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Degut a les prescripcions introduïdes per la Comissió Territorial d'Urbanisme de 

Barcelona, el document de l’estudi mediambeintal veuria modificat el seu contingut en 

els següents punts: 

• Punt 2.3.2.2. “Sòl apte per urbanitzar residencial.” 

“Ordenar els nous processos de creixement a l’entorn de la ciutat ja construïda creant 
àrees d’habitatge de primera i segona residència, a Santa Maria (PP3, PP2, PP1) i a 
Cantonigròs (PP4). Els usos residencials es situaran al costat de les noves rondes i 
delimitats de manera natural pels accidents geogràfics, torrents, rieres i estimbats. Es 
desclassifica el sector de l’Esporting-club (PP5) proper al nucli de Sant Martí Sescorts 
per les seves característiques naturals de gran valor paisatgístic i pendents superiors 
al 20% en bona part. ”  

• Punt 2.3.2.5. “Sòl urbà.” 

“Resum de canvi de classificació de sòl: 

- Sòl urbanitzable residencial nou a Sta Maria de Corcó: 84.155 m2. 

- Sòl urbanitzable residencial nou a Cantonigròs: 19.866 m2. 

- Sòl urbanitzable residencial nou a Sant Martí Sescorts: 0 m2. 

- Sòl urbanitzable industrial nou a Sant Martí Sescorts: 281.013 m2. 

En molts casos els límits i superfícies han augmentat perquè s’ajusten a la parcel·lació 
real. “ 

• Punt 2.3.2.5. “Quadre resum de superfícies de règim de sòl.” 

Actual Proposat Superfícies totals de Règim de sòl 
(m²) (m²) 

Sòl urbà Sta. Maria 675.477 752.151 
Sòl urbà Cantonigròs 450.377 423.305 

Sòl urbà Sant Martí 15.476 21.106 

Sòl urbà Patel 41.689 62.145 

Total sòl urbà 1.183.019 1.258.707 

Sòl urbanitzable residencial Sta. Maria 30.980 115.135 

Sòl urbanitzable residencial Cantonigròs 34.911 54.777 

Sòl urbanitzable industrial St Martí 76.650 357.663 

Total sòl urbanitzable 142.541 527.575 

Total sòl no urbanitzable 60.840.682 60.379.960 

TOTAL 62.166.242 62.166.242 
 

 

 

Barcelona, 16 d’octubre de 2007. 
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1. ANTECEDENTS, OBJECTE I CONTEXT DE L’INFORME 

El present informe acompanya a la Redacció del Pla d’Ordenació Urbanística municipal, d’ara 
en endavant POUM, de Santa Maria de Corcó i pretén donar compliment a les prescripcions 
legals derivades de l’aplicació de la Llei 10/2004 (modificació de la Llei 2/2002) d’Urbanisme de 
Catalunya. 

Aquest estudi es realitza en compliment de l’article 1 (que modifica l’article 59 de la Llei 2/2002) 
de la Llei 10/2004 d’Urbanisme de Catalunya, de 24 de desembre de 2004 i de l’article 10 del 
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 (DOGC 4022, Pàg. 23450). 

Segons l’article 3 de la Llei 2/2002 el desenvolupament urbanístic sostenible es basa en: 

1. El desenvolupament urbanístic sostenible es defineix com la utilització racional del territori i 
el medi ambient i comporta conjuminar les necessitats de creixement amb la preservació dels 
recursos naturals i dels valors paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals, a fi de garantir la 
qualitat de vida de les generacions presents i futures. 

2. El desenvolupament urbanístic sostenible, atès que el sòl és un recurs limitat, comporta 
també la configuració de models d’ocupació del sòl que evitin la dispersió en el territori, 
afavoreixin la cohesió social, considerin la rehabilitació i la renovació en sòl urbà, atenguin la 
preservació i la millora dels sistemes de vida tradicionals a les àrees rurals i consolidin un 
model de territori globalment eficient. 

3. L’exercici de les competències urbanístiques ha de garantir, d’acord amb l’ordenació 
territorial, l’objectiu del desenvolupament urbanístic sostenible. 

En base a la Llei 10/2004 (Llei 2/2002 modificada), la qual es manifesta clarament a favor del 
desenvolupament sostenible en consonància amb l’econòmic, social i el respecte pel territori i el 
medi ambient s’exposa que, per la formalització dels Plans d’Ordenació i els Plans Parcials es 
necessària l’elaboració d’una sèrie de documents. En l’article 1 (modificacions de l’article 59 de 
la Llei 2/202) de la mateixa Llei es llista la documentació específica, esmentant, en l’apartat f), 
la necessitat de presentar documentació mediambiental adequada i, com a mínim, l’informe 
mediambiental. 

Segons això, per la formalització del POUM del terme municipal Santa Maria de Corcó s’ha 
elaborat el present informe mediambiental, fixant el contingut de l’informe a partir d’aquesta 
normativa. 

 

En definitiva es tracta de donar compliment a l’article 10 del Decret 287/2003 que exposa: 
l’informe mediambiental presentarà els següents continguts: 

- Part descriptiva. 

L’informe mediambiental s’ha de referir a l’àmbit territorial que comprèn la figura de planejament 
de què es tracti, així com als seus objectius, als principis de sostenibilitat tinguts en compte, a 
la classificació i a la qualificació del sòl, segons el planejament urbanístic general vigent, als 
usos actuals, a les alternatives considerades, si s’escau, i a l’alternativa d’ordenació decidida. 

- Anàlisi ambiental. 

L’anàlisi ambiental comporta la delimitació de: - les àrees de risc per a la seguretat i el benestar 
de les persones, prèviament identificades per les Administracions sectorials competents, - les 
àrees des del punt de vista d’especial protecció, conservació, fragilitat o singularitat per la 
incidència de la normativa ambiental, - Les àrees de protecció o conservació per la 
concurrència de valors susceptibles de preservació, prèviament identificades per les 
Administracions sectorials competents o directament apreciades. 

- Justificació de l’ordenació. 
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Justificació de l’alternativa d’ordenació proposada, així com expressió de les mesures 
ambientals d’aplicació directa adoptades i, si s’escau, de les recomanacions i condicionants 
ambientals específics a tenir en compte en les diferents fases de desenvolupament de 
l’ordenació proposada, per a la neutralització o disminució d’impactes. 

En el present Informe Mediambiental es consideraran els efectes sobre el medi natural, derivats 
dels nous usos de sòl proposats en l’elaboració del POUM, i té el caràcter d’una valoració 
ambiental preliminar, l’objectiu de la qual és aportar al POUM la següent informació: 

- Descripció dels vectors ambientals afectats per la proposta. 

- Contemplació dels efectes potencials produïts sobre el medi ambient incloent, sempre i 
quan sigui possible, indicacions sobre la magnitud de l’impacte. 

- Incorporació criteris sostenibilistes en la presa de decisions per a l’elaboració del Pla. 

- Descripció les mesures adequades de correcció i moderació dels impactes ambientals que 
ajudin a concretar les propostes dels nous usos del sòl. 

En definitiva, el que es pretén aconseguir amb aquest informe és una valoració, i la conseqüent 
justificació, de l’ordenació urbanística proposada i els seus efectes sobre la qualitat ambiental 
de l’entorn més immediat de la zona d’estudi, sense perdre de vista el context en el que 
s’engloba. Així doncs, la proposta d’ordenació ha de preveure un desenvolupament urbanístic 
sostenible. 

Pel que fa referència a la metodologia, s’ha dut a terme una primera fase de recopilació 
bibliogràfica de tota la informació disponible del terme municipal de Santa Maria de Corcó i de 
documents i treballs relacionats amb la temàtica objecte d’estudi del municipi i la comarca. 

Amb la finalitat de complementar la informació bibliogràfica i avaluar “in situ” les diferents 
problemàtiques i els espais afectats per les propostes del POUM, sobretot des del punt de vista 
ambiental, s’ha realitzat també un estudi de camp. 

Així doncs, prèviament a l’elaboració de l’informe, s’ha dut a terme un reconeixement exhaustiu 
de les característiques del medi abiòtic (climatologia, geologia, hidrologia, etc.), abiòtic (flora, 
fauna, espais i espècies protegides de la zona d’estudi, xarxa natura 2000, etc.) i medi antròpic, 
que fa referència a les característiques socioeconòmiques de la zona. Les dades obtingudes 
d’aquest reconeixement s’han tingut en compte a l’hora de justificar el POUM de Santa Maria 
de Corcó. 

La zona objecte d’estudi, i on s’ubiquen les diferents propostes del POUM, coincideix amb tot el 
TM Santa Maria de Corcó, comarca d’Osona. Aquesta es caracteritza per conformar un 
entramat d’espais amb un paisatge divers i ric basat en un mosaic d’usos i aprofitaments 
diversos. 
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Mapa 1-. Situació de la zona d’estudi. 
 

   

Santa Maria de Corcó  

Sant Pere de Torelló

Tavertet

Manlleu   
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2. SÍNTESI DEL CONTINGUT I DIRECTRIUS GENERALS DEL POUM 

2.1. ANTECEDENTS 
La figura urbanística de la que gaudeix avui en dia Santa Maria de Corcó són les normes 
Subsidiàries de Planejament les quals van ser aprovades definitivament per la Comissió 
d’Urbanisme de Barcelona l’any 1986. El present POUM és una revisió d’aquestes Normes que 
permet l’adequació del planejament vigent a la nova Llei d’Urbanisme 10/2004. A banda cal 
ajustar les previsions del planejament a les noves necessitats territorials i locals per tal de 
donar resposta a les necessitats del municipi. 

La població del municipi de Santa Maria de Corcó per l’any 2004 era de 2.199 habitants, amb 
una densitat de població de 35,6 hab/ km2 distribuïts en els 61,8 km2 que té el municipi. Segons 
aquestes dades demogràfiques, i a partir de l’estudi de quatre possibles escenaris, en el 
desenvolupament urbanístic previst per aquestes Normes es considera un horitzó de 2.745 
habitants l’any 2020. En base aquestes previsions i als seus requeriments s’han dimensionat 
els continguts d’aquest document. 

Així doncs, amb la finalitat de detectar quins són els principals problemes i/o mancances que 
han conduït a la revisió de les actuals Normes Subsidiàries de Planejament (aprovades el 
1986) a continuació es realitza una descripció de la problemàtica urbanística que existeix arran 
de l’actual regulació del municipi, i posteriorment es fa una descripció de la proposta i el 
objectius del POUM. 

2.2. PROBLEMÀTICA URBANÍSTICA ACTUAL 
L’anàlisi de la problemàtica urbanística de Santa Maria de Corcó s’exposa en els següents 
punts: 

1. La carretera comarcal C-153 de Vic a Olot travessa el terme municipal amb un traçat molt 
tortuós. La proximitat de Vic i Manlleu amb un traçat de carretera no tant dificultós, fa que 
les relacions s’estableixin cap a la plana de Vic. 

L’únic accés cap al poble de Tavertet passa pel bell mig del nucli de Santa Maria de 
Corcó. 

Cal destacar l’existència del camí Ral de Vic a Olot que travessa el terme, unint les planes 
de la part baixa del terme amb els dos nuclis importants de població. 

2. L’estructura viària interna del nucli de Santa Maria de Corcó és des del seu accés principal 
fins els barris residencials, essent una barreja viària que s’ha ordenar. 

3. De l’anàlisi del planejament vigent se’n desprèn una manca d’estructura de sòl no 
urbanitzable en referència explícita a les granges de porcs. 

4. Santa Maria de Corcó ha patit una manca de gestió urbanística que ha derivat vers un 
desordre en els sectors aptes per urbanitzar, l’aturament d’algun sector, les modificacions i 
la colmatació d’altres, junt amb una manca de previsió del seu desenvolupament futur. Per 
millorar aquesta situació, caldria: 

- ajustar els sectors a l’estructura de propietats. 

- establir una relació proporcionada entre sòl privat i sòl públic. 

- establir uns coeficients d’edificabilitat bruta que permetin la viabilitat dels 
sectors i plantegin una densitat respectuosa amb el territori. 



P l a  d ’ O r d e n a c i ó  U r b a n í s t i c a  M u n i c i p a l  d e  S a n t a  M a r i a  d e  C o r c ó  

Estudi Ambiental - ECOMOLL                                                                                                                                           7 

- establir per a cada sector apte per urbanitzar, el sistema d’actuació més 
adequat per a facilitar la seva viabilitat. 

5. Problemàtica industrial: hi ha poc sòl industrial per les necessitats actuals. L’actual recinte 
industrial es troba dintre del mateix casc antic i en una petita àrea al costat de la carretera.  

6. Protegir els torrents que voregen les zones edificades i creació de façanes cap a aquests 
torrents. 

Actualment, l’arribada al municipi es produeix pels darreres de les cases. No s’ha tractat la 
imatge del municipi a partir de dissenyar els vials de ronda. Aquests vials a la vegada 
d’ordenar l’edificació estructuren el trànsit del municipi. 

2.3. OBJECTIUS GENERALS I ESPECÍFICS DEL POUM 

2.3.1. OBJECTIUS GENERALS DEL POUM 
Així doncs, en base a l’exposat en els anteriors apartats i als requeriments de la nova Llei 
d’Urbanisme, la base del model urbanístic a seguir a Santa Maria del Corcó té una clara 
tendència a: 

1. Potenciar Santa Maria de Corcó com a capital del Cabrerès. 

2. Potenciar els diferents tipus de comunicacions i especialitzar-los. 

3. Crear una xarxa complerta d'equipaments. 

4. Creació de noves centralitats tan fora del nucli de Sta. Maria (Cantonigròs i la plana de 
Sant Martí) com dins amb els tres nous Plans Parcials. 

5. Tractament del sòl no urbanitzable, com a espai especialitzat. 

6. Controlar i reorganitzar les activitats que pot suportar el territori. 

7. Canviar la tendència de creixement urbà de l'eixample. Introduir tipologies plurifamiliars 
i unifamiliars entre mitgeres. 

8. Preveure habitatges de protecció per als sectors més necessitats. 

2.3.2. OBJECTIUS ESPECÍFICS DEL POUM 

2.3.2.1. Estructura general i orgànica del territori 
- El sistema viari. Hi han diferents propostes d’adequació del sistema viari. Entre d’altres es 

poden destacar el nou pont d’accés al nucli urbà, petites variants i una ronda a Santa Maria 
de Corcó i a Cantonigròs. 

