la figura on es mostra la migració únicament s’ha
tingut en compte les migracions internes, no les procedents de països
estrangers per la manca de dades continues.
Figura 4: Fluxos de població.
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Font: Institut d’Estadística de Catalunya.

Fins l’any 1979 la natalitat es situava molt per sobre de la mortalitat però és a
partir d’aquest any on comencen a fluctuar, la tendència general mostra que el
nombre de naixements majoritàriament ha estat per sobre que la mortalitat.
Respecte als moviments migratoris, la immigració pren valors molt més elevats
que la emigració, de tal manera que al municipi de Sant Gregori arriba més
gent que surt, per fer-nos una idea a l’any 2004, van arribar 181 persones en
front les 72 que van marxar del municipi.
En la taula següent es pretén analitzar el pes de la migració en la variació
poblacional del municipi de Sant Gregori, aquest fet és més rellevant en els
anys que hi ha un saldo natural negatiu, és a dir hi ha més defuncions que
naixements.
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Taula 2: Variacions de població en el municipi de Sant Gregori

Fon: Institut d’Estadística de Catalunya.

Al mateix temps les dades sobre l’origen de la població resident a Sant Gregori
posen de manifest que no hi ha hagut una forta immigració amb origen països
estrangers i que la majoria d’habitants del municipi han nascut en la comarca
del Gironès.
Taula 3: Lloc de procedència dels habitants de Sant Gregori.

Font: Institut d’Estadística de Catalunya.
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3. HABITATGE
3.1. EVOLUCIÓ DE L’HABITATGE
El cens d’habitatges del municipi de Sant Gregori ha augmentat al voltant d’un
54% en els darrers 20 anys, augment causat principalment pel creixement dels
habitatges

principals,

aproximadament

del

75%,

i

una

reducció

d’aproximadament del 60% de les vivendes vacants.
Figura: Evolució del cens d’habitatges.

Font: Institut d’Estadística de Catalunya.

Sant Gregori compta amb un percentatge major d’habitatges de lloguer que la
mitjana de la comarca del Gironès, però més reduït que a nivell de Catalunya.
Tot i Aixa, els tres àmbits tenen la propietat com el regim de tinença majoritari,
el qual es troba al voltant del 80%.
Figura: Regim de tinença de les llars 2001.

Font: Institut d’estadística de Catalunya
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En la següent figura s’analitza l’evolució de la construcció en el municipi amb
dades agrupades per dècades. S’aprecia que el màxim nombre de construcció
d’habitatges en el municipi es va donar de 1971 a 1981 amb 243 nous
habitatges.
Figura 5: Construcció en Sant Gregori per dècades 1991.

Font: Institut d’Estadística de Catalunya.
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En la següent figura l’anàlisi es centra en la nova construcció en els darrers
cinc anys. S’observa que el municipi de St. Gregori té un ritme de creixement
de construcció positiu, tot i patir una davallada a l’any 2002.

Figura 6: Evolució de la construcció en el municipi de Sant Gregori.

Font: Institut d’Estadística de Catalunya.
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Dels 798 habitatges principals que hi ha en el municipi de Sant Gregori, 592
són edificis d’un únic habitatge, és a dir la tipologia d’habitatge aïllat o cases
adossades. En menor proporció hi ha els edificis amb 2 habitatges i de 3
habitatges o més, os sigui els blocs de pisos.

Figura 7: Nombre d’habitatges per edifici 2001

Font: Institut d’Estadística de Catalunya.

3.2. TIPOLOGIA DE LLARS
La dimensió mitjana d’ocupació dels habitatges principals en el municipi de
Sant Gregori és, en data de 2001, de 3,07 persones per llar, mitjana
lleugerament superior a la catalana que es situa al voltant de 2,72 persones per
llar. Aquesta dada ens ve a dir que l’ocupació en Sant Gregori majoritàriament
és de caire familiar, tal i com s’observa en la figura següent.
La majoria de llars del municipi de Sant Gregori es troben formades per un nucli
familiar, entenent-se com a tal:
matrimoni o parella sense fills o amb fills
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mare o pare amb un fill o més no aparellat
De tal manera que dels 601 nuclis familiars que hi ha en el municipi el 34,4%
tenen dos fills, el 31,8% tenen un únic fill i el 25,3% de llars no en tenen cap.
Aquest fet explica la mitjana d’ocupació explicada amb anterioritat.
Figura 8: Nombre de fills per llar

Font: Institut d’Estadística de Catalunya.

3.3. PREU DEL SÒL
Els preus dels habitatges poden variar molt segons les diverses qualitats de
construcció i acabats que pot tenir un habitatge, si és aïllat, aparellat o en filera,
l’estètica de l’arquitectura, la proximitat a la carretera o a zona de serveis, etc.
L’única dada obtinguda d’una immobiliària del municipi respecte el preu del sòl
és que a dia d’avui es troba oscil·lant entre 2.500 i 4.000 €/ m2, és a dir que
com mitjana es trobaria al voltant dels 3.250 €/ m2.
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Per tal de poder comparar el preu del municipi de Sant Gregori amb la ciutat de
Girona, s’han cercat dades respecte el preu mitjà per superfície construïda.
L’única dada proporcionada pel Departament de Medi Ambient i habitatge és de
l’any 2005, i té un valor de 3.092 €/ m2, dada que pot ser superior per al 2006.

3.4. ACTUACIONS D’HABITATGE PROTEGIT
En els últims anys l’Ajuntament de Sant Gregori ha incentivat les següents
promocions d’habitatges de protecció oficial:
12 habitatges en sòl urbà directe Torrent Vidal (1996-1998)
12 habitatges en sòl urbà directe Torrent Vidal (1999-2000)
12 habitatges a banda de l’aprofitament mitjà del sector del Pla de la Torre
(2002-2003)
9 habitatges a l’aprofitament mitjà del sector Sud (2006)
A més, l’INCASOL també està incentivant la promoció d’habitatges públics en
col·laboració amb l’Ajuntament en:
18 habitatges al sector sud (previstos)

3.5. PROJECCIONS 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):
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 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.
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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 pel 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 i com s’observa en la següent figura, en totes les hipòtesis hi ha un
creixement del nombre d’habitants del municipi:
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Figura 9: Projecció de població en la comarca del Gironès.

Font: Institut d’Estadística de Catalunya.

La tendència general en aquests tipus d’estudis, és que la població segueixi un
escenari mitjà alt, en el que s’obtindria un creixement del 23,5 % de la població,
de tal manera que a l’any 2015 al Gironès hi hauria una població de 184.375
persones.
En relació a les hipòtesis de població, apareixen projeccions del nombre de
llars en el municipi de Sant Gregori fins l’any 2010. Novament es plantegen dos
escenaris (Escenari Alt i Escenari Baix), amb un creixement positiu tots dos,
que comportarien un creixement del 5,7% i del 6% respectivament.
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Figura 10: Projecció del nombre de llars.

Font Institut d’Estadística de Catalunya.

3.5.1. Els escenaris de població
A partir d’hipòtesis procedents de: l’Institut d’Estadística de Catalunya, la
Generalitat per al Pla General Territorial de Catalunya i l’Instituto Nacional de
Estadística, s’han extrapolat les respectives projeccions per al cas del municipi
de Sant Gregori. No obstant això, ha calgut fer una nova projecció que parteix
de la pròpia dinàmica de població observada en el Padró històric de Sant
Gregori (informatitzat des de 1991). I ha estat aquesta darrera projecció la que
s’aprecia com a més fidedigna per a establir les hipòtesis d’escenaris de futur,
estimant-se en:
a) Escenari Baix: la natalitat (i fecunditat) i el saldo migratori es mantindran

baixos i el creixement de l’esperança de vida serà alta (la mortalitat serà baixa).
Hipòtesi de què el creixement serà feble = POBLACIÓ VELLA.
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En aquest escenari s’esperen entrades al municipi per immigració però
moderades en relació als municipis veïns de Girona que també conformen
l’àrea rururbana del Gironès. Seguint els resultats de l’equació dels
components contemplats pel període de creixement de 1991 a 2003, en resulta
un índex potencial baix-moderat de creixement per als pròxims 10-20 anys,
especialment perquè la pròpia dinàmica vegetativa de la població de sant
Gregori seguirà baixa, amb increments molt febles.
Anys

2003 2005 2010 2015 2020 2025

Població

2803 2982 3483 4067 4749 5546

c) Escenari Tendencial/Central: la natalitat (i fecunditat) i el saldo migratori

tindran un creixement moderat i un creixement alt de l’esperança de vida (i la
mortalitat serà baixa). Hipòtesi de què el creixement serà moderat-alt =
POBLACIÓ ADULTA
És l’escenari dit també Central perquè és el que es projecta més d’acord amb
la

tendència

del

comportament

poblacional

mitjà

d’una

dècada

aproximadament, sense comptar que hi hauran excessives alteracions en la
tendència demogràfica, amb una baixa mortalitat i una natalitat i saldo migratori
moderats. Pel cas del municipi de Sant Gregori es calcula la projecció en
relació al comportament de la població en el tombant de segle, amb les
correccions d’estimació tendencial de les variables concurrents a la conjuntura
examinada.
Anys

2003 2005 2010 2015 2020 2025

Població

2803 3011 3600 4305 5147 6040

b) Escenari Alt: la natalitat (i fecunditat) i el saldo migratori tindran un

creixement alt, mentre l’esperança de vida tindrà un creixement alt (i la taxa de
mortalitat serà molt baixa). Hipòtesi de què el creixement serà alt = POBLACIÓ
JOVE.
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Aquesta hipòtesi està en relació amb el fort creixement de població dels darrers
dos anys, doncs des de l’inici del segle s’ha incrementat en una proporció molt
elevada el nombre d’arribats al municipi procedents d’altres localitats catalanes,
principalment de Girona i Salt. En previsió del seguiment d’aquest augment,
sumat als increments de natalitat que portarà una població rejovenida, s’espera
que l’increment sigui alt, si bé no és exageradament molt més alt que el
projectat en l’escenari tendencial. En conseqüència, esdevé un escenari que
podria ser força provable.
Anys

2003 2005 2010 2015 2020 2025

Població

2803 3061 3724 4531 5512 6707

3.5.2. Els Escenaris projectats per a la Vall del Llémena
Es segueixen els mateixos criteris que les estimacions realitzades per al
municipi de Sant Gregori a partir de les variables de l’equació compensadora, i
en resulten:
a) Escenari Baix: El resultat detalla una hipotètica pèrdua de població als petits

nuclis que no es considera possibilista.
b) Escenari Tendencial: La projecció considera la hipòtesi de què alguns

municipis de la Vall del Llémena tindran una dinàmica diferenciada de la resta,
doncs mentre es preveu que Sant Gregori i Sant Martí de Llémena mantinguin
un Índex Potencial de Creixement (IPC) alt, els valors negatius observats en els
darrers anys en el municipi de Canet d’Adri i l’estancament de Sant Aniol de
Finestres fan moderar la projecció per als pròxims 10-20 anys, tot i que en
resulta un escenari força optimista.
Anys

2003 2005 2010 2015 2020 2025

Població

4195 4530 5436 6523 7827 9392
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c) Escenari Alt: Els creixements projectats són excessivament accelerats, de

manera que tampoc la projecció es considera possibilista en tant en quant
requeriria un exagerat espai urbanitzable.

