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1. DESCRIPTORS I PERFIL DE L’ÀMBIT D’ESTUDI 
 
Sant Julià del Llor i Bonmatí es troba situat a la comarca de la Selva, al nord est de 
Catalunya. El terme municipal ocupa una superfície de 9,7 km2 i limita amb 6 
municipis: Amer, Sant Martí de Llémena, Sant Gregori, Bescanó, Anglès i La Cellera 
de Ter. 
 
Segons dades de l’any 2008, la població al municipi és de 1.225 habitants, amb una 
densitat poblacional de 125,9 (hab/km2). 
 
El municipi es troba aproximadament a 186 metres per sobre el nivell del mar. 
 
Figura 1: Emmarcament geogràfic de Sant Julià del Llor i Bonmatí 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de la cartografia del DMAH 
 
El nucli urbà de Bonmatí està ubicat a l’est del terme municipal, a la vora del riu 
Ter, a la zona més planera i el nucli urbà de Sant Julià del Llor està situat al sud 
oest del terme. Al voltant del nucli s’hi desenvolupa l’activitat agrícola i industrial, i 
a l’extrem nord del terme s’estén la massa boscosa.  
 
Les infraestructures viàries més importants a l’entorn del municipi són la carretera 
N-141 que comunica el municipi amb Girona i la C-63 que comunica amb Olot i 
Santa Coloma de Farners, aquestes vies però, no es troben dins el terme municipal 
de Sant Julià del Llor i Bonmatí. La Gi-532 de la vall de la Llémena si que té part del 
seu traçat dins el municipi. 
 
Sant Julià del Llor i Bonmatí té un clima de 
tipus mediterrani temperat que es 
caracteritza per una estació freda, l'hivern, i 
una de càlida, l'estiu.  
 
El règim de pluges es produeix bàsicament 
durant la primavera, tot i que durant la tardor 
també es detecta un increment de les 
precipitacions. Al llarg dels mesos d’estiu 
(juny - juliol) es produeix un període de 
sequera. 
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Figura 2: Climodiagrama. Any 2003 

Font: Elaboració pròpia a partir del servei 
Meteorològic de Catalunya 



Les temperatures mitjanes anuals oscil·len entre els 9ºC durant l’hivern i els 22ºC a 
l’època més càlida. Els mesos en què es donen les màximes temperatures són el 
juny i l’agost, amb 32,9ºC i 34,8ºC respectivament. I els que representen unes 
temperatures mitjanes mínimes són el gener i el febrer, amb 6,2ºC i 5,4ºC sota 
zero, respectivament. 
 
La humitat relativa mitjana que presenta el municipi és relativament elevada al 
llarg de l’any, amb uns valors d’entre el 70 i 80% durant els períodes més freds 
(tardor i hivern).  
 
El vent és un altre factor que condiciona la climatologia de Sant Julià del Llor i 
Bonmatí, la mitjana mensual de la velocitat del vent va disminuint, des del gener 
amb el valor més elevat (2,3 m/s), al desembre (1,2 m/s). Les direccions 
dominants del vent són SE i NO. 
 
La comarca de la Selva pertany a l’anomenat Sistema Mediterrani, el conjunt 
muntanyós que es troba situat paral·lel a la costa. En tot el terme municipal 
d’Anglès afloren materials de dues eres geològiques diferents: Cenozoics i 
Paleozoics. Aquests darrers es troben intruïts per diversos tipus de roques ígnies. 
 
A Sant Julià del Llor i Bonmatí hi abunden materials del cenozoic que pertanyen al 
quaternari. Aquests materials son més recents, sobretot de dipòsits d’acumulació 
de materials detrítics, procedents de les serralades més immediates i que es troben 
reomplint les valls i, especialment, la plana selvatana. A Sant Julià del Llor i 
Bonmatí hi destaca la presència de graves, argiles i llims, ubicats majoritàriament 
al sud del terme municipal. Per altra banda, els materials paleozoics fan referència 
a materials metamòrfics i ignis. Els més abundants són les fil·lites pigallades 
presents a la major part del territori, els esquists, marbres i leucogranti. I es troben 
intruïdes per diversos tipus de roques ígnies com el pòrfir granític.  
 
Sant Julià del Llor i Bonmatí es troba dins de la unitat geomorfològica del Sistema 
Mediterrani, dins de la Serralada Prelitoral, en el massís de les Guilleries. El massís 
es caracteritza per dos blocs, separats per fractures en direcció nordoest-sudoest. 
 
La major part del territori de Sant Julià del Llor i Bonmatí correspon al tipus 
Haplumbrept que forma part de l’ordre Inceptisòl, un sòl amb la mínima 
representació de desenvolupament d’horitzons. Es caracteritza per tenir un o més 
horitzons en els quals els materials minerals com carbonats han estat alterats o 
remoguts però no acumulats fins a un grau significatiu. Es localitzen en zones amb 
pendents abruptes, zones geomorfològicament recents o amb materials resistents. 
La vessant occidental del terme municipal està format pel sòl que pertany al tipus 
Ustorthent, que pertanyen a l’ordre Entisòl. Els sòls de tipus Ustorthent són molt 
poc evolucionats, amb unes propietats que venen molt determinades pels materials 
originals (veure apartat de Geologia). Es localitzen sobre dipòsits recents naturals o 
antròpics (per exemple a les planes fluvials i zones de ribera). Són de textura del 
sòl i del subsòl sorrenca a argilosa, amb colors que van del fosc al bru i de 
profunditats de molt superficials a molt profunds. El seu perfil és de tipus AC, que 
significa que trobem la capa orgànica directament a sobre dels materials originals o 
roca mare. Els motius pels quals no s’han desenvolupat poden ser el clima, l’erosió, 
que hi ha massa aport de materials o bé la sobreexplotació del sòl. 
 
El municipi de Sant Julià del Llor i Bonmatí pertany a la conca hidrogràfica del Ter. 
El riu Ter i el canal d’en Mates limiten el terme municipal pel sud, la riera de Sant 
Climent per l’est i travessant el municipi de nord oest a sud oest, el Torrent de la 
Cànova. 
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Al terme es localitza la massa d’aigua subterrània del Montseny-Guilleries, amb 
una extensió total de 614 km2, dels quals afloren 547 km2. La massa està limitada 
geogràficament per la Serralada Prelitoral Catalana, limitada al sud i a l’oest per 
l’aqüífer al·luvial de la Tordera, a l’est per la riera de Santa Coloma i la riera d’Osor, 
al nord pel Ter i al nord-oest per la riera Major. Comprèn majoritàriament tot el 
massís del Montseny i les Guilleries, d’on rep la denominació. 
 
La litologia dominant són els granits del paleozoic i les característiques hidràuliques 
dominants són aqüífers lliures i confinats amb predomini dels lliures, amb una 
circulació dominant de tipus porós. La tipologia predominant de relació superficial 
són els cursos, predominantment, afluents i sense zones humides dependents. 
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2. RESUM DIVULGATIU DE LA MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

 

1. ANÀLISIS DEL TERRITORI 

 L’ús del sòl predominant és el forestal 
 
- El municipi de Sant Julià del Llor i Bonmatí es caracteritza pel seu caràcter 

forestal. 
 
- Els usos del sòl principals del municipi són: 

- Forestal (85,3%): Representat per boscos d’aciculifolis (24,98%), boscos  
d’esclerofil·les (26,19%), boscos de caducifolis (16,44%) i bosquines i prats 
(7,55%). 

- Agrícola (10,8%): Ha patit experimentat un augment del 18,3%, 
principalment donat pels conreus de secà, tant herbacis com fruiters. 

- Urbà (3,5%): Inclou la superfície urbanitzada i les zones industrials i el 
comerç. El creixement del sòl urbà es concentra en l’augment de les 
urbanitzacions i de les zones industrials. 

 
- La zona del terme municipal amb una morfologia acusa, amb pendents 

superiors al 20% és el nord, coincidint amb la muntanya de Sant Roc. Les 
àrees agrícoles coincideixen amb les zones amb menor pendent, al voltant del 
nucli urbà i properes al riu Ter, majoritàriament al sud. 

 
- En general, tot el terme municipal de Sant Julià del Llor i Bonmatí no presenten 

zones amb pendents molt elevades. 
 
 Planejament que afecta al municipi de Sant Julià del Llor i Bonmatí 
 

- Pla Territorial General de Catalunya (1995) 
- Plans Territorials Parcial de les comarques gironines (aprovació inicial) 
- Normes Subsidiàries (2002) 

 
 Revisió de les Normes Subsidiàries de Sant Julià del Llor i Bonmatí 
 
L’actual planejament vigent del municipi de Sant Julià del Llor i Bonmatí està basat 
en les Normes Subsidiàries publicades el juny del 2002 i totes les posteriors 
modificacions puntuals, revisions i planejaments derivats. 
 
En els 7 anys de vigència d’aquest planejament s’han realitzat diverses 
modificacions que han permès adequar la normativa a les necessitats del municipi. 
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Les Normes Subsidiàries de Sant Julià del Llor i Bonmatí, instrument 
d’ordenació integral del territori 
 
Els objectius prioritaris de les NNSS de Sant Julià del Llor i Bonmatí són: 
 
- Potenciar el nucli de Bonmatí com a centre de l’activitat econòmica i 

administrativa del municipi. Es proposa que el nou creixement no sigui dispers, 
sinó com una continuació del teixit actual, que possibiliti l’enllaç entre les 
actuals trames urbanes i les noves i consolidar el nucli de Sant Julià com a 
zona residencial, preveient la possibilitat d’un cert creixement, recolzat en 
l’actual xarxa viària, i en contacte amb el paisatge natural de l’entorn, amb uns 
límits que resolguin les entregues amb l’espai no urbà i tinguin poc impacte 
amb el medi. 

- Recuperació de les Ribes del Ter i el seu patrimoni natural, amb finalitats que 
permetin el respecte al medi ambient. 

- Previsió d’un Catàleg i d’unes Normes Reguladores dels elements d’interès a 
protegir pel seu caràcter històric, arqueològic, artístic, arquitectònic, 
paisatgístic i ambiental. 

 
 Sant Julià del Llor i Bonmatí compta amb elements patrimonials d’interès 
 
- Elements inclosos a l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya 

- Ajuntament 
- Antic molí de Sant Julià del Llor 
- Colònia Bonmatí 
- La Rovira 
- Molí de Llor 
- Pont Vell 
 

- Elements inclosos a l’Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya 
- La Cavorca 
- Els Dipòsits 
- La Gorga Blava 
- El Pla de Bonmatí 
 

 Gran diversitat de rutes que passen per Sant Julià del Llor i Bonmatí 
 
Pel municipi de Sant Julià del Llor i Bonmatí les principals tipologies de camins que 
s’hi poden trobar són senders de gran recorregut (GR), camins de l’aigua, camins 
ramaders, rutes BTT i senders de menor importància de recorregut a peu. 
 
Prop del municipi també hi passa una de les principals vies verdes del Principat: la 
ruta del carrilet que uneix Girona amb Olot, connectant els municipis de Bescanó, 
Vilanna, Anglès, La Cellera de Ter, Amer, Les Planes d’Hostoles, Sant Esteve d’en 
Bas i Les Preses. 
 

 

12 Resum divulgatiu de la memòria descriptiva 
 

 



 

2. BIODIVERSITAT I PAISATGE 

 El 97% dels usos del sòl de Sant Julià del Llor i Bonmatí són boscos 
densos 
 
Usos del sòl: 
 

TIPUS DE SÒL 
ÀREA 

2002 (Ha) 
Aigua continental 3,8 

Bosc d'aciculifolis 271,3 

Bosc de caduficolis 178,6 

Bosc d'escleròfil·les 393,1 

Bosquines i prats 82 

Conreus herbacis de regadiu 13,4 

Conreus herbacis de secà 79,6 

Fruiters de regadiu 0 

Fruiters de secà 24,6 

Nuclis urbans 0 
Sòl amb vegetació escassa o 
nul·la 

1,7 

Urbanitzacions 19,7 

Zones industrials i comercials 18,3 

TOTAL 1086,1 

Font: ICC. 
 

 
Espècies vegetals més significatives 
- Espais forestals: La comunitat més 

nombrosa són les suredes amb una 
ocupació del 48,8% del total del 
territori. 

- Espais agrícoles: L’espècie vegetal 
més important és el conreu herbaci 
extensiu de secà amb 87,94 Ha 
(equivalent al 7,97%). 

- Zones humides i bosc de ribera: A 
Sant Julià del Llor i Bonmatí no hi ha 
presència de bosc de ribera. 

 
Fauna 
La fauna que hi ha al municipi és típica 
de la mediterrània. En general, es 
poden trobar espècies comuns a les 
comarques gironines. 
 