- Xarxa d’espais verds i equipaments. Les diferents actuacions per millorar aquest aspecte 
són: ampliació de la zona verda de l’entorn de l’Ajuntament, creació de nous parcs i 
equipaments a les noves àrees de creixement, zona d’equipaments a Cantonigròs per 
allotjar el Festival, zona de protecció i dels voltants de les rieres i torrents i dels espais 
verds en els nous creixements. 
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2.3.2.2. Ordenació del sòl no urbanitzable 
El sòl no urbanitzable comprèn els terrenys que es caracteritzen per les condicions naturals i de 
caràcter pròpiament rural. En aquest sòl no hi són permesos els processos d’urbanització de 
caràcter urbà ni els usos contradictoris amb l’aprofitament natural del territori. 

Els objectius generals de la proposta dins del sòl no urbanitzable són: 

- Potenciació de la imatge global del municipi definida per: zona forestal, zona de transició, 
zona agrícola i zona de protecció lligada a l’ecosistema de les rieres. 

- Definició de l’estructura bàsica de camins rurals des del punt de vista paisatgístic i 
d’irrigació de tot el territori. 

- Tractament específic de les àrees ocupades i malmeses per activitats urbanístiques 
il·lícites. 

- Ordenació de l’habitatge i les activitats agropecuàries en el sòl rural. 

- S’opta per impedir cap més activitat ramadera en el sòl no urbanitzable. 

Les zones per al sòl no urbanitzable són: Zona de Reserva Forestal, Zona Agrícola i de 
Protecció Ambiental, Zona del Pla d’Espais d’Interès Natural, Zona de Bosc de Ribera i Zona de 
protecció natural i paisatgística. 

2.3.2.3. Sòl apte per urbanitzar residencial 
Ordenar els nous processos de creixement a l’entorn de la ciutat ja construïda creant àrees 
d’habitatge de primera i segona residència, a Santa Maria (PP3, PP2, PP1) i a Cantonigròs 
(PP4). Els usos residencials es situaran al costat de les noves rondes i delimitats de manera 
natural pels accidents geogràfics, torrents, rieres i estimbats. Es manté el sector de l’Esporting-
club proper al nucli de Sant Martí Sescorts augmentant els espais de cessió per equipaments i 
zones verdes però sense augmentar edificabilitat.  

2.3.2.4. Sòl apte per urbanitzar industrial 
L’actual sòl industrial es troba dins mateix del casc antic i en una petita àrea al costat de la 
carretera. Últimament s’ha fet una Revisió aprovada definitivament el 28 de juny del 2000 per la 
Comissió d’urbanisme de Barcelona, per obtenir més sòl industrial a la zona de “Les Gorgues”. 

Cal, doncs, ampliar l’oferta de sòl industrial fora del casc urbà per facilitar la sortida de la 
indústria que es troba dins del sector residencial i afavorir així la seva transformació d’ús. 

2.3.2.5. Sòl urbà 
La classificació del sòl urbà del conjunt del terme municipal parteix de la classificació de les 
Normes vigents, i efectua la classificació en funció dels criteris i determinacions prescrites al 
Títol Segon de la Llei d’Urbanisme, distingint el sòl urbà consolidat del sòl urbà no consolidat. 

El sòl urbà no consolidat està conformat per àrees que s’inclouen íntegrament en la delimitació 
de Polígons d’Actuació o de Plans de Millora Urbana. Aquesta sectors queden delimitats en els 
plànols de zonificació detallada del sòl urbà i urbanitzable a escala 1/2000 i en la corresponent 
fitxa. 

Algun Pla de Millora Urbana inclou en el seu perímetre sòl que en l’anterior planejament estava 
qualificat de sòl no urbanitzable. Aquests terrenys han estat sotmesos al procés d’integració en 
el teixit urbà perquè o bé compten amb tots els serveis urbanístics bàsics o bé són compresos 
en àrees consolidades per l’edificació d’almenys dues terceres parts de llur superfície edificable 
(art. 25 de la Llei d’Urbanisme). 

Aquests casos són els que es descriuen a continuació sota les justificacions i criteris següents: 
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- El Pla de Millora Urbana 9 (de Sant Martí Sescorts) completa el sòl urbà fins el límit del pla 
que resta entre el torrent i la carretera, ampliant el sol urbà menys d’un 20 % en referència 
a l’àrea d’influència de tot Sant Martí. 

- També cal afegir alguna modificació de límits que s’ha concretat bàsicament per ampliació 
d’equipaments varis dins el nucli de Santa Maria (E1+ E2) i d’equipaments esportius al 
sector nord de Cantonigròs (E2). 

 

Resum de canvi de classificació de sòl: 

- Sòl urbanitzable residencial nou a Sta Maria de Corcó: 84.156 m2. 

- Sòl urbanitzable residencial nou a Cantonigròs: 11.139 m2. 

- Sòl urbanitzable residencial nou a Sant Martí Sescorts: 1.878 m2. 

- Sòl urbanitzable industrial nou a Sant Martí Sescorts: 341.379 m2. 

En molts casos els límits i superfícies han augmentat perquè s’ajusten a la parcel·lació real.  

2.3.2.6. Quadre resum de superfícies de règim de sòl  
 
 

Actual Proposat Superfícies totals de Règim de 
sòl (m²) (m²) 
Sòl urbà Sta. Maria 675.477 752.151 
Sòl urbà Cantonigròs 450.377 423.305 
Sòl urbà Sant Martí 15.476 21.106 
Sòl urbà Patel 41.689 62.102 
Total sòl urbà 1.183.019 1.258.664 
Sòl urbanitzable residencial Sta. 
Maria 30.980 115.135 

Sòl urbanitzable residencial 
Cantonigròs 34.911 52.000 

Sòl urbanitzable residencial St 
Martí 163.778 167.090 

Sòl urbanitzable industrial St Martí 76.650 418.578 
Total sòl urbanitzable 306.319 752.803 
Total sòl no urbanitzable 60.676.904 60.154.775 
TOTAL 62.166.242 62.166.242 
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3. OBJECTIUS AMBIENTALS I PRINCIPIS DE SOSTENIBILITAT 

3.1. OBJECTIUS DE L’ESTUDI AMBIENTAL 
D’acord amb la legislació vigent i dels objectius i propostes del POUM, els objectius ambientals 
a assolir amb el present estudi són els següents: 

- Tenir en compte el criteri de desenvolupament sostenible en els processos de decisió 
estratègica. 

- Elaborar un anàlisi ambiental del territori tenint en compte els municipis colindants. 

- Avaluar i identificar els possibles impactes ambientals susceptibles d’aparèixer amb les 
actuacions proposades pel POUM. 

- Justificar les propostes del POUM i valorar-les a partir de l’anàlisi de l’alternativa 0 que es 
correspon amb l’estat actual i la proposta del Pla. 

- Plantejar noves alternatives al POUM, en el cas que sigui possible, que permetin assolir 
uns determinats objectius de forma més eficient i amb menors repercussions tant 
ambientals, com socials i econòmiques. 

- Descriure les mesures de prevenció, correcció i compensació dels efectes negatius del 
POUM. 

3.2. PRINCIPIS DE SOSTENIBILITAT 
Dins de cadascun dels àmbits inclosos en la redacció del POUM de Santa Maria de Corcó, les 
actuacions proposades s’han de suportar sobre uns principis de sostenibilitat que facin front al 
creixement desordenat i inconnex existent, fruit de les Normes Subsidiàries del 1986. 

Els principis de sostenibilitat sobre els que es suporten les actuacions proposades són: 

• Optimització dels teixits urbans existents 

Aquest POUM preveu l’ocupació mínima del sòl imprescindible per assolir el creixement 
esperat de Santa Maria de Corcó a banda de fomentar els models urbanístics adaptats als 
criteris de sostenibilitat. 

Algunes de les propostes concretes del POUM per l’optimització dels teixits i usos del sòl 
existents són la delimitació de la capacitat dels establiments ramaders i la reubicació de la 
indústria. 

• Conservació de la biodiversitat i del patrimoni natural en general 

Per la conservació de la biodiversitat el POUM proposa un tractament acurat del territori 
tenint en compte els recursos naturals i proposant, alhora, una protecció integral del sòl 
agrícola no urbanitzable. 

• Estalvi i ús eficient dels recursos 

Pel que fa referència a l’aigua, el POUM promou una millora de la gestió proposant 
fomentar l’estalvi d’aigua a l’interior dels edificis i utilitzant plantes autòctones i que 
comportin un menor consum d’aigua, amb sistemes automàtics de reg, en aquelles zones 
on s’hagin de dur a terme noves plantacions. 
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• Mobilitat sostenible i integrada amb els usos del sòl 

El POUM proposa una sèrie de mesures estratègiques amb la intenció de reduir al mínim 
imprescindible la circulació rodada pel nucli urbà, garantir el menor ús del cotxe particular i 
minimitzar la mobilitat obligada. Algunes d’aquestes mesures són els vials de ronda i la 
millora de la qualitat de les vies i voreres. 

• Foment de la construcció sostenible 

El POUM promou l’ús de materials reciclats pels nous paviments, així com l’ús de 
canonades de fosa dúctil prohibint les de PVC i Fibrociment. A més es pretén l’ús del 
mobiliari urbà ergonòmic, reciclable i si s’escau també realitzat amb materials reciclables. 

• Prevenció i correcció de la contaminació 

La reducció de diversos tipus de contaminació és un dels elements considerats al POUM. 
Com actuacions concretes es proposa la implantació d’una doble xarxa de recollida 
d’aigües pluvials i residuals, així com reservar sòl per la implantació d’instal·lacions de 
tractament previ i depuració parcial de les aigües residuals. 

Pel que fa referència al vector aire, es proposa limitar les emissions del sector industrial. 

• Millora de les condicions de vida de la població 

Per tal de millorar les condicions de vida dels habitants del municipi es promourà 
l’increment del nombre de voreres arbrades, així com l’amplada d’aquestes. A més el 
POUM proposa soterrar totes les instal·lacions, llevat en determinats casos de les de 
l’enllumenat públic. 

 



P l a  d ’ O r d e n a c i ó  U r b a n í s t i c a  M u n i c i p a l  d e  S a n t a  M a r i a  d e  C o r c ó  

Estudi Ambiental - ECOMOLL                                                                                                                                           12 

 

4. ANÀLISI AMBIENTAL DEL TERRITORI 

Un dels punts importants de l’anàlisi ambiental del territori és la consulta, descripció i definició, 
si és possible, de les eines de planejament a nivell parcial, sectorial, comarcal o regional. El Pla 
que afecta a la comarca d’Osona és el Pla Territorial de les Comarques Centrals que amb la 
data d’elaboració del present informe únicament són consultables els estudis de base 
següents: 

- Estudis de base d’alt valor agrícola de l’Anoia, Bages i Osona. 

- Avaluació de propostes viàries a l’àmbit funcional de les comarques centrals. 

- Delimitació de la xarxa d’espais Naturals de la comarca d’Osona. 

Aquests documents han estat consultats i en els diferents apartats que segueixen s’ha realitzat 
l’aportació corresponent. 

A nivell municipal s’ha tingut en compte el planejament urbanístic dels municipis que envolten 
Santa Maria de Corcó, per tal de corroborar que no hagués cap incompatibilitat i que fos 
coherent amb la proposta del POUM. 

4.1. DIAGNOSI AMBIENTAL 
En els següents apartats es fa una breu diagnosi ambiental del territori. Els punts que es 
corresponen amb les àrees d’interès (espais naturals de protecció especial o les àrees amb 
valors susceptibles de preservació) s’analitzen més a fons en els punts 4.2 i 4.3. 

4.1.1. El medi físic 
La comarca d’Osona comprèn quatre unitats o subcomarques ben diferenciades: La Plana de 
Vic, les Guilleries, el Cabrerès o Collsacabra i el Lluçanés, amb un àmbit molt més ampli que el 
sector estricte que envolta la ciutat de Vic, conegut tradicionalment com la Plana de Vic.  

El municipi de Santa Maria de Corcó, amb una extensió de 61,76 Km2, s’ubica a la subcomarca 
del Cabrerès o Collsacabra. El municipi compta, a banda del nucli de Santa Maria de Corcó, 
amb l’antiga parròquia de Sant Julià de Cabrera, la població de Cantonigròs i un apèndix que, 
envoltant l’altiplà de Sant Bertomeu Sesgorgues i Sorerols, s’allargassa fins al Ter. 

Pel que fa a la climatologia i les regions biogeogràfiques es pot dir que la zona d’estudi té un 
gran interès biològic pel fet de trobar-se en una comarca on conflueixen les regions 
biogeogràfiques eurosiberiana i mediterrània. La major part de la comarca d’Osona s’adscriu a 
la regió eurosiberiana. Hi ha, però, també, una àrea al sud que s’adscriu a la regió mediterrània, 
i que irradia cap a l’est i cap al nord.  

El municipi de Santa Maria de Corcó s’adscriu a la regió eurosiberiana, caracteritzada per 
vegetació de zona submediterrània europea, igual com tota la Plana de Vic (sistema agrícola i 
urbà), el nord i el centre del Lluçanès (mosaic de pinedes i conreus), i el sector del Pre-pirineu i 
Collsacabra (dominats per rouredes i pastures seques). 

El clima segons la classificació de Papadakis és Temperat Càlid. Aquest tipus de clima es 
caracteritza per tenir un règim d’humitat Humit (Hu) amb un o més mesos intermedis; i un règim 
tèrmic Temperat Càlid (TE) que es caracteritza per: 
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mitjana temperatures 
mínimes absolutes del mes 
més fred 

mitjana temperatures màximes 
del mes més fred Hivern Civada 

fresc (av) 
Ta  > 10 oC 5 oC< Ta < 10 oC 

Durada estació lliure de 
glaçades 

mitjana de les màximes dels 6 
mesos més càlids 

Règim 
tèrmic 
Temperat 
Càlid (TE) 

Estiu Blat de 
Moro (M) 

disponible > 4,5 mesos Ta > 21 oC 

 

El clima de Santa Maria de Corcó, es classifica com a mediterrani de muntanya mitjana. Els 
màxims de pluja són a la primavera i a la tardor, i l’estació més seca a l’estiu. 