3.6. LES

NECESSITATS

URBANÍSTIQUES

DEL

CREIXEMENT DEMOGRÀFIC
La capacitat potencial d’habitatges al municipi de Sant Gregori té un llindar
limitat pel sòl disponible d’urbanitzar que marquen encara les Normes
Subsidiàries de 1987, incloses les seves corresponents ampliacions de sòl apte
per urbanitzar. La redacció del POUM ha de permetre ajustar l’ús del territori
als objectius de benestar i qualitat de vida desitjables per a l’escenari de
població futura.
Quan a l’estudi de l’habitatge s’ha de tenir en compte que:
La dimensió dels habitatges ha passat de 3,41 persones/llar a 2,70
persones/llar, però en habitatges nous la mitjana actual és encara més inferior.
Baixa el nombre de famílies amb més de 3 fills, fet que impulsa l’oferta
d’habitatges de menor superfície i, conseqüentment, de menor preu.
Els fills tarden més en marxar de la casa paterna, amb el consegüent retard
en la paternitat i disminució del nombre de fills. Tot això, amb l’augment de preu
del m2 dels habitatges, porta a l’escenari actual d’edificació, en el qual cada
vegada més la llar mitjana té menys habitacions i és més petita.
Al municipi, no obstant, no s’observa un ventall tant ampli i diversificat de
grups socials i de procedències de les famílies (la immigració estrangera és poc
significativa) com a altres municipis del Gironès i comarques gironines, degut
especialment a la millora en la qualitat dels habitatges construïts en la darrera
dècada i el sòl ocupat, amb un increment de més del 80% en la construcció de
cases de 150-180 m2, si bé el model més freqüent és el de cases de 80-120
m2 útils. Tot i això, els habitatges de menys de 80 m2 continuen augmentant en
un 38%, encara que és el valor relatiu que menys creix des de 1991.
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Tot i que existeix una tipologia d’habitatge força diversificada per a tot tipus
de famílies i poders adquisitius distints, s’evoluciona va cap a un model tipus
d’habitatge per a famílies amb poder adquisitiu mitjà-alt.
Des de 1991 a 2001, el nombre d’habitatges ha augmentat en prop del 33%,
mentre la població ho ha fet en un 34,3%. Però de 2001 a 2004, els augments
són, respectivament, de prop d’un 18,3% i d’un 11,8%, observant-se un canvi
tendencial tot i que es referma el fet de que el creixement demogràfic i el
creixement urbanístic són sempre variables interdependents i condicionables.
El fort canvi experimentat en la proporció d’habitants/habitatges es detalla en
que des de 1991 gairebé ha crescut la població en prop d’un miler de censats
(936) mentre l’increment d’habitatges ha estat de 377, una relació que és de
2,5 habitants per habitatge. En els darrers anys, el ritme de creixement s’ha
invertit, de manera que el percentatge dels habitatges és superior a l’augment
experimentat per la població, degut, en bona part, al descens del nombre
d’efectius per llar (més gent sola, parelles sense fills, famílies monoparentals,
menys fills per parella). És a dir: el creixement poblacional és cada vegada més
depenent de l’increment del nombre d’habitatges.
Relació entre increment de població i d'habitatges al municipi de Sant
Gregori.
1991-2001

2001-2004

1991-2004

Població

34,30%

11,80%

50,00%

Habitatge

32,90%

18,30%

57,20%
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Capacitat d’habitatges nous a 2004 (seguint la disponibilitat de les
Normes Subsidiàries de 1987)
Habitatge

en Capacitat

construcció

Sant

nous

Unifamili

Plurifamili

ar

ar

Gregori 2

habitatges

42

Unifamiliar

Plurifamili

Total

ar
50

377

375

138

consolidat
Sant

Gregori 42

eixample
Disseminat urbà

1

62

Nuclis històrics

32

Urbanitzacions

5

Total Municipi

50

38
42

557

515

1164

En la hipòtesi de cobertura total de l’espai urbà i urbanitzable que resta per
edificar, si encara es mantingués el mateix coeficient de 20 habitatges/Ha. que
assenyalen les Normes de 1987, s’hi podrien construir uns 1164 habitatges.
Estimant el creixement de població projectat, es podria mantenir aquest mateix
espai delimitat el 1987 fins a 2020, sense ampliació de sòl, doncs es podria
donar cobertura encara d’habitatges per a les necessitats d’unes 3.150
persones (sense que baixés el nombre de persones/llar). És a dir,
presumiblement hi ha terreny suficient apte per urbanitzar i acollir a la població
estimada fins a l’any 2020.
Es tracta, però, d’un escenari extrem i, en circumstàncies normals d’estat del
benestar, no s’edificarà la totalitat del sòl disponible per normativa, doncs
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sempre hi haurà solars buits a l’espera i no sempre es mantindrà la densitat de
persones/llar.

Comptant,

doncs,

amb

què

presumiblement

només

es

consolidarà el 60% del sòl disponible, caldrà contemplar més espai per a uns
500 habitatges nous, els quals requeriran uns 250.000 m2 de sòl (20 hab/Ha).
Tot i que entre el 2010-15 serà convenient revisar projeccions, en atenció a la
dinàmica que s’experimenti en els pròxims anys, s’estima que el POUM hauria
de contemplar ara ja: la programació de sòl urbanitzable en una superfície
d’aproximadament 25 Ha.

3.7. ANÀLISI DAFO: DIAGNOSI PER AL MANTENIMENT
DEL TARANNÀ GENUÍ DEL MUNICIPI DE SANT GREGORI
3.7.1. Fortaleses
La proximitat de Sant Gregori a Girona a través de l’accés des de Fontajau
(Taialà i Domeny) ha accentuat la distinció de funcionalitats en l’espai. Girona
assumeix cada cop més el paper de nucli laboral, comercial i lúdic, mentre que
els espais propers a la ciutat són diferenciats per la població com els espais
residencials. És així com el creixement relatiu de Sant Gregori durant la dècada
dels ’90 ha esdevingut superior al de Girona, essent la capital el principal
municipi emissor de migracions cap a Sant Gregori.
Aquesta mateixa proximitat de Girona, permet a la població de Sant Gregori
localitzar a pocs minuts del municipi una àmplia oferta d’equipaments i serveis
que, pel seu caràcter i dimensions, no corresponen ni es requereixen en un
municipi com el de Sant Gregori, sinó que pertanyen als pols centrals de
serveis de la província.
El caràcter rural i la dotació d’espais naturals al municipi representen un valor
de diferenciació respecte a la ciutat i un increment a la qualitat de vida que
incideixen com a factors de localització a Sant Gregori. En aquest sentit, la
política d’urbanisme extensiva, afavorint el tipus d’habitatge unifamiliar,
afavoreix la conservació d’aquests valors i limita l’impacte visual de la
construcció.
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La cobertura territorial en matèria d’equipaments públics respon als estàndards
establerts pel PTG com a Àrea Bàsica Territorial. Així, Sant Gregori es troba
dotat de l’oferta pública mínima necessària, des del punt de vista de diversitat,
per atendre la seva població i el seu àmbit d’influència, fet que, per altra banda,
no pressuposa que la capacitat de satisfacció social en la població sigui
acomplerta.
La revitalització d’alguns nuclis rurals de la Vall afavoreix el creixement del
conjunt demogràfic d’aquesta unitat territorial, fet que incideix en l’increment de
la població que participa dels serveis i de l’oferta privada de Sant Gregori,
degut al seu paper com a pol de referència en la Vall de Llémena. Cal
considerar les baixes que es produeixen a Sant Gregori però que tenen com a
destinació la Vall, doncs representen una població flotant per al municipi en
matèria de consum i serveis.

3.7.2. Debilitats
El creixement natural negatiu, que fa recaure en els fluxos migratoris el
creixement demogràfic del municipi. Conseqüentment, Sant Gregori depèn dels
seus avantatges comparatius en relació a altres localitats de l’entorn de Girona
per captar els moviments de població. Aquests avantatges depenen,
essencialment, de l’existència d’oferta immobiliària i dels preus de mercat, així
com la qualitat de vida mesurada en l’entorn, dotació d’equipaments i serveis,
seguretat i tranquil·litat i connectivitat.
La disminució relativa de la població jove. Tot i que el creixement de la població
ha anat acompanyat, conseqüentment, d’un augment de la població jove en
termes absoluts, proporcionalment a altres grups d’edat de la població la seva
representació és menor degut a una major esperança de vida i l’increment de
gent gran, però també es deu a la baixa de joves que marxen per buscar
habitatges més econòmics.
La debilitació del teixit social davant la manca de participació local en els
programes d’activitats que es lideren des de l’ajuntament i la xarxa d’entitats i
associacions de Sant Gregori. Cal una readaptació de continguts segmentada
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en els diferents col·lectius de la població. Així, es fa necessari un major
proveïment d’espais i activitats lúdiques i formatives no formals per aquests
grups, especialment pels adolescents i joves que representen la futura població
adulta de Sant Gregori i que s’han d’arrelar al municipi per a garantir una
cohesió i un tarannà propis.
La saturació en certs equipaments del municipi que fan perillar la qualitat del
servei públic, com és el cas del consultori mèdic. La necessitat d’ampliar la
superfície d’atenció i, per tant, poder disposar d’una major diversitat en
especialitats i atenció horària, així com en l’increment dels recursos humans, és
un fet latent que correspondria a la creació d’un centre d’assistència primària.
També cal començar a pensar en la necessitat de més espai poliesportiu.
La creixent especialització de l’economia en el sector serveis, en detriment de
l’ocupació i de la diversitat d’activitats empresarials de caràcter industrial i
agrari. L’actual limitació del sòl industrial a Sant Gregori i les dificultats
competitives del sector primari, són factors que, juntament amb la conjuntura
internacional d’aquests mercats, determinen la seva recessió. Caldria revisar
amb atenció l’espai disponible per a usos industrials i aprofitar la cohesió amb
els espais gironins situats a la línia de terme que fa l’autopista.
El despoblament de població nativa de l’àrea rural del municipi, amb la
conseqüent debilitació d’aquestes zones, per l’aïllament social, la dificultat
d’accés a serveis, i l’abandó d’habitatges amb la pèrdua del seu valor
arquitectònic.

3.7.3. Oportunitats
La redacció del POUM és una oportunitat per analitzar les possibilitats
d’increment de la dotació de sòl industrial al municipi, a fi d’afavorir la inversió
d’empreses que revitalitzin el sector industrial i ajudin a consolidar la diversitat
de l’estructura econòmica del municipi. Paral·lelament, definir les directrius de
protecció de l’espai natural i rural, tenint en consideració com el tipus de
protecció i usos que s’estableixin en el territori poden beneficiar o perjudicar el
sector agrari-ramader.
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La revalorització de l’espai natural i l’impuls d’iniciatives público-privades com
la del consorci Alba-Ter, o d’àmbit supra-municipal com la Comunitat de
Municipis de la Vall del Llémena, permet aprofitar el desenvolupament
d’activitats vinculades amb l’entorn. I a través de les quals s’actuï de forma
paral·lela en la creació de negocis i llocs de treball en una branca de serveis
diferent de la del comerç i, a on el jovent, s’hi pot encabir perfectament. Al
mateix temps, permet disposar d’una oferta lúdica per a la pròpia població,
podent esdevenir un atractiu en sí mateix, i un element d’imatge de Sant
Gregori i la Vall de Llémena de cares a l’exterior.
El fet que Sant Gregori estigui en ple creixement permet incorporar en la
política de desenvolupament el concepte de sostenibilitat. En aquest sentit, cal
tenir en compte que les llars familiars de Sant Gregori no són excessivament
grans. Conseqüentment, tot i que la política urbanística de caràcter extensiva
(habitatges unifamiliars), sigui molt més esponjada, preservant el caràcter rural
del municipi, i beneficiant les migracions d’alt poder adquisitiu, restringeix per
l’altra banda, un major creixement demogràfic de la població i la diversitat
social.
L’impuls la diversitat del teixit comercial de petita i mitjana activitat, seguint la
urbanització concèntrica que s’està promovent al municipi, distribuint-se de
forma equilibrada en el conjunt de l’espai i en coherència a la pressió de
Girona. Les petites botigues poden esdevenir un eix de mercat quotidià,
d’integració i descoberta del territori, així com un element d’oci.
L’aprofitament d’espais existents en el municipi per a la incorporació de
continguts adaptats a la demanda de la població, especialment pel jovent, i el
foment de la inversió privada esdevenen les principals actuacions per
complementar l’oferta d’equipaments i activitats de cohesió social i identitat
amb el territori.
Desenvolupament de l’accés a camins rurals “greenways”, que permeten una
alternativa de mobilitat per aquells que no poden o no volen desplaçar-se en
vehicles motoritzats. Actuen com a medi de transport, així com elements de
lleure.
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El desdoblament de l’autopista ha de ser al mateix temps la via de connexió
entre els municipis de Sant Gregori i Bescanó, convertint-se en el pont sobre el
Ter sense que hi hagi d’haver noves invasions en els marges fluvials.