I també hi ha espècies de fauna 
d’estricte protecció que es troben dins 
del PEIN de les Guilleries. 

 Els Espais d’Interès Natural a l’entorn de Sant Julià del Llor i Bonmatí 
 
Els Espais d’Interès Natural inclosos al 
municipi: 
- Xarxa Natura 2000, Les Riberes del 

Baix Ter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Font: ICC 

 
Els Hàbitats d’Interès Comunitari 
inclosos al municipi amb major 
representativitat són les suredes, 
seguits de les pinedes mediterrànies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Font ICC 
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3. RISCOS AMBIENTALS 
 

Sant Julià del Llor i Bonmatí amb un grau de dany moderat en cas de 
terratrèmols 
 
- El municipi de Sant Julià del Llor i Bonmatí es localitza a la zona 4, segons la 
zonificació sismotectònica 
- La intensitat sísmica és igual o superior a VII en l’escala MSK, amb un període de 
500 anys 
 
Per tant, tenint en compte el grau de perillositat i de vulnerabilitat del municipi 
davant dels episodis sísmics, es pot considerar que el municipi de Sant Julià del 
Llor i Bonmatí es troba dins d’una zona de risc sísmic elevat, pel que fa al context 
català. 
 
 

Risc baix d’inundació al municipi a Sant Julià del Llor i Bonmatí 
 
Les zones amb més risc d’inundació són els marges del Ter, que limiten el terme 
municipal, i són zones d’horta i camps de conreu. Per altra banda, segons dades 
del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, el municipi de Sant Julià 
del Llor i Bonmatí està catalogat com a municipis amb risc baix d’inundacions.  
 
 

Risc geològic i d’erosió 
 
El risc geològic més important del terme municipal de Sant Julià del Llor i Bonmatí 
és el moviment de vessants, principalment al nord on hi ha la continuació de la 
Muntanya de Sant Roc, ja que és una de les zones amb els pendents més acusats, 
superiors al 20% de desnivell. 
 
L’erosió del sòl a les àrees amb pendents més suaus es dóna a les zones properes 
a la riba del riu Ter i a les diferents rieres, on poden tenir lloc períodes d’avinguda. 
 
 

Risc d’incendi forestal a Sant Julià del Llor i Bonmatí 
 
El municipi de Sant Julià del Llor i Bonmatí no està catalogat com a municipi d’Alt 
Risc d’incendi però sí que té un cert grau de ris forestal donada l’elevada ocupació 
que representen els boscos (86%) sobre la superfície del terme municipal i la zona 
de clima on es localitza. 
 
 

Pla de Protecció Civil Municipal i Plans d’Emergència de Sant Julià del Llor 
i Bonmatí 
 
El municipi de Sant Julià del Llor i Bonmatí disposa de: 

- El Pla de Protecció Civil Municipal de Sant Julià del Llor i Bonmatí (PPCM), 
aprovat pel ple el 8 de juny de 2008 i elaborat a partir d’un conveni entre 
l’Ajuntament i la Universitat de Girona. 

- El Pla Especial d’Emergències per Incendis Forestals (INFOCAT) 
- El Pla Especial d’Emergències per Inundacions (INUCANT) 
- El Pla Especial d’Emergències per Nevades (NEUCAT) 
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4. MOBILITAT 

Creació d’un nou corredor viari 
Les previsions del futur vial supramuncipial que ha de millorar la mobilitat del Ter-
Brugent amb Girona permetrà als habitants del municipi reduir el temps dels 
desplaçaments i les condicions d’aquests. 

St. Julià del Llor i Bonmatí és un municipi importador de desplaçaments 
 
 
 
 

Intensitat de trànsit molt elevada a la N-141 
Encara que la carretera N-141 no formi part del terme municipal de St. Julià del Llor 
i Bonmatí, és la via de comunicació principal del municipi. Aquesta presenta unes 
dades d’intensitat de vehicles molt elevades. 
 
 

Codi i punt 

Recorregut 
dins del terme 
municipal 
(km) 

IMD 
% 
pesants 

Any 
aforament 

N-141 (d’Anglès a Bescanó) 
(Pk 102,0)  

2,2  9.394  5,49  2005  

 
 
El percentatge de circulació de vehicles pesants per la via és important, fet que 
complica la mobilització per la via i augmenta les emissions alliberades. Dins el 
terme municipal existeixen altres carreteres, però la intensitat presentada per 
aquestes no és molt remarcable. 
 
Perseguint la millora d’aquesta carretera s’ha creat l’associació ciutadana de La 
Carretera de la Vergonya. Aquesta plataforma busca com a objectiu la pressió i la 
divulgació d’informació per a la immediata construcció del nou vial de 
comunicacions que ha de substituir la N-141. 

Desplaçaments intermunicipals de St. Julià del Llor i Bonmatí, 2001 

Font: IDESCAT 

Font: Departament de Política Territorial i Obres Públiques (Pla d’Aforaments 2005) 

Intensitat mitjana diària, 2001 
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Ús elevat del transport privat per als desplaçaments 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La utilització del transport individual és molt elevada al municipi de St. Julià del Llor 
i Bonmatí, aquest fet pot ser degut a la falta d’una parada del transport col·lectiu al 
nucli urbà. Els desplaçaments realitzats solen ser a distàncies curtes. 

Augment de la quantitat de vehicles al municipi 
 
Distribució de la tipologia de vehicles a 
Sant Julià del Llor i Bonmatí (2007): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Índex de motorització al municipi: 
 
 

Problemàtica en el transport públic 
 
St. Julià del Llor i Bonmatí no compta amb parada de transport públic en el 
municipi. Per a agafar aquest servei la població s’ha de traslladar a les parades de 
municipis de l’entorn. Aquest fet sumat al fet de que tant al nucli de St. Julià del 
Llor com a Bonmatí existeixen parades amb marquesines per al transport escolar 
genera un malestar amb el transport públic col·lectiu. 
 
El municipi de St. Julià del Llor i Bonmatí es troba prop del traçat de la Via Verda al 
tram Ruta del Carrilet I, d’Olot a Girona. Aquesta via que no permet la mobilitat 
motoritzada és molt utilitzada per la població per a passejades tant amb bicicleta 
com a peu. 

Mitjana de transports utilitzats per als  
desplaçaments intermuniciplas, 2001 

individual
95%
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1%altres
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Font: IDESCAT 

Temps destinats per als  
desplaçaments totals, 2001 
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5. BALANÇ DE L’AIGUA 

 
La xarxa d’abastament i distribució satisfà la demanda de la població 
- Captació:  La totalitat de les aigües d’abastament provenen de captacions 

municipals subterrànies. 
- Potabilització: Injecció de clor gasós abans d’entrar al dipòsit 

d’emmagatzematge. 
- Emmagatzematge: 

- St. Julià del Llor: Emmagatzematge en dipòsit municipal de 120m3 
- Bonmatí: Emmagatzematge en dipòsits municipals de 120 i 130m3 

- Distribució: 
- La xarxa de distribució és força nova i s’estructura en anells per equilibrar 

la pressió de subministrament i facilitar les actuacions de manteniment 
garantint el subministrament. Les canonades són majoritàriament de 
polipropilè, tot i que encara existeixen algunes conduccions de fibrociment.. 

- Entitat de Gestió: Ajuntament de St. Julià del Llor i Bonmatí. 
 
L’Ajuntament com a gestora de la distribució de l’aigua 
 Xarxa: 

- L’Ajuntament de St. Julià del Llor té  
establerta una tarifa segregada per 
als diferents usos de l’aigua, una per 
a ús domèstic i una altra per a ús 
industrial. 

- El consum d’aigua domèstica ha 
augmentat de manera proporcional a 
l’augment de la població i es realitza 
totalment a través de la xarxa 
d’abastament. 

- Segons les dades de l’Ajuntament, el 
consum d’aigua de xarxa per a ús 
domèstic i comercial durant l’any 
2008 ha estat de 57.605 m3. Tenint 
en compte la població de St. Julià del 
Llor i Bonmatí, s’obté un consum de 
129 litres/habitant i dia. 

 
 Fonts pròpies: 

- El 48% de l’aigua captada de fonts pròpies és per a ús industrial. 
- L’ús agrícola i ramader de l’aigua prové de fonts pròpies. 
- Al municipi trobem indústries que disposen de permís de captació d’aigües 

subterrànies, amb un volum de captació de 126.685 m3/any. El 96,8% 
d’aquest volum correspon al sector tèxtil.   

Font: Agència Catalana de l’Aigua 
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Depuració de les aigües pendents de millora 
 La xarxa de sanejament municipal és de tipus unitària, pel que no separa les 

aigües pluvials i residuals. 
 Gairebé tots els habitatges es troben connectats a la xarxa de sanejament 

d’aigües residuals, moltes de les activitats industrials i els equipaments 
municipals es troben connectats també a la xarxa pública de sanejament. 

 El municipi de Sant Julià del Llor i Bonmatí no disposa d’estació depuradora 
d’aigües residuals (EDAR). Actualment les aigües residuals del municipi 
s’aboquen al riu. 

 El Pla de Sanejament d’Aigües Residuals Urbanes (PSARU) té previst la 
construcció de les EDAR de Sant Julià del Llor i Bonmatí i els seus respectius 
col·lectors. 
 

6. CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA 

 Bona qualitat de l’aire 

- Segons l’Índex Català de la Qualitat de l’Aire (ICQA) Sant Julià del Llor i 
Bonmatí mostra una qualitat  excel·lent. 

- La vulnerabilitat, entesa com un risc d’exposició de la població als 
contaminants atmosfèrics, és molt baixa per a partícules (PST), CO i SO2. 

 Les emissions de GEH són les que contribueixen al canvi climàtic 
L’emissió de gasos d’efecte hivernacle (GEH) incideixen sobre l’escalfament global 
de la Terra. 
Emissions GEH totals (2007): 9.172,85 Tn CO2eq. 
 
El sector que més emissions GEH generen és el transport. La font que més 
emissions genera són els combustibles líquids: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les emissions generades per habitant són de 7,68 t CO2eq/hab. És un valor baix 
dels municipis del Ter-Brugent. 
 

primari; 
619,68

industrial; 
613,87

transport; 
6.233,24

domèstic; 
990,86

serveis; 
715,20

Electricitat; 
1.860,45

GLP; 162,63

Combustibles 
líquids; 

7.149,78

Emissions TCO2eq per sectors  Emissions TCO2eq per fonts 

Font: Elaboració pròpia Font: Elaboració pròpia 



7. SOROLL 

St. Julià del Llor i Bonmatí no disposa de normativa reguladora acústica 
El municipi de St. Julià del Llor i Bonmatí no disposa de cap estudi d’acústica del 
municipi. Tampoc consta que hi hagi cap ordenança governativa que reguli els 
aspectes acústics.  
 
El municipi de St. Julià del Llor i Bonmatí disposa del Mapa de Capacitat Acústica 
proposat pel Departament de Medi Ambient i Habitatge. Aquest es troba en fase 
d’aprovació per part de l’Ajuntament. 
 

No hi ha existència de queixes de soroll 
En tot el municipi no s’han detectat problemes de contaminació acústica, ja que les 
úniques fonts generadores d’aquesta contaminació es troben a una distància dels 
nuclis de població. Les indústries es troben situades a la zona poligonal industrial a 
l’est del nucli de Bonmatí i la carretera N-141 passa per l’altre costat del riu Ter i la 
distància provoca que la sonoritat es dissipi. 

Mapa de Sensibilitat Acústica del municipi de Sant Julià del Llor i Bonmatí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge 
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8. RESIDUS 

Augment dels residus generats 
 
Evolució de la generació de residus municipals a Sant Julià del Llor: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Les dades del 2004 no estan disponibles des de l’Agència de Residus de 
Catalunya 
 
Evolució de la generació del rebuig: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Evolució de la generació de la fracció 
segregable:   

Gran proporció de residus industrial especials 
 

- En data del 2005 hi ha un total de 10 activitats donades d’alta com a 
productors de residus. 

- El municipi de Sant Julià del Llor i Bonmatí concentra l’1,7% dels 
productors de residus industrials de la Selva. La gran quantitat de residus 
industrials generats en data del 2005 són de caràcter especial (77,2%). 