Temperatura mitjana de gener Temperatura mitjana d’agost Precipitació mitjana anual 

2-3°C 18-20°C 850-1000 mm 

 

Foto 1.- A l’hivern es dona el fenomen de la inversió tèrmica a les 
zones més baixes del municipi.  

Des del punt de vista geològic, a nivell comarcal, Osona comprèn un sector pla de la Depressió 
Central Catalana, al seu extrem NE, solcat al nord pel Ter i al sud per la capçalera del Congost. La 
Plana de Vic, eix d’aquesta estructura, està emmarcada per diferents unitats de relleu: serres de 
Bellmunt i Curull (Pre-Pirineu), al nord; el Collsacabra (serralada Transversal), de nord a est; les 
Guilleries i el Montseny (serralada Pre-litoral) i l’Alt Congost, d’est a sud; i l’altiplà del Lluçanès, a 
l’oest. 

El municipi de Santa Maria de Corcó comprèn tot el sector occidental de l’altiplà del Cabrerès, des 
de la serra de Cabrera i d’Aiats fins a tocar a Manlleu, formant un altiplà de relleu tabular i 
acinglerat d’uns 1000 m d’altitud mitjana. 

La major part d’Osona està immersa a l’Europa modelada durant l’era terciària, amb relleus 
aixecats per l’orogènia alpina. Els materials més antics que hi afloren són pissarres, granits i 
granodiorites de l’era primària o el paleozoic, i corresponen a la serralada Pre-litoral (Guilleries i 
Montseny). La resta està ocupada per materials més joves, provinents de la sedimentació marina 
de l’era terciària , als períodes eocè i oligocè. Pertanyen a l’extrem oriental de la Depressió Central 
(Lluçanès i Plana de Vic), i al Pre-Pirineu i la serralada Transversal. 
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La plana de Vic és una conca de sedimentació dominada per les margues gris-blavoses, sobre les 
quals es dipositen diferents formacions de gresos al Pre-Pirineu, el Collsacabra i el Lluçanès. En 
aquestes unitats, les margues estan precedides d’altres estrats de gresos, conglomerats i 
calcàries.  

En referència a les aigües continentals, cal dir que el municipi de Santa Maria de Corcó, igual 
que el de bona part de d’Osona, ha disposat sempre d’aigua abundant i de bona qualitat. Es 
troba aigua, no només al riu Ter i a petits rius, sinó que també a nombroses fonts distribuïdes 
per tots els municipis, especialment els propers al Montseny, a les Guilleries, a la Serralada 
Puigsacalm-Bellmunt i al Collsacabra.  

Els rius tenen molta importància en l’estructura de la comarca. El Ter la travessa de nord a est 
i, abans de fer cap a l’embassament de Sau, rep les aigües dels rius Ges, el Meder, el Sorreigs, 
el Gurri.  

Al terme municipal de Santa Maria de Corcó drenen les rieres de Sant Martí, a la qual va a 
parar el torrent de la Sala i el de la Fàbrega, el torrent de les Paganes, el de la Rotllada i la riera 
de les Gorgues. Les aigües vessen al riu Ter ja a l’embassament de Sau al costat de la zona 
Industrial de les Gorgues. Es tracta de cursos fluvials de caràcter regular que porten aigua tot 
l’any, amb màxims de cabal a la primavera i a la tardor, i períodes curts de poc cabal a ple 
hivern i a l’estiu. Una de les proves evidents de que existeix un recurs hídric important al 
municipi és el nombre elevat de fonts i de pous. 

En quant a qualitat de les aigües subterrànies, cal dir que hi han diversos estudis que indiquen 
la mala qualitat  de les aigües, en bona part degut a l’alta concentració de granges de porcs de 
la comarca. 

4.1.2. El medi natural 
L’altitud del municipi de Santa Maria de Corcó oscil·la entre els 1296 m de la Serra de Cabrera i 
els 474 m partint de la vora del Ter. Els nuclis de l’Esquirol i Cantonigròs es troben a 693 i 933 
m d’altitud respectivament. 

L’aspecte i la vegetació canvien força amb l’altitud. Són paratges d’un atractiu especial i d’una 
certa homogeneïtat paisatgística:  

- El tall profund de les Gorgues, amb un seguit d’engorjats, saltants i cascades i restes 
d’antics molins; 

 

Foto 2.- Vista de la riera de les Gorgues. 
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- El sector de l’Esquirol, a mig vessant, format per un carrer principal costerut que acaba 
abruptament al iniciar-se al fondalada de les Gorgues; 

- La vall de Sant Julià de Cabrera, accessible des del pont de les Perxes, amb grans prats i 
presidida pel mur petri de Cabrera; 

- Cantonigròs, allargassat en un replà de la serra i envoltat de prades i fagedes; 

- Altres petites valls, com la de la Rotllada amb masies mil·lenàries, encerclada pel morral de 
Caselles i la feréstega muralla d’Aiats, on neix la riera de les Gorgues. 

 

 

Foto 3.- Vista general del paisatge del municipi. 

Al municipi trobem els espais PEIN de Collsacabra i Guilleries-Savassona, molt interessants 
des del punt de vista paisatgístic, de vegetació i fauna que hi habita. A més, també es troba 
l’espai de la Xarxa Natura 2000-LIC del Sistema Transversal. 

4.1.3. El patrimoni cultural 
El terme municipal de Sta. Maria de Corcó es una zona d’alta sensibilitat patrimonial per la 
existència de moltes masies, algunes actualment en desús i altres encara habilitades per les 
tasques agrícoles. 

A nivell arqueològic a més del Dolmen de Puigsespedres hi ha un parell de llocs on va 
aparèixer ceràmica del bronze. 

A l’apartat 4.3.4. del present estudi es detalla la informació referent al patrimoni cultural. 

4.1.4. El medi socio-econòmic 
Segons dades subministrades per l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT) l’any 2004 la 
població del municipi de Santa Maria era de 2.199 habitants, amb una densitat de població de 
35,61 hab/km2. 

La majoria de la població del municipi es concentra al nucli de Santa Maria de Corcó (1.516 
habitants l’any 1998), essent els nuclis de Sant Martí Sescorts i Cantonigròs els que tenen una 
menor densitat de població (240 i 293 habitants respectivament l’any 1998). 
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Segons el cens agrari del 1999, la superfície agrària en hectàrees al municipi es correspon a 
2.300 de superfície agrícola utilitzada (SAU) i 1.963 a forestal. De la SAU, 1218 ha són terres 
llaurades, dedicades principalment als conreus herbacis, i 1082 ha es corresponen a pastures 
permanents. En total al municipi, l’any 1999, es censaven 88 explotacions en SAU amb un total 
de 2.300 ha, de les quals 2.240 estaven dedicades a cultius de secà i la resta de regadiu. Així 
doncs, es tracta d’un municipi bàsicament de secà on els principals conreus són el blat de 
moro, les patates, el blat i els farratges. La importància del sector ramader ha provocat que 
s’estenguin els conreus farratgers de cicle curt. Així doncs, per la ramaderia l’any 1999 es 
censaven 86 explotacions ramaderes, amb un total de 3.751 ha. De la ramaderia del municipi 
cal destacar els 56.922 caps de porcins pel 1999. 

L’any 2001 el nombre d’actius comarcals era de 984 persones de les quals el 49% es 
s’ocupaven en el sector serveis, seguit del 26% en indústria. Finalment es situava la 
construcció amb un 12% d’ocupats i l’agricultura amb un 13% d’ocupats. 

4.2. ÀREES D’ESPECIAL PROTECCIÓ, CONSERVACIÓ, FRAGILITAT O 
SINGULARITAT 

S’identifiquen aquelles àrees enteses des del punt de vista d’especial protecció, conservació, 
fragilitat o singularitat per la incidència de la normativa ambiental, o des del punt de vista de la 
concurrència de valors susceptibles. Aquestes àrees han estat prèviament identificades per 
l’Administració sectorial competent o directament afectades. 

4.2.1. Espais PEIN 
El Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN), que té la condició de pla territorial sectorial, va ser 
redactat i tramitat d’acord amb el que disposa la Llei 12/1985, d’espais naturals. Conté un 
conjunt de 144 espais naturals considerats d’un interès natural de primer ordre, als quals dota 
d’un règim de protecció de caràcter bàsic. 

Aquesta protecció bàsica es concreta en un conjunt de normes – Annex de Decret 328/1992 – 
que, des del moment de l’aprovació del PEIN, han estat aplicades a tots els espais del Pla o 
només alguns d’ells, segons cada cas. En el cas que ens ocupa els dos espais PEIN propers a 
la zona d’estudi es troben inclosos a l’Annex I de l’esmentat Decret. 

Aquests dos espais PEIN que es troben en l’àmbit d’influència del municipi de Santa Maria de 
Corcó caracteritzen, en part, un paisatge i una configuració vegetal o animal que cal preservar. 
S’inclouen en aquest apartat per la seva connectivitat natural i paisatgística amb el paisatge del 
municipi de Sta. Maria de Corcó. Aquests dos espais, que es descriuen a continuació i es 
situen al mapa núm. 2, són el Collsacabra i el Guilleries-Savassona. 

4.2.1.1. El Collsacabra 
El Collsacabra, també anomenat Cabrerès, és un massís de relleu tabular i acinglerat, de 
11.040 ha, que s’aixeca al marge oriental de la Depressió Central Catalana. Forma part de la 
Serralada Transversal, que enllaça els Pre-Pirineus orientals amb la Serralada Pre-litoral. La 
major part del territori correspon a la comarca d’Osona (5.670 ha), on pertanyen totes les 
poblacions: Santa Maria de Corcó, Cantonigròs, Tavertet, Rupit i Pruit. Concretament en el 
municipi de Santa Maria de Corcó es troben 615 ha de l’espai. 

El Collsacabra contacta pel nord amb la serra de Llancers i el Puigsacalm. Per l’est davalla 
bruscament cap a la vall d’Hostoles i la plana d’en Bas. Un seguit d’amples cingleres cauen 
sobre la vall del Ter, avui negada pels embassaments de Sau i Susqueda, i separen el massís 
de les Guilleries (Serralada Pre-litoral). Finalment per l’oest, cau suaument i sense 
discontinuïtats cap a la plana de Vic (Depressió Central). 
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Les altituds varien entre els 900 m fins als 1.300 m escassos als altiplans de Cabrera i Aiats. La 
sèrie d’admirables cingleres són, al costat de la vegetació, el tret més espectacular del 
paisatge. 

La xarxa fluvial pertany, en la seva major part, a la conca del Ter, i és formada per modestes 
rieres i torrents, com per exemple les rieres de Rupit i de Balà. El vessant Garrotxí pertoca a la 
conca del Fluvià. Els cursos fluvials abandonen el Collsacabra en forma de salts d’aigua de 
gran alçada, que esdevenen impressionants quan és època de pluges. Els més coneguts són el 
salt de Sallent, el salt de Balà i el del Noguer o Tirabous. 

D’acord amb l’article 9 de la Llei 12/1985 d’espais naturals han de tenir la consideració 
d’estrictament protegides en aquest espai les espècies de fauna invertebrada: Telema tenella; 
Dolichopoda linderi; Linderia picanyolae; Molopidius spinicollis; Bofiliella subarcuata; 
Trissexodon quadrasi. 

Així doncs es pot dir que aquest espai conserva una bona mostra de la diversitat dels sistemes 
naturals del Sistema Transversal, alhora que constitueix un conjunt orogràfic manifest amb 
elements del relleu ben singulars i espectaculars de gran bellesa paisatgística. L’espai 
conserva una mostra excepcional de la vegetació de caràcter atlàntic de la Catalunya humida, 
amb formacions vegetals molt rares en el conjunt del país. Atesa la seva ubicació, immers en la 
regió oriental humida, aquest espai presenta un gran interès faunístic amb la presència 
d’algunes espècies singulars. 

L’espai disposa d’un Pla Especial de delimitació definitiva, aprovat amb data 29 de maig del 
2000. 

Fins ara, el Cabrerès ha mantingut una harmonia entre la conservació del paisatge natural i 
l’activitat humana, però en els darrers decennis ha proliferat els turisme concentrat en la seva 
majoria a les poblacions. En aquest sentit cal vigilar certes activitats de lleure com el motorisme 
de muntanya, com també el risc de proliferació d’urbanitzacions i zones d’acampada. 

4.2.1.2. Guilleries-Savassona 
L’Espai Natural Guilleries-Savassona té una extensió de 8300 ha i es troba situat a la comarca 
d’Osona. Contacta amb el Collsacabra pel nord, amb la plana de Vic per ponent, amb els 
contraforts del Montseny pel sud i amb la comarca de la Selva per orient. Comprèn dos espais 
naturals inclosos en el PEIN: les Guilleries i Savassona que tenen la particularitat de trobar-se 
en la zona de transició de dues regions: el sistema transversal i el mediterrani. 

Les Guilleries, amb una superfície de 15.355,5 ha, és un massís antic format principalment per 
materials granítics i esquistosos grisencs, que han condicionat el modelat del relleu. A 
Savassona, amb una superfície de 1.080 ha, hi predominen els materials calcaris, especialment 
els margosos ataronjats, que determinen formes de relleu força singulars com les situades a 
l’extrem septentrionals, a l’entorn de l’embassament de Sau. 

La extensa riquesa fluvial i l’embassament de Sau condicionen d’una manera determinant el 
paisatge de les Guilleries-Savassona. El riu Ter és la unitat hidrogràfica vertebradora de l’Espai 
Natural. Aprofitant el desnivell que presenta en creuar les Guilleries, als anys seixanta s’hi va 
construir l’embassament de Sau. 

Del relleu, amb força complexitat orogràfica, destaca el turó del Faig Verd (1178 m) i el cim de 
Savassona (663 m), que tanca per l’est la cubeta de la plana de Vic. La major part del massís 
de les Guilleries és cobert per boscos mediterranis perennifolis (sureda i alzinar). A les parts 
obagues trobem, en canvi, plantacions de castanyers i avets. 