3.7.4. Amenaces
La funcionalitat de Girona com a espai laboral, comercial i lúdic, pot afavorir el
caràcter de ciutat dormitori de Sant Gregori. D’aquí la importància de
centralitzar els esforços en la dinamització social i cultural.
El desenvolupament de barris poc cohesionats amb el centre econòmic, polític i
social –cultural, esportiu, lúdic- pot donar caràcter d’urbanització aïllada dins el
propi nucli de Sant Gregori i, conseqüentment, afavorir el fenomen de zona
exclusivament residencial -llits freds-, la qual cosa desemboca en una població
flotant que difícilment aporta vida al municipi.
Debilitació del teixit comercial davant una tendència creixent en localitzar el
consum en els grans centres comercials de Girona.

3.8. PROPOSTES PER A LA MILLORA DEL BENESTAR I LA
QUALITAT DE VIDA DEL MUNICIPI DE SANT GREGORI
La diagnosi de l’oferta de serveis i accions que es duen a terme des de
l’administració, institucions i associacions, públiques i privades, de Sant Gregori
ha de permetre aproximar-se a la realitat de la qualitat de vida que poden
gaudir els seus habitants.
Amb aquest objectiu, una segona part del treball s’ha dedicat a l’estudi dels
principals indicadors econòmics i de l’activitat laboral en el municipi; de les
infraestructures, equipaments i serveis de caràcter públic, sense descuidar les
activitats de tipus privat que col·laboren en el benestar del poble; així com
també s’han estudiat els valors ecològics que participen de la qualitat
mediambiental del municipi. És a dir, totes aquelles variables que informen de
la qualitat de vida que es gaudeix en viure al terme municipal de Sant Gregori,
de la qual també en són partícips els habitants de la Vall del Llémena.
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A partir dels llindars establerts pel Pla General Territorial de Catalunya, d’altres
Plans Sectorials i de la comparativa amb altres municipis que actualment
s’aproximen als habitants estimats per Sant Gregori al 2025, es dedueix que:
a) Sant Gregori gaudeix actualment dels serveis mínims que pertoquen a la
seva Àrea Bàsica Territorial i d’acord amb els nombre d’habitants empadronats,
però amb caràcter prioritari calen:
La reconversió del servei mèdic públic actual en un Centre d’Assistència
Primària que doni cobertura a tota la Vall del Llémena.
La millora i ampliació de les xarxes d’aigua corrent i residual, així com de dotar
de més capacitació el dipòsit d’aigua municipal i la depuradora.
b) A curt termini, per la seva condició de capital de rodalia –la Vall del Llémena, per a descongestionar alguns serveis, per a millorar l’atenció ciutadana i
facilitar la connectivitat territorial, precisa:
L’edificació d’un espai cobert polivalent per a la realització actes de caràcter
cultural i recreatiu, amb usos i prestacions diferenciades dels espais
poliesportius.
L’ampliació de la biblioteca (350 m2) i la seva homologació dins la xarxa de
biblioteques de la Generalitat de Catalunya.
La creació del servei de ludoteca que pot integrar-se en els usos de la
biblioteca.
L’ampliació o construcció de nous locals municipals per a usos formatius i de
l’ensenyament no reglat.
El desdoblament de l'AP-7 (E-15) i conversió en autovia sense peatge en
aquest tram –esdevindria variant oest de la N-II al pas per Girona- amb la
creació d'una nova sortida al terme de Girona per la zona de Domeny, la qual
facilitaria la via lliure que enllaçaria amb el municipi de Bescanó, aprofitant la ja
existent sortida sud de Girona.
c) A mig termini, en atenció a les projeccions de població estimades, serà
necessari disposar de més capacitació en matèria d’ensenyament i de serveis
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especialitzats per a col·lectius específics, per la qual cosa s’haurà de començar
des d’ara a gestionar:
L’ampliació de les dependències de l’ajuntament per a la millora de la prestació
del servei als ciutadans i les necessitats tècniques de la pròpia gestió
municipal.
Impuls de la construcció d’habitatges de protecció oficial i en règim de lloguer.
L’habilitació d’una segona escola d’ensenyament primari per a cobrir les places
necessàries resultants de l’increment de població de la Vall del Llémena.
La creació d’un institut de secundària que doni continuïtat a l’escolarització dels
nois i noies procedents de les dues escoles de la Vall del Llémena.
La dotació de més aules de llar d’infants, per cobrir el creixement poblacional.
La millora en prestacions i ampliació de la llar per a la gent gran.
La disposició d’espais de mitjana dimensió per a la realització d’activitats
esportives i lúdiques de la pràctica diària de la població.
L’enllaç a la xarxa del transport metropolità de Girona.
I incentivar la contribució privada en les inversions de serveis comercials i
socioculturals.
d) A llarg termini, i tenint en compte la projecció que estima el doble de
població, caldrà establir nous serveis i crear noves infraestructures, com són:
El servei de vigilància municipal.
La construcció de la carrereta variant nord.
La piscina coberta en un entorn poliesportiu.
El segon pavelló poliesportiu, amb prestacions diferenciades del primer que es
destinaria a un major ús escolar.
El centre de dia per a cobrir necessitats sanitàries de la gent gran.
I, molt especialment, el foment de la participació pública i privada (i, en alguns
casos, mixta), en la dotació de serveis a la població per a garantir el benestar i
la qualitat de vida, com per exemple: centres d’idiomes, de música, de dansa,
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de manualitats, de formació, d’ensenyament; impulsar l’associacionisme;
facilitar l’establiment de serveis d’oci i d’oci nocturn als afores del nucli.
En definitiva, per al municipi de Sant Gregori es presenta un futur molt dinàmic
per als propers 10-15 anys, amb previsions optimistes d’increment de població,
amb l’oportunitat actual de planificar ordenadament el creixement urbanístic, de
preveure amb temps les necessitats d’equipaments, infraestructures i serveis,
així com d’impulsar i recolzar les iniciatives que han de conservar el caràcter
específic del municipi.
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4. OBJECTIUS DEL POUM
4.1. OBJECTIUS GENERALS
Seguint els principis generals de cohesió social i integració propugnats per la
mateixa Llei 2/2002 d’urbanisme i ampliats per la modificació d’aquesta en la
Llei 10/2004, i d’acord amb el que disposa l’article 59 del text refós de la Llei
d’urbanisme, el POUM de Sant Gregori incorpora la memòria social amb la
definició dels objectius d’obtenció de sòl per habitatge de protecció pública,
habitatge assequible i habitatge dotacional públic, així com la justificació
d’aquest habitatge.

4.2. HABITATGE DE PROTECCIÓ PÚBLICA
D’una banda i d’acord amb l’article 57.3 del RLU, el POUM ha de reservar sòl
per a la construcció d’habitatges de protecció pública que, amb caràcter
general ha de correspondre al 20 % del sostre que es qualifiqui per a ús
residencial de nova implantació, amb la possibilitat de reduir aquest
percentatge en funció de la densitat del sector i de la tipologia adoptada. En
aquesta promoció s’hi inclouen tant els habitatges de promoció pública com els
de promoció privada, de manera que computen conjuntament a aquests
efectes. Mes recentment i d’acord amb el Decret lle 1/2007, de 16 d’octubre, de
mesures urgents en matèria urbanística, aquesta reserva per a la construcció
d’habitatges de protecció pública, s’ha incrementat fins al 30 % del sostre que
es qualifiqui per a l’ús residencial de nova implantació, tant en sòl urbà com en
sòl urbanitzable, del qual un 20 % s’ha de destinar a habitatges amb protecció
oficial de règim general i de règim especial i un 10 % a habitatges amb
protecció oficial de preu concertat.
D’altra banda i d’acord amb l’article 156 del RLU els ajuntaments que disposen
de POUM han de constituir llur patrimoni municipal de sòl i habitatge quan
tinguin delimitats àmbits d’actuació urbanística susceptibles de generar
cessions de sòl de titularitat pública amb aprofitament.
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Es sòl corresponent al percentatge d’aprofitament urbanístic de cessió
obligatòria i gratuïta, tant en sòl urbà com en sòl urbanitzable, s’incorpora al
patrimoni municipal de sòl i d’habitatge. Si els terrenys són d’ús residencial, el
producte obtingut de l’alineació del sòl que no té la qualificació d’habitatge
protegit passa a formar part del dipòsit municipal constituït a aquest efecte i
s’han de destinar obligatòriament a la finalitat especificada per l’article 153.4.b,
per fer efectiu el dret dels ciutadans a accedir a un habitatge digne i adequat,
mitjançant un règim de protecció pública.

4.3. HABITATGE DOTACIONAL PÚBLIC
El planejament urbanístic general pot preveure (article 34.3 RLU) com a
sistemes urbanístics reserves de terrenys destinats a habitatges dotacionals
públics. El sistema urbanístic d’habitatges dotacionals públics comprèn les
actuacions públiques d’habitatges destinades a satisfer les demandes
temporals de col·lectius de persones amb necessitats d’assistència o
d’emancipació justificades en polítiques socials prèviament definides. Aquestes
polítiques s’han d’especificar en la memòria social del planejament urbanístic.

4.4. JUSTIFICACIÓ DE LA DISTRIBUCIÓ ESPACIAL DE
L’HABITATGE SOCIAL
L’emplaçament de les reserves per a la construcció d’habitatges de protecció
pública (article 57.4 RLU) ha d’evitar la concentració excessiva per tal d’afavorir
la cohesió social i evitar la segregació territorial dels ciutadans pel nivell de
renda.
La localització concreta (article 57.5 RLU) correspon al POUM o al planejament
derivat, segons es tracti d’un àmbit de planejament general o de planejament
parcial o de millora urbana, mitjançant la qualificació de terrenys per a aquesta
finalitat i sense que sigui imprescindible la seva vinculació a un règim específic
de protecció pública. El planejament ha de preveure els terminis obligatoris per
al inici i acabament de la construcció d’aquests habitatges; evidentment amb la
finalitat de legitimar l’actuació pública per la via de la expropiació forçosa quan
s’incompleixen els terminis (article 104.4.e RLU)

POUM Sant Gregori I

pàg. 110

5. RESERVES PER HABITATGE PROTEGIT
5.1. ACTUACIONS RESIDENCIALS
Per tal de donar resposta a la demanda d’habitatge en el municipi de Sant
Gregori el POUM contempla en sòl urbà i en sòl urbanitzable les següents
actuacions que representen el sostre de nova implantació previst pel POUM:
Coeficient

Sostre

Superfície
Actuacions Residencials del POUM

edificabilitat màxim
total sector bruta
del sector
(m2)

sector
(m2sostre/m2sòl)

PAU-3. Pla d’en Serra

157.888

(m2)

0,34

52.620,99

PAU-4. Plaça Pavelló – Mas Simon Est 7.550

0,31

2.350,00

PAU-6. Barri de l’Església

7.690

0,30

2.307,00

SUD-1. Sector Residencial Sud-est

90.964

0,35

31.837,40

SUD-2. Sector Residencial Nord

197.969

0,35

69.289,15

SUD-3. Sector Residencial Ginestar

18.015

0,30

5.404,50

TOTAL

480.076

163.809,04

Per cadascuna d’aquestes actuacions el POUM determina l’obligació d’efectuar
la cessió del 10 % de l’aprofitament urbanístic lliure de càrregues a
l’Ajuntament de Sant Gregori, el qual s’ha d’incorporar al patrimoni municipal de
sòl i habitatge, d’acord amb el que disposa l’article 156 de la Llei d’urbanisme.
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5.2. RESERVES DE SÒL PER HABITATGE PROTEGIT
El POUM de Sant Gregori preveu per les següents actuacions en sòl urbà i en

2.790,00

2.790,00

24

24

48

PAU-4. Pavelló –
Mas Simón Est

2.350,00 30 % (20+10)

705 (470+235)

0,00

0

0

0

0

2307 30 % (20+10)

692 (461+231)

