
 

 

Tram baix de la Llémena 
 
Codi: 111 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Superfície i municipis que es comprenen:  
 
362,14 ha. Sant Gregori i Sant Martí de Llémena. 

 
Delimitació: 
 
L’espai abasta el tram mig i baix de la Llémena. Inclou també les planes al�luvials 
associades al curs mitjà del riu, des de Sant Martí fins a Sant Gregori, dominades 
pels conreus herbacis de secà i també de regadiu. 
 

Caracterització de l’espai: 
 
Es tracta d’un espai fluvial estructurat a partir de la Llémena. Entre els aspectes 
que destaquen cal citar els processos geomorfològics de la desembocadura, així 
com els hàbitats associats als codolars que s’hi formen i les vernedes amb ortiga 
morta (Lamium flexuosum), hàbitat d’interès comunitari prioritari segons la 
Directiva Hàbitats. També hi ha trams amb fileres i plantacions de pollancres 
(Populus spp.), plàtans (Platanus x hispanica) i altres planifolis. A la zona del Puig 
de la Banya del Boc, la zona fluvial entra en contacte amb les zona forestal 
recoberta de pinedes de pi pinyoner (Pinus pinea) i un bosc mixt d'alzines (Quercus 
ilex) i pins (Pinus spp.). Tocant a la seva desembocadura, trobem sargars (Salix 
purpurea i Salix elaeagnos) i altres bosquines de ribera. Sobre la flora, cal destacar 
la presència d’Arum maculatum, Euphorbia maculata, Hieracium alatum, Impatiens 
balfourii i Lamum purpureum, espècies considerades com a raríssimes a Catalunya. 
 
Pel que fa a la fauna hem de destacar la presència a la zona d’algunes espècies 
lligades als ambients aquàtics: peixos com l’anguila (Anguilla anguilla) i el barb de 
muntanya (Barbus meridionalis); amfibis com el gripau comú (Bufo bufo) i la 
reineta (Hyla meridionalis); i rèptils com la tortuga de rierol (Mauremys leprosa), 
l’escurçó pirinenc (Vipera aspis) o la serp de collar (Natrix natrix). Dels 
invertebrats, destaca l’abundància de cites de lepidòpters d’interès, amb 



 

 

Euphydryas aurinia subsp. aurinia, Hesperia comma, Maculinea arion i Pelosia 
muscerda. 
 
La zona de la desembocadura, és a dir, des del Mas Vilar (Sant Gregori) al Ter, 
esdevé un lloc clau per l’alimentació de les cigonyes (Ciconia ciconia) que crien al 
municipi de Salt, per la reproducció de la guatlla (Coturnix coturnix) i el xoriguer 
comú (Falco tinnunculus), i per l’alimentació d’altres ocells rapinyaires que crien a 
les Serres, com l’esparver (Accipiter nisus), l’astor (Accipiter gentilis), l’aligot comú 
(Buteo buteo) o que transcorren per l’espai, com l’àguila marcenca (Circaetus 
gaelicus), a banda també de diversos rapinyaires nocturns com l’òliba (Tyto alba) i 
el mussol banyut (Asio otus), els quals segurament, també hi crien, i l’àguila 
pescadora (Pandion haliaetus). Destaca també perquè s’hi ha constatat la cria 
d’ocells escassos com el mosquiter pàl�lid (Phylloscopus bonelli), el siboc 
(Caprimulgus ruficollis), l’abellarol (Merops apiaster), el falcó mostatxut (Falco 
subbuteo) i molt probablement també, el tallarol de garriga (Sylvia cantillans) i el 
gros (Sylvia atricapilla).  
 
També és una àrea de gran importància pels amfibis i rèptils, destacant la població 
de tòtils (Alytes obstetricans), gripaus comuns (Bufo bufo) i gripaus corredors (Bufo 
calamita). Destaca el fet que s’hi han donat cites de gripau d’esperons (Pelodytes 
punctatus) i que en algunes basses hi cria el tritó (Triturus marmoratus). També 
s’hi ha trobat la serp llisa meridional (Coronella girondica) i la serp d’esculapi 
(Elaphe longuissima). Finalment, a l’est d’aquesta subàrea s’han trobat indicis 
fiables de cria de la llúdriga (Lutra lutra). 
 
Per últim, cal esmentar que l’espai inclou part de la geozona dels Volcans del Clot 
de l’Omera i de la Banya del Boc. 

 

Motius de la inclusió en el catàleg: 
 
El principal motiu d’inclusió d’aquesta zona al catàleg respon principalment en el fet 
que es tracta d’una zona de gran interès ecològic i paisatgístic, a més de presentar 
un molt bon estat de conservació i ser una zona molt emblemàtica de les 
comarques gironines. Tanmateix l’espai actua com a connector ecològic entre els 
diferents espais d’interès natural situats a la Garrotxa i els presents en aquesta 
zona del Gironès. 