L’espai de les Guilleries disposa d’un Pla Especial de delimitació definitiva, aprovat amb data 
29 de maig del 2000. El Pla Especial de delimitació de l’espai de Savassona va ser aprovat el 
30 de novembre del 2004. 
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Mapa 2.- Espais PEIN de l’àmbit d’influència.  
Font: DMAH, 2004. 
 

Així doncs, podem dir, d’una banda, que l’espai de les Guilleries presenta l’interès de formar 
una prolongació vers el Mediterrani del front oriental humit i tot i que l’element que predomina 
en el paisatge és el mediterrani, l’element centreeuropeu té una significació especial a les parts 
més enlairades. Aquesta situació geogràfica crea un notable grau de diversificació d’ambients 
que es veu accentuat per la complexitat orogràfica, l’important gradient altitudinal i els canvis 
d’orientació constants. L’espai conté bons representants de les formacions vegetals de la 
Catalunya humida, amb algunes singularitats florístiques. Conserva una bona mostra de la 
fauna dels ecosistemes forestals de la muntanya mitjana catalana, amb una forta gradació 
entre els elements faunístics mediterranis i submediterranis, i els més purament centreuropeus. 

Pel que fa referència a l’espai de Savassona podem esmentar que és un espai que presenta 
l’interès de situar-se a l’extrem més oriental de la Depressió central en una zona de transició 
entre el Sistema Transversal i les serres pre-litorals septrentrionals. Aquesta situació de 
transició reflectida en els seus ecosistemes individualitza l’espai de Savassona respecte a 
d’altres de propers de relleu molt semblant. Cal destacar els valors paisatgístics que presenten 
els relleus singulars d’aquest espai. 

4.2.2. Espais de Xarxa Natura 2000-LIC 
La xarxa Natura 2000 és una xarxa europea d’espais naturals protegits que representa la 
iniciativa més important de la Unió Europea en política de conservació. El seu objectiu és la 
conservació de la biodiversitat, bé que de forma compatible amb el manteniment de l’activitat 
humana que es desenvolupa en aquests espais. A Catalunya, la xarxa comporta la conservació 
de més del 25% del territori, i s'integra al sistema d’espais naturals protegits. La xarxa Natura 
2000 representa, doncs, l’aportació catalana a la salvaguarda de la biodiversitat europea. 

Santa Maria de Corcó 

  

        Collsacabra 
 
       Guilleries-Savassona 
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A l’àmbit d’estudi trobem l’espai de la xarxa natura 2000 del Sistema Transversal (veure mapa 
núm. 3) que coincideixen amb els espais que pertanyen al PEIN: 

 
Mapa 3.- Espais Xarxa natura 2000 de l’àmbit d’influència.  
Font: DMAH, 2004. 

Amb la posada en marxa de Natura 2000 s’activen un seguit d’instruments com són els plans 
de gestió, els plans de conservació de les espècies i dels hàbitats, la monitorització i el 
seguiment de l’estat de conservació de la biodiversitat, i la restauració dels hàbitats més 
amenaçats. 

A més la implicació d’un gran col·lectiu d’agents gestors (administracions locals, fundacions, 
entitats de custòdia del territori, consorcis, sindicats agraris, etc.) ha de fer de la gestió de 
Natura 2000 un gran objectiu del conjunt de la societat, mitjançant la participació, el diàleg i el 
consens. 

Així doncs, l’objectiu de la xarxa Natura 2000 és el manteniment de la diversitat biològica 
europea, tot tenint en compte el marc econòmic, social, cultural i regional en el qual s’insereix. 
En molts casos, la conservació dels valors naturals depèn directament de l’activitat humana que 
es desenvolupa en els espais. Per tant, s’hi ha de portar a terme una gestió que mantingui, i 
fins i tot incentivi, les activitats econòmiques locals que incideixen en l’acompliment dels 
objectius de conservació. La gestió dels espais de la xarxa Natura 2000, integrada amb la del 
conjunt del sistema d’àrees protegides de Catalunya, es desplega mitjançant un conjunt de 
mesures i instruments que garanteixen l’assoliment dels objectius establerts.  

A finals del mes de febrer de 2005, el Departament de Medi Ambient i Habitatge va posar a 
informació pública la proposta d'ampliació de la xarxa Natura 2000. Segons aquesta proposta, 
l’espai del Sistema Transversal, amb règim de protecció com a LIC a la xarxa natura 2000, 
passarà a ser una ZEPA. 

4.2.2.1. Proposta zona ZEPA 
Amb l’ampliació de la xarxa natura 2000, esmentada en el punt anterior, és pretén augmentar 
del 19,5% fins el 26,7% de territori català a la xarxa europea d’espais naturals, ampliant la 
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Roda de Ter
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xarxa en 236.583 hectàrees que es sumaran a les 619.984 ha ja incorporades. Una de les tres 
vies que s’ha establert per a l’ampliació de la xarxa Natura 2000 és la designació com a ZEPA 
d’aquells espais que eren LIC. Les altres dues vies fan referència a l’ampliació dels espais ja 
designats o a la creació de nous. 

Segons la Resolució MAH/534/2005, d'1 de març, per la qual es fa públic l'Acord del Govern de 
8 de febrer de 2005, l’espai del Sistema transversal, amb règim de protecció com a LIC a la 
xarxa natura 2000, passarà a ser una ZEPA amb aquesta nova proposta. 

A l’Annex dos es presenta una llista d’aus presents a la proposta d’aquesta nova ZEPA: 
 
ES5110005 Sistema Transversal Català  
NOM CIENTÍFIC NOM CATALÀ NOM CASTELLÀ EFECTIUS 
48. Neophron percnopterus Aufrany Alimoche 1 p 
73. Falco peregrinus Falcó Halcón peregrino 1 p 
139. Alcedo atthis Blauet Martín pescador 8-12 p 
137. Caprimulgus europaeus Enganyapastors Chotacabras gris 13-17 p 
142. Dryocopus martius Picot negre Pito negro 1-2 p 
153. Lullula arborea Cotoliu Totovía 47-91 p 

171. Lanius collurio Escorxador Alcaudón dorsirrojo 201-467 p 

 

Amb aquest nou règim de protecció es pretén oferir una protecció a totes les espècies d'aus 
enumerades en l'Annex I de la Directiva 79/409/CEE, d'Aus. 

La proposta del POUM no interfereix amb aquesta proposta, ja que a la zona afectada no hi 
cap modificació que afecti a Sòl No Urbanitzable, i per tant es respecta aquest espai com a 
ZEPA. 

4.3. ÀREES DE PROTECCIÓ O CONSERVACIÓ PER LA CONCURRÈNCIA DE 
VALORS SUSCEPTIBLES DE PRESERVACIÓ 

4.3.1. Valors Paisatgístics 
El paisatge és un recurs natural amb fortes connotacions socioeconòmiques, fruit del procés 
d’integració continua entre l’acció antròpica i el medi físic. S’identifica amb el conjunt del medi, 
considerant-lo com un complex d’interaccions derivades de la interacció entre els elements 
biòtics i abiòtics que el formen. 

El paisatge resulta de la combinació de diferents elements com el relleu, les roques, l’aigua, el 
clima, la vegetació, la fauna i la incidència humana. Un paisatge s’ha format per l’acció 
d’aquests elements durant molt de temps i, si els agents que l’han creat continuen actuant, 
seguirà canviant i conformant-se dia a dia. 

De tots aquests elements potser és l’home el més capaç de crear variacions importants de 
paisatge en poc temps. D’aquí la necessitat de considerar el paisatge com un recurs i patrimoni 
cultural de l’home i vetllar per a la seva conservació i protecció. 

Entre els elements que caracteritzen el paisatge, i que s'han tingut en compte per la descripció 
paisatgística de l'àmbit de l’estudi es citen els següents: 

− La geomorfologia. La forma del terreny defineix una part important del paisatge: determina 
les visuals de la zona (espais oberts, zones amb pendents, etc.), a l'hora que condiciona la 
hidrologia i, per tant, la vegetació. 
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− La vegetació. Les diferents unitats de vegetació (masses arbustives, arbòries o herbàcies), 
així com la seva distribució en l'espai (presència d'arbres aïllats, alineacions, etc.), i 
composició específica determinen diferents tipus de paisatges, amb textures i colors 
diferenciats. 

− Estructures. Inclouen els elements introduïts per l'home: edificacions (nuclis urbans, cases 
aïllades, etc.), les vies de comunicació (xarxa de carreteres, línies elèctriques, etc.), així 
com el patrimoni arquitectònic i cultural. 

− Aspectes socio-econòmics. El grau de desenvolupament dels diferents sectors de 
producció econòmica (agrícola, ramadera, industrial o de serveis) determina també el tipus 
de paisatge dominant en un entorn. 

Osona es troba a l’extrem nord-oriental de la Depressió Central Catalana, situada entre el Pre-
Pirineu, la serralada Transversal i la serralada Pre-litoral.  

La Plana de Vic, eix d’aquesta estructura, està emmarcada per diferents unitats de relleu: serres 
de Bellmunt i Curull (Pre-Pirineu), al nord; el Collsacabra (serralada Transversal), de nord a est; les 
Guilleries i el Montseny (serralada Pre-litoral) i l’Alt Congost, d’est a sud; i l’altiplà del Lluçanès, a 
l’oest. 

El Collsacabra o Cabrerès (1000 m d’altitud mitjana) és un altiplà de relleu tabular i acinglerat. Les 
Guilleries (800 m d’altitud mitjana), que en bona part pertanyen a la Selva, és un massís de relleu 
accidentat, de clima mediterrani humit, relativament temperat.  

El municipi àmbit d’estudi es situa al nord-est de la comarca d’Osona. En aquest, els conreus 
ressegueixen el relleu per aprofitar cada raconada de terreny planer, i actualment es manté un 
cert equilibri entre el paisatge agrícola, el ramader, l’urbà i el forestal. Les pinedes, els alzinars, 
les rouredes i les fagedes ocupen moltes feixes abandonades, formant a la zona d’estudi, el 
que s’anomena un paisatge en mosaic. La majoria d’aquests boscos s’han anat refent després 
de segles d’aprofitament intens per llenya, carbó i fusta. Les masses forestals han recuperat en 
general un estat de maduresa poques vegades assolit, sobretot per l’estructura del sotabosc 
més que no pas pel desenvolupament dels arbres. Als voltants dels tres nuclis que trobem al 
municipi, s’eleven formacions muntanyoses molt interessants des del punt de vista ambiental. 

Un dels canvis més importants en el medi rural durant la segona meitat del segle XX ha estat 
l’ús generalitzat i creixent de fonts energètiques relacionades amb l’efecte hivernacle (carbó, 
petroli i derivats). També han estat canvis notables l’augment de la pressió cinegètica i 
piscícola, l’alteració dels hàbitats, que han perdut qualitat i heterogeneïtat i la intensificació de 
l’agricultura i la ramaderia, paral·lelament a l’abandonament rural, amb el contrapunt de la 
recuperació del bosc. 

En línies generals, la fauna forestal s’ha beneficiat de l’increment dels boscos: el senglar, que 
ha proliferat com mai, n’és el principal indicador. Però aquesta expansió general del bosc 
també està limitant l’heterogeneïtat del paisatge en mosaic, que incrementa la riquesa de la 
fauna vertebrada. A la zona d’estudi, les pastures –sovint escasses de fauna vertebrada- han 
substituït antics conreus –que ofereixen més recursos a la fauna. Degut a la modernització i la 
intensificació de les explotacions agrícoles i a l’establiment de nombroses granges ramaderes 
(porcines i vacunes), els ambients agrícoles han anat perdent diversitat estructural i biològica 
per l’abandonament de cases de pagès, del trànsit ramader i de varietats de cultiu pel canvi de 
cereals per farratges de cicle curt o pastures, per la pèrdua de marges i per la utilització 
generalitzada de plaguicides. 

 

 

 

 

 



P l a  d ’ O r d e n a c i ó  U r b a n í s t i c a  M u n i c i p a l  d e  S a n t a  M a r i a  d e  C o r c ó  

Estudi Ambiental - ECOMOLL                                                                                                                                           22 

Foto 4.- Un dels paisatges més típics del sector nord en una zona 
sense cap granja a la vista.  

 

Els actuals usos del sòl han afavorit l’expansió de determinades espècies oportunistes, de 
règim alimentari omnívor, que han colonitzat i proliferat determinats ambients o han augmentat 
en nombre. Aquest es el cas de l’estornell negre i la garsa. 

La superfície total del municipi és de 6197 ha. La distribució dels usos del sòl que determinen el 
paisatge en gran mesura, alhora que les textures i colors, queda il·lustrada al següent gràfic 
(gràfic núm. 1): 

Gràfic 1.- Cobertes del Sòl al municipi de Santa 
Maria de Corcó.  

Font: Dades a partir de l’Inventari Ecològic i 
Forestal de Catalunya. Regió Forestal II. CREAF. 
2001. 

Mitjançant la redacció del POUM de Santa Maria de Corcó es pretén reconèixer, protegir i 
millorar els valors del paisatge que constitueixen un vector important en el terme municipal, per 
tal d’aplicar el Conveni Europeu de Paisatge. 

Cobertes del Sòl al TM de l'Esquirol

Conreus
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4.3.2. Valors Científics Ambientals i Ecològics. 

4.3.2.1. Comunitats vegetals  
En general, al terme municipal de Santa Maria de Corcó, els boscos orientats al sud formen 
part de la vegetació submediterrània europea, amb abundància de rouredes de roure martinenc 
amb boix (Buxo-Quercetum pubescens). En els vessants obacs apareix la fageda amb boix 
(Buxo-Fagetum), que té una composició de sotabosc molt similar a la roureda, però sovint més 
empobrida. 

Les espècies principals dels boscos del terme municipal són Q. ilex i Q. humilis. Segons les 
dades consultades a l’Inventari Ecològic i Forestal de Catalunya1, la densitat dels individus als 
boscos és de 646 peus/ha de Q.ilex i de 851 peus/ha de Q.humilis. El nombre total de peus 
d’aquests boscos és de 3.332 milers. 

Els terrenys aptes per a la ramaderia són ocupats pels prats de pastura montants 
(Mesobromion) i per algunes mostres de prats de dall (Arrhenatherium). 

També s’hi fan pinedes secundaries de pi roig i pinassa, boixedes i joncedes. 