461

231

4

2

6

6.837,48

3.418,74

62

31

93

13.857,83

6.928,92

126

63

189

1.080,90

540,45

10

5

15

34.061,32 25.027,21

13.909,11

226

125

351

PAU-6. Barri de
l’Església
SUD-1. Sector
residencial Sud-est
SUD-2. Sector
residencial Nord
SUD-3. Sector
residencial Ginestar

TOTAL

31.837,40 30 % (20+10)

69.289,15 30 % (20+10)

5.404,50 30 % (20+10)

163.809,04 30 % (20+10)

10.256,22
(6.837,48+3.418,74)
20.786,75
(13.857,83+6.928,92)
1.621,35
(1.080,90+540,45)

(22.707,21+11.354,11)

(20%)

Nº HPP Règim General i
Especial segons POUM

Reserva per habitatge de
protecció pública segons
Llei (%)

52.620,99

(11,11%)

La reserva d’habitatge protegit corresponent al PAU-4 Pavelló-Mas Simón Est
es trasllada i s’acumula al sector urbanitzable SUD-1. Sud-est, incrementat el
sostre per habitatge de protecció en 705 m2, que eleven la reserva per
habitatge protegit fins al 32,2% del sostre del sector del qual el 21,5% s’ha de
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Total HPP segons POUM

0

Sostre màxim sector (m2)

Serra

Nº HPP preu concertat
segons POUM

Sostre
HPP
preu
concertat segons POUM
(m2)

0

Actuacions Residencials
PAU-3. Pla d’en

Sostre total habitatge
protegit segon Llei (m2)

Sostre
HPP
Règim
General
i
Especial
segons POUM (m2)

sòl urbanitzable les següents reserves de sostre per habitatge protegit:

destinar a habitatge de protecció en règim general i especial i un 10,7% a
habitatge de protecció de preu concertat.
En aquest quadre de superfície es justifica que la reserva per habitatge de
protecció pública previst pel Pla d’ordenació urbanística municipal de Sant
Gregori supera les previsions de la Llei d’urbanisme, establint pel sostre de
nova implantació una reserva corresponent al 20 % amb destí a la construcció
d’habitatges amb protecció oficial de règim general i de règim especial, i una
reserva corresponent al 11,11 % amb destí a la construcció d’habitatges amb
protecció oficial de preu concertat, que representen una total del 31,11 % del
sòl per ús residencial de nova implantació.
Pel que fa a la distribució en el municipi, l’estratègia adoptada és la de
concentrar quasi la totalitat de sostre per la construcció d’habitatges de
protecció pública en el nucli principal que dona nom al municipi, que és per
altra part on es concentren els serveis i equipaments. Tanmateix, dins aquest
nucli, aquestes reserves es distribueixen de manera homogènia en els nous
sectors de creixement, sud-est i nord i, així com en el sector urbanitzat del Pla
d’en Serra, per tal d’assegurar una bona uniformitat.
En relació al que disposa l’article 57.3 de la Llei d’urbanisme cap fer les
següents precisions:
1. El sector Pla d’en Serra ja disposa de pla parcial aprovat i vigent així com els
corresponents

projectes

de

reparcel·lació

i

d’urbanització

aprovats

definitivament. De fet, en l’actualitat es troba totalment urbanitzat i, per tant, no
l’hi és d’aplicació la obligació de fer la reserva per la construcció d’habitatge
protegit. No obstant això, per completar les reserves exigides per la Llei per la
construcció d’habitatge de protecció pública que manquen en el Sector Arbat,
es preveu, en aquest àmbit, la construcció de 5.580 m2 de sostre, dels quals
2.790 m2 es destinaran al règim general i especial i 2.790 m2 al règim de preu
concertat.
2. En el sector Arbat, considerant que la densitat bruta d’habitatges és molt
baixa, de 2,6 habitatges per hectàrea, que la tipologia de ciutat jardí en
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parcel·les de 2.000 m2 no es considera adequada i que la seva situació
apartada del nucli no és apropiada, es proposa no efectuar cap reserva.

5.3. TERMINIS D’INICI I ACABAMENT DELS HABITATGES
PROTEGITS
Les obres d’edificació d’aquests habitatges, en caràcter general, s’han d’iniciar
en un termini màxim de tres anys des de l’acabament de les obres
d’urbanització del polígon o sector i de l’aprovació del projecte de reparcel·lació
corresponent. En cas d’actuacions que suposin la posta en marxa de més de
100 habitatges protegits en el sector, aquests es podran repartir en dos fases
en una durada total de sis anys. L’acabament de les obres d’edificació serà en
caràcter general de dos anys des de l’inici. Aquests terminis podran alterar-se
en el corresponent projecte de planejament derivat que es tramiti, si es justifica
adequadament per raons d’interès públic o d’execució de la urbanització.

5.4. RESERVES D’HABITATGE DOTACIONAL
Per tal de satisfer les demandes temporals de col·lectius de persones amb
necessitats d’assistència d’emancipació justificades es podran preveure, en el
desenvolupament dels sectors urbanitzables residencials de Sant Gregori, la
reserva d’habitatge dotacional públic en substitució parcial de la reserva
d’equipaments, sempre que s’acrediti que no cal destinar-los a l’ús
d’equipaments i que no superaran el 5 % de la reserva global de municipi per a
equipaments públics locals d’acord amb el que disposa l’article 58.1g de la Llei
d’urbanisme.
Tanmateix, en el barri de Can Simón dins el nucli de Sant Gregori i, en sòl urbà
consolidat, es fa una reserva concreta d’habitatge dotacional públic amb destí a
persones amb necessitats d’assistència. El sostre previst en aquest àmbit és de
1.245 m2, que resulten d’aplicar un coeficient d’edificabilitat net de 1,80 m2 de
sostre/m2 sòl, sobre la parcel·la qualificada.
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AGENDA

DE

LES

ACTUACIONS

I

AVALUACIÓ

ECONÒMICA FINANCERA
A . OBLIGATORIETAT
El text refòs de la Llei d’Urbanisme, estableix en el seu article 59 que regula la
documentació que han de contenir els plans d’actuació urbanística municipal,
l’obligació d’incorporar l’agenda i l’avaluació econòmica financera de les
actuacions a desenvolupar.

B . OBJECTIUS DE L’AGENDA
Aquesta Agenda d’Actuació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Sant
Gregori, té com a finalitat l’assenyalament dels objectius que es preveu assolir
en els propers 12 anys (2010/2021), corresponents a dos sexennis 2010-15 i
2016-21.
Aquests objectius són el desenvolupament i execució d’obres, així com el
deenvolupament urbanístic de determinats sectors, i assenyalar les directrius
de preferència o prelació en aquests, sense perjudici que noves circumstàncies
de tipus econòmic, polític o social aconsellin alteracions o ajustos en el seu
desenvolupament.
El conjunt d’actuacions que es programen pels propers 12 anys s’entenen amb
un valor de caràcter general, ja sigui per la seva incorporació com a xarxa
d’infraestructures bàsica, o al sistema general d’equipaments o espais lliures
del municipi, i quin desenvolupament s’ha de completar amb les previsions i
actuacions

sectorials,

de

caràcter

ordinari,

fruit

de

les

successives

programacions anyals de l’Ajuntament de Sant Gregori.

C . PREVISIONS GENERALS
L’Agenda

contempla

per

una

banda

l’assenyalament

de

les

obres

d’infraestructura viària bàsica, de caràcter general, a desenvolupar per
l’Ajuntament i/o altres administracions públiques, així com la coordinació de les
actuacions d’iniciativa privada en els trams en qué aquesta participi, i inclosos
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dins els Polígons d’Actuació Urbanística i els àmbits de Plans de Millora
Urbana.
També s’assenyalen les àrees d’equipaments i espais lliures de caràcter
general, previstes per incorporar al poble en els propers anys.
Per últim, es fixen els sectors urbanitzables a desenvolupar en aquest període
per tal d’incorporar-los a la trama urbana de poble. En aquest cas no s’inclouen
les àrees que ja es troben en estat d’execució de l’obra urbanitzadora, fruit de
programacions anteriors.
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Obra
1. Infraestructura viària

Cost est

1.1 C. Rocacorba i plça entre Plaça Pagesos i C. Bruguera
1.2 Passeig (viannants) Torrent Vidal
1.3 Perllongació C. Llèmana
1.4 Perllongació Can Simón
1.5 Perllongació Orenetes
1.6 Perllongació Pit Roig
1.7 C. Sta Carme entre C. Albons i Avda Girona

sexenni

fin pub

fin pri

1er
1er
1er
1er
1er
2n
2n

10,00 % 90,00 %
10,00 % 90,00 %
100,00 %
0,00 %
100,00 %
0,00 %
100,00 %
0,00 %
100,00 %
0,00 %
0,00 % 100,00 %

420.000 €
530.000 €
500 €

1er
1er
1er

50,00 %
100,00 %
100,00 %

50,00 %
0,00 %
0,00 %

3.1 Construcció biblioteca, ludoteca
3.2 Construcció CAP
3.3 Pavelló esportiu
3.4 Ampliació Ajuntament
3.5 Ampliació llar d'infants
3.6 CEIP una línia
3.7 CEIP dues línies
3.8 IES 3-2
3.9 IES 5-3
3.10 Centre de dia
3.11 Local polivalent
3.12 Local social a Taialà

2.000.000 €
480.000 €
2.000.000 €
870.000 €
780.000 €
2.500.000 €
3.500.000 €
4.900.000 €
6.500.000 €
900.000 €
1.500.000 €
225.000 €

1er
1er
1er
2n
2n
1er
2n
1er
2n
1er
1er
1er

100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %

0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %

4.1 Polígon d'actuació urbanística núm 1. Joeria Sud (PA-1)
4.2 Polígon d'actuació urbanística núm 2. Ginestar industrial (PA-2)
4.3 Polígon d'actuació urbanística núm 4. Pavelló - Mas Simon Est
4.4 Polígon d'actuació urbanística núm 5. Casademont
4.5 Polígon d'actuació urbanística núm 6. Barri de l'Esglèsia

883.750 €
840.550 €
566.250 €
1.852.770 €
576.750 €

1er
1er
1er
1er
2n

0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %

100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %

6.663.624 €
14.681.370 €
1.332.342 €
2.353.850 €
9.455.000 €

2n
1er
2n
1er
2n

0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %

100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %

3.840.000 €
4.000.000 €
8.720.000 €

1er
1er
2n

100,00 %
50,00 %
20,00 %

0,00 %
50,00 %
80,00 %

2. Xarxes de Serveis

2.1 Ampliació dipòsit
2.2 Ampliació depuradora
2.3 Magatzem municipal

3. Espais lliures i equipaments

4. Desenvolupament de polígons d'actuació urbanística

5. Desenvolupament de sectors de sòl urbanitzable delimitat
5.1 Sector urbanitzable núm 1. Sud-est (SUD-1)
5.2 Sector urbanitzable núm 2. Nord (SUD-2)
5.3 Sector urbanitzable núm 4. Ginestar (SUD-3)
5.4 Sector urbanitzable núm 5. Joeria Nord (SUD-4)
5.5 Sector urbanitzable núm 6. Joeria Sud (SUD-5)

6. Programa d'habitatges socials

6.1 Habitatges sector Pla de'n Serra
6.2 Habitatges sector Sud-est
6.3 Habitatges sector Nord
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AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
A . COMPROMISOS I PARTICIPACIÓ DEL SECTOR PÚBLIC
LOCAL
En aquest apartat s’analitzen les possibilitats de la Hisenda Municipal per
afrontar les obligacions que la Llei l’encomana per tal de portar a terme el Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal de Sant Gregori.
La importància de les finances municipals en el procés d’endegament del Pla fa
que calgui analitzar-les amb especial detall a fi de fomentar una adequada
previsió de la capacitat econòmic-financera de l’Ajuntament. Aquest tema, tot i
la simplicitat del seu plantejament, comporta una enorme complexitat. A part de
les dificultats que acompanyen a tot exercici de prospectiva, l’estimació dels
recursos previsiblesen l’horitzó d’actuació del Pla poden contenir fortes
restriccions en relació als mètodes comunament utilitzats per estimar l’evolució
del pressupost ordinari, com següents:
a) La manca d’un horitzó temporal suficientment llarg impossibilita establir una
funció lineal de creixement dels recursos pressupostaris en base al
comportament de les diferents variables en el passat.
b) Una dificultat addicional, comuna a totes les Hisendes Locals, és el marc
legal en què es desenvolupa l’activitat dels ens locals. La insuficiència
econòmic-financera, l’escassa flexibilitat i rigidessa dels ingressos locals i
l’excessiva diversificació del quadre tributari local (per citar només alguns
exemples) ha de tenir justa resposta en una futura reforma del sistema actual
de finançament dels Ajuntaments. Reforma que podria canviar l’estructura,
composició i magnitud dels recursos que podria obtenir l’Ajuntament i per tant
modificar les previsions estimades en aquest estudi.
Actualment s’estableixen com a principals ingressos dels municipis les taxes,
les contribucions especials, els preus públics i els impostos locals. La
participació en els tributs de l’Estat és la que fixa cada any la Llei de
Pressupostos.
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En definitiva es pot dir que l’actual situació no permet definir amb garanties
suficients els criteris bàsics que permetin adequar l’estructura financera dels
ens locals a les seves necessitats i competències, de manera que els principis
d’autonomia en la gestió i de suficiència financera, reconeguts en la
Constitució, no tenen una expressió pràctica en la realitat.