- Tot i la elevada proporció de residus industrials especials, el 87,3% del 
total de residus industrials rep una valorització posterior. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Font: Agència Catalana de Residus 

Font: Agència Catalana de Residus 
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El Balanç dels Residus i la intervenció dels diferents gestors en el 
tractament dels residus a St. Julià del Llor i Bonmatí 
 

 Balanç de residus municipals: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Balanç de residus industrials (2004): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Font: Agència Catalana de Residus 
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 Balanç de residus ramaders: 
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9. ESTRUCTURA ENERGÈTICA 

 Sant Julià del Llor i Bonmatí compta amb estructures de generació 
elèctrica 
- Línies elèctriques: 

- 132 kV: passa per l’extrem SE del municipi, fora del terme municipal 
- 110 kV: passa pel SO també per fora del terme  

- Centrals hidroelèctrques: Central hidràulica de 669 kW. 
- Xarxa de gas canalitzat: no n’hi ha. 
- Gasos liquats de petroli: hi ha subministrament de gas propà pels habitatges 

del municipi gràcies a dos dipòsits i a una xarxa de distribució.  
- Combustibles líquids: la més propera és l’estació CEPSA d’Anglès. 
- Telefonia mòbil: hi ha una antena de telefonia mòbil. 
 Consums energètics variables en els darrers anys 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evolució del consum de GLP Evolució del consum elèctric per 
sectors 

1.381,07 1.439,47 1.594,19 1.743,60 1.858,27

1.635,51
1.070,91 1.032,41 1.022,84

1.273,77

1.429,98
1.732,70 1.224,56 1.039,85

1.067,62

0

500

1.000
1.500

2.000

2.500

3.000

3.500
4.000

4.500

5.000

2003 2004 2005 2006 2007

M
W

h

Domèstic Terciari i transport Industrial i Energètic 84,63

80,03
81,07 80,95 80,91

78,26

74,43

68

70

72

74

76

78

80

82

84

86

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

T
o
n
e
s

Font: ICAEN Font: ICAEN 

Evolució del consum de CL per sectors 

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

2003 2004 2005 2006 2007

T
o
n
e
s

Domèstic Primari Industrial Serveis Transport

Font: ICAEN 

 
 

 
Resum divulgatiu de la memòria descriptiva 23 

 



 
El major consum d’energia correspon als combustibles líquids pel 
transport 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manca de gestió energètica municipal 
- Manca un control dels consums energètics de l’enllumenat i dels equipaments 

municipals. 
- Sant Julià del Llor i Bonmatí té un flux lumínic de 1.000 a 5.000 klm, un valor 

baix dels municipis del Ter Brugent. 
 
Bones iniciatives d’eficiència energètica amb l’enllumenat públic 
- Ús energies renovables: No hi ha instal·lacions d’energies renovables al 

municipi. 
- Mesures d’eficiència energètica: s’han dut a terme iniciatives per part de 

l’Ajuntament com a mesures d’eficiència energètica en l’enllumenat públic. 

Transport
72%

Industrial
6%

Serveis
6%

Domèstic
9%

Primari
7%

CL
84%

Electricitat
13%

GLP
3%

Font: ICAEN Font: ICAEN 
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10. ASPECTES ECONÒMICS 

Sector serveis és el sector amb més activitats econòmiques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cal dir però, que encara que el sector serveis sigui el dominant la proporció 
d’activitats com la indústria i la construcció són més elevats que la mitjana. 

Taxa d’atur històricament decreixent i amb tendència recent a l’augment 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre d’establiments, d’empreses i professionals per sectors d’activitat 
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El sector industrial dominat per a l’edició de mobles i el tèxtil (2002) 
 
 

Les activitats industrials es concentren en 
els polígons industrials situats a la part 
sud i nord del nucli de Bonmatí. De les 
activitats industrials presents al municipi, 
es troba una dominància de l’activitat 
industrial relacionada amb el moble i el 
tèxtil. 

 
 
 
L’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí disposa d’un llistat dels establiments 
industrials que s’han adaptat a la llei 3/1998, de 27 de febrer, d’Intervenció Integral de 
l’Administració Ambiental. 

Sector primari amb un pes específic molt reduït 
 

 
El sector agrari ha sofert una pèrdua molt gran de diversificació de conreus. Aquest fet 
lligat a un manteniment de les superfícies agràries dona com a resultat una 
homogeneïtzació de l’agricultura. 

 amb ramaderia 
sense 

ramaderia amb SAU 
amb altres 

terres 
Any explot. ha explot. ha explot. ha explot. ha 

1999 2 96 12 562 7 85 13 573 
1989 10 121 28 422 31 99 31 444 
1982 - - - - - - - - 

 
 
 

Les explotacions ramaderes han vist reduït 
el seu nombre amb el temps. Això no 
implica que disminueixi també el nombre de 
caps de bestiar. S’ha produït una 
especialització en la ramaderia de l’aviram i 
el porcí. 

 

Explotació dels boscos: 
- La coberta forestal ocupa el 79,27% de la superfície total del municipi de Sant 

Julià del Llor i Bonmatí. 
- Un total de 11 finques fan aprofitament forestal. 
- Una finca realitza un aprofitament del suro. 
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El sector serveis és l’activitat econòmica més nombrosa del municipi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’hosteleria és un sector amb una baixa presència al municipi de Sant Julià del Llor i 
Bonmatí. En total hi ha una casa de turisme rural amb una capacitat total per a 9 
places. 
 
La restauració té una presència més important dintre el sector dels serveis, ja que 
compta amb un total de 4 establiments dedicats a aquest servei. 
 

Establiments d’empreses de comerç 
al detall (2002) 
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11. ASPECTES SOCIALS 

Població creixent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Predomini de l’habitatge unifamiliar per compra 
 
- El 83% de l’habitatge és unifamiliar i el 67% dels habitatges han estat ja 

pagats. El percentatge de lloguer és del 8%. 
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Xarxa de Serveis Socials i Sanitaris bona amb alguna problemàtica 
Serveis sanitaris 

- Consultori mèdic  
Serveis socials (conveni de col·laboració amb CC la Selva) 

- Serveis Bàsics d’Atenció Primària (SSAP) 
- Servei d’Ajuda a Domicili (SAD) 
- Servei de Teleassistència 
- Consell Consultiu de la Gent Gran 
- Servei d’Atenció i Informació a les Dones 

Problemàtiques social detectades 
Durant el 2008 s’han duplicat els casos d’Ajuda Domiciliària però les hores de 
prestació d’ajuts a la dependència són les més baixes de la comarca. 

Oferta educativa curta 
Ensenyament reglat 

- CEIP Sant Jordi 
 

Ensenyament no reglat 
- El municipi compta amb diverses 

entitats que realitzen formació 
no formal (activitats 
extraescolars, etc.). 

 
Educació ambiental 
El CEIP Sant Jordi, a través dels programa d’educació ambiental “Tallers 
ambientals” va realitzar un taller de reciclatge durant el curs 2007-2008. 
Un cop fetes les enquestes a la població, s’ha evidenciat una necessitat dels 
habitants cap a la construcció d’una Escola Bressol municipal i d’una escola 
d’educació primària. 

Gran nombre d’entitats i oferta d’esdeveniments culturals 
Entitats: hi ha un total de 13 entitats 
que desenvolupen diferents activitats, 
bàsicament les activitats són lúdiques i 
culturals. 
Oferta cultural: hi ha una bona varietat 
en l’oferta d’activitats festives. 
Participació ciutadana: El municipi de 
Sant Julià del Llor no disposa del 
mecanisme per a la realització de cap 
procés de participació ciutadana. Fins a 
les jornades de participació organitzades 
per a la redacció de l’Agenda 21 local, no 
s’havien realitzat cap jornada de 
participació ciutadana. Cal a dir que 
l’Ajuntament té a disposició dels 
ciutadans un formulari (tant en paper 
com via web) per a la involucració en les 
decisions del municipi. 

Equipaments municipals 
 Esportius 

- Camp de futbol 
 Socio-culturals 

- Centre cívic Bonmatí 
- Esplai de Sant Julià del Llor 
- Local d’entitats 
- Consultori mèdic 
- Envelat Bonmatí 

Seguretat ciutadana derivada a agents externs 
 Àrea Bàsica de Protecció de la Selva Interior: Mossos d’Esquadra a Santa 

Coloma de Farners 
 Àrea Bàsica Policial: comissaria del municipi 
 Jutjat de Pau 

St. Julià del Llor i Bonmatí no compta amb servei de policia local i les competències 
en seguretat viària estan transferides als Mossos d’Esquadra a Santa Coloma de 
Farners. 
 Des de l’Ajuntament s’ha notificat a la Secretaria de Seguretat de la Generalitat 

de Catalunya la falta d’efectius. 
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Ordenança ambiental al municipi inexistent però iniciativa ambiental 
 No es disposa de cap ordenança en matèria de medi ambient ni de protocol 

amb criteris ambientals. 
 Malgrat no tenir cap ordenança al respecte, s’han realitzat algunes actuacions 

utilitzant criteris de sostenibilitat: 
- Sistema de recirculació d’aigua destinada al reg de la gespa artificial del 

camp de futbol 
- Control de l’enllumenat públic i estalvi energètic aplicant mesures de 

l’apagat parcial de l’enllumenat. 
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3. CRITERIS GENERALS I REFERÈNCIES CONSIDERATS 
 
 
El principal objectiu de l’Agenda 21 Local de Sant Julià del Llor i Bonmatí és garantir 
un desenvolupament sostenible del municipi, per aquest motiu s’han establerts els 
següents criteris generals: 
 
 
1. L’ocupació del territori 
 
Una ocupació dispersa del territori té un gran impacte ambiental degut a un elevat 
consum de recursos naturals, una reducció dels espais agraris o forestals, un 
malbaratament energètic i una elevada demanda de mobilitat, infraestructures i 
serveis. Per aquest motiu, cal un desenvolupament urbà compacte que prioritzi les 
àrees interiors i sigui prudent en l’ocupació d’espais perifèrics que afavoreixin 
l’augment de la fragmentació a partir de la creació de noves urbanitzacions o nuclis 
disseminats.  
 
En aquest aspecte de l’ocupació territorial, també cal tenir en compte l’ordenació 
dels polígons industrials per tal d’assolir una gestió més sostenible a partir de la 
minimització del consum de recursos, generació de residus i abocaments d’aigües 
residuals.  
 
 
2. L’estalvi i reutilització de l’aigua i la qualitat de l’aigua 
 
El consum d’aigua desmesurat i la impermeabilització del territori pot afectar a la 
recàrrega dels aqüífers, afavorir la contaminació per nitrats procedents de 
l’agricultura i comprometre els recursos hídrics en un futur immediat. Per aquest 
motiu cal implantar mesures per a l’estalvi de l’aigua, de reutilització del recurs per 
tal d’optimitzar el seu ús, millorar les condicions de la xarxa de subministrament 
d’aigua potable i sistemes de sanejament juntament amb el control dels 
abocaments que produeixen alteracions en la qualitat de l’aigua. 
 
 
3. Els efectes sobre la qualitat de l’aire i el canvi climàtic i la contaminació 
acústica, lumínica i electromagnètica  
 
El fort consum de combustibles fòssils, estimulat pel creixement econòmic i 
demogràfic i la deforestació han implicat un augment de la temperatura de la terra, 
anomenant-se canvi climàtic. Des dels municipis cal actuar per tal de reduir les 
emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH). 
 
La reducció de la contaminació acústica, lumínica i electromagnètica és bàsica per a 
millorar la qualitat de vida de les persones i garantir un desenvolupament 
sostenible. 
 
4. La mobilitat sostenible 
 
El trànsit és el principal consumidor d’energia i la principal font de contaminació 
atmosfèrica i acústica. Cal doncs preveure una mobilitat que tingui en compte altres 
modes de transport més sostenibles i més respectuosos amb el medi ambient que 
el vehicle privat, tornant els pobles al vianant. 
 
 
5. El reciclatge i la reutilització dels residus  
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El creixement econòmic ha comportat un augment del consum de productes i 
també un augment de generació de residus. Cal minimitzar la generació de residus, 
separar les fraccions dels residus en el seu origen, potenciar el seu reciclatge i l’ús 
de materials reciclats. 
 
 
6. La biodiversitat, els elements d’interès natural i el paisatge 
 
Cal la protecció del patrimoni natural, cultural i històric per tal de preservar la 
identitat del municipi i conservar els valors patrimonials. Per tant, és important 
l’aplicació de mesures de conservació i restauració del patrimoni cultural i històric 
juntament amb la protecció del patrimoni natural amb l’objectiu de mantenir 
l’equilibri ecològic i els espais d’interès connector mitjançant la minimització dels 
impactes antròpics (disminució de la qualitat de l’aigua i l’aire, alteracions del 
paisatge, barreres físiques, ...). 
 
Respecte als espais lliures, cal destacar la necessitat de conservació de l’activitat 
agroramadera de qualitat juntament amb la gestió forestal amb l’objectiu de 
mantenir el mosaic agroforestal que afavoreix el manteniment de la biodiversitat, la 
qualitat paisatgística i la regulació dels processos ecològics en general. 
 