Foto 5.- La major part del territori es un mosaic de boscos, camps 
de conreus amb granges i masies.  

4.3.2.2. Fauna 
La mobilitat dels ocells juntament amb la facilitat d’observació fa d’ells un bon indicador dels 
canvis ambientals. El poblament d’ocells de l’Osona ha sofert una certa davallada durant el 
segle XX, sobretot a partir dels anys 1960, en sintonia amb la resta de Catalunya2. Sembla ser 
que la causa de la davallada ha estat els canvis en els usos del sòl i en la gestió dels hàbitats. 
La intensificació de l’agricultura  ha estat la causa principal d’aquesta davallada (en el cas 
d’Osona afecta a un 42% de les espècies amb un estat de conservació desfavorable). La caça i 
la captura també poden haver influït en la davallada. 

A l’època de nidificació (primavera) els ocells utilitzen diversos hàbitats per reproduir-se, 
conreus i ambients propers als conreus, com arbredes, boscos, edificis i altres espais. En els 
conreus es troben ocells que nien tant al terra (per exemple l’alosa, la cogullada vulgar, el 
cotoliu, la guatlla i la perdiu roja, tots ells nidificants amb baixa densitat), com a herbassars i 
mates de vora dels conreus (per exemple el cruixidell, el bitxac, el trist, i el gratapalles). També 
la cuereta blanca sovinteja els conreus, darrere els tractors i els ramats de bestiar, a la recerca 
dels insectes que espanten al seu pas. 

                                                 
1 Inventari Ecològic i Forestal de Catalunya. Regió Forestal II. CREAF. 2001. 
2 Baucells, J, et.al. La Fauna Vertebrada d’Osona. Lynx Edicions. 1998. 
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Hi ha d’altres ocells que nidifiquen en els espais que envolten els conreus: arbredes, boscos, 
edificis. Aquest és un dels motius que fan dels espais de conreus unes zones interessants. 
L’ocell més típic és la garsa, el qual presenta a la Plana de Vic, una de les majors densitats 
d’Europa. També són molt abundants els pardals xarrecs, els pardals comuns i els estornells 
vulgars, que nidifiquen als edificis. També es troben, tot i que en menor quantitat, gralles i 
estornells negres. En canvi s’ha rarificat molt la guatlla maresa, la daurada grossa i el tòrlit. 

Entre els ocells rapinyaires destaquen el xoriguer, l’aligot, l’òliba, el xot i el mussol. 

Durant l’època migració el trobat, el còlit ros, el còlit gris i el bitxac rogenc ocupen els espais 
oberts. L’esparver cendrós, l’esparver d’estany, l’arpella, el milà negre i el milà reial, són ocells 
rapinyaires comuns durant aquesta època. 

A l’hivern els conreus i les pastures reben importants aportacions d’ocells provinents del centre 
i nord d’Europa. Els pinsans comuns són els més abundants i es poden comptar per milers. 
També es poden trobar pinsans mecs, sobretot a les pastures, així com titelles, aloses, 
verderoles i repicatalons. La fredeluga vaga pels conreus, a vegades en grups de diversos 
centenars. Entre els rapinyaires cal destacar el mussol emigrant i l’esmerla, però en poca 
quantitat. 

La densitat d’ocells hivernants a les zones de conreus i pastures no és tan abundant com a les 
planes litorals i meridionals. Possiblement, la pèrdua de la varietat de conreus que existia anys 
enrere, juntament amb la proliferació de plantes  farratgeres que es dallen abans de granar, ha 
influït negativament en l’abundància i la varietat dels ocells dels conreus, tant hivernants com 
nidificants, que d’aquesta manera troben menys recursos alimentaris a l’abast. 

Els ocells d’hàbitats agrícoles (conreus, horts i masos amb presència o no de petits grups 
d’arbres) són abundants. Aquestes zones de conreu tenen una gran importància durant la 
migració i sobretot a l’hivern, perquè s’hi agrupen estols d’ocells hivernants de procedència 
europea, dominats en nombre pel pinsà comú. 

4.3.3. Espais naturals i connexions ecològiques i paisatgístiques 
L’estructura global de la xarxa de connexió entre espais naturals de la Comarca d’Osona, 
segons l’Estudi de Base del Planejament Territorial per a la definició d’una xarxa d’espais 
naturals de la comarca d’Osona3, es representa per tres eixos principals de connexió de nord a 
sud: 
 

                                                 
3 Estudi de base del Planejament Territorial per a la definició d’una xarxa d’espais naturals a la comarca 
d’Osona, La Vola, 2002 
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Mapa 4.- Estructura general dels fluxos ecològics de la Xarxa 
d’espais naturals d’Osona. Font: DPTOP, 2003 
 

A nivell territorial i municipal es defineixen però, a més a més dels espais del PEIN, uns espais 
naturals així com unes connexions ecològiques. 

S’han definit els següents espais naturals: 

 Basses de Cararac. Superfície: 2.1 ha. Són unes basses agrícoles amb vegetació 
helofítica envoltats de pastures seques i alzinar de muntanya. Es tracta d’un espai 
aquàtic format per tres basses agrícoles formades pel pas d’un torrent que aboca a la 
Riera de Sant Martí. L’espai ocupa un perímetre interior dins l’espai natural Plans de 
Quatre Camins. En general l’espai es troba en un estat de conservació acceptable, tot i 
la manca d’aport continu d’aigua, el risc dels marges i l’eutrofització de l’aigua degut a 
la densitat excessiva del bestiar que hi pastura i l’alliberament reiterat de peixos sense 
cap control. 

 Plans de Quatrecamins. Superfície: 333.6 ha. Format per pastures mixtes d’alzinar de 
muntanya. Encara que majoritàriament agrícola aquàtic, està format per conreus de 
secà i pastures seques alternants amb zones de terres (baldans) de poc pendent i 
petites masses d’alzinar de muntanya. Inclou les Basses de Cararac. Hi destaquen les 
poblacions de diverses aus d’interès regional que nidifiquen a l’espai. En general l’espai 
es troba en un estat de conservació acceptable. 

 Riera de les Gorgues- Torrent de riu Pregon. Superfície: 69.5 ha. Espai mixte aquàtic-
forestal caracteritzat per el pas del curs de la riera de les Gorgues i pel seu afluent, riu 
de Riupregon. El bosc dominat per salzedes és envoltat per rouredes de roure 
martinenc i per alzinar de muntanya. L’estat de conservació és bo degut sobretot al 
difícil accés.  
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 Bosc de Comermena. Superfície: 13.4 ha. Petit espai format per una roureda madura 
de roure martinenc que presenta un testimoni de la vegetació potencial de la Plana de 
Vic. L’estat de conservació és força bo. 

 Bosc de Llafrenca. Superfície: 31.8 ha. Espai format per un conjunt de dues rouredes 
de roure martinenc madurs. Degut a la pastura i a la freqüentació humana l’estat de 
conservació és força dolent.  

Dins del mateix estudi es defineixen també les connexions ecològiques i paisatgístiques 
d’Osona, i en el terme municipal de Santa Maria de Corcó hi trobem una, que afecta també al 
municipi de Sant Pere de Torelló. 

 Serrat dels Tudons. Superfície: 442.13 ha. Aquesta connexió pot tenir un impacte greu 
amb la nova carretera de Torelló a Olot. 

4.3.4. La xarxa fluvial com a espai i corredor ecològic 
L’entorn immediat del riu, que inclou la zona de crescudes extraordinàries i les terrasses 
al·luvials, és un element clau en el funcionament de l’ecosistema fluvial. L’estat de salut del 
bosc de ribera és clau per al bon funcionament  del sistema fluvial, i la seva determinació 
esdevé necessària per a la qualificació global de l’estat del riu. 

Els rius i la xarxa fluvial en general, en el seu estat natural, són ecosistemes complexes i 
singulars que mereixen una atenció, així com una protecció i conservació especial: 

 En primer lloc, la llera dels rius i rieres, on habita una flora i fauna aquàtiques. El seu 
valor depèn de la seva diversitat biològica que a la seva vegada és funció de la seva 
diversitat física. Per exemple: sol o ombra, fons de graves o sorres, ràpids o pous, illes, 
etc.. 

 

 La plana d’inundació, i el seu valor dependrà de la freqüència d’inundació, duració, 
nivell freàtic i de la diversitat física de la plana. 

 I en tercer lloc el bosc de ribera si no ha esta degradat per l’agricultura o el pastoreig 
que constitueix un ecosistema de gran valor biològic. A més de la vegetació aquàtica o 
submergida , el bosc està constituït per un estrat arbori d’espècies caducifòlies com 
salzes, xops, freixes, albers o oms.  

Es tracta d’espais importants per mantenir la diversitat ecològica del municipi, així com pel 
manteniment de la xarxa de corredors.  

Els rius i rieres vertebren la zona d’estudi i fan de corredors biològics al llarg de tota la conca, 
mantenint la connectivitat entre les serres que travessa, però requereixen el manteniment de 
passadissos naturals que permetin la comunicació entre les serres i els espais naturals. 

En la comarca hi han diferents àrees d’interès per a la connectivitat biològica entre espais així 
com trams de riu d’especial interès connector per a espais del PEIN. Entre aquests anomenem 
els que quedarien dintre o que passarien pel municipi afectat: 

- Pantà de Sau, riera de Rupit, rierol de la Gorga, rierol de Rupit, riu Fornés i torrent de 
Bonegro. 

4.3.5. Històrics i culturals 
Des de el punt de vista del patrimoni cultural (arqueològic i arquitectònic), el document 
presentat “Pla d’Ordenació Urbanística del municipi de Santa Maria de Corcó (Osona)” inclou 
una intensa documentació del bens d’interès arquitectònic que formen part del registre de 
patrimoni cultural e històric d’aquesta regió. S’ha fet un llistat molt detallat de tots els edificis 
(masies, esglésies, ermites o altres edificacions) i així com d’altres bens immobles (ponts i 
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fonts) que estan inventariats per la direcció de Patrimoni Cultural. A més s’han fet propostes 
específiques d’intervenció per cada un d’aquests edificis.  S’ha de dir que el terme municipal de 
Sta. Maria de Corcó es una zona d’alta sensibilitat patrimonial per la existència de moltes 
masies, algunes actualment en desús i altres encara habilitades per les tasques agrícoles. Per 
això, penso que seria interessant que durant qualsevol intervenció territorial en aquesta 
comarca es tingués compte aquest bagatge arquitectònic e històric i cultural. 

A nivell arqueològic constatem l’existència del Dolmen de Puigsespedresi d’un parell de llocs on 
va aparèixer ceràmica del bronze Final. Un d’aquest (Serrat de Belò) situat a Cantonigrós (2º 
24’ 16’’- 42º 2’ 06’’) ha estat interpretat com una possible necròpolis de incineració del Bronze 
Final. També a prop del poble de Tavernet, (2º 24’ 20’’-42º 01’ 46’’) durant les obres d’un camí 
veïnal van aparèixer fragments de ceràmica a mà que també van ser classificats dintre del 
període del Bronze Final. També a la carta arqueològica es menciona de la existència de una 
via que travessa la C-153 i es paral·lela al Torrent de Filaborres però aquesta es una informació 
molt vaga i no tenim moltes dades per identificar de quina època era aquesta via.  

4.4. ÀREES DE RISC PER LA SEGURETAT I EL BENESTAR DE LES PERSONES 
Les directrius generals per al planejament urbanístic, establertes a l’article 9 de la L.U., 
assenyalen el següent: “És prohibit d’urbanitzar i d’edificar en zones inundables i en zones de 
risc”. 

A l’àmbit d’estudi els riscos naturals que poden causar unes majors pèrdues econòmiques, 
socials o ambientals són la contaminació de l’aigua del sòl per una elevada concentració de 
nitrats derivats de la ramaderia i l’agricultura, i els riscos geològics menors. 

 

A continuació es presenta l’estudi sobre els riscos presents a Santa Maria de Corcó, ja siguin 
actuals o potencials per alguna actuació proposada al POUM. 

4.4.1. Zones amb risc de contaminació per nitrats 
La presència de nitrats a les aigües, particularment les subterrànies, és un problema comú a 
bona part de l’agricultura i la ramaderia del món occidental i és prou notòria en aquelles àrees 
on l’activitat és més intensiva. En bona mesura, les àrees amb una producció més elevada de 
nitrats i, en conseqüència, més vulnerables a la degradació dels aqüífers, es corresponen amb 
àrees de ramaderia intensiva porcina. 

Es consideren fertilitzants nitrogenats les dejeccions ramaderes, el compost, els adobs 
inorgànics, i en general, qualsevol producte fertilitzant que contingui nitrogen. 

Segons les dades publicades l’any 2000 pel Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca 
(DARP), hi ha 15 comarques i 203 municipis afectats per un nivell de nitrats superior al límit 
europeu (el màxim permès per la Directiva europea és 50 mg per litre). A la comarca d'Osona, 
per exemple, el DARP ha identificat 27 municipis com a zones vulnerables. 

Els residus ramaders són especialment preocupants a la comarca. Concretament la Plana de 
Vic és una de les zones de Catalunya on es concentra un major nombre de granges de porcs. 
Els següents mapes presentes les zones segons la producció de nitrats i les declarades com a 
vulnerables per contaminació de nitrats procedents de fonts agràries pels Decrets 283/1998 i 
476/2004. (veure mapes 4 i 5). 
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Mapa 5.- Producció de nitrats a Catalunya. 
Font. Agència de Residus de Catalunya. 
 

Mapa 6.- Zones més vulnerables per contaminació 
de nitrats a Catalunya. 
Font. Agència de Residus de Catalunya. 
 

Així doncs, segons diversos estudis, la mala qualitat de les aigües subterrànies és deguda, en 
bona part, a aquesta alta concentració de granges de porcs de la comarca. L’estudi “Qualitat de 

Sta. Mª de Corcó
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les aigües subterrànies d’Osona”4 (Fortià Prat, 1999) demostra la correlació entre la 
concentració de nitrats de les aigües subterrànies de la comarca i la producció de purins, la 
superfície agrària i les explotacions porquines. L’estudi “Zones no Urbanitzables a l’Esquirol” 
(Ruiz A, 2001) demostra que existeix una sobresaturació de granges al municipi donat que, 
segons el balanç de terres i nitrogen, la quantitat de purins que generen excedeixen en gran 
quantitat a la capacitat del terreny d’absorbir els residus. Segons això, la producció de purins 
supera en un 130% la quantitat que pot absorbir la superfície agrícola provocant impactes 
sobre el medi com: la contaminació de les aigües de la major part de les fonts i pous del 
municipi per nitrats i coliformes; i l’afectació a la fauna degut a l’expansió i la intensificació dels 
conreus farratgers. 