B . LA PROJECCIÓ DELS RECURSOS MUNICIPALS DURANT
ELS PROPERS 6 ANYS
De l’anàlisi de la hisenda municipal interessa destacar les característiques
essencials de l’evolució previsible dels ingressos corrents i les despeses de
funcionament, posant de relleu dos elements fonamentals per avaluar la
capacitat financera de l’Ajuntament.
a) El recurs al crèdit, és a dir, la possibilitat d’obtenir recursos aliens mitjançant
l’endeutament.
b) L’estalvi municipal, o sigui, la part dels ingressos corrents que resten lliures
d’aplicació a despeses de funcionament i, per tant, resulten disponibles per a la
inversió.
La major i menor quantitat de recursos que es puguin destinar al finançament
dependrà, en última instància, de l’estat actual de les finances del municipi i
concretament del nivell i característiques de la càrrega financera compromesa i
del comportament de les principals magnituds dels ingressos i despeses
ordinàries. En qualsevol cas, la base de partida és el pressupost ordinari, del
quan neix l’estalvi esmentat i sobre el quan recau la càrrega financera de
l’endeudament.
Les hipòtesis de creixement dels recursos ordinaris es desenvolupen, tal i com
s’ha exposat a la introducció, a partir de dos elements principals: d’una banda,
el comportament previsible de certa component pressupostària sobre el qual
existeix una sòlida base per validar la seva projecció en el temps, i per l’altra el
de les opcions polítiques de l’Ajuntament que, a priori, defineix quin ha de ser el
comportament i la magnitud de certes variables en el període de programació
del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Sant Gregori.
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C . OPCIONS BÀSIQUES DE COMPORTAMENT
L’estimació dels recursos lliures d’aplicació durant el periode 2010-2015 és
fonamental en els següents criteris escollits per l’Ajuntament:
1. Ingressos municipals. Es preveu mantenir cada any el nivell d’ingressos
actual ajustat al creixement de l’IPC.
2. Despeses municipals. Tota la despesa s’incrementarà en el seu conjunt, en
la mateixa proporció que ho faci l’IPC.
3. Endeutament municipal. Es fixa com a sostre màxim d’endeutament el 20 %,
durant els 6 anys propers.

D . PROJECCIÓ D’INGRESSOS I DESPESES ORDINÀRIES
Amb aquests criteris i l’estimació dels components més importants del
pressupost ordinari, la projecció de recursos per al primer quadrienni queda
definida de la següent manera:
1. Ingressos corrents:
a) L’evolució esperada del capítol primer es preveu que es situï un punt per
sobre del creixement previsible de l’IPC.
Quant a l’IBI fonament de la imposició municipal, és probable que es produeixi
un increment en la recaptació, ja que amb l’aprovació del Pla d’Ordenació el
municipi disposarà de sòl per a nous usos industrials i residencials, amb una
clara demanda al mercat local i comarcal.
Atesa la importància que l’IBI té en el capítol d’ingressos corrents, i per tal
d’ajustar-la a la realitat que es desprèn de la proposta d’ordenació urbana que
fa aquest Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, s’ha previst que per a tot el
sòl urbà i urbanitzable del municipi de Sant Gregori, es procedirà a la revisió del
padró d’urbana amb les noves dades urbanístiques necessàries que es
desprenen del nou planejament.
b) Els impostos indirectes i les taxes i altres ingressos s’ha considerat que
creixeran un punt per sobre de l’IPC. Aquests dos capítols són els que
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s’adapten més bé al procés d’inflació pel fet d’incrementar les bases i tarifes
anualment.
c) Les transferències de l’Estat, principal component dintre l’estructura dels
recursos ordinaris, és considera que es mantindran en la seva magnitud
actualitzant-se amb l’IPC corresponent.
d) Els ingressos patrimonials i les subvencions s’estima que creixeran d’acord
amb l’IPC, constant en termes reals.
2. Despeses ordinàries
a) Les remuneracions de personal experimenten un creixement que es fixa en
l’increment del nivell general de preus.
b) Les transferències corrents creixeran en el seu conjunt d’acord amb l’IPC,
especialment pel que fa a la despesa voluntària.
c) S’ha suposat un creixement en termes monetaris d’acord amb l’IPC.
d) La càrrega financera compromesa per les operacions vigents es preveu que
es mantingui en les condicions pactades.

E . ESTIMACIÓ DELS RECURSOS DISPONIBLES
Els recursos que resten lliures d’aplicació a despeses ordinàries, es poden
obtenir via endeutament o per generació d’estalvi intern. En aquest apartat s’ha
estimat quina és la quantitat que es pot assolir, posant en joc aquests dos
instruments, en termes que econòmicament siguin suportables pel pressupost
ordinari. Això vol dir estimar els nous préstecs que es poden obtenir i
comprovar la seva repercussió sobre la resta de les despeses i l’estructura
pressupostària global.
No sembla raonable cobrir el potencial d’endeutament fins a nivells elevats. La
hipòtesi escollida suposa incrementar la càrrega financera durant els propers
sis anys fins a un màxim del 16 % dels ingressos ordinaris, als efectes de les
actuacions

programades

en

l’Agenda

d’Actuació

del

Pla

d’Ordenació

Urbanística Municipal.
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F . COMPROMISOS I PARTICIPACIÓ DEL SECTOR PÚBLIC
L’activitat inversora del sector públic no local es canalitza en bona part a través
de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, l’Estat i l’UE. Aquesta
participació es materialitza, per una banda via despeses de capital en els
Pressupostos de la Generalitat i per una altra pel Pla d’Obres i Serveis.
Hem optat per estimar la participació pública en aquelles obres no
compromeses explícitament i avaluar la viabilitat financera de les inversions
programades a base dels recursos globals, que segons tendències dels darrers
anys, es poden obtenir en l’horitzó de l’Agenda d’Actuació.

G . COMPROMISOS I PARTICIPACIÓ DEL SECTOR PRIVAT
Els mecanismes mitjagnçant els quals el sector privat aporta uns recursos per a
l’execució del POUM, són bàsicament: les Contribucions Especials, el
desenvolupament dels Polígons d’Actuació Urbanística en sòl urbà, el
desenvolupament dels sectors de sòl urbanitzable delimitat i les cessions de sòl
de l’aprofitament mig.
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- ANNEXES
- CONVENIS URBANÍSTICS
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CONVENI URBANÍSTIC

Sant Gregori, a

d’agost del 2006

REUNITS
D'una banda, el Senyor Jordi Nogué de Palol, Alcalde-President de
l'Ajuntament de Sant Gregori, actuant en nom i representació de la Corporació,
assistit en aquest acte pel Secretari Municipal que en dona fe.
I d'altra part, el Senyor Manuel Ferrer i Domingo, major d'edat, amb DNI nº
40.295.244-A i amb domicili a Can Pou de Sant Gregori.
Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal per l'atorgament del present
conveni urbanístic.

ANTECEDENTS
I.- L'Ajuntament de Sant Gregori té en tràmit l'expedient d’aprovació del Pla
d’ordenació urbà municipal que redacta l'arquitecte Pere Fina. En compliment
del que disposa en el Decret legislatiu 1/05 del text refós de la Llei d'Urbanisme
el ple de l'Ajuntament ha aprovat el programa de participació ciutadana, que
juntament amb els treballs preliminars del Pla, ha estat exposat al públic
mitjançant edicte publicat en el BOP nº 209 de data 2-11-05.
II.- El Sr. Manuel Ferrer és propietari d’una finca coneguda per Can Pou,
situada al límit de la urbanització Mas Simón amb façana al c/. del mateix nom,
fent xamfrà amb la carretera de l’Argelaguet
II.- Que actualment la finca referida té la qualificació urbanística de sòl no
urbanitzable en les Normes subsidiàries de Planejament vigents.
III.- Que el carrer del Mas Simón disposa de tots els serveis propis d’un sòl
urbà: asfaltat, vorabies, enllumenat públic, aigua, gas, i desaigües
IV.- En el POUM de propera aprovació es preveu la requalificació d’una
superfície d’uns 600 m2 passant a tenir la consideració d’urbans.
V.- Que l’amplada del vial que conforma el Passeig de l’Argelaguet, es preveu
en el POUM d’una amplada de 12 m. a partir del carril-bici, la qual cosa
suposa l’afecció d’una part de la finca del Sr. Ferrer
VI.- Que la part de la finca del Sr. Ferrer que quedarà afectada amb
l’execució del vial de referència és de 60 m2.

PACTEN
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Primer.- El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, qualificarà de sól urbà uns
600 m2. de la finca del Sr. Ferrer que passaran a tenir aquesta consideració
amb les condicions que s’assenyalen en funció de la tipologia que li és
atribuïda en el mateix Pla.
Segon.- El Sr. Ferrer cedeix 60 m2. que queden afectats per el traçat del vial
del Passeig de l’Argelaguet i la vorera corresponent.
Tercer.- El Sr. Ferrer renuncia a rebre compensació de cap tipus pels 60 m2.
de terreny que cedeix en raó de l’aprofitament que obté per la qualificació
d’aquesta part de la finca.
Quart.- Serà a càrrec del Sr. Ferrer l’execució de l’obra d’urbanització de la
vorera que cal construir a la zona ocupada, en el ben entès que la seva
realització es regirà per les normes que li marquin els serveis técnics
municipals que vetllaran per tal de que aquesta vorera sigui com una
perllongació de la ja executada en el passeig de l’Argelaguet.
Cinqué.- L’execució de la mateixa es realitzarà i haurà d’estar finalitzada en
el termini de tres mesos a partir de rebre la oportuna indicació per part de
l’Ajuntament.
En cap cas es podrà demanar al Sr. Ferrer que procedeixi a aquesta execució
si no ha sigut aprovat definitivament el POUM per la Comissió Territorial
d’Urbanisme.
Cinqué.- El present conveni té naturalesa administrativa, pel que qualsevol
divergència que pogués sorgir en quant a la seva interpretació, compliment o
incompliment se sotmetrà a la jurisdicció contenciosa-administrativa.
Tretzé.- Un cop sigui aprovat per acord de Ple, el conveni s'integrarà a la
documentació del POUM, adaptant-se el seu contingut d'acord amb les
previsions dels pactes abans referits per la seva plena eficàcia serà necessària
l’aprovació definitiva. Per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona del
PUOM.
I en prova de conformitat amb el disposat i pel seu compliment, les parts
signen aquest document en totes les seves fulles, en triplicat exemplar i a un
sol efecte, en el lloc i data assenyalats a l'encapçalament.
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AJUNTAMENT DE
SANT GREGORI

CONVENI URBANÍSTIC

Sant Gregori, a 22 d’agost del 2006

REUNITS

D'una banda, el Senyor Jordi Noguer i de Palol, Alcalde-President de
l'Ajuntament de Sant Gregori, actuant en nom i representació de la Corporació,
assistit en aquest acte pel Secretari Municipal que en dona fe.
I d'altra part, el Senyor Pere Vilamitjana i Reixach , major d'edat, amb DNI nº
40.227.507-R i amb domicili a Can Gall de Sant Gregori.
Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal per l'atorgament del present
conveni urbanístic.