 
Qualificació urbanística: 
 
Sant Gregori: 
 

• Sòl no urbanitzable:  
 

- zona de valor agrícola 
- zona horts 
- zona de connectivitat ecològica i paisatgística 
- zona de connectors ecològics i de protecció 

 
 
 
 
 



 

 

 
Sant Martí de Llémena 
 

• Sòl no urbanitzable: 
 

- zona de conreu i bosc 
 

Construccions existents: 
 
L’espai presenta nombroses construccions i instal�lacions, d’entre les quals n’hi ha 
de gra interès com per exemple el castell de St. Gregori, el Ginestar o St, 
Bartumeu. 
 

Estat de conservació. Impactes o greuges damunt els ecosistemes i 
els valors de la zona: 
 
Es tracta d’un espai agro-fluvial, i per tant, plenament antropitzat. Ara bé, els 
elements humans que formen part de l’espai i del paisatge es troben curosament 
sobreposats i integrats, i fins i tot els nuclis habitats són completament rurals i de 
petites dimensions. Cal esmentar però, que també hi ha determinats trams on el riu 
ha estat sotmès a una important pressió urbanística (amb nuclis situats en zones 
inundables, com Sant Pere de Llorà), a banda de ser objecte d’explotació dels 
recursos naturals (extracció d’àrids). Amb tot, l’espai presenta problemes en la 
qualitat i de quantitat de les aigües a conseqüència de la inexistència de 
sanejament, dels abocaments d’indústries càrniques i de l’explotació dels aqüífers i, 
al no-manteniment del cabal, ni el legal ni l’ecològic. L’abocament de purins a la 
plana de St. Gregori també és un fet recorrent que provoca fenòmens 
d’eutrofització importants. 
 
Cal també esmentar la presència de la línia de mitja de tensió paral�lela a la 
Llémena ja que esdevé un punt negre per alguns rapinyaires com l’àguila 
marcenca.  
 
Finalment, cal considerar que el projecte d’un nou accés des de l’AP7 a Sant 
Gregori pot ser un fenomen que desencadeni processos d’urbanització. 

 
Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 
Convindria integrar tota la zona en un Pla especial de protecció que ordeni els usos 
de l’espai fluvial. Caldria no incrementar les zones urbanes en l’àmbit inundable i 
evitar la presència de noves extraccions d’àrids. L’àrea també podria revitalitzar-se 
com a condició de parc fluvial en algun sector més proper a Sant Gregori, sempre i 
quan es mantingui com a espai natural. La recuperació del cabal legal i 
manteniment del cabal ecològic  i el control de la fertilització amb purins a la plana 
de St. Gregori són també dos requeriments de primer odre. 

 
 
 
 



 

 

Actuacions i mesures de gestió urbanística i administrativa per a la 
preservació de l’espai.  Mesures de caràcter urbanístic i ambiental: 
 

a) Caldria definir, mitjançant un Pla Especial, els usos permesos, evitant 
específicament l’aparició de noves activitats extractives, els abocaments, 
així com les tales, l’alteració de la vegetació de ribera pròpia de la zona per 
les plantacions de planifolis i l’establiment d’una regulació més acurada i 
específica a les zones d’hortes i en especial a l’àrea dels horts de St. 
Gregori.  

 
b) No s’hauria de permetre l’alteració del bosc de ribera en la zona inundable 

amb un període de retorn de 10 anys i ampliar la zona de protecció de 
l’edificació a tal cota que no es produeixi la condició d’inundació moderada 
per un període de retorn de 500 anys.  

 
c) Pel que fa a les tanques a Sant Gregori la regulació és prou acurada però a 

Sant Martí de Llémena és permet el reixat metàl�lic. En aquest sentit es 
recomana que en sòl forestal no es permetin i en sòl agrícola no s’admetin 
tanques cinegètiques ni de reixat metàl�lic i es limiti a filats longitudinals, 
tanques de fusta o de vegetals vius.  

 
d) Caldria garantir un radi de protecció de les surgències hídriques de 50 m. al 

seu voltant on no és permeti l’edificació ni l’alteració del terreny.   
 
e) Caldria establir límits per a les activitats extractives actuals i iniciar el procés 

de restauració de les que es trobin aturades d’acord amb la Llei 12/1981 per 
a la restauració dels espais afectats per activitats extractives. 

 
f) Els càmpings, zones d’acampada i les instal�lacions annexes no s’haurien 

d’establir en zones arbrades i de bosc de ribera i haurien de restar fora de la 
zona inundable per un període de 500 anys.  

 
g) Caldria intensificar convenis amb l’Agència Catalana de l’Aigua per afavorir 

la restauració de la vegetació de ribera pròpia de casa nostra com les 
vernedes, i eliminar les espècies d’arbres de plantació que no apareixen de 
manera natural. 

 
h) Caldria evitar la implantació de construccions d’utilitat pública i interès social 

i en cas contrari, aquestes  haurien de  preveure la redacció d’un Pla 
Especial que contempli, entre altres aspectes, l’impacte paisatgístic i 
ambiental i per tant, l’avaluació dels efectes ecològics i paisatgístics 
previsibles com a resultat de l’execució del projecte, la justificació i les 
mesures adequades per minimitzar l'impacte, i els efectes territorials de la 
seva implantació. 

 
i) Caldria evitar la construcció de noves edificacions residencials, industrials i 

agropecuàries de manera que solament s’hauria de permetre l’ampliació de 
les actualment existents. 
 



 

 

 