A la comarca d’Osona l’únic riu que pot subministrar aigua per al consum humà és el Ter. En el 
cas de Santa Maria de Corcó, els tres pous que subministraven aigua a la xarxa pública no 
estan contaminats, únicament presenta problemes el de Sant Martí. S’ha executat ja però, el 
projecte d’abastament a la població amb aigua procedent del riu Ter. 

La mala qualitat de les aigües subterrànies afecta a la vida social de la població pel fet que s’ha 
d’abandonar el consum d’aigua de les fonts, cosa que a més a més comporta el deteriorament i 
abandonament del seu entorn. 

L’augment del contingut de nitrats en les aigües va motivar l'adopció de la Directiva 
91/676/CEE, de 12 de desembre, relativa a la protecció de les aigües contra la contaminació 
produïda per nitrats utilitzats en agricultura, la qual va ser incorporada mitjançant el Reial decret 
261/1996, de 16 de febrer. Aquestes normes obliguen a posar en marxa programes d'actuació 
a les zones designades com a vulnerables amb la finalitat d'eliminar o minimitzar la 
contaminació de les aigües produïda pels nitrats. Amb el Decret 283/1998, de 21 d'octubre, van 
quedar designades les zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats procedents 
de fonts agràries. Igualment, mitjançant l'Ordre de 22 d'octubre de 1998 es va aprovar el Codi 
de bones pràctiques agràries en relació amb el nitrogen. 

El terme municipal de Santa Maria de Corcó és designat com a zona vulnerable per Decret 
283/1998 i concretament l’aqüífer dels gresos de Folgueroles. Aqüífer dels detrítics paleògens 
de Bellmunt i Milany. 

En aplicació d’això totes les construccions ramaderes del municipi s’hauran d’aplicar i complir el 
Codi de bones pràctiques agràries en relació al nitrogen, definit a l’Ordre de 22 d’octubre de 
1998. 

4.4.2. Zones amb risc geològic 
La intensa activitat agrícola i ramadera d’Osona condueix a l’aprofitament de tots els terrenys 
aptes per al conreu i la pastura, alguns fins i tot en pendent pronunciat, molt exposats a l’erosió. 

Al tractar-se de substrats formats principalment per margues, que són roques de fragmentació 
molt fàcils, els processos erosius són ben palesos en molts dels turons, testimoni de la Plana 
de Vic. 

L’erosió també és força palesa en la tradicional pastura en terrenys forestals ja que l’escàs 
recobriment de herbaci de les pastures seques i el sota-bosc sobre terraprims comporta una 
ràpida extinció del sòl. Igualment cal esmentar la pèrdua de fertilitat del sòl agrícola per 
processos naturals de rentat, fenomen manifest a la meitat oriental d’Osona, com per exemple 
en els sòls bruns de Collsacabra. 

Així doncs, tot i que a l’àmbit d’estudi no hi ha indicis de cap fenomen actiu, caldrà tenir en 
compte els riscos geològics menors existents i diferenciar els sectors d’actuació en funció de la 
tipologia dels fenòmens geodinàmics que hi actuen, així com el grau de perillositat natural 
associada a cadascun d’ells. 

                                                 
4 Qualitat de les aigües subterrànies d’Osona. Col.legi de Farmacèutics de Barcelona. Fortià 
Prat. Laboratori Clínic Prat. Torelló.1999.  
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4.4.3. Zones amb risc d’inundació 
Per definir les zones inundables que poden suposar àrees de risc per la seguretat i el benestar 
de les persones s’ha consultat el Pla Especial d’Inundacions de Catalunya (INUNCAT), elaborat 
per l’Agència Catalana de l’Aigua, amb data maig 2001. Aquest estudi ha estat destinat a definir 
les línies d'inundació corresponents a 500, 100 i 50 anys de període de retorn en els rius més 
importants de les conques internes de Catalunya (CIC), així com les àrees potencialment 
inundables des d'un punt de vista geomorfològic de pràcticament tot el territori de les Conques 
Internes de Catalunya. A més, l’estudi inclou una base de dades de punts crítics, és a dir, punts 
en què l'experiència de molts anys de gestió dels espais fluvials diu que hi ha problemes 
recurrents. 

Segons l’INUNCAT al municipi de Santa Maria de Corcó no hi cap zona susceptible d’ésser 
inundada amb el càlcul dels períodes de retorn de 50 als 500 anys. Igualment a Santa Maria de 
Corcó no es defineix cap punt crític d’inundació. 

4.4.4. Zones amb risc d’incendi 
La valoració del risc d’incendi a Santa Maria de Corcó es realitzarà en base: 

- A la determinació dels models de combustibilitat i d’inflamabilitat de la vegetació de 
l’àrea d’estudi i de la vulnerabilitat de la zona (espais PEIN, etc.). 

- A l’anàlisi de la continuïtat i superfície de les masses forestals i de l’orografia de la 
franja perimetral. 

- A l’anàlisi de l’històric d‘incendis ocorreguts al Municipi. 

Així doncs, per valorar el risc general d’incendi, a més de la perillositat del combustible forestal 
s’han considerat altres factors com l‘orografia i l’anàlisi històric d’incendis a la comarca. 
Integrant tots aquests paràmetres es podran definir les zones de major risc i es podran 
proposar mesures per tal de reduir el risc d’incendi. 

S’aplicaran els Decrets 64/1995, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis 
forestals i la Llei 4/1997, de protecció civil de Catalunya. 

Per tal de considerar el risc d’incendi de la zona afectada, s’ha tingut en compte el Mapa de 
Risc d’incendi Forestal de Catalunya, on es contemplen els següents factors: Vegetació, 
Orografia, Climatologia i Risc històric. 

4.4.4.1. Factor vegetació 
El factor de vegetació s’ha obtingut a partir de la informació continguda en els mapes de 
models de combustible i d’inflamabilitat de Catalunya, del servei de cartografia de la pàgina 
web del Departament de Medi Ambient i Habitatge. 

El DMAH obté aquesta base cartogràfica dels models de combustibilitat i inflamabilitat a partir 
de la informació relacionada amb l'estructura de la vegetació de les fitxes de les estacions de 
mostreig del IEFC. El model de combustibilitat s’obté a partir d’un dels 13 definits per Rothermel 
(1983) i el model d'inflamabilitat s’obté en funció del grau d'inflamabilitat de les espècies 
presents, definit per quatre categories, i llur percentatge de recobriment incloent els estrats 
herbaci, arbustiu i arbori a cada estació. Els models d'inflamabilitat són índexs relacionats amb 
la probabilitat d'inici de focs en zones forestals. Els models de combustible ens informen sobre 
la forma de propagació del foc un cop s'ha iniciat. S’adjunten els mapes 6 i 7 donada la seva 
utilitat a l’hora de planificar la prevenció i extinció d’incendis forestals.  
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Mapa 7.- Models d’inflamabilitat del municipi de Santa 
Maria de Corcó. Font: DMAH, 2001. 
 

 
Mapa 8.- Models de combustible del municipi de Santa 
Maria de Corcó. Font: DMAH, 2001. 

 
 
 
 

A continuació es presenta una taula amb les espècies dels models d’inflamabilitat i 
combustibilitat de la zona d’estudi, segons la informació categòrica del DMAH.  
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MODELS D’INFLAMABILITAT MODELS DE COMBUSTIBILITAT 

Model 2 
Descripció: Recobriment > 75% d'espècies amb 
inflamabilitat de tipus 4 (poc inflamables). 

Model 2/Grup: Pastures 
Descripció: Pastura fina, seca i baixa. Entre 1/3 y 2/3 
de recobriment de plantes llenyoses. Quantitat de 
combustible: 5-10 Mg/ha. Comportament del foc: 
El foc es propaga per l'herba i es mou a gran 
velocitat. 

Model 3 
Descripció: Recobriment >25% d'espècies tipus 3 
(espècies moderadament inflamables) i recobriment 
major del 75% d'espècies tipus 4 (poc inflamables). 

Model 4/Grup: Matollars 
Descripció: Matollar o plantació jove molt densa (>2 
m de altura) amb branques seques a l'interior.  
Quantitat de combustible: 25-30 Mg/ha. 
Comportament del foc: Focs ràpids i intensos que 
es propaguen per les capçades del matollar. 

Model 5 
Descripció: Recobriment >10% d'espècies tipus 1 
(espècies inflamables tot l'any) i 2 (espècies altament 
inflamables durant l'estiu) i >75% d'espècies tipus 3 
(moderadament inflamables). 

Model 5/Grup: Matollars 
Descripció: Matollar dens i verd (< 1 m de altura).  
Quantitat de combustible: 5-8 Mg/ha. 
Comportament del foc: El foc es propaga pel sòl 
cremant la fullaraca i la pastura. Focs poc intensos. 

Model 6 
Descripció: Recobriment >25% d'espècies tipus 1 i 2 
(inflamables tot l'any i altament inflamables durant 
l'estiu). 

Model 6/Grup: Matollars 
Descripció: Semblant al model 5 però amb espècies 
més inflamables o amb restes de tallades i amb 
plantes més altes.  
Quantitat de combustible: 10-15 Mg/ha. 
Comportament del foc: El foc es propaga pel 
matollar (més inflamable) amb vents moderats. Si no 
hi ha vent el foc pot baixar a ran de terra 

Model 7 
Descripció: Recobriment >50% d'espècies tipus 1 i 2.

Model 8/Grup: Fullaraca 
Descripció: Bosc dens sense matollar. Fullaraca molt 
compacta.  
Quantitat de combustible: 10-12 Mg/ha. 
Comportament del foc: Propagació del foc per la 
fullaraca molt compacta. Focs superficials i amb 
alçades de flama baixes 

Model 8 
Descripció: Recobriment >75% d'espècies tipus 1 i 2.

 

Model 9 
Descripció: Recobriment >100% d'espècies tipus 1 i 
2. 

 

CATEGORIES DEFINIDES AL MAPA FORESTAL DE CATALUNYA 

Matollars 
Terrenys no arbrats ocupats per espècies arbustives 
amb un recobriment >20%. Inclou brolles i garrigues, 
camps abandonats i terrenys que han patit incendis. 

Conreus En aquesta categoria s'inclouen els camps de conreu 
en actiu o abandonats recentment. 

Aiguamolls o aigües continentals 

En aquesta categoria s'inclouen dues categories 
diferents: d'una banda la vegetació pròpia  
dels aiguamolls i de l'altra les masses d'aigua 
continentals (rius, llacs, embassaments, etc). 
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4.4.4.2. Factor orogràfic 
 
L’element més definidor del relleu enfront del risc d’incendi forestal és el pendent, doncs influeix 
en la propagació i desenvolupament del foc i pot dificultar-ne l’extinció. S’ha assignat valors d’1 
a 10 segons llur influència en el risc: 
 

Pendent Valor assignat 
0-10 % 2 
10-20 % 4 
20-35 % 6 
més del 35 % 8 

 

4.4.4.3. Factor climatològic 
El factor climatològic, és un dels més significatius, i com indicatius dels risc forestal són la 
temperatura mitjana de les màximes dels mesos més secs i el dèficit hídric. També caldria 
considerar els vents i la seva força, però hi ha manca de dades prou significatives. 

4.4.4.4. Factor històric 
Els altres factors defineixen el risc d’incendi natural, però considerant que el 97% dels incendis 
forestals són d’origen humà, cal posar de relleu aquesta pressió humana, on es té en compte el 
nombre d’incendis en una determinada àrea i la seva extensió. 

- Al municipi de Santa Maria de Corcó durant el període 1970-2001 el nombre d’hectàrees 
cremades va ser de 57,54, essent els anys 1970 i 1978 en els que va quedar afectada més 
superfície, amb un total de 28 i 18 hectàrees respectivament. La resta d’incendis, han 
afectat anualment una superfície d’entre 0.01> ha forestal > 3, essent la major part 
d’incendis de menys d’1 ha. 

4.4.4.5. Conclusions 
Així doncs, segons les dades de que es disposen i segons els mapes dels models de 
combustibilitat i inflamabilitat, la zona afectada pel Pla, és a dir, el terme municipal de Santa 
Maria de Corcó, té un risc mig ja que es tracta de camps de conreu alternats amb superfícies 
ocupades majoritàriament per boscos. No obstant seran d’aplicació aquelles mesures que facin 
referència a les zones de l’annex de la llei 64/95 declarades com d’alt risc d’incendi, i les de la 
Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions 
sense continuïtat immediata amb la trama urbana. 

4.4.5. Zones amb risc de contaminació acústica i atmosfèrica 

4.4.5.1. Sensibilitat Acústica 
La contaminació acústica pot definir-se com l’increment significatiu dels nivells acústics del 
medi i és un dels factors importants de deteriorament de la qualitat ambiental del territori. 

Les principals fonts de soroll són: el trànsit (rodat, ferroviari i aeri), les activitats industrials i 
recreatives i el veïnatge. 

El soroll és un contaminant susceptible d’afectar a la salut de les persones i la seva qualitat de 
vida. Els efectes sobre la salut poden ser, entre d’altres: disminució temporal o permanent de la 
capacitat auditiva, manifestacions de sensacions de molèstia, nerviosisme, irritabilitat i 
interferències en el son, etc. 
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D’acord amb la Llei 16/2002, de protecció contra la contaminació acústica, l’Ajuntament de 
Santa Maria de Corcó haurà d’elaborar abans de l’octubre del present any, un Mapa de 
Capacitat Acústica, que estableixi els nivells d’immissió a les zones urbanes, mitjançant 
l’establiment de les zones de sensibilitat acústica que determinen els objectius de qualitat. 

Segons informació facilitada per l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó actualment no es 
disposa del Mapa de Capacitat Acústica del territori ni de cap proposta.  