ANTECEDENTS

I.- L'Ajuntament de Sant Gregori té en tràmit l'expedient d’aprovació del Pla
d’ordenació urbà municipal que redacta l'arquitecte Pere Fina. En compliment
del que disposa en el Decret legislatiu 1/05 del text refós de la Llei d'Urbanisme
el ple de l'Ajuntament ha aprovat el programa de participació ciutadana, que
juntament amb els treballs preliminars del Pla, ha estat exposat al públic
mitjançant edicte publicat en el BOP nº 209 de data 2-11-05.
En el Pla d’Ordenació urbana municipal en curs de tramitació es preveu ubicar
en els terrenys colindants a l'actual zona esportiva municipal, una zona
d'equipament on poder-hi emplaçar en un futur, nous equipaments públics de
titularitat municipal.
II.- Que el Sr. Pere Vilamitjana és propietari de la finca coneguda per Can Gall,
situada a la zona sud del nucli urbà de Sant Gregori, que en el vigent pla
general és classificada com a sòl no urbanitzable. En aquests terrenys
l’Ajuntament hi vol ubicar els nous equipaments públics municipals. Formada
per dues parcel·les, una que consta de terreny i la casa inscrita en el Registre
de la Propietat nº 4 de Girona al Volum 977, Llibre 27, Foli 22, Finca 756,
inscripció 7ª ; i l’altre que consta de terreny inscrita en el Registre de la

POUM Sant Gregori I

pàg. 129

Propietat nº 4 de Girona al Volum 951, Llibre 20, Foli 171, Finca 759, inscripció
8ª , i té una superfície total de 64.567'11 m2.
III.- En aquesta finca hi ha construïda una casa, que constitueix l'actual domicili
del Sr. Pere Vilamitjana i 3 edificis a l'entorn que s’utilitzen com a explotació
ramadera que regenta el propi Sr. Vilamitjana.
IV.- Que properament es procedirà a l'aprovació inicial del Pla d'ordenació
urbana municipal de Sant Gregori en el que es proposa qualificar part
d'aquesta finca com a zona d’equipaments, essent voluntat de les parts
compareixents pactar les clàusules per consensuar la clausura de l'activitat
ramadera que actualment és en funcionament i de compensar al Sr. Pere
Vilamitjana per la cessió de la titularitat d'aquests terrenys a favor de
l'Ajuntament de Sant Gregori.
V.- Que amb l'objectiu de facilitar la tramitació i execució del POUM de Sant
Gregori les parts arriben als següents

P A C T E S:

Primer.- L'Ajuntament de Sant Gregori formularà el POUM, d'acord amb el
contingut d'aquest conveni, amb les determinacions de les quals la propietat
presta la seva conformitat i l'ajuntament considera que és la opció més
adequada.
Segon.- Amb anterioritat a la ratificació del present conveni pel Ple de
l'Ajuntament, s'efectuarà un replanteig per determinar sobre el terreny
l'emplaçament exacte de la finca propietat del Sr. Pere Vilamitjana Reixach que
es cedeix a l'ajuntament d'una superfície de 61.167,11 m2. De la finca cedida
32.000 m2 restaran qualificats com sòl urbanitzable amb destí a la ubicació
d'equipaments públics a gestionar en forma discontínua en els tres sectors
urbanitzables; 13.493’00 m2, que també es qualificaran equipaments públics a
gestionar directament per l’Ajuntament, i la resta de la parcel·la de 15.674’11
m2 restarà qualificada com a no urbanitzable. Restaran de propietat del cedent
3.400 m2, que es qualificaran com a sòl urbà, situats a la banda Nord de la
seva finca per poder-hi construir 4 edificis aparellats corresponents a 8
habitatges.
Tercer.- Per compensar la transmissió de titularitat dominical que el Sr. Pere
Vilamitjana farà a l'Ajuntament de Sant Gregori en el PUOM dels 32.000 m2
classificats com a equipament públic, s’incorporaran com a sectors discontinus
12.000 m2 a l’àmbit del sòl urbanitzable delimitat industrial , 10.000 m2 a
l’àmbit del sòl urbanitzable delimitat del sector Nord. A aquests terrenys els hi
pertocarà el mateix aprofitament i càrregues urbanístiques que es determinin
per cadascun dels respectius sectors.
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Els paràmetres urbanístics que es preveuen en el POUM per aquests sectors,
són els següents:
-

Sector Nord: Densitat bruta: 20 habitatges /Ha.
Edificabilitat bruta: 0’35 m2/m2.

-

sector Industrial: Edificabilitat bruta 0’50 m2/m2
Parcel·la mínima: 2.000 m2.

Els 10.000 m2 restants s’incorporaran a l’àmbit del sòl urbanitzable delimitat del
sector Arbat, com a permuta per dues parcel·les de 2.500m2 cadascuna
completament urbanitzades i restant lliures de qualsevol càrrega urbanística pel
desenvolupament i urbanització del sector. (segons conveni signat per part de
l’ajuntament amb els promotors de l’urbanització del sector Arbat); cas que no
sigui possible la permuta en les condicions establertes, l’Ajuntament abonarà al
Sr. Vilamitjana una indemnització corresponent a la valoració a preu de mercat
de les dues parcel·les referides del Sector Arbat, o la diferència, prenent com a
base aquests mateixos valors, si es fes una adjudicació diferent a la
estipulada.
Quart.- L’Ajuntament es compromet a destinar al sistema d’equipaments
públics els 13.493’00 m2 que gestionarà ell mateix sense incloure’ls en cap
àmbit de planejament i gestió que li atorgui aprofitament.

Cinqué.- El Sr. Pere Vilamitjana Reixach haurà d'assumir el finançament de les
despeses d'urbanització dels sectors industrials i del sector Nord en funció a
l'aprofitament urbanístic que se li adjudiqui a cadascun d'aquests dos àmbits.
Sisé.- L'Ajuntament de Sant Gregori classificarà com a sòl urbà, una superfície
de 3.400’00 m2 de la finca actualment propietat del Sr. Vilamitjana per poder-hi
construir 8 habitatges unifamiliars aparellats.
Seté.- La zona verda que afecta la part de la finca que actualment està
ocupada per l’habitatge del Sr. Vilamitjana, no es desenvoluparà fins que no
s’enderroqui la construcció que existeix actualment per voluntat del Sr.
Vilamitjana, i es permetran les obres de conservació i manteniment adients per
poder mantenir el bon ús de l’habitatge.
L’accés rodat es garantirà per l’actual carrer de les Orenetes, amb una
amplada mínima de 3 metres, i per la perllongació del c/. de la Bruguera. El
cost d’urbanització del mateix serà assumit per parts iguals entre l’Ajuntament i
el Sr. Vilamitjana, sense que això els hi atorgui cap tipus de drets respecte
l’aprofitament resultant.
L’accés a les parcel·les resultants s’efectuarà per un vial interior, ubicat en
l’àmbit de la finca de 3.400’00 m2. a que es refereix aquest apartat i que es
definirà en la proposta de parcel·lació que en el seu dia formularà el Sr.
Vilamitjana, i que serà aprovada per l’Ajuntament.
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S’admetrà l’accés peatonal a aquestes parcel·les per la vorera que separa les
cases de la zona verda del Sector Sud

Vuité.- Les despeses corresponents a l'enderroc de les edificacions actualment
existents en la finca propietat del senyor Pere Vilamitjana, així com les
d’urbanització de la zona d'equipament objecte de cessió en cap cas seran
assumides pel cedent, sinó que aniran a càrrec dels ens promotors de cada
una de les urbanitzacions ( Sector Nord i Sector Industrial).

Nové.- El Sr. Pere Vilamitjana Reixach formalitzarà l'escriptura pública de
cessió a l'Ajuntament dels terrenys de la seva propietat objecte del present
conveni en un termini de 3 mesos a comptar, des de l'aprovació per part de la
Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona del POUM de Sant Gregori. Així
mateix es compromet a clausurar en aquest termini l'activitat ramadera que
actualment té en funcionament en aquesta finca, sense reclamar cap
compensació econòmica complementària.

DESé.- Un cop aprovat el POUM, si es produís un canvi de qualificació
urbanística o modificació dels paràmetres referits en el punt 3, en alguns dels
Sectors: Sector Nord, o Sector Industrial, de manera que no fos possible la
seva urbanització, l’Ajuntament es compromet a indemnitzar al Sr. Vilamitjana
a raó de preu de mercat del sòl corresponent als 10.000 m2. que es
gestionaran amb el Sector Nort, i als 12.000 m2. que es gestionaran amb el
Sector Industrial.

Onze.- Per tal de donar una alineació uniforme de la zona verda en relació al
c/. de les Orenetes en la redacció del POUM es preveu el desplaçament d’una
superfície de 220 m2. de la zona verda del Sector Sud a la zona contigua de
superfície equivalent propietat del Sr. Vilamitjana, per la qual cosa la nova finca
resultant que es qualifica d’urbana de superfície 3.400’00 m2. i que queda en
propietat del Sr. Vilamitjana, en la seva part posterior ocuparà 220 m2. que
havien format part del Sector Sud, i que són permutats per la nova cessió de
zona verda en superfície i valor equivalents.

Dotzé.- El present conveni té naturalesa administrativa, pel que qualsevol
divergència que pogués sorgir en quant a la seva interpretació, compliment o
incompliment se sotmetrà a la jurisdicció contenciosa-administrativa.

Tretzé.- Un cop sigui aprovat per acord de Ple, el conveni s'integrarà a la
documentació del POUM, adaptant-se el seu contingut d'acord amb les
previsions dels pactes abans referits per la seva plena eficàcia serà necessària
l’aprovació definitiva. Per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona del
PUOM.
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I en prova de conformitat amb el disposat i pel seu compliment, les parts signen
aquest document en totes les seves fulles, en triplicat exemplar i a un sol
efecte, en el lloc i data assenyalats a l'encapçalament.

L'ALCALDE

Jordi Noguer i de Palol

LA PROPIETAT

Pere Vilamitana i Reixach

Davant meu
La Secretària

Carme Gubau i Menció
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CONVENI URBANÍSTIC ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT GREGORI
I LA SOCIETAT MERCANTIL FRILLÉMENA, S.A.
A Sant Gregori a trenta-u de juliol de 2006.
REUNITS.
D’UNA BANDA, Jordi Noguer i de Palol, major d’edat, amb domicili per
aquests efectes a l’Avda. Girona, 33, les dades personals del qual
s’ometen per raó del càrrec
D’ALTRE BANDA, Víctor Casassas Llagostera i Carme Casassas Noguer ,
amb domicili a Sant Roc 11 ( Girona) D.N.I. nº 40.174.750-Y i domicili a
Sant Roc 31 i 40.301.486-N , respectivament.
INTERVENEN.
El primer , intervé en nom i representació de l’Ajuntament de Sant
Gregori, en tant que Alcalde-President d’aquesta localitat, degudament
assistit per la Secretaria de l’Ajuntament, la Sra. Carme Gubau i Menció.
Els segons, , en nom y representación i en la seva qualitat
d´administradors mancomunats de l´entidat FRILLEMENA , S.A. , amb
CIF. A-17.152.539 i domiciliada a Sant Gregori (Girona), Carretera de Les
Planes , Km. 8 ( Ginestar) .

Ambdues parts és reconeixen en la representació que manifesten que
tenen, mútua capacitat i legitimació pel present atorgament del

CONVENI URBANÍSTIC ,
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MANIFESTEN
I.

Que l’Entitat Mercantil FRILLEMENA, S.A., es legítima propietària

dels terrenys ubicats al Terme Municipal de Sant Gregori, a la Crta., a les
Planes Km. 8, al sector del Ginestar.
II.