 
7. Garantir la qualitat de vida de tots els habitants 
 
Totes aquestes mesures cal introduir-les en la gestió municipal per tal de garantir 
un desenvolupament sostenible. Cal donar a conèixer la història, els costums els 
elements d’interès, etc. per tal de potenciar la cohesió social dels habitants i de les 
persones vingudes de fora. Així mateix, cal potenciar l’economia dels diferents 
sectors per tal de garantir un model socieoconòmic divers. 
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Els criteris específics es llisten a continuació: 
 
1. L’ocupació del territori 
 
- Minimitzar l’ús del sòl 
- Evitar l’ocupació innecessària del sòl per a usos urbans i infrastructures 

vinculades a aquests usos 
- Assignar els usos del sòl sense sobrepassar la capacitat d’acollida del territori 
- Contribuir a la mobilitat sostenible en el municipi mitjançant la planificació 

integrada dels usos del sòl i de la mobilitat 
- Ordenar adequadament la globalitat del sòl no urbanitzat, bo i mantenir-se o 

recuperar-ne l’estructuració orgànica 
 
 
2. L’estalvi i reutilització de l’aigua i la qualitat de l’aigua 
 
- Garantir el subministrament d’aigua, racionalitzar el consum d’aigua i garantir la 

depuració de les aigües residuals  
- Prevenir els riscos hidrològics 
- Protegir els recursos hídrics i minimitzar el consum d’aigua derivat del 

planejament 
- Fomentar l’estalvi i la reutilització de l’aigua 
- Preservar i millorar la qualitat de l’aigua 
 
 
3. Els efectes sobre la qualitat de l’aire i el canvi climàtic i la contaminació 
acústica, lumínica i electromagnètica  
 
- Minimitzar dels efectes sobre la qualitat de l’aire i el canvi climàtic i reduir les 

immissions 
- Millorar l’eficiència energètica i reduir la seva contribució al canvi climàtic. 
- Prevenir i corregir les immissions i les fonts contaminants 
- Prevenir i corregir la contaminació acústica, lumínica i electromagnètica 
- Reduir la població exposada a nivells acústics no permesos per la legislació 
- Limitar la generació de necessitats d’enllumenat exterior i evitar els fluxos a 

l’hemisferi superior, la intrusió lumínica i l’impacte negatiu de la il·luminació 
sobre els organismes vius 

- Regular les antenes de telefonia mòbil i altres instal·lacions de radiocomunicació 
per minimitzar els efectes sobre els éssers vius i el paisatge 

 
 
4. La mobilitat sostenible 
 
- Garantir una mobilitat sostenible 
- Potenciar un model de mobilitat a on prevalgui el vianant per sobre el vehicle 

privat, i a on es doni cabuda a la bicicleta i al transport públic 
- Garantir l’accessibilitat de les persones 
 
 
5. El reciclatge i la reutilització dels residus  
 
- Fomentar el reciclatge i la reutilització dels residus per al seu tractament i 

dipòsit 
- Implantar l’equipament i els sistemes de disseny urbà adients per a la 

reutilització i recollida selectiva de residus 
- Fomentar la utilització de materials de baix impacte ambiental, així com la 

reutilització i reciclatge dels mateixos, en la construcció 
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- Promoure la previsió d’espais i instal·lacions que facilitin la recollida selectiva 
dels residus 

 
 
6. La biodiversitat, els elements d’interès natural i el paisatge 
 
- Preservar els espais i elements de valor rellevant del territori 
- Conservar la biodiversitat i els elements d’interès natural 
- Establir una xarxa contínua d’espais d’interès natural que actuï com a element 

bàsic i vertebrador del model territorial que estigui connectada amb les xarxes 
territorials exteriors 

- Protecció dels elements catalogats dels vectors del medi natural: espais naturals 
protegits (EIN, Xarxa Natura 2000), hàbitats d’interès comunitari i espais 
d’interès geològic 

- Conservar i millorar la connectivitat ecològica 
- Ordenar i gestionar amb especial cura els sòls ocupats per ecosistemes fràgils o 

escassos i per hàbitats d’espècies amenaçades 
- Garantir la qualitat del paisatge  
- Conservar i millorar la qualitat del paisatge de l’entorn 
- Protegir el patrimoni històric i cultural i els ambients paisatgístics d’interès 
- Gestionar el paisatge per garantir-ne el manteniment regular i per dirigir i 

harmonitzar els canvis provocats pels processos socials, econòmics i ambientals 
 
 
7. Garantir la qualitat de vida de tots els habitants 
 
- Potenciar la cohesió social 
- Garantir un desenvolupament socioeconòmic sostenible 
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4. DIAGNOSI ESTRATÈGICA DE L’ÀMBIT D’ESTUDI 
 
 
4.1. Integració d’impactes significatius. Aspectes i vectors associats 
 
Sant Julià del Llor i Bonmatí disposa d’una gran superfície forestal que representa el 
85,32% del total del territori municipal, aquesta ha disminuït en un 3,1% del 1987 
al 2002. Els usos del sòl també presents al municipi són l’agrícola i l’urbà, que han 
patit canvis al llarg del temps. Pel que fa als espais agrícoles, ubicats a l’entorn més 
proper del nucli urbà, han augmentat de manera considerable la seva superfície un 
18,3%, tot i que han tendit a homogeneïtzar-se. 
 
L’actual planejament vigent del municipi de Sant Julià del Llor i Bonmatí està basat 
en les Normes Subsidiàries publicades el juny del 2002 i totes les posteriors 
modificacions puntuals, revisions i planejaments derivats. L’estructura del municipi 
és compacte i es proposa que el nou creixement no sigui dispers, sinó que doni 
continuïtat a les actuals trames urbanes. A més, el planejament vigent pretén 
potenciar el nucli de Bonmatí com a centre de l’activitat econòmica i administrativa 
del municipi, consolidar el nucli de Sant Julià com a zona residencial, preveient la 
possibilitat d’un cert creixement, recolzat en l’actual xarxa viària i en contacte amb 
el paisatge natural de l’entorn i garantir la supervivència d’activitats que es 
desenvolupen en el sòl no urbanitzable, regulant el seu correcte desenvolupament, 
i impedint aquells usos que lesionin els sòl amb valor agrícola i forestal.  
 
El municipi de Sant Julià del Llor i Bonmatí compta amb diversos elements del 
patrimoni cultural de diverses tipologies i èpoques. A més, disposa també de 
diversos camins rurals. Ben a prop del municipi hi passa una de les principals vies 
verdes del Principat: la ruta del carrilet que uneix Girona amb Olot, connectant els 
municipis de Bescanó, Sant Julià del Llor i Bonmatí, Anglès, La Cellera de Ter, 
Amer, Les Planes d’Hostoles, Sant Esteve d’en Bas i Les Preses. 
 
El terme municipal de Sant Julià del Llor i Bonmatí limita pel sud amb un espai que 
es troba inclòs a la Xarxa Natura 2000, les Riberes del Baix Ter. El municipi no 
conté cap espai d’interès natural. A més, el municipi presenta diversos hàbitats 
d’interès comunitari, sent les suredes i els rius de terra baixa i de la muntanya amb 
vegetació submergida o parcialment flotant, els de major presència i importància. 
Donada la gran diversitat d’espais naturals, tant forestals com agrícoles, Sant Julià 
del Llor i Bonmatí presenta una elevada connectivitat ecològica que es veu 
accentuada amb el seu principal connector, el riu Ter, considerat un connector 
fluvial de molta rellevància.  
 
Pel que fa als riscos ambientals, Sant Julià del Llor i Bonmatí presenta punts crítics 
d’inundació al riu Ter, al seu pas pel municipi, a la zona d’horta i camps de conreu. 
(SISMES. El municipi de Sant Julià del Llor i Bonmatí no està catalogat com a 
municipi d’alt risc d’incendi però té un elevat risc donada la gran presència de 
massa forestal. Davant d’un risc ambiental existeix el Pla de Protecció Civil 
Municipal, aprovat el 8 de juny de 2008, que determina les actuacions i criteris que 
s’han de seguir en cas d’emergència. A més, el municipi disposa del Pla 
d’Emergència per Incendis Forestals (INFOCAT), per Inundacions (INUNCAT) i per 
Nevades (NEUCAT). 
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Sant Julià del Llor i Bonmatí té com a eix principal de comunicació , la carretera N-
141, tot i que aquesta no circula pel terme municipal. La carretera es troba al límit 
del terme municipal, a l’altre costat del Ter i permet la comunicació directa amb 
l’àrea metropolitana de Girona en direcció est, mentre que en direcció oest es 
dirigeix cap al municipi d’Anglès, on conflueixen diverses vies d’importància per la 
mobilitat de la zona. La Gi-532, que permet la comunicació amb la Vall de la 
Llémena, surt del nucli de Bonmatí en direcció nord i va a trobar la Llémena a 
l’alçada del Pla de Sant Martí. També des de Bonmatí surt en direcció oest l’antic 
camí d’Amer, que comunica dins del municipi amb els nuclis de Sant Julià del Llor i 
el veïnat del Carrer Vell, i continua fins arribar a Amer. El municipi de Sant Julià del 
Llor i Bonmatí presenta una entrada de desplaçaments superior a la sortida, 
aquests desplaçaments són atrets per motius laborals i amb origen els municipis de 
l’entorn. La creació del nou vial de comunicació viària entre la zona del Ter-Brugent 
i Girona permetrà als habitants de Sant Julià del Llor i Bonmatí millorar la mobilitat 
supramunicipal. Davant l’estancament del projecte de millora d’aquesta carretera, 
s’ha creat la plataforma ciutadana supramunicipal de La Carretera de la Vergonya 
amb l’objectiu de crear pressió ciutadana per a l’acceleració de la millora de la 
carretera.. 
 
La totalitat de les aigües d’abastament de Sant Julià del Llor i Bonmatí provenen de 
captacions municipals subterrànies. Gràcies a la xarxa de control de la qualitat de 
les aigües subterrànies de l’ACA es coneix el bon estat dels aqüífers de la zona. 
L’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí és l’entitat gestora del 
subministrament de l’aigua, i té establerta una tarifa segregada per als diferents 
usos de l’aigua. Pel què fa a la xarxa de sanejament és unitària, i no separa les 
aigües residuals de les pluvials. Actualment les aigües residuals del municipi 
s’aboquen al riu. Cal destacar que el Pla de Sanejament d’Aigües Residuals Urbanes 
(PSARU) té previst la construcció de dues estacions de depuració d’aigües residuals 
(una per a cada nucli de població). 
 
Pel què fa a les emissions a l’atmosfera, les emissions GEH, les causants del canvi 
climàtic, trobem que la majoria són degudes al transport (67,95%). Si ho mirem 
per fonts, els combustibles líquids són els que més emissions GEH generen 
(77,94%). Val a dir, que tot i això el municipi compta amb una bona qualitat de 
l’aire i que mai ha patit cap episodi de contaminació atmosfèrica. 
 
El municipi de Sant Julià del Llor i Bonmatí no disposa d’una ordenança reguladora 
de sorolls ni d’un mapa de capacitat acústica aprovat, tot i que existeix la proposta 
realitzada pel Departament de Medi Ambient i Habitatge. En tot el municipi 
existeixen diferents fonts de soroll, sent les fonts en línia com la xarxa viària 
municipal o les fonts puntuals, com les activitats industrials, les que poden generar 
més molèsties per soroll, tot i que no es té constància de queixes relacionades amb 
el soroll. 
 
La generació de residus municipals ha augmentat en els darrers anys en un 26%. 
Pel que fa a la recollida selectiva, que també ha incrementat la seva generació, el 
paper i cartró és la fracció més produïda per sobre del vidre i els envasos lleugers. 
En relació a la gestió integral dels residus municipals es realitza per concessió 
administrativa des del Consell Comarcal La Selva. El municipi no ha iniciat la 
recollida de la matèria orgànica, però està prevista la seva implantació a mitjans 
del 2010, a l’igual que la deixalleria municipal que es troba en fase de projecte a 
curt-mig termini per a la seva instal·lació. La recollida de la fracció orgànica es 
preveu començar-la el mes de març del 2010 i serà porta per porta. En relació als 
residus industrials, cal esmentar que el municipi concentra el 1,7% dels productors 
de residus industrials de la Selva i que els residus especials, donat la tipologia 
d’activitats del municipi, són els principals residus industrials produïts. 
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Durant el període 2003-2007 el consum d’electricitat i de GLP de Sant Julià del Llor 
i Bonmatí ha tendit a disminuir, excepte en el període 2006-2007 que el consum 
d’electricitat ha augmentat. Pel què fa al consum dels combustibles líquids durant el 
mateix període, aquest ha augmentat, degut principalment al sector del transport. 
La font energètica més utilitzada són els combustibles líquids (84%) i aquest 
consum és degut principalment al transport. La segona font energètica més 
utilitzada és l’energia elèctrica amb un 13%. La situació energètica del municipi ha 
de canviar, es depèn massa de l’ús dels combustibles líquids, que són la principal 
font de generació d’emissions GEH. Ja s’han implantat algunes mesures d’estalvi 
energètic des de l’ajuntament a nivell de l’enllumenat públic, però s’han de 
promoure també les  instal·lacions d’energies renovables (fotovoltaica, solar, 
biomassa, geotèrmia). Des de l’Ajuntament no es porta un control de la gestió 
energètica municipal, ni pel que fa als equipaments ni a l’enllumenat públic. 
 