En base al coneixement i a l’anàlisi del territori es defineixen a continuació les zones del 
municipi en funció de la sensibilitat acústica d’aquestes: 

- Zones de sensibilitat acústica alta: les zones residencials que coincideixen amb els 
nuclis urbans de Santa Maria, St. Martí Sescorts i Cantonigrós i les zones residencials 
existents i proposades pel POUM. 

- Zones de sensibilitat mitjana: més enllà dels anteriors, en aquelles zones on estan 
barrejades activitats i residència i on també hi ha flux de trànsit. 

- Zones de sensibilitat baixa: Les zones industrials actuals i a les que es traslladarà la 
indústria que actualment es troba ubicada al nucli urbà. Coincideixen bàsicament amb una 
petita zona al costat del nucli urbà de Santa Maria i l’àrea industrial del polígon de les 
Gorgues. També es consideren zones de sensibilitat baixa aquelles que es troben més 
exposades a un soroll de trànsit elevat com són la carretera de Vic i Olot i ho seran els vials 
proposats pel POUM. 

4.4.5.2. Qualitat Atmosfèrica 
Per definir de forma precisa la qualitat atmosfèrica actual del municipi s’han consultat els 
mapes vulnerabilitat i capacitat del territori de Catalunya enfront la contaminació atmosfèrica5. 
En aquests es mostren les diferents àrees classificades, segons la seva adequació a la 
implantació de noves fonts contaminants i classificades segons presentin una capacitat alta, 
moderada, baixa o restringida. 

A partir de les dades obtingudes de la Xarxa de Vigilància i Prevenció de la Contaminació 
Atmosfèrica a Catalunya (XVPCA), i mitjançant l’aplicació d’un model, s’obtenen els mapes 
d’isolínies per a cada contaminant, que presenten les concentracions mitjanes anuals dels 
contaminants en una zona determinada. 

La contaminació atmosfèrica del municipi està directament relacionada amb les condicions 
meteorològiques d’aquest i amb les interaccions entre cada contaminant i la resta de 
components atmosfèrics. 

Els mapes de vulnerabilitat enfront l’SO2, les PST i CO presenten una vulnerabilitat nul·la a tot 
el territori. 

Segons els mapes de capacitat respecte al l’SO2 i les PST, la capacitat és alta a tot el territori 
estudiat. S’ha de tenir en compte, però, que hi ha aspectes locals importants que no queden 
reflectits en els mapes de capacitat. 

A mode de balanç global, podem dir que a partir de l’anàlisi del mapes de vulnerabilitat i de la 
capacitat de territori enfront la contaminació atmosfèrica, juntament amb l’anàlisi de les dades 
d’immissió i d’altres qüestions que s’han anat resolent al llarg de l’estudi, es pot concloure que 
el municipi de Santa Maria de Corcó presenta bones perspectives al desenvolupament de 
noves activitats i per tant a les propostes del POUM. 

                                                 
5 Centre de Documentació del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de 
Catalunya 



P l a  d ’ O r d e n a c i ó  U r b a n í s t i c a  M u n i c i p a l  d e  S a n t a  M a r i a  d e  C o r c ó  

Estudi Ambiental - ECOMOLL                                                                                                                                          35 

4.4.6. Zones alterades per l’existència d’activitats d’extracció de 
recursos naturals abandonades o en actiu 

Tot i que aquest tipus d’activitats tenen una repercussió positiva, cal tenir en compte la seva 
incidència negativa sobre el mal ús dels recursos geològics, el paisatge directament afectat i en 
el que no està afectat per l’activitat, derivat de processos desencadenats, com ara 
esllevadisses, despreniments o erosió del sòl. 

Les activitats extractives no sols produeixen un impacte negatiu sobre el paisatge sinó que 
poden desencadenar conseqüències greus per a l’equilibri dels sistemes naturals. 

Així doncs, aquests riscos poden anar molt més enllà si considerem l’activitat com un procés en 
el que no només s’extreu el material, sinó que aquest es transporta fins el seu destí final. És en 
aquest cas en el que es poden veure afectats espais d’interès natural per on circulen els 
camions o fins i tot la destrossa produïda pels camions sobre els mateixos camins. 

Per tot això, un creixement desmesurat i poc planificat d’aquests recursos pot produir 
degradacions desiguals al territori, sovint del tot injustificades, ja que a vegades la importància 
econòmica d’aquests recursos és escassa. 

En general, en les explotacions hi ha una sèrie de factors que condicionen la modificació del 
paisatge, com son la distribució geològica del material a extreure, la durada de l’activitat, 
l’extensió de la mateixa i el tipus de terreny afectat (forestal o conreu). 

La modificació del paisatge, a part de la pèrdua de la vegetació i fauna, implica altres efectes 
negatius: el dany visual, les cicatrius, talls o la pèrdua dels tossals, la producció de runams, 
l’alteració de les vores i la llera del riu, la contaminació de les aigües superficials i subterrànies, 
etc.. 

Totes aquestes modificacions es poden donar de manera combinada o de forma aïllada. 
Segons el tipus d’explotació, hi ha diversos casos on la implantació d’una activitat extractiva ha 
estat el factor que ha afavorit l’alteració de la fesomia del paisatge. 

Les graveres o sorreres i les pedreres són els aprofitaments geològics més importants a 
Osona. Les graveres sempre han representat un impacte generalitzat al llarg del riu Ter. 

En l’àmbit d’estudi que ens ocupa, actualment no hi ha cap activitat extractiva activa i l’única 
que hi ha es troba abandonada. De l’activitat extractiva abandonada se’n descriuen les 
principals característiques a la següent taula: 
 
ACTIVITAT EXTRACTIVA ABANDONADA 
NOM DE L’EXPLOTACIÓ 2294-302: Pedrera de Caselles 
RECURS EXPLOTAT Gresos (roques silícies) 
VOLUM EN M3 3390 
GRAU D’AUTORECUPERACIÓ molt alt 
ÚS ANTERIOR PRIORITÀRI bosc natural planifoli 
ÚS ANTERIOR SECUNDARI sense registre associat 
INCIDÈNCIES I COMENTARIS Actualment existeix una tanca d’espines que impideix l’accès 

Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya 

Caldrà preveure, a més dels impactes que esdevenen, el futur d’aquests espais i la restauració 
de les àrees afectades, principalment abandonades, per tal de recuperar les condicions 
edàfiques, de l’aqüífer i garantir una adequada regeneració de la zona per tal que s’hi pugui 
desenvolupar l’ús anterior primari, i si no pogués ser el secundari. 
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5. ANÀLISI DE LES ALTERNATIVES I JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA 
D’ORDENACIÓ 

5.1. DESCRIPCIÓ I VALORACIÓ DE LES ALTERNATIVES PLANTEJADES 
El POUM de Santa Maria de Corcó ha d’anar amb sintonia amb el model de creixement 
d’Osona, i preveure quines són les mancances o les necessitats pel que fa a l’ordenació 
urbanística per actuar i assolir el desenvolupament sostenible del municipi. 

Un dels objectius del present estudi és plantejar noves alternatives al POUM que permetin 
assolir uns determinats objectius de forma més eficient i amb menors repercussions tant 
ambientals, com socials i econòmiques. En el cas que ens ocupa, però, només es plantegen i 
valoren dues alternatives donat que les possibles alternatives restants ja s’han anat analitzant i 
valorant durant l’elaboració del POUM. Així doncs, parlarem de l’alternativa 1, proposada pel 
POUM, i l’alternativa 0, aquella que tindria lloc en el cas de que no es dugués a terme cap tipus 
d’ordenació del territori, és a dir, l’estat actual sense cap tipus d’intervenció. 

A continuació es descriuen breument les dues alternatives considerades per a cada línia 
estratègica prèviament definides, per acabar decidint finalment quina s’adequa més a les 
necessitats actuals de Santa Maria de Corcó i que alhora pot comportar un desenvolupament 
urbanístic més sostenible. 

Així, les grans línies estratègiques d’actuació preestablertes en concordança amb els objectius 
de protecció del POUM prèviament descrits, són els següents: 

5.1.1. Millora de l’accessibilitat i la mobilitat sostenible 
Actualment, el municipi de Santa Maria de Corcó es veu travessat per infrastructures i 
entramats de xarxes viàries com són la carretera comarcal C-153 de Vic a Olot, amb un traçat 
molt tortuós, i la carretera d’accés al poble de Tavertet (Bv-5207). 

El fet de que el traçat de la carretera que uneix Vic i Manlleu sigui menys dificultós propicia que 
s’estableixin més relacions cap a la plana de Vic. 

A banda, de Vic a Olot existeix el camí Ral que actualment travessa el terme unint les planes 
de la part baixa del terme amb els dos nuclis importants de població. 

El manteniment de l’estat actual, alternativa 0, es veu mancada, sobretot per l’aspecte més 
intern: 

• L’estructura viària interna del nucli de Santa Maria de Corcó és, des del seu accés 
principal fins els barris residencials, una barreja viària que cal ordenar. 

• El trànsit de vianants pel nucli de Santa Maria de Corcó que actualment es veu 
desfavorit per la manca d’adaptació del teixit urbà i l’elevada densitat de trànsit 
rodat. 

• El traçat de la carretera comarcal C-153, eix vertebrador del municipi, dificulta la 
comunicació del nucli de Santa Maria de Corcó envers la resta de municipis. 

• El trànsit, tant lleuger com pesat, passa pel nucli de Santa Maria de Corcó 
provocant clares molèsties i efectes nocius als ciutadans. 

 

L’alternativa plantejada, o alternativa 1, pretén estructurar el sistema viari del municipi per tal 
de fer front a les mancances anteriorment descrites de l’estat actual. Així es proposa: 
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• Un pont d’accés directe al nucli de Santa Maria de Corcó per tal de millorar el seu 
accés principal. 

• Desviació de l’accés a Tavertet per la carretera de quatre camins per evitar l’actual 
accés que passa pel carrer principal. 

• Creació de dos vials de ronda per ordenar el trànsit rodat. Aquests dos vials 
serviran per enllaçar els diversos creixements previstos a Santa Maria i a 
Cantonigròs i desviar gran part del trànsit que actualment passa pel nucli urbà. 

• Potenciació dels camins a l’entorn de l’àrea edificada, en zones residencials, per al 
manteniment i control dels darreres de les parcel·les. 

• Reconeixement i potenciació dels trams de camí Ral, sobretot del tram que va des 
de Santa Maria a Cantonigrós. 

• Creació del mapa de xarxa de camins rurals. 

En general, la jerarquització de les vies proposada contribuirà a una millora de la mobilitat 
urbana, de l’accessibilitat i a la connexió de diferents àrees del nucli. 

5.1.2. Ordenació dels usos industrials 
Actualment, i segons les necessitats actuals, existeix una manca de sòl industrial al municipi de 
Santa Maria de Corcó. L’actual sòl industrial, es troba dintre del mateix casc antic i en una 
petita àrea al costat de la carretera. 

El manteniment de la situació actual, alternativa 0, vindria marcat per la dispersió del sòl 
industrial i per la manca de sòl industrial que, per tant, suposaria una limitació en el creixement 
d’aquest sector. 

L’alternativa plantejada, alternativa 1, proposa traslladar el sòl industrial fora del casc antic de 
Santa Maria de Corcó i, alhora, proposa una reordenació de la petita zona industrial al costat 
del nucli i una ampliació i unificació de l’àrea industrial que s’ha format a “Les Gorgues”. 
Aquesta zona d’ampliació del sòl industrial esdevé més interessant si tenim en compte la seva 
ubicació al costat de la carretera de Vic. 

A més, distingint el sòl urbà consolidat del sòl urbà no consolidat, es proposa un procés 
d’integració en el teixit urbà d’aquells polígons on el seu perímetre ocupa sòl que en l’anterior 
planejament estava qualificat com a no urbanitzable. 

Així doncs, amb l’oferta de sòl industrial fora del casc urbà es pretén aconseguir el trasllat de la 
indústria que s’ubica actualment al nucli antic i unificar-la responent a les necessitats actuals i 
futures. Alhora s’aconsegueix iniciar la protecció del Casc Antic, reduir el trànsit de vehicles 
pesats de transport de mercaderies pel nucli i ordenar l’edificació. 

5.1.3. Garantir un sistema d’espais verds i equipaments 
El municipi de Santa Maria disposa actualment d’una zona verda a l’entorn de l’Ajuntament. En 
quan a equipaments, els quals es troben en bon estat, el municipi disposa d’una xarxa 
adequada i suficient distribució. No obstant, l’estat actual o alternativa 0, no respon a les 
necessitats de les àrees de creixement del municipi. Actualment, a més, no es té cura de la 
imatge del municipi ja que, a banda de que no estan protegits els torrents que voregen les 
zones edificades, l’entrada al municipi es produeix pels darreres de les cases. 

La proposta del POUM, alternativa 1, planteja noves ubicacions per zones verdes i 
equipaments en relació als teixits existents i proposats. En quan a espais lliures i per tal 
d’equilibrar a nivell d’equipaments es proposa: 
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• Ampliació de les zones verdes amb un parc lineal que va des de l’Ajuntament fins 
el torrent de la Guardia. 

• Ampliació de parcs i equipaments a les àrees de creixement. 

• Establiment d’una gran àrea d’equipaments a Cantonigròs per poder allotjar el 
Festival Internacional. 

• Crear una zona de protecció de rieres i torrents per mitjà de bosc de ribera i crear 
façanes cap a aquests torrents, per tal de tractar la imatge del municipi. 

• Crear una zona de protecció d’espai verd amb la funció de tampó entre els nous 
creixements urbanístics proposats i el sòl no urbanitzable. Amb la zona de 
protecció dels torrents es pretén protegir-los. En els nous sectors industrials 
aquesta zona verda perimetral permet controlar els darreres de les parcel·les, el 
pas de vehicles de prevenció d’incendis ...  

L’alliberament d’una gran part del trànsit del casc antic esdevé una excel·lent oportunitat per 
disposar referents verds i reordenar les dotacions de mobiliari urbà ergonòmic i reciclable, 
incrementar les voreres arbrades i utilitzar plantes autòctones en els nous enjardinaments que 
comportin un menor consum d’aigua, etc.. 