Que actualment sobre els terrenys de la seva propietat hi tenen
implantada un magatzem frigorífic.

III

Que amb data 9 d’Octubre de 2000, la Societat Mercantil
FRILLEMENA, S.A., va obtenir de l’Ajuntament de Sant Gregori,
llicència d’obres per a la construcció d’una ampliació de les
instal·lacions, consistent en un magatzem i un cobert, en sòl no
urbanitzable, a l’empara del que disposaven les mateixes
normes urbanístiques del municipi, en particular l’Article 131 bis
de les Normes Subsidiàries, una vegada obtinguda l’autorització
de la Comissió Provincial d’Urbanisme el 2 de febrer de 2000.

IV.

Que amb posterioritat, sobre el projecte inicialment presentat
es va formular modificacions atorgant-se el 11 de juliol de 2002
llicència d’obres i llicència medioambiental i d’activitat.

V.

Contra la llicència així atorgada, es va interposar Recurs
Contenciòs-Administratiu que es va tramitar davant del jutjat
Contenciòs-Administratiu núm. 1 de Girona i que al moment
actual es troba pendent de resolució d’un recurs de cassació per
interès de Llei.

VI.

Que amb la finalitat d’ajudar a la continuïtat de la Societat
Mercantil FRILLEMENA, S.A., possibilitant el seu creixement,
compatibilitzant-lo amb els principis de sostenibilitat i d’ús
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racional del sòl, ambdues parts han tingut a bé perfeccionar els
present CONVENI URBANÍSTIC en base als següents,
PACTES.
PRIMER.

JORDI NOGUÉ DE PALOL en la seva qualitat

d’Alcalde–President de l’Ajuntament de Sant Gregori, degudament assistit
per la Secretaria Sra. Carme Gubau Menció accepta en la seva totalitat els
pactes subscrits en el present Conveni Urbanístic, així com els drets i
deures que del mateix es deriven, obligant-se, així mateix a formalitzar
tots aquells actes que fossin necessaris per el compliment d’aquelles.
Igualment, i de manera recíproca, Víctor Casassas Llagostera i
Carme Casassas Noguer en nom i representació de la Societat Mercantil
FRÍLLEMENA, S.A., accepten en la seva totalitat els pactes i condicions
establerts en el present Conveni Urbanístic, així com els drets i deures que
del mateix es poden derivar, obligant-se a formalitzar tots aquells actes
que fossin necessaris pel seu compliment.
SEGON.

L’objecte del present Conveni Urbanístic el constitueix

els terrenys qualificats pel planejament vigent com a no urbanitzables,
destinats al moment actual en virtut de la llicència esmentada a l’apartat
“IV” de l’expositiu del present document a ús industrial, situats a l’entorn
de les actuals instal·lacions de l’Entitat FRILLEMENA, S.A., al sector del
Ginestar, i que són indispensables pel futur manteniment d’aquesta.
De manera recíproca, l’Ajuntament de Sant Gregori, en el moment
actual, es troba en procés de redacció d’un Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal que doni resposta fixant una sèrie de criteris, pel futur
creixement urbanístic del mateix nucli urbà i en definitiva del Terme
Municipal de Sant Gregori tenint en compte i comptabilitzant, els principis
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de sostenibilitat i ús racional del sòl, i el legítim i lògic creixement
demogràfic i econòmic de la mateixa població.
TERCER.

En aplicació de l’establert al punt anterior, ambdues

parts, estan d’acord que el POUM. Pla d’ordenació urbanística Municipal de
Sant Gregori, qualifiqui una superfície de 6.800’00 m2. els terrenys que
lògicament i a mig plaç l’Entitat FRILLÉMENA, S.A., pugui necessitar pel
seu futur creixement, com a sòl urbà, si bé l’ús predominant i exclusiu
serà l’industrial, i tanmateix que en l´esmentat terreny s´autoritzi per part
de l´Ajuntament un volum edificable de 1’2 m2 / m2, amb una ocupació
del 60 %.
D’aquesta forma ambdues parts entenen que es fa aplicació dels
principis de sostenibilitat, ús racional del sòl que consagra la Llei
d’Urbanisme de Catalunya i l’ús i respecte a l’espai natural comptabilitzantlo directament amb el creixement econòmic del mateix Municipi.
QUART.

Tal com ha quedat reflectit de la part expositiva del

present document (apartat IV), la llicència d’obres i d’activitat que
l’Ajuntament de Sant Gregori, seguin l’autorització de la Comissió
Provincial d’Urbanisme de Girona, va atorgar en data 11 de juliol de 2002
a la Societat Mercantil FRILLEMENA, S.A., va ésser impugnada davant de
la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, trobant-se al moment actual
pendent de que es resolgui el Recurs de Cassació en interès de Llei
interposat contra la Sentència dictada en el Recurs d’Apel·lació.
En aquest sentit i en l’interès municipal que la Societat Mercantil
FRILLÉMENA, S.A., mantingui la seva activitat, que suposi en definitiva la
continuïtat de les relacions, ambdues parts, entenen i estan d’acord que la
requalificació dels terrenys i el seu volum edificable esmentat en el Pacte
Tercer, primer paràgraf , terrenys que per altra banda al moment actual,
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son no urbanitzables, suposa i genera en benefici de l’entitat FRILLÉMENA
S.A., una plusvalua al seu favor de

120, 20 E/m2 de terreny en relació a

la nau de nova construcció i en particular també a la part de la nau
construïda en base a l’Article 131 bis de les Normes Subsidiàries.
Igualment, ambdues parts volen que les condicions pel futur
desenvolupament de l’àrea pel supòsit de que s’hagi de procedir finalment
a l’enderroc, ateses les característiques de la finca, la indemnització per
tots els conceptes que l’Ajuntament de Sant Gregori satisfarà serà el cost
projectat per l’enderroc de la part afectada de la qual haurà de detreure’s
l’import de la plusvàlua, es a dir, els 120, 20 E/m2 de terreny novament
qualificat.
Tanmateix , tot el que s’exposa en els dos paràgrafs anteriors i
concretament el que fa referència a la plusvàlua de 120,20 E/m2,
únicament es produirà per el cas que s’aprovi el nou POUM, en virtut de
resolució administrativa ferma i definitiva, en els termes previstos i que es
produeixi l’enderroc total de la finca , conseqüència de la desestimació del
recurs de cassació en interès de llei interposat per l’Ajuntament i no en
cap altre supòsit. En cap cas l’entitat FRILLEMENA S.A. farà efectiva cap
tipus de quantitat dinerària a l’Ajuntament de Sant Gregori.
CINQUÈ.

L’Ajuntament de Sant Gregori, entén que el present

Conveni Urbanístic satisfà les expectatives i objectius del Municipi i es
compromet a ratificar-lo al següent Ple posterior a la firma d’aquest, i a
donar-li la tramitació que marca la Llei d’Urbanisme de Catalunya per als
Convenis d’aquesta naturalesa.
SISÈ.

Tanmateix, l’eficàcia dels presents acords queda

sotmesa a l’aprovació definitiva per part de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Girona de l’expedient de Planejament del Municipi de Sant
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Gregori constituint aquests extrems una condició suspensiva de l’eficàcia
dels acords continguts al present Conveni.
SETÈ.

Les parts, amb renúncia expressa al seu propi fur i

domicili, es sotmeten als Jutjats i Tribunals de la Jurisdicció Contenciosa
per a qualsevol dubte o qüestió sobre la interpretació, compliment o
execució del present Conveni Urbanístic.
VUITÈ.

El present document té la naturalesa jurídica de

Conveni Urbanístic i, en conseqüència formarà part integrant de la
documentació del POUM, que ha de tramitar l’Ajuntament de Sant Gregori,
tal com determina l’Article 98.4 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de
Juliol i l’Article 8 del Reglament parcial pel que és desenvolupa la Llei
2/2002, d’Urbanisme. En la seva conseqüència és sotmetrà a informació
pública, i serà objecte d’aprovació pel Ple de l’Ajuntament, si ho considera
convenient, una vegada examinades les al·legacions que en relació a ell
s’hagin pogut formular
En prova de conformitat, una vegada que ha esta llegit per ambdues
parts, ho signen, en document duplicat, juntament amb el Secretari en el
lloc i data senyalat a l’encapçalament.

L´Alcalde
Jordi Noguer i de Palol

FRILLEMENA
Víctor Casassas Llagostera

En dono Fe
La Secretària

Carme Casassas Noguer
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PROPOSTA DE CONVENI URBANÍSTIC

A Sant Gregori, a 3 d’abril de 2009

REUNITS

D’una banda,

El Sr. JORDI NOGUER I DE PALOL, Alcalde-President de l’Ajuntament de Sant
Gregori, actuant en nom i representació de la Corporació, assistit en aquest acte per
la Sra. CARME GUBAU I MENCIÓ, Secretària de la Corporació, que en dóna fe.
En endavant, “L’AJUNTAMENT”.
D’una altra banda,
La Sra. TERESA RUHÍ MOMPIÓ, amb NIF núm. 40.165.472-C, major d’edat, amb
domicili a efecte de notificacions a C/Anselm Clavé, 18, Girona, actuant en el seu
propi nom i interès.
D’una altra banda,
La Sra. ADRIANA CASADEMONT I RUHÍ, amb NIF núm. 40.289.678-A, major d’edat,
amb domicili a efecte de notificacions a Diseminat 8, Sant Julià de Llor, Bonmatí,
actuant en el seu propi nom i interès.
I d’una altra banda,
La Sra. ADRIANA CASADEMONT I RUHÍ actuant així mateix en nom i representació de
la societat mercantil CASADEMONT, S.A., amb C.I.F. A-17014275, amb domicili a
efectes de notificacions al Paratge Constantins, S/N, Sant Julià de Llor, Bonmatí,
inscrita al Registre Mercantil de Girona, al tom 218, foli 193, full GI-4114, en tant que
administradora única de la mateixa de conformitat amb l’escriptura pública de
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cessament i nomenament autoritzada en data 12 de gener de 2009 pel Notari Públic
de Girona el Sr. Ramon Coll Figa, sota el número 35 del seu protocol.
En endavant, la Sra. Teresa Ruhí Mompió, la Sra. Adriana Casademont i Ruhí i
CASADEMONT, S.A., els “PROPIETARIS”
L’AJUNTAMENT i els PROPIETARIS podran denominar-se les “PARTS” o la “PART” quan
faci referència a una d’elles.
Totes les PARTS, reconeixent-se mútuament capacitat legal per a contractar i obligarse en la respectiva qualitat en la què intervenen, i a l’empara del que preveu l’article
88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, per la qual s’aprova el Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú,

MANIFESTEN

I.

Que CASADEMONT, S.A., la Sra. TERESA RUHÍ MOMPIÓ i la Sra. ADRIANA
CASADEMONT I RUHÍ són propietaris de diverses finques ubicades a l’extrem
sud-oest del terme municipal de Sant Gregori que limiten al sud amb el terme
de Sant Julià de Llor-Bonmatí i amb la llera del Riu Ter.

II.

Que, en concret, CASADEMONT, S.A. és propietària d’una finca inscrita en el
Registre de la Propietat al Tom 1.550, Llibre 32 de Sant Gregori, Foli 5, Finca
número 1.473, la referència cadastral de la qual és 17173A009000650000PY.
Sobre aquesta finca hi ha construïda actualment les instal·lacions de la fàbrica
de la societat CASADEMONT, S.A.

III.

Que la Sra. TERESA RUHÍ MOMPIÓ i la Sra. ADRIANA CASADEMONT I RUHÍ són
copropietàries de les següents finques:
a. Finca inscrita en el Registre de la Propietat nº4 de Girona al Tom 1.129,
Llibre 23, Foli 199, Finca número 850, coneguda amb el nom de Camp
Burch.
b. Finca inscrita en el Registre de la Propietat nº 4 de Girona al Tom 783,
Llibre 17 de Sant Gregori, Foli 36, Finca número 257, coneguda amb el
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nom de Llorà Gros. Aquesta finca està constituïda per dues sorts de les
quals només es veu afectada per aquest conveni la primera sort.
La finca 850 i la primera sort de la finca 257 ocupen la major part de la
parcel·la cadastral 17173A009000640000PB.
IV.