Econòmicament parlant, Sant Julià del Llor i Bonmatí és un municipi on el sector 
industrial i el sector del serveis són els sectors que, en data del 2001, ofereixen una 
ocupació més elevada, sobretot els dedicats a la indústria del moble i del tèxtil. El 
municipi compta amb una elevada taxa d’ocupació (93%). Pel que fa al sector 
primari, l’agricultura ha patit un fenomen d’homogeneïtzació, és a dir, les 
explotacions han tendit a un cultiu en concret i s’ha perdut bona part de la 
diversitat de cultius històrica. Actualment el turisme de natura està en expansió, i 
Sant Julià del Llor i Bonmatí és un bon municipi per acollir aquest tipus de turisme. 
 
Sant Julià del Llor i Bonmatí té una població que ha presentat un creixement 
constant al llarg dels anys. La majoria dels habitatges són la residències principals, 
i es tracta en la major part de cases unifamiliars. Pel què fa a l’oferta educativa, 
manca una llar d’infants al municipi. Cal destacar que s’han dut a terme iniciatives 
des del CEIP Sant Jordi de caire ambiental, participant en un programa de “Tallers 
Ambientals” de divulgació i educació impulsats per la Diputació de Girona. Manca  
una ordenança en matèria de medi ambient, però si que s’han dut a la pràctica 
activitats ambientals per part de l’Ajuntament.  
 
Segons les enquestes realitzades a la població i a les associacions i entitats del 
municipi, l’oferta educativa del municipi s’ha d’incrementar. Seguint aquesta 
percepció moltes de les peticions realitzades a les enquestes de la població 
demanen la creació d’una escola bressol municipal i d’una escola d’ensenyament 
primari. 
 





4.2. Anàlisi de la situació i de la gestió del vector en qüestió 
 
 
4.2.1. Anàlisi del Territori 
 
 
 EL 85,28% DE LA SUPERFÍCIE TOTAL DEL MUNICIPI ÉS FORESTAL 

 
Sant Julià del Llor i Bonmatí disposa d’una gran superfície forestal del territori 
municipal, tot i que en els últims 15 anys ha sofert una disminució del 3,1% i ha 
passat de 957 Ha a 927 Ha. En canvi, la superfície agrària tendeix a augmentar un 
18% durant els últims anys. 
 
 LA MAJOR PART DEL TERRITORI TÉ UN PENDENT INFERIOR AL 20% 

 
La zona del terme municipal amb una morfologia acusa, amb pendents superiors al 
20% és el nord, coincidint amb la muntanya de Sant Roc. Les àrees agrícoles 
coincideixen amb les zones amb menor pendent, al voltant del nucli urbà i properes 
al riu Ter, majoritàriament al sud.  En general, tot el terme municipal de Sant Julià 
del Llor i Bonmatí no presenten zones amb pendents molt elevades. 
 
Segons el PTGC, en el capítol 3 “Sistemes de Proposta” i en concret en el punt 3.1 i 
l’article 9 “Directrius per al planejament urbanístic” del Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme, indica que és necessari que el creixement urbà dels municipis es basi 
en un creixement compacte i a partir del nucli central urbà i mai ocupant terrenys 
que tinguin una pendent superior del 20%, sempre que això no comporti la 
impossibilitat absoluta de creixement dels nuclis existents. 
 
 EL PLANEJAMENT MUNICIPAL ACTUAL AMB PRESPECTIVES D’EVOLUCIÓ 

 
L’actual planejament vigent al municipi de Sant Julià del Llor i Bonmatí són les 
Normes Subsidiàries publicades al 2002. Les normes subsidiàries proposen que el 
nou creixement no sigui dispers donant continuïtat a les actuals trames urbanes. A 
més, potencia el nucli de Bonmatí com a centre de l’activitat econòmica i 
administrativa, consolida el nucli de Sant Julià com a zona residencial i garanteix la 
protecció l’entorn natural. 
 
Per altra banda, pretén la recuperació de les Ribes del Ter i el seu patrimoni 
natural, amb finalitats que permetin el respecte al medi ambient. I la previsió d’un 
Catàleg i d’unes Normes Reguladores dels elements d’interès a protegir pel seu 
caràcter històric, arqueològic, artístic, arquitectònic, paisatgístic i ambiental. 
 
 GRAN DIVERSITAT D’ELEMENTS D’INTERÈS ARQUITECTÒNIC, 

ARQUEOLÒGIC I PAISATGÍSTIC 
 
El municipi de Sant Julià del Llor i Bonmatí acull diverses edificacions que formen 
part de l’Inventari del Patrimoni Cultural, definit per la Llei 9/1993, de 30 de 
setembre, del patrimoni cultural català. 
 
 ÀMPLIA OFERTA DE RUTES DE SENDERISME I BTT 

 
Sant Julià del Llor i Bonmatí compta amb un elevat número de camins rurals que 
passen pel municipi. Cal destacar, que ben a prop del municipi de Sant Julià del Llor 
i Bonmatí hi passa una de les principals vies verdes del Principat: la ruta del carrilet 
que uneix Girona amb Olot, connectant els municipis de Bescanó, Sant Julià del Llor 
i Bonmatí, Anglès, La Cellera de Ter, Amer, Les Planes d’Hostoles, Sant Esteve d’en 
Bas i Les Preses. 
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4.2.2. Biodiversitat i Paisatge 
 
 
 LES SUREDES, ELEMENT REPRESENTATIU DEL MUNICIPI 

 
L’hàbitat forestal més estès són les suredes (Quercus suber) (48,8% d’ocupació de 
la superfície del territori). Les suredes han estat molt esteses per l’home mitjançant 
repoblacions, per poder d’aprofitar-ne el suro, i són relativament estables amb una 
intervenció humana moderada. Les suredes són boscos dominats per l’alzina 
surera, on hi poden aparèixer altre arbres dispersos, amb un sotabosc format per 
arbustos esclerofil·les i algunes lianes. Les suredes de caràcter forestal són rares i 
solen aparèixer en àrees muntanyoses, on la seva explotació resulta poc rendible o 
dificultosa  
 
 AUGMENT I HOMOGENEÏTZACIÓ DELS ESPAIS AGRÍCOLES I DEL 

MOSAIC AGROFORESTAL 
 
La superfície agrícola al municipi de Sant Julià del Llor i Bonmatí té una ocupació 
del 10,86% que equival a 118 Ha. En els darrers anys els conreus han augmentat 
la seva superfície un 18%. 
 
Aquest augment ha portat una homogeneïtzació de l’espai agrari, ja que ha quedat 
predominat pels conreus de secà, tant herbacis com fruiters. 
 
Les repercussions que té aquest procés és la pèrdua dels valors de biodiversitat del 
paisatge mosaic del municipi. 
 
 PRESÈNCIA D’ESPAIS D’INTERÈS NATURAL A L’ENTORN I DINS DEL 

TERME MUNICIPAL 
 
El municipi de Sant Julià del Llor i Bonmatí no comprèn cap espai del PEIN. Però, 
dins del terme municipal hi ha un espai inclòs a la Xarxa Natura 2002, les Riberes 
del Baix Ter. L’espai de Riberes del Baix Ter ocupa l’àmbit fluvial del Ter des de 
l’espai del PEIN del massís de les Guilleries fins els aiguamolls de l’Empordà. Té 
1.217 ha de superfície. 
 
 IMPORTANT CONNECTIVITAT ECOLÒGICA I PAISATGÍSTICA 

 
Al municipi de Sant Julià del Llor i Bonmatí la continuïtat de la massa forestal, 
juntament amb la configuració del mosaic agroforestal, dóna a tot el territori una 
elevada permeabilitat ecològica que afavoreix els fluxos ecològics a través de les 
grans àrees. 
 
Per altra banda, cal destacar la importància del riu Ter com a connector fluvial. Es 
tracta d’un eix fluvial transversal que creua la comarca d’est a oest, i junt amb els 
seus afluents (entre ells la Riera d’Osor) forma una extensa xarxa d’espais de 
ribera en contacte amb espais d’interès natural. Les principals barreres per a la 
connectivitat és la carretera Gi-532 i la taca urbana de Sant Julià del Llor i Bonmatí. 
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4.2.3. Riscos Ambientals 
 
 
 PUNTS CRÍTICS AMB RISC D’INUNDACIÓ A SANT JULIÀ DEL LLOR I 

BONMATÍ 
 
El riu Ter, al seu pas pel municipi, per la zona sud del terme municipal presenta 
punts crítics d’inundació, a les zones d’horta i camps de conreu que queden entre el 
nucli i el riu, que són les àrees potencialment inundables amb una afectació greu. 
 
 ELEVAT RISC D’INCENDI AL MUNICIPI 

 
El municipi de Sant Julià del Llor i Bonmatí no està catalogat com a municipi d’alt 
risc d’incendi forestal, però donat la gran representació forestal al municipi el seu 
risc és força elevat. 
 
Les àrees on el risc és alt es concentren, en gran part, a la zona central i al nord-
est del terme municipal, coincidint amb les zones boscoses. 
 
 APROVACIÓ DEL PLA DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL 

 
El 8 de juny del 2008 es va aprovar el Pla de Protecció Civil Municipal de Sant Julià 
del Llor i Bonmatí que determina els riscos i les instruccions que cal seguir en cas 
d’emergència. A més, el municipi disposa del Pla d’Emergència per Incendis 
Forestals (INFOCAT), per Inundacions (INUNCAT) i per Nevades (NEUCAT). 
 
 
 
4.2.4. Mobilitat 
 
 
 ST. JULIÀ DEL LLOR I BONMATÍ PRESENTA UNA ENTRADA DE 

DESPLAÇAMENTS SUPERIOR A LA SORTIDA 
 
El municipi de St. Julià del Llor i Bonmatí té una gran diferència entre els 
desplaçaments d’entrada generats i els de sortida. Aquest fet ressalta en la zona 
perquè la tendència de desplaçaments dels municipis de l’entorn és negativa, és a 
dir, els municipis de l’entorn generen més desplaçaments de sortida que d’entrada. 
La gran majoria dels desplaçaments atrets al municipi són per motius laborals, 
bàsicament aquests desplaçaments es generen a municipis de l’entorn (Selva i 
Gironès). 
 
 CREACIÓ DEL NOU VIAL DE COMUNICACIÓ ENTRE LA ZONA DEL TER-

BRUGENT I GIRONA 
 
La creació del nou vial de comunicació viària entre la zona del Ter-Brugent i Girona 
permetrà als habitants de Sant Julià del Llor i Bonmatí millorar la mobilitat 
supramunicipal. Aquesta haurà vist reduït el temps per a cada desplaçament i les 
problemàtiques generades per la N-141. 
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 LA N-141 COM A PRINCIPAL VIA 
 
Encara que no formi part del terme municipal de St. Julià del Llor i Bonmatí, la N-
141 és la via més utilitzada tant per l’entrada com per la sortida del municipi. 
Aquesta via presenta una elevada intensitat mitjana diària amb un percentatge de 
trànsit de vehicles pesants importants. La circulació intensa per la via pot presentar 
problemàtiques associades a la massiva circulació de vehicles pesants i pot ser una 
font important d’emissions de gasos. 
 
 TRANSPORT COL·LECTIU SENSE PARADA AL MUNICIPI 

 
A diferència del transport escolar, que si que para dins el municipi, la línia de 
transport col·lectiu que comunica Olot amb Girona passant per la C-63 i després per 
la N-141 no té parada dins el nucli urbà. La parada a utilitzar per als habitants del 
nucli de Bonmatí es troba situada a Vilanna. Aquesta distància obliga a la utilització 
del transport privat per a l’arribada a la parada. Pel que fa al nucli de St. Julià del 
Llor la problemàtica de parada de transport col·lectiu encara és més elevada, ja que 
el desplaçament a fer per arribar a una parada encara és molt més elevat. 
 