Que l’objecte social principal de CASADEMONT, S.A. és la fabricació i venda
d’embotits i productes càrnics. A tal efecte, l’empresa disposa actualment
d’un centre de producció dedicat a fàbrica d’embotits i conserves càrniques,
amb sala d’especejament annexa, a la Ctra. GI-532, punt quilomètric 21,1 de
Riudellots a Sant Martí de Llémena, en el terme municipal de Sant Gregori
(Girona), zona de Constantins, a la finca anteriorment descrita.

V.

Que actualment tant aquesta finca com les altres finques esmentades en el
present Conveni estan classificades com a sòl no urbanitzable rústic pel
planejament general vigent a Sant Gregori.

VI.

Que, en data 10 de desembre de 2008, la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Girona va aprovar inicialment el projecte de Pla Director Urbanístic del
Sistema Urbà de Girona, trobant-se dins del seu àmbit el municipi de Sant
Gregori i, en conseqüència, les finques indicades anteriorment.

VII.

Que per tal de ser més competitiu en el camp on desenvolupen la seva tasca i
de consolidar i ampliar els llocs de treball que depenen d’aquesta indústria,
la qual cosa repercuteix beneficiosament en l’àmbit social no només del
municipi de Sant Gregori sinó també del de la província de Girona i de
Catalunya en general facilitant, llocs de treball propers a una domicilis on
l’oferta d’ocupació és limitada; resulta necessari que l’ordenació urbanística
del sòl en el que s’ubica la fàbrica s’adeqüi a l’ús industrial existent amb visió
de futur, preveient una certa ampliació que permeti la continuïtat, el
desenvolupament i millora de la mateixa.

VIII.

Que,

actualment,

l’AJUNTAMENT

està tramitant el Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal de Sant Gregori (en endavant, el “POUM”), essent la
voluntat de les PARTS facilitar l’ordenació en el mateix i gestió urbanístiques
de les finques indicades mitjançant la signatura del present conveni
urbanístic en els termes que s’exposaran a continuació.
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PACTES

PRIMER.- El POUM que s’elabori i s’aprovi per part de l’Ajuntament de Sant
Gregori inclourà les determinacions del present Conveni respecte de les quals la
PROPIETAT presta la seva conformitat i l’AJUNTAMENT considera que és l’opció més
adequada.
SEGON.- En el POUM, L’AJUNTAMENT delimitarà sobre les finques un àmbit de sòl
urbà no consolidat d’ús industrial, concretament un Polígon d’actuació, de
conformitat amb el plànol que s’adjunta com a Annex 1. Els paràmetres urbanístics
aplicables a aquest àmbit seran els que s’indiquen al quadre que s’adjunta al present
Conveni com Annex 2, de forma que la qualificació que es prevegi en relació a aquest
àmbit haurà de respectar-los.
TERCER.- El POUM preveurà per aquest àmbit un índex d’edificabilitat brut de 0,60
m2/m2.
QUART.- Els terrenys que s’assenyalen com a sistema de parcs i jardins urbans al
plànol que s’adjunta com a Annex 1 es cediran com a tals de forma gratuïta a
l’Ajuntament.
CINQUÈ.- La finca que es classifiqui com a sòl urbà no consolidat d’us industrial,
restarà indivisible, sense que sigui possible la seva segregació. Sobre la mateixa es
desenvoluparà l’activitat industrial, podent ésser complementada per altres activitats
de caràcter complementari o auxiliar.
SISÈ.- Les PARTS acorden que, en tant que la ordenació urbanística proposada dóna
lloc a una parcel·la única i indivisible, la cessió gratuïta dels propietaris a
l’AJUNTAMENT del sòl corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic del sector,
que, donades les circumstàncies s’aplicarà sobre l’increment d’aprofitament, es
substituirà per el seu equivalent econòmic, de conformitat amb l’article 43.3 del
Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
d’Urbanisme de Catalunya. A aquests efectes, els propietaris compensaran a
l’AJUNTAMENT amb una aportació en metàl·lic de VINT-I-TRES MIL SET-CENTS
NORANTA-CINC AMB NORANTA VUIT CÈNTIMS D’EURO (23.795,98€).
SETÈ.- El pagament de la quantitat de VINT-I-TRES MIL SET-CENTS NORANTACINC AMB NORANTA VUIT CÈNTIMS D’EURO (23.795,98€) es farà efectiu a

POUM Sant Gregori I

pàg. 144

l’AJUNTAMENT en el termini de TRES (3) MESOS des de la data de publicació de
l’aprovació definitiva del POUM.
VUITÈ.- En el supòsit que, finalment, l’edificabilitat de l’àmbit prevista en
l’ordenació que s’aprovi definitivament sigui inferior a la indicada en el present
Conveni, els imports corresponents a la cessió de l’aprofitament mig es modificarà en
proporció.
NOVÈ.- Les PARTS es comprometen a realitzar les actuacions que siguin necessàries
i/o convenients per tal de que el contingut del present Conveni es pugui incloure
dins del POUM que sigui finalment vigent i eficaç, incloent les actuacions dirigides a
que el Pla Director Urbanístic del Sistema Urbà de Girona o qualsevol altre
instrument de planejament jeràrquicament superior al POUM ho permeti.
DESÈ.- La Sra. ADRIANA CASADEMONT i la Sra. TERESA RUHÍ es reserven el dret de
transmetre les finques de la seva propietat a CASADEMONT, S.A., als efectes de
facilitar la gestió urbanística del futur sector de sòl urbà no consolidat, subrogant-se
la societat en la posició jurídica de les transmitents en relació al present CONVENI.
ONZÈ.- La tramitació d’aquest conveni s’ajustarà al que disposa l’article 8 i 98 del
Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, que aprova el Text Refós de la Llei
d’Urbanisme de Catalunya, així com als articles 25 i 26 del Decret 305,/2006, de 18 de
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme.
DOTZÈ.- L’eficàcia d’aquest Conveni queda sotmesa a la seva aprovació per part del
Ple de l’AJUNTAMENT de Sant Gregori i a la publicació de l’aprovació definitiva del
POUM per la Comissió d’Urbanisme de Girona en els termes prevists al mateix.
TRETZÈ.- Als efectes del present Conveni, les PARTS senyalen com domicilis per a
notificacions els que figuren a l’encapçalament del mateix. Les notificacions
relacionades amb el present Conveni s’hauran de dur a terme per qualsevol mitjà que
permeti tenir constància de la seva recepció per part de l’interessat, així com de la
data, la identitat i el contingut de la comunicació notificada.
CATORZÈ.- El present conveni té naturalesa administrativa, per la qual cosa
qualsevol divergència que pogués sorgir pel que fa a la seva interpretació,
compliment o incompliment es sotmetrà a la jurisdicció contenciós administrativa.
Totes les divergències que poguessin sorgir entre les PARTS per la interpretació, o
execució del Conveni, es sotmetran al coneixement dels Jutges i Tribunals de la ciutat
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de Girona, als què es sotmeten expressament, amb renúncia així mateix expressa del
seu propi fur si correspongués un altre.
I com a prova de conformitat, les PARTS signen el present Conveni per DUPLICAT i a
un sol efecte, en la data i lloc indicats a l’encapçalament.
L’Alcalde-president
Jordi Noguer i de Palol

Teresa Ruhí i Mompió

Adriana Casademont i Ruhí

En dono fe,
El Secretari de la Corporació
Carme Gubau i Menció
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ANNEX I
PLÀNOL DE DELIMITACIÓ DE L’ÀMBIT
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ANNÈX 2
QUADRE DE PARÀMETRES URBANÍSTICS APLICABLES A L’ÀMBIT

Classificació
Àmbit de sòl urbà no consolidat
Superfície total de l’àmbit
Edificabilitat bruta
Ocupació màxima
Usos permesos
Sistemes
Instrument de gestió
Sistema d’actuació

Sòl Urbà no consolidat
Polígon d’actuació
59.307,23 m2
0,60 m2/m2
60%
Industrial i usos complementaris o
auxiliars
Parcs i jardins urbans: 8.896,08 m2
Reparcel·lació
Compensació

Les superfícies indicades en el present quadre podran ajustar-se com a resultat
d’estudis topogràfics que es puguin realitzar en les finques incloses dins del Polígon
d’actuació.
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PLÀNOLS
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PLÀNOLS
A . PLÀNOLS D’INFORMACIÓ
I.1

Marc Territorial. ................................................................. E: 1/50.000

I2

Xarxa de comunicacions. .................................................. E: 1/10.000

I.3

Altimetria. .......................................................................... E: 1/10.000

I.4

Vegetació i hidrologia. ....................................................... E: 1/10.000

I.5

Cartografia municipal......................................................... E: 1/10.000

I.6

Topogràfic nucli de Sant Gregori. ........................................ E: 1/2.000

I.6.a

Topogràfics veïnats (Barri de l’Esglèsia, Cal Corder, Arbat, Soler i
Patel, Barri del Ginestar i Indústria Ginestar). ..................... E: 1/2.000

I.6.b

Topogràfic veïnats: Cartellà, Sant Medir, Taialà, Grup Planes i les
Cases Noves. ...................................................................... E: 1/2.000

I.6.c

Topogràfic veïnats: Ginestar Vell, Constantins i Casademont.
............................................................................................ E: 1/2.000

I.7.a

Planejament vigent del municipi. ....................................... E: 1/10.000

I.7.b

Planejament vigent del sòl urbà........................................... E: 1/2.000

I.8

Àmbit suspensió de tramitació i llicències. .......................... E: 1/5.000

I.9.a

Serveis: Sanejament ........................................................... E: 1/2.000

I.9.b

Serveis: Xarxa aigua potable............................................... E: 1/5.000

I.9.c

Serveis: Xarxa aigua potable (nucli de Sant Gregori).......... E: 1/2.000

B . PLÀNOLS D’ORDENACIÓ
O.1

Estructura general i règim del sòl ...................................... E: 1/10.000

O.2a

Estructura general i règim del sòl ........................................ E: 1/5.000

O.2b

Estructura general i règim del sòl. ....................................... E: 1/5.000

O.2c

Estructura general i règim del sòl. ....................................... E: 1/5.000

O.2d

Estructura general i règim del sòl. ....................................... E: 1/5.000
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O.2e

Estructura general i règim del sòl. ....................................... E: 1/5.000

O.2f

Estructura general i règim del sòl. ....................................... E: 1/5.000

O.2g

Estructura general i règim del sòl. ....................................... E: 1/5.000

O.2h

Estructura general i règim del sòl. ....................................... E: 1/5.000

O.2i

Estructura general i règim del sòl. ....................................... E: 1/5.000

O.3.1a

Sòl urbà. Nucli de Sant Gregori ........................................... E: 1/1.000

O.3.1b

Sòl urbà. Nucli de Sant Gregori ........................................... E: 1/1.000

O.3.1c

Sòl urbà. Nucli de Sant Gregori ........................................... E: 1/1.000

O.3.1d

Sòl urbà. Nucli de Sant Gregori ........................................... E: 1/1.000

O.3.2

Sòl urbà industrial (La Joeria).............................................. E: 1/1.000

O.3.3

Sòl urbà veïnats (Arbat, Cal Corder, Barri de Ginestar i Industrial
Ginestar).............................................................................. E: 1/1.000

O.3.4

Sòl urbà veïnats (Soler i Patel) ............................................ E: 1/1.000

O.3.5

Sòl urbà veïnats (Taialà) ..................................................... E: 1/1.000

O.3.6

Sòl urbà veïnats (Grup Planes) ........................................... E: 1/1.000

O.3.7

Sòl urbà veïnats (Cartellà, Sant Medir, les Cases Noves, Barri de
l’Església) ............................................................................ E: 1/1.000

O.3.8

Sòl urbà veïnats (Casademont SA, Constantins i Ginestar Vell)
............................................................................................ E: 1/1.000

O.4

Edificis i elements mereixedors de protecció..................... E: 1/10.000

O.5

Servituds aeronàutiques, desenvolupament previsible...... E: 1/25.000
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