Existeix dintre els nuclis de St. Julià del Llor i Bonmatí les parades ja fetes amb 
marquesines per al transport escolar. 
 
 OFERTA SUFICIENT D’APARCAMENT 

 
La relativa modernitat dels carrers de la població fa que no s’identifiquin problemes 
associats a la manca d’aparcament. 
 
 PLATAFORMA CIUTADANA DE LA CARRETERA DE LA VERGONYA 

 
Degut a l’endarreriment de la construcció de la nova carretera N-141 s’ha creat la 
plataforma ciutadana de caràcter supramunicipal de La Carretera de la Vergonya, 
aquesta plataforma ciutadana persegueix com a objectiu la pressió per a aconseguir 
en el mínim temps possible la construcció de la nova carretera N-141 per a la 
millora de la mobilitat fins a Girona. 
 
 
 
4.2.5. Balanç d’Aigua 
 
 
 BON ESTAT DELS AQÜÍFERS DE LA ZONA 

 
El municipi de Sant Julià del Llor i Bonmatí disposa de 5 estacions de la xarxa de 
control de la qualitat de les aigües subterrànies de l’Agència Catalana de l’Aigua. 
Les aigües subterrànies dels pous municipals no superen la concentració màxima 
admissible per a cap dels contaminants mesurats. 
 
 XARXES D’ABASTAMENT INDEPENDENTS 

 
Sant Julià del Llor i Bonmatí disposen de xarxes de subministrament independents 
per als dos nuclis de població. Aquest fet pot dotar a la població de Sant Julià del 
Llor i Bonmatí d’una certa garantia de subministrament en cas d’avaria. 
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 AJUNTAMENT GESTOR DE L’AIGUA 
 
L’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí és l’entitat gestora del 
subministrament de l’aigua. L’Ajuntament té establerta una tarifa segregada per als 
diferents usos de l’aigua. Aquest té un contracte anual amb un laboratori acreditat 
per al control analític de l’aigua de la xarxa. 
 
 SANT JULIÀ DEL LLOR I BONMATÍ TÉ UNA XARXA DE CLAVEGUERAM 

UNITÀRIA 
 
La xarxa de sanejament d’aigües residuals de Sant Julià del Llor i Bonmatí és de 
tipus unitària, per aquest motiu, no es separen les aigües residuals de les aigües 
pluvials. Les construccions d’obra nova ja utilitzen el sistema de separació d’aigües. 
 
 SANT JULIÀ DEL LLOR I BONMATÍ ACTUALEMNT NO DISPOSA 

D’ESTACIÓ DE TRACTAMENT DE LES AIGÜES RESIDUALS 
 
El municipi de Sant Julià del Llor i Bonmatí no disposa d’estació depuradora 
d’aigües residuals (EDAR). Actualment les aigües residuals del municipi s’aboquen 
al riu Ter. 
 
Cal destacar que el Pla de Sanejament d’Aigües Residuals Urbanes (PSARU) té 
previst la construcció de dues estacions de depuració d’aigües residuals (una per a 
cada nucli de població). Les obres previstes al PSARU corresponen a l’Agència 
Catalana de l’Aigua, ja han començat en el cas de l’estació depuradora del nucli de 
Bonmatí i es troben pendents d’iniciar-se al nucli de Sant Julià del Llor. 
 
 
 
4.2.6. Contaminació Atmosfèrica 
 
 BONA QUALITAT DE L’AIRE 

 
Sant Julià del Llor i Bonmatí no compta ni ha patit problemes de contaminació 
atmosfèrica. És un municipi que segons les dades registrades per la XVPCA a 28 de 
juliol del 2009, té una qualitat de l’aire bona. A part, també hi ha l’ICQA, un 
sistema d’informació pública per veure l’estat de la qualitat de l’aire a Catalunya 
setmanalment, i segons aquest, a data de juliol del 2009, Sant Julià del Llor i 
Bonmatí té una qualitat de l’aire excel·lent. 
 
 LA MAJOR EMISSIÓ DE GASOS D’EFECTE HIVERNACLE (GEH) VE DEL 

TRANSPORT 
 
La problemàtica del canvi climàtic ve deguda a les emissions de GEH que es 
generen en la societat actual. A Sant Julià del Llor i Bonmatí durant el 2007 va 
generar 9.172,85 Tn CO2eq. De la totalitat de les emissions GEH el 67,95% són 
degudes al transport derivades del trànsit de la N-141, tot i que aquesta no passa 
directament pel municipi. Si mirem quina és la font que més emissions ha generat 
són els combustibles líquids (77,94%) seguits de l’electricitat (20,28%). Pel que fa 
a les emissions generades per habitant, a Sant Julià del Llor i Bonmatí es generen 
unes 7,68 t CO2eq/hab., de les més baixes dels municipis del Ter-Brugent.  
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4.2.7. Soroll 
 
 
 MANCA DE NORMATIVA REGULADORA DE CONTAMINACIÓ ACÚSTICA 

 
El municipi de Sant Julià del Llor i Bonmatí no disposa de cap estudi d’acústica del 
municipi ni de cap ordenança reguladora de la contaminació acústica. L’únic 
document que fa referència a la contaminació acústica és la proposta de mapa de 
sensibilitat acústica del Departament de Medi Ambient i Habitatge. 
 
 
 LES FONTS LINEALS DE CONTAMINACIÓ ACÚSTICA ESTAN ALLUNYADES 

 
La carretera N-141, degut a l’intens trànsit que pateix, podria considerar-se com a 
la principal font de soroll. Aquesta però, es troba allunyada del municipi i té una 
dispersió del seu soroll. Algunes de les indústries, en canvi, presenten una distància 
als habitatges molt reduïda i una intensificació d’aquestes podria acabar generant 
molèsties 
 
 
 MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA PENDENT D’APROVACIÓ 

 
La proposta de mapa de capacitat acústica realitzada pel Departament de Medi 
Ambient i Habitatge està pendent d’aprovació. 
 
 
 
4.2.8. Residus 
 
 
 SANT JULIÀ DEL LLOR I BONMATÍ NO COMPLEIX AMB ELS OBJECTIUS 

MARCATS AL PROGREMIC  
 
St. Julià del Llor i Bonmatí no compleix amb els objectius del PROGREMIC de 
proporció de residus segons les dades del 2008. Aquestes estan composades per un 
86% de rebuig i tant sols un 14% de segregable. Aquest percentatge es troba molt 
lluny de 48% de valorització del material final que ve donat per la fracció 
segregable.  
 
 CREIXEMENT DELS RESIDUS GENERATS 

 
Degut bàsicament al creixement poblacional donat al municipi, la generació de 
residus ha seguit una tònica de creixement. Cal dir, que la importància de la part 
segregable dins el total de residus va creixent cada any  
 
La fracció selectiva més generada és la de paper i cartró, amb un augment del 
119,1% en els darrers anys. Cal destacar també, que els envasos lleugers han 
sofert un important creixement (324,3%). Aquest augment destaca en comparació 
amb l’augment del rebuig, aquest ha estat de 17.3%. 
 
 PREVISTA LA RECOLLIDA DE LA FRACCIÓ ORGÀNICA A CURT TERMINI 

 
El municipi no ha iniciat la recollida de matèria orgànica, però està prevista la seva 
implantació a partir del març del 2010. La fracció orgànica es passarà a recollir 
porta per porta. 
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 FUTURA DEIXALLERIA AL MUNICIPI 
 
Actualment el municipi de St. Julià del Llor i Bonmatí no compta amb una 
deixalleria pròpia. Aquesta però es troba en fase de projecte i a curt - mitjà termini 
St. Julià del Llor i Bonmatí comptarà amb deixalleria pròpia. 
 
 
 EL 77,2% DELS RESIDUS INDUSTRIALS GENERATS SÓN ESPECIALS 

 
Una gran part dels residus generats per les indústries es troben classificats com a 
residus especials. Aquesta dada destaca si comparem amb el domini dels residus no 
especials generats per l’activitat industrial dels municipis de l’entorn. Aquest fet és 
degut a la tipologia de les activitats industrials del municipi. Tot i aquesta dada de 
domini dels residus especials, el 87,3% del total dels residus industrials rep una 
valorització posterior. 
 
 
 
4.2.9. Estructura Energètica 
 
 
 EL CONSUM ENERGÈTIC ÉS FORÇA VARIABLE 

 
Pel què fa al consum d’energia durant el període 2003-2007 la tendència del 
municipi ha sigut força variable depenent de la font utilitzada. Mentre el consum de 
GLP i d’electricitat ha tendit a disminuir, el consum de combustibles líquids ha anat 
augmentant, degut principalment al sector del transport.  
 
 EL 84% DE L’ENERGIA CONSUMIDA PROVÉ DELS COMBUSTIBLES 

LÍQUIDS 
 
Els combustibles líquids amb un 84% del consum total d’energia del municipi, són 
la principal font energètica utilitzada a Sant Julià del Llor i Bonmatí i és degut 
principalment al transport (72%). Cal destacar també l’electricitat, com a segona 
font més utilitzada amb un 13%. 
 
 EL CONTROL ENERGÈTIC DELS EQUIPAMENTS ÉS NO ÉS SUFICIENT 

 
Malgrat que l’energia que consumeixen els serveis i dependències municipals és 
una petita part del consum total del municipi, és molt important tenir-ho en compte 
ja que ha de servir com a exemple de bones pràctiques als habitants del municipi. 
Des de l’Ajuntament es duu un control comptable del consum, aquest control però 
no va més enllà de l’enregistrament de les dades. 
 
 NECESSITAT DE CANVI DE MODEL ENERGÈTIC 

 
El consum energètic per habitant (2,34 tep/hab) és una mica més alt que la 
mitjana catalana (2,2 tep/hab), i s’ha de tenir en compte que la problemàtica del 
canvi climàtic és real i s’ha d’actuar. Actualment el municipi té una forta 
dependència dels combustibles líquids, sobretot degut al transport. Des de 
l’Ajuntament s’han impulsat millores en estalvi i eficiència energètica i s’ha de 
seguir treballant en aquesta direcció, promovent també l’ús d’energies renovables. 
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4.2.10. Aspectes Econòmics 
 
 
 EN DATA DEL 2001 ST. JULIÀ DEL LLOR I BONMATÍ TENIA UN BON 

NIVELL D’OCUPACIÓ 
 
La població activa del municipi, en data del 2001, tenia una ocupació aproximada 
del 93%. 
Aquesta dada pot haver canviat molt degut a la realitat actual de l’economia. La 
crisi econòmica actual pot haver reduït en bona mesura aquest nivell d’ocupació de 
la població activa i haver augmentat la taxa d’atur del municipi. 
 
 CONCENTRACIÓ DE L’ACTIVITAT EN EL SECTOR INDUSTRIAL I ELS 

SERVEIS 
 
El sector industrial i el sector del serveis són els sectors que, en data del 2001, 
ofereixen una ocupació més elevada. Aquest fet és degut a la presència al municipi 
d’un bon nombre d’activitats industrials i establiments del sector dels serveis. 
 
 OFERTA DE SÒL INDUSTRIAL 

 
El municipi de Sant Julià del Llor i Bonmatí té una important oferta de sòl industrial, 
ja que compta amb una àrea poligonal industrial pròpia. Aquesta àrea reuneix les 
característiques necessàries (equipaments, connectivitat, etc.) per a ser un focus 
d’atracció de noves activitats industrials. 
 
 HOMOGENEÏTZACIÓ DE L’AGRICULTURA 

 
Encara que no és un sector econòmic molt important per al municipi de Sant Julià 
del Llor i Bonmatí, l’agricultura ha patit un fenomen d’homogeneïtzació, és a dir, les 
explotacions han tendit a un cultiu en concret i s’ha perdut bona part de la 
diversitat de cultius històrica. Juntament amb el fenomen de la homogeneïtzació de 
l’agricultura, aquesta ha perdut bona part de les explotacions encara que no s’ha 
perdut molta superfície de conreu. 
 
 INTENSIFICACIÓ DE LES EXPLOTACIONS RAMADERES 

 
Les explotacions ramaderes han vist reduït el seu nombre però els caps de bestiar 
s’han vist incrementats. Aquesta combinació ens porta a entendre que la ramaderia 
ha tendit cap ha una intensificació en poques explotacions. A més de la 
intensificació de la ramaderia s’ha produït una especialització d’aquesta cap a una 
cria en concret. S’ha passat a la cria intensiva d’aviram i de porcí en detriment de 
totes les altres. Per tant, es pot veure una clara intensificació i homogeneïtzació de 
la ramaderia. 
 
 LA INDÚSTRIA DEL MOBLE I EL TÈXTIL LES ACTIVITATS MÉS 

NOMBROSES 
 
Com és una constant en els municipis de l’entorn, el sector de l’edició i elaboració 
de mobles és l’activitat més nombrosa. En el cas de St. Julià del Llor i Bonmatí el 
sector tèxtil també té un nombre important d’establiments. 
 
 EXISTÈNCIA DEL LLISTAT D’EMPRESES ADAPTADES A LA LLEI 3/1998 

 
L’Ajuntament de St. Julià del Llor i Bonmatí disposa d’un llistat de les activitats 
industrials adaptades a la normativa de la llei 3/1998, de 27 de febrer, 
d’Intervenció Integral de l’Administració Ambiental. 
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 CREIXENT TURISME DE NATURA 
 
El turisme de natura és un sector econòmic en creixement. St. Julià del Llor i 
Bonmatí reuneixen les característiques propícies per a poder potenciar aquest 
turisme a la zona. St. Julià del Llor i Bonmatí presenten una xarxa de camins i rutes 
propícia per a la pràctica de senderisme i passejades en bicicleta, així com una 
coberta forestal important per a activitats a la natura. 
 
 
 
4.2.11. Aspectes Socials 
 
 
 CREIXEMENT POBLACIONAL CONSTANT 

 
El creixement de la població de St. Julià del Llor i Bonmatí ha seguit una dinàmica 
constant any rere any. Aquest ha tingut una tendència al creixement que s’ha vist 
augmentada els darrers anys. La població de Bonmatí presenta una estructura 
d’edats amb una bona base, és a dir, té una població infantil important. 
 
 
 GRAN DOMINI DE L’HABITATGE UNIFAMILIAR DE PROPIETAT 

 
El gran nombre d’habitatges presents al municipi de Sant Julià del Llor i Bonmatí és 
d’habitatge unifamiliar amb un 83%. El 67% dels habitatge també són de compra 
ja pagada, aquesta proporció juntament amb el 20% d’habitatge de pagament 
pendent ens porta a la conclusió que el domini principal de règim de tinença és al 
de la propietat de l’habitatge (87%). 
 
 
 EL 72% DE L’ HABITATGES ÉS PRIMERA RESIDÈNCIA 

 
La major part de l’habitatge present al municipi de Sant Julià del Llor i Bonmatí és 
de caràcter principal, és a dir, primera residència. El comportament de l’habitatge a 
Sant Julià del Llor i Bonmatí no difereix molt del de la mitjana de Catalunya, però si 
que ho fa del de la comarca de la Selva que veu molt potenciada la residència 
secundaria. 
 
 
 XARXA DE SERVEIS SOCIALS I SANITARIS BONA 

 
Degut al conveni de col·laboració entre el municipi i el Consell Comarcal de la Selva 
per a la xarxa bàsica de serveis socials, s’ofereix un ampli ventall de serveis socials 
als habitants de Sant Julià del Llor i Bonmatí. Es disposa amb un Equip Bàsic 
d’Atenció Social Primària (EBASAP), de Servei d’Ajuda a Domicili, Servei de 
Teleassistència i Consell Consultiu a la Gent Gran. 
 
Es disposa també d’un dispensari mèdic i es deriva a l’Àrea Bàsica de Salut d’Anglès 
per a una cobertura sanitària total. 
 
 
 FALTA DE LLAR D’INFANTS AL MUNICIPI 

 
La falta d’una llar d’infants al municipi, obliga a la població a realitzar 
desplaçaments a poblacions de l’entorn per a poder trobar un centre infantil. 
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 INICIATIVA ESCOLAR D’EDUCACIÓ AMBIENTAL 
 
El CEIP Sant Jordi de St. Julià del Llor i Bonmatí ha participat durant el curs 2007–
2008 en la iniciativa d’educació ambiental proposada pel Consell Comarcal “Tallers 
Ambientals”. Dins aquesta iniciativa es va dur a terme un taller de reciclatge de 
deixalles. 
 
 
 GRAN NOMBRE D’ENTITATS I ESDEVENIMENTS CULTURALS 

 
Sant Julià del Llor i Bonmatí disposa d’una bona oferta d’activitats culturals i 
festives. Tot i la població reduïda del municipi, aquest compta amb un nombre molt 
important d’entitats de temàtiques diverses (13 entitats en total). 
 
 
 MANCA D’ORDENANÇA EN MATÈRIA DE MEDI AMBIENT, PERÒ MESURES 

AMBIENTALS ADOPTADES 
 
L’Ajuntament no disposa de cap ordenança en matèria de medi ambient i no 
s’utilitza un protocol referent als criteris mediambientals a seguir en matèria de 
compres.  
Tot i aquest manca d’ordenances, s’han realitzat un seguit d’actuacions d’estalvi 
energètic i reducció de residus tant en les dependències municipals com en 
l’enllumenat públic. 
 
 
 MANCA DE REALITZACIÓ DE PROCESSOS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

FINS A LA REDACCIÓ DE L’AGENDA 21 
 
Des de l’Ajuntament de St. Julià del Llor i Bonmatí no s’ha realitzat cap procés de 
participació ciutadana fins a les jornades realitzades per l’Agenda 21 local. No es 
disposa de cap tipus de mecanisme ni metodologia a seguir alhora de poder 
impulsar processos de participació ciutadana. Cal dir que l’Ajuntament disposa d’un 
formulari (tant en paper com electrònic) per a la implicació ciutadana en les 
decisions. 
 



4.3. Normativa vigent  
 
A continuació es llista un recull de la principal normativa vigent dels diferents 
aspectes ambientals en l’àmbit autonòmic: 
 
4.3.1. Anàlisi del Territori 
 
El model territorial a escala municipal es troba determinat per altres planejaments 
a nivell supramunicipal, que estableixen les directrius bàsiques per a dissenyar un 
planejament urbanístic. Els planejaments directrius i la normativa que afecte a 
l’anàlisi del territori és la següent: 
 

- Llei 1/1995, de 16 de març, Pla Territorial General de Catalunya. 
- Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines (en redacció). 
- Llei 8/2007, de 28 de maig del sòl. 
- Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme. 
- Llei 10/2004, de 24 de desembre, de modificació de la Llei 2/2002, del 14 de 

març, d'urbanisme, per al foment de l'habitatge assequible, de la 
sostenibilitat territorial i de l'autonomia local. 

- Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’urbanisme. 

- Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei d’urbanisme. 

- Decret 287/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament parcial 
de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme. 

- Decret 114/1988, de 7 d’abril, d’avaluació d’impacte ambiental. 
- Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes. 
- Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d'avaluació 

de la mobilitat generada. 
 
 
4.3.2. Biodiversitat i Paisatge 
 
La normativa vigent actual en matèria de Biodiversitat i Paisatge és: 
 

- Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge. 
- Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals. 
- Llei 12/1981, de 24 de desembre, per la qual s’estableixen normes 

addicionals de protecció dels espais d’interès natural afectats per activitats 
extractives. 

- Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s’aprova el Pla d’Espais 
d’Interès Natural. 

- Decret 378/1986, de 18 de desembre, sobre establiment de plans de 
prevenció d’incendis en els espais naturals de protecció especial. 

- Decret 343/1983, de 15 de juliol, sobre normes de protecció del medi 
ambient d’aplicació a les activitats extractives. 

- Llei 9/1995, de 27 de juliol de regulació de l’accés al medi natural. Està 
desenvolupada pel Decret 166/1998, de regulació d’accés motoritzat al medi 
natural. 

- Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya 
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4.3.3. Riscos Ambientals 
 
En l’àmbit català, en matèria de riscos ambientals i, en concret, en relació a la 
prevenció d’incendis forestals, a contaminació d’aigües i de sòls es regula per la 
normativa que es llista a continuació: 
 

- Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció 
d’incendis forestals. 

- Ordre MAB/62/2003, de 13 de febrer, pel qual es despleguen les mesures 
preventives que estableix el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual 
s’estableixen les mesures de prevenció d’incendis forestals. 

- Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals 
en les urbanitzacions sense continuïtat immediata a la trama urbana. 

- Decret 343/1983, de 15 de juliol, sobre les normes de protecció del medi 
ambient. 

- Reial Decret 997/2002, de 27 de setembre, pel qual s’aprova la norma de 
construcció sismorresistent. 

- Decret 210/1999, de 27 de juliol, pel qual s’aprova l’estructura del contingut 
per a l’elaboració i l’homologació dels plans de protecció civil municipals. 

- Reial Decret 9/2005, de 14 de gener, pel qual s’estableix la relació 
d’activitats potencialment contaminants del sòl i els criteris estàndards per a 
la declaració de sòls contaminants. 

 
 
4.3.4. Mobilitat 
 
La principal normativa incident actual en relació a mobilitat és la següent: 
 

- Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat  
- Decret 362/2006, de 3 d’octubre, pel qual s’aproven les Directrius Nacionals 

de Mobilitat 
- Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres 

arquitectòniques, i el Decret 135/1995, que la desplega i aprova el Codi 
d’accessibilitat. 

 
 
4.3.5. Balanç de l’aigua 
 
La gestió d’abastament i del sanejament de l’aigua es regula per l’actual normativa 
vigent que es mostra a continuació: 
 

- Decret 304/2006, de 18 de juliol, sobre d’estàndard i la millora en 
l’eficiència en l’ús de l’aigua, a efectes de la determinació del cànon de 
l’aigua. 

- Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós 
de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya.  

- Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels 
serveis públics de Sanejament. 

- Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós 
de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya.  

- Decret 22/2002, de 22 de Gener de 2002, d’establiment i millores de les 
mesures per a la gestió dels recursos hídrics (DOGC Nº 3568 de 05/02/02) 

- Decret 167/2000, de 2 de maig, d’adopció de mesures excepcionals en 
matèria de fonts d’abastament públiques afectades per nitrats. 

- Decret 168/2000, de 2 de maig, d’adopció de mesures excepcionals en 
relació amb la utilització dels recursos hidràulics. 
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- Decret 205/2000, de 13 de juny, d’aprovació del programa de mesures 
agronòmiques aplicables a les zones vulnerables en relació amb la 
contaminació de nitrats procedents de fonts agràries. 

- Decret 103/2000, de 6 de Març de 2000, pel qual s’aprova el Reglament dels 
tributs gestionats per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). 

- Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei d’Aigües. 

- Llei 6/1999, de 12 de juliol, d'ordenació, gestió i tributació de l'aigua  
- Decret 119/2001, de 2 de maig, pel qual s’aproven les mesures ambientals 

de prevenció i correcció de la contaminació de les aigües per nitrats. 
- Reial decret 140/2003,de 4 de novembre, pel qual s’estableixen els criteris 

sanitaris de la qualitat de l’aigua del consum humà. 
- Decret 93/2005, de 17 de maig, d’adopció de mesures excepcionals en 

relació amb la utilització dels recursos hídrics. 
- Ordre SCO/3719/2005, de 21 de novembre, sobre substàncies per al 

tractament de l’aigua destinada a la producció d’aigua de consum humà. 
- Reial Decret 1620/2007, de 7 de desembre, on s’estableix el règim jurídic de 

la reutilització de les aigües depurades. 
- Decret 83/96, de 5 de Març, sobre mesures de regularització d’abocaments 

d’aigües residuals. 
 
 
4.3.6. Contaminació Atmosfèrica 
 
La normativa vigent per contaminació atmosfèrica és la següent: 
 

- DECRET 82/2005, de 3 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de 
desenvolupament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental 
de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn. 

- Decret 281/2003, de 4 de novembre de 2003, de modificació del Decret 
148/2001, de 29 de maig, d'ordenació ambiental de les instal·lacions de 
telefonia mòbil i altres instal·lacions de radiocomunicació. 

- Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a 
la protecció del medi nocturn. 

- DECRET 148/2001, de 29 de maig, d’ordenació ambiental de les 
instal·lacions de telefonia mòbil i altres instal·lacions de radiocomunicació. 

- Llei 6/96, de 18 de Juny, de modificació de la Llei 22/83, de 21 de 
Novembre, de protecció de l’ambient atmosfèric.  

- Llei 7/89, del 5 de Juny, que modifica la Llei 22/83 de protecció de l’ambient 
atmosfèric. 

- Llei 22/1983, de 2 de novembre, de protecció de l’ambient atmosfèric. 
- Decret 199/1995, de 16 de maig, d’aprovació dels mapes de vulnerabilitat i 

capacitat del territori referits a la contaminació atmosfèrica. 
- Decret 322/1987, de 23 de setembre, de desplegament de la Llei 22/1983, 

de 2 de novembre, de protecció de l’ambient atmosfèric. 
 

 
4.3.7. Soroll 
 
En l’àmbit català la normativa vigent que regula els sorolls i les vibracions es detalla 
a continuació: 
 

- Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la 
Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica i 
se n’adapten els annexos. 

- Decret 245/2005, de 8 de novembre, pel qual es fixen els criteris per a 
l'elaboració dels mapes de capacitat acústica. 
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- Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica.  
 
 

4.3.8. Residus 
 
La legislació en matèria de residus és principalment: 
 

- Decret 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora dels residus. 

- Llei 9/2008, de 10 de juliol, de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, 
reguladora dels residus. 

- Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de 
juliol, reguladora dels residus. 

- Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. 
- Decret 27/1999, de 9 de febrer, de la gestió dels residus sanitaris. 
- Decret 217/1999, de 27 de juliol, sobre la gestió dels vehicles fora d’ús. 
- Decret 201/1994, de 26 de juliol, reguladora dels enderrocs i altres residus 

de la construcció. 
- Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus. 
- Ordre 06-09-1988 sobre prescripcions en el tractament i l’eliminació dels olis 

usats. 
- Ordre 09-09-1986 de limitació de l’ús dels policlorobifenils i els 

policloroterfenils. 
 
 
4.3.9. Estructura Energètica 
 
La legislació aplicable en matèria d’energia és: 
 

- Decret 147/2009, de 22 de setembre, pel qual es regulen els procediments 
administratius aplicables per a la implantació de parcs eòlics i instal·lacions 
fotovoltaiques a Catalunya. 

- Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris 
ambientals i d’ecoeficiència en els edificis. 

- Decret 397/2006, de 17 d’octubre, d’aplicació del règim de comerç de drets 
d’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle i de regulació del sistema 
d’acreditació de verificadors d’informes d’emissió de gasos amb efecte 
hivernacle. 

- Decret 390/2004, de 21 de setembre, d’assignació de competències en 
matèria d’emissió de gasos d’efecte hivernacle. 

- Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris 
ambientals i d’ecoeficiència en els edificis. 

 
 
 
4.3.10. Aspectes Econòmics 
 
La legislació ambiental referent a les activitats és la següent: 
 

- Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’administració 
ambiental. 

- Llei 4/2004, d'1 de juliol, reguladora del procés d'adequació de les activitats 
d'incidència ambiental al que estableix la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la 
intervenció integral de l'Administració ambiental 

- Decret 50/2005, de 29 de març, pel qual es desplega la Llei 4/2004, d'1 de 
juliol, reguladora del procés d'adequació de les activitats existents a la Llei 
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3/1998, de 27 de febrer, i de modificació del Decret 220/2001, de gestió e 
les dejeccions ramaderes.  

- Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s’aprova el reglament general de 
desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral 
de l’administració ambiental, i s’adapten els seus annexos. 

- Reial Decret 508/2007, de 20 d’abril, pel qual es regula el subministrament 
d’informació sobre emissions del Reglament E-PRTR i de les actuacions 
ambientals integrades. 

 
 
4.3.11. Aspectes Socials 
 
 
A continuació s’enuncien algunes referències sobre legislació referent a aspectes 
socials: 
 

- Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge. 
- Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós 

de la Llei de contractes de les administracions públiques. 
 
 

http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2000/07/08/pdfs/A00543-00589.pdf




4.4. Punts forts i punts febles. Oportunitats i Amenaces 
 
 
4.4.1. Anàlisi del Territori 
 

PUNTS FORTS 

Les Normes Subsidiàries tenen en compte el creixement compacte dels nuclis, 
especialitzant-los, la protecció de les Riberes del Ter, al seu pas pel municipi i la 
regulació del sòl no urbanitzable.  

Gran diversitat d’elements d’interès arquitectònic, arqueològic i paisatgístic 

Àmplia oferta de camins rurals i rutes de senderisme i BTT que passen pel 
municipi. 

PUNTS FEBLES 

Homogeneïtzació de l’espai agrari 

 

OPORTUNITATS 

La llei d’urbanisme 2/2002 i la llei d’avaluació ambiental 6/2009 garantiran que el 
proper planejament es realitzi segons criteris de sostenibilitat. 

AMENACES 

Reducció del mosaic i la diversitat territorial degut a la homogeneïtzació de 
l’agricultura. 

 
 
4.4.2. Biodiversitat i Paisatge 
 

PUNTS FORTS 

Elevada permeabilitat ecològica al territori degut a la continuïtat de la massa 
forestal i la configuració del mosaic agroforestal de Sant Julià del Llor i Bonmatí. 

Importància del riu Ter i la riera d’Osor com a connectors ecològics fluvials. 

Gran representació de les suredes a la majoria del territori. 

PUNTS FEBLES 

Al municipi de Sant Julià del Llor i Bonmatí no hi ha cap espai natural sota 
protecció específica. 

Homogeneïtzació del sòl agrícola i pèrdua de la biodiversitat i qualitat del paisatge. 

Manca de connectivitat social entre el poble i el riu Ter i falta d’adequació de l’espai 
com a zona de lleure i oci pels habitants. 

 

OPORTUNITATS 

La presència d’un espai d’interès natural a l’entorn inclòs a la Xarxa Natura 2000, 
les Riberes del Baix Ter. 

AMENACES 

Presència d’elements que provoquen efecte barrera i disminueixen la connectivitat 
ecològica dels espais lliures. 
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4.4.3. Riscos Ambientals 
 

PUNTS FORTS 

Disposa d’un Pla de Protecció Municipal, el qual determina els riscos i les 
instruccions que cal seguir en cas d’emergència, i de Plans d’Emergència. 

PUNTS FEBLES 

Sant Julià del Llor i Bonmatí no està catalogat com a zona d’alt risc, però degut a 
l’elevada presència de masses boscoses té un cert risc d’incendi. 

El municipi de Sant Julià del Llor i Bonmatí no compta amb cap Associació de 
Defensa Forestal 

 

OPORTUNITATS 

El municipi de Sant Julià del Llor i Bonmatí no té un risc de transport de 
mercaderies elevat. 

AMENACES 

Existeixen punts crítics amb risc d’inundació a Sant Julià del Llor i Bonmatí 

 
 
4.4.4. Mobilitat 
 

PUNTS FORTS 

St. Julià del Llor i Bonmatí genera més desplaçament atrets cap a municipi que no 
cap a altres municipis. 

No hi ha cap problemàtica d’aparcament. 

PUNTS FEBLES 

Gran nombre de desplaçament utilitzant el vehicle propi. 

No es té parada de transport públic dins el nucli, aquest fet obliga a desplaçaments 
fins a parades properes. 

Voreres amb un estat millorable. 

 
OPORTUNITATS 

La plataforma ciutadana de La Carretera de la Vergonya permet una pressió cap a 
la consecució del projecte de millora de la N-141. 

Projecte de creació del nou vial de comunicació entre el Ter-Brugent i l’àrea urbana 
de Girona. 
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4.4.5. Balanç de l’aigua 
 

PUNTS FORTS 

Xarxa independent de subministrament d’aigua per als dos nuclis de població 
existents. 

Tarifa segregada per als diferents usos de l’aigua. 

PUNTS FEBLES 

Existència encara d’algun tram de la xarxa de sanejament construïda amb 
fibrociment. 

Xarxa de clavegueram unitària, no separa les aigües pluvials de les residuals 

Tractament actual nul de les aigües residuals. 

 
OPORTUNITATS 

Futura construcció de l’estació depuradora d’aigües residuals de St. Julià del Llor i 
de Bonmatí 

AMENACES 

Abastament per una sola via (pous). Problemàtiques en moments puntuals de 
sequera. 

 
 
4.4.6. Contaminació Atmosfèrica 
 

PUNTS FORTS 

Qualitat de l’aire excel·lent (segons ICQA). 

Elevada capacitat de dispersió de l’atmosfera. 

PUNTS FEBLES 

El consum de combustibles líquids és el principal responsable de les emissions al 
municipi. 

El transport és la principal font d’emissió de gasos d’efecte hivernacle (GEH). 

 
OPORTUNITATS 

No s’han detectat episodis de contaminació atmosfèrica. 

AMENACES 

El canvi climàtic pot tenir efectes devastadors sobre l’economia i el medi ambient. 
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4.4.7. Soroll 
 

PUNTS FORTS 

No existeixen queixes per soroll. 

PUNTS FEBLES 

El municipi de St. Julià del Llor i Bonmatí no disposa de normativa legal reguladora 
dels processos de contaminació acústica. 

Mapa de capacitat acústica pendent d’aprovació. 

 
OPORTUNITATS 

Tema a tractar en futurs planejaments urbanístics. 
AMENACES 

La indústria present al municipi es troba a poca distància dels habitatges, una 
intensificació d’aquesta pot acabar generant molèsties als habitants del municipi. 
 
 
4.4.8. Residus 
 

PUNTS FORTS 

Augment anual constant de la recollida selectiva. 

Implantació en breu de la recollida de la fracció orgànica porta a porta. 

87,3% de valorització final dels residus industrials generats. 

PUNTS FEBLES 

Augment anual del residus de rebuig. 

Percentatge elevat de rebuig en el total de residus generats. 

 
OPORTUNITATS 

Les campanyes realitzades per a la prevenció de la generació de residus, ajudaran 
a sensibilitzar la ciutadania sobre la necessitat de reduir. 

AMENACES 

Manca d’un sistema de gestió i un control dels residus ramaders (comarcal i/o 
municipal). 
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4.4.9. Estructura Energètica 
 

PUNTS FORTS 

Generació d’energia gràcies a la central hidroelèctrica.  

S’han impulsat iniciatives d’estalvi i eficiència energètica a nivell municipal. 

Sant Julià del Llor i Bonmatí té un flux lumínic de 1.000 a 5.000 klm, un valor baix 
dels municipis del Ter Brugent 

PUNTS FEBLES 

No es duu cap control dels consums energètics municipals. 

El consum de combustibles líquids tendeix a augmentar. 

La font energètica que més es consumeix són combustibles líquids degut al trànsit. 

El transport és el principal consumidor d’energia. 

 
OPORTUNITATS 

Gran radiació solar, que dona un elevat potencial per la instal·lació d’energies 
renovables 

Capacitat per tenir biomassa forestal per utilitzar com a energia renovables 

AMENACES 

Forta dependència de l’ús de combustibles líquids 

 
 
4.4.10. Aspectes Econòmics 
 

PUNTS FORTS 

Oferta de sòl industrial per a l’arribada de noves indústries. 

Disposició d’una llista d’activitats industrials adequades a la llei 3/1998. 

Sector industrial present a la zona i font d’ocupació juntament amb el sector 
serveis. 

PUNTS FEBLES 

Intensificació i pèrdua de diversitat de la ramaderia. 

Homogeneïtzació de l’agricultura. 

 
OPORTUNITATS 

Creixement de la demanda de turisme rural i de natura 

AMENACES 

Tendència del sector primari a una intensificació i abandonament 
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4.4.11. Aspectes Socials 
 

PUNTS FORTS 

Creixement constant de la població del municipi. 

Bon nivell de població infantil. 

Gran nombre d’habitatges principals i baixa taxa d’habitatge buit permanentment. 

Pràctiques d’estalvi energètic i de consum iniciats des de l’Ajuntament. 

Xarxa de serveis socials adient. 

Realització d’una taller ambiental a l’escola. 

PUNTS FEBLES 

Absència d’una llar d’infants que obliga a desplaçaments fora del municipi. 

Baix percentatge de lloguer en el total d’habitatges (8%). 

Falta d’ordenances en matèria de medi ambient. 

Seguretat ciutadana derivada a la comissaria de Sta. Coloma de Farners. 

 
OPORTUNITATS 

Augment del cos de mossos d’esquadra a les comarques gironines els pròxims 
anys. 

AMENACES 

Insuficient patrullatge des de la comissaria de Sta. Coloma de Farners. 

 



4.5. Objectius generals per tendir cap a la sostenibilitat en l’aspecte 
en qüestió 
 
 

- Afavorir la integració i la igualtat de les persones 
- Adequar el desenvolupament humà amb el respecte del territori 
- Apostar per un planejament urbanístic ben dissenyat i amb un ús racional 

del sòl 
- Garantir una mobilitat i accessibilitat als serveis bàsics a totes les persones 
- Potenciar una economia forta i diversificada 
- Promoure la utilització dels recursos de manera racional i eficient 
- Prestar una bona gestió municipal 
- Promoure comportaments i estils de vida amb coherència amb la realitat 

integral del municipi i del conjunt del planeta  
- Enfortir el teixit cultural 
- Fomentar la participació dels ciutadans en la presa de decisions municipals 

 
 
 

 
Diagnosi Estratègica 
de l’àmbit d’estudi 

65 

 