Així, amb aquestes propostes plantejades per l’alternativa 1 es preveu crear una xarxa 
complerta d’equipaments i zones verdes al municipi per garantir la qualitat de vida dels 
ciutadans i per respondre a les necessitats actuals i futures del municipi. 

5.1.4. Sòl urbà i ordenació del creixement residencial 
Actualment, el municipi de Santa Maria de Corcó pateix una manca de gestió urbanística que 
ha derivat vers un desordre en els sectors aptes per urbanitzar, l’aturament d’algun sector, les 
modificacions i la colmatació d’altres, junt amb una manca de previsió del seu 
desenvolupament futur. L’alternativa 0 consistiria en continuar amb aquest model de 
creixement, actualment seguint la tendència del creixement urbà de l’eixample i amb 
mancances que podrien millorar amb les següents actuacions: 

• Ajustar els sectors a l’estructura de propietats. 

• Establir una relació proporcionada entre sòl privat i sòl públic. 

• Establir uns coeficients d’edificabilitat bruta que permetin la viabilitat dels sectors 
que plantegin una densitat respectuosa amb el territori. 

• Establir per a cada sector apte per urbanitzar, el sistema d’actuació més adequat 
per facilitar la seva viabilitat. 

Amb la proposta del POUM, alternativa 1, es pretén ordenar el creixement, limitar l’extensió del 
nucli i potenciar l’edificació en zones consolidades. D’aquesta manera s’impulsa la renovació i 
rehabilitació del nucli, compactant els assentaments urbans i optimitzant els teixits urbans 
existents, mitjançat la densificació del nucli entorn dels serveis i els equipaments existents. 

Pel que fa referència al creixement residencial, tot i diferenciant el sòl urbanitzable delimitat del 
no delimitat dins d’aquesta categoria de sòl, es pretén ordenar els nous processos de 
creixement a l’entorn de la ciutat ja construïda creant àrees d’habitatge de primera i segona 
residència de diverses densitats, d’acord amb el model de creixement sostenible. Aquests 
creixements es situaran a Santa Maria i Cantonigròs, al costat de les noves rondes i delimitats 
de manera natural pels accidents geogràfics, torrents, rieres i estimbats. 

Amb aquesta proposta es preveu una ordenació del creixement del municipi, una limitació de 
l’extensió del nucli i potencialització de l’edificació en zones consolidades. L’alternativa 1 pretén 
impulsar la renovació i rehabilitació del nucli urbà, compactant els assentaments urbans i 
optimitzant els teixits urbans existents. 
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5.1.5. Tractament del sòl no urbanitzable 

La situació actual al municipi de Santa Maria, alternativa 0, fa referència, principalment, a la 
manca d’estructura del sòl no urbanitzable i en referència explícita a les granges de porcs les 
quals, segons estudis específics, han saturat la capacitat d’absorció del terreny. 

L’alternativa proposada pel POUM, alternativa 1, contempla un seguit d’actuacions i propostes 
que pretenen un tractament del sòl no urbanitzable com a espai especialitzat. 

L’ordenació del sòl rural del municipi es fa des de la voluntat de valorar el territori no com a 
negatiu de la ciutat i el seu desenvolupament sinó com a suport de l’existència i subsistència 
d’aquesta, en la concepció d’un hàbitat del conjunt ciutat més territori buscant la simbiosi entre 
tot dos. 

El sòl no urbanitzable es classifica atenent les determinacions de l’article 32 de la Llei 2/2002 
(modificat per l’article 3 de la Llei 10/2004, de 24 de desembre). El conjunt d’aquesta tipologia 
de sòl es pretén preservar dels processos de creixement i d’urbanització de caràcter urbà, i el 
seu caràcter natural i rural es pretén potenciar i millorar, sota criteris de sostenibilitat i respecte 
del medi. 

Els objectius generals de la proposta dins del sòl no urbanitzable són: 

• Potenciació de la imatge global del municipi definida per: zona forestal, zona de 
transició, zona agrícola i zona de protecció lligada a l’ecosistema de les rieres. 

• Definició de l’estructura bàsica dels camins rurals des del punt de vista paisatgístic i 
d’irrigació de tot el territori amb accés als punts d’interès com equipaments, fonts, 
elements de valor històric, masies, etc.. 

• Tractament específic de les àrees ocupades i malmeses per activitats urbanístiques 
il·lícites. 

• Ordenació de l’habitatge i les activitats agropecuàries en el sòl rural: manteniment 
de les edificacions existents en sòl no urbanitzable per tal d’evitar proliferació de 
demandes en aquest tipus de sòl així com la creació de futurs nuclis de població. 

• Impedir cap més activitat ramadera en el sòl no urbanitzable de les que actualment 
hi ha, atès l’alt grau de saturació i amb la finalitat de cercar l’ús sostenible del 
territori. 

Els usos dominants per al sòl no urbanitzable són els següents: 
- Zona de reserva forestal 
- Zona agrícola i de protecció ambiental 
- Zona de PEIN 
- Zona de bosc de ribera 
- Zona de protecció natural i paisatgística 

5.2. VALORACIÓ GLOBAL I JUSTIFICACIÓ DE L’ORDENACIÓ PROPOSADA 
Finalment es justificarà l’opció global triada, ja que tot el conjunt de línies estratègiques formen 
un conjunt i en definitiva perden sentit per separat. 

En aquest punt i per tal de dur a terme una coherent justificació de l’elecció final ens hem basat 
en els objectius i criteris d’actuació del POUM i en els principis de sostenibilitat anteriorment 
citats. Així, s’intenta garantir i justificar de la millor manera, l’adequació de l’alternativa 
proposada, per tal d’assolir un desenvolupament sostenible. 

Amb el POUM de Santa Maria de Corcó, redactat adoptant i assumint els criteris de 
sostenibilitat i protecció del medi ambient continguts en la legislació vigent, es clarifica la 
localització dels usos que existeixen a cada zona del terme municipal i a cadascuna dels tipus 



P l a  d ’ O r d e n a c i ó  U r b a n í s t i c a  M u n i c i p a l  d e  S a n t a  M a r i a  d e  C o r c ó  

Estudi Ambiental - ECOMOLL                                                                                                                                          40 

de sòl amb la intenció de delimitar i ordenar el terreny. Així doncs, la revisió del Pla del municipi 
opta pel model que evita els creixements disgregats potenciant el creixement compacte, poc 
consumidor de sòl i protector de les àrees de valor ambiental, i facilitant el trànsit còmode de 
vianants, mitjançant una millora de la qualitat de les voravies i recorreguts preferents. 

L’elaboració del present informe ambiental s’ha realitzat alhora que la redacció del POUM, i per 
tant, ja s’han incorporat en les propostes de l’ordenació aquells aspectes que podien haver 
presentat alguna incompatibilitat amb els criteris de sostenibilitat i la conservació i protecció de 
l’entorn. 

5.2.1. Població del municipi i tendències 
Els aspectes socio-econòmics i demogràfics que caracteritzen el municipi de Santa Maria de 
Corcó justifiquen de manera important les propostes del POUM que aposten per un 
desenvolupament urbanístic més sostenible adequant-se a les necessitats presents i futures. 

L’evolució demogràfica en els darrers anys és important a l’hora de justificar les diferents 
propostes. Així, segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT), en els darrers vint-i-nou 
anys, i prenent com a any inicial de referència el 1975, la població ha crescut un 16%. Aquest 
creixement segueix la dinàmica demogràfica del context general català en que les poblacions 
petites i amb poca població estan guanyant pes en els darrers anys. 

Aquest creixement estarà determinat per una estructura demogràfica compensada, amb factors 
demogràfics com l’envelliment general de la població, l’increment de la natalitat en els propers 
anys, la mortalitat estabilitzada i el saldo migratori positiu, degut, tant a la immigració 
estrangera com, sobretot, a l’atracció d’immigració residencial provinent de l’entorn immediat. A 
la taula següent es poden observar els components del creixement durant el període 1986-
2001: 
 
Períodes Naixements Defuncions Creixement 

natural 
Saldo 
Migratori 

Creixement 
total 

86-1991 62 97 -35 71 36 
91-1996 91 79 12 29 41 
96-2001 97 125 -28 155 127 

Font: IDESCAT. 2005 

Aquesta dinàmica ha d’anar acompanyada alhora per un creixement i millora de molts dels 
vectors que formen el context poblacional per tal de poder absorbir-lo i equilibrar-lo. El 
manteniment de la situació actual desembocaria en un desequilibri de la població i les seves 
necessitats degut a la manca d’habitatges i d’activitats econòmiques tant per les noves 
generacions com per la nova població immigrant. 
 

5.2.2. Creació de nous habitatges 
Segons l’esmentat anteriorment, el component de la migració residencial esmentat abans 
vindrà determinat de manera important amb el creixement del parc d’habitatges. 

Per tant, el gruix de l’increment de la població en els propers anys serà degut tant al factor 
positiu de saldo vegetatiu com sobretot a l’increment de l’oferta residencial que es projecta, que 
serà ocupada tant per la població jove emancipada, com per la població provinent d’altres 
municipis. 

Aquest flux migratori anirà acompanyat per factors com la progressiva transformació de 
segones residències en primeres, ja sigui per la població d’avançada edat que en la jubilació 
decideix fixar la seva residència habitual en la que fins aleshores era la segona residència, com 
per la població en edat activa que fixa la seva primera residència aquí per motius diversos: 
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millor preu relatiu a l’habitatge, proximitat al lloc de treball, millora de les comunicacions, millora 
de la percepció de la qualitat de vida, etc.. 

Per tal d’absorbir la demanda d’habitatges en el municipi, s’ha de considerat idònia l’aportació 
de nou sòl per al creixement residencial i la nova oferta d’habitatges previstos en el POUM de 
primera i segona residència de diverses densitats. 

La capacitat de creixement del nucli de Santa Maria de Corcó és clara degut a l’elevat nombre 
de buits existents, susceptibles a ser edificats i principalment el potencial econòmic derivat de 
la proximitat de Vic i la disponibilitat de sòl, tant residencial com industrial, en un lloc idoni per 
aquest tipus d’ús. 

Des del punt de vista natural i paisatgístic, les zones afectades pels nous creixements són les 
que poden patir un menor impacte ambiental en el conjunt del territori municipal. Els 
creixements residencials es proposen a Santa Maria i a Cantonigròs i d’acord amb un model 
d’ocupació del sòl compacte en el territori, en terrenys aptes per a la seva destinació final, 
garantint una bona connexió amb el nucli i amb les dotacions públiques. Així, aquestes zones 
de nous habitatges, s’ubicaran al costat de les noves rondes i delimitats de manera natural per 
accidents geogràfics, torrents, rieres i estimbats i deixant sempre un espai tamponador. 

5.2.3. Millora de la Mobilitat 
Amb les propostes del POUM que fan referència a la millora del sistema viari es garanteix el 
principi de mobilitat sostenible i integrada amb els usos del sòl, que és un dels principals reptes 
a assolir per tal de garantir una adequada accessibilitat al nucli i la circulació interior. El 
planejament preveu una jerarquització de vies per tal de reordenar la vialitat en funció dels 
nous creixements plantejats. Aquesta nova jerarquia, a més de millorar l’accés al nucli de Santa 
Maria mitjançant un pont, permet alliberar el casc antic de gran part de trànsit pesat, a través 
dels vials de ronda, i que es desplaça a Tavertet, amb la derivació de la carretera de Tavertet 
per fora del casc antic. Alhora els vials enllaçaran els diversos creixements residencials.  

Amb el POUM es preveu un reconeixement i potenciació del camí Ral, sobretot el tram que va 
de Santa Maria a Cantonigròs, i la creació d’un mapa de xarxes de camins rurals, millorant 
l’accessibilitat al medi rural i possibilitant la seva utilització, també com a recorreguts 
paisatgístics. 

Cal destacar també la millora que s’assolirà pel que fa referència a l’accessibilitat i 
permeabilització del nucli i a la minva en el nombre de vehicles que circularan pel casc antic. Es 
farà de vianants el nucli antic deixant tan sols uns eixos bàsics pel trànsit rodat, a més 
d’incrementar el nombre de voreres arbrades i l’amplada d’aquestes. Per complementar 
l’anterior i fomentar un menor ús del cotxe particular, es construiran noves zones d’aparcament 
i possibles carrils bici. 

5.2.4. Prevenció de la Contaminació 
La jerarquització de les vies, segregant els diferents tipus de trànsit i velocitats, contribueix 
positivament a la disminució de la contaminació atmosfèrica i acústica produïda fins ara, 
garantint entre d’altres el principi de prevenció i correcció de la contaminació. Amb això és 
important tenir en compte també altres actuacions que permetin minimitzar la contaminació 
acústica, tal com la instal·lació de pantalles acústiques a les zones afectades per les emissions 
sonores provinents de les carreteres (de Vic i Olot i els vials de ronda proposats) i de la 
indústria, tant als existents com als proposats. 

La proposta que fa el POUM de no acceptar la implantació de nous establiments ramaders ni 
d’edificis al sòl no urbanitzable llevat dels imprescindibles per les feines de camp, garantirà 
també el principi de prevenció i correcció de la contaminació. 

Amb els creixements previstos i la rehabilitació de la zona del nucli antic que afavoriran el 
manteniment de la població actual i l’aportació de nova població, es preveu un augment de la 
quantitat de residus generats, tant d’origen municipal com industrial, així com el volum d’aigües 
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residuals. Aquests residus s’hauran de tractar correctament. El POUM reserva sòl per la 
implantació d’instal·lacions de tractament previ i depuració parcial de les aigües residuals. A 
més, també seran necessàries accions dirigides a la minimització de la generació de residus i la 
seva correcta separació. 

5.2.5. Ús dels recursos 
Lligat amb l’anterior haurà un augment dels consums d’aigua, sòl i energia. Amb això, el principi 
de l’estalvi i l’ús eficient dels recursos és una necessitat de la població. 

Amb el POUM el vector sòl és el que es veu menys afectat perquè encara que se’n consumeix 
bona part pels nous creixements, aquest s’ha concentrat en zones clarament definides, evitant 
la dispersió i la conseqüent fragmentació del territori, i per tant menys vulnerables. Així doncs, 
les propostes de creixement proposades pel POUM no afecten a la permeabilitat del territori. 
No obstant, cal fer esment del procés de fragmentació que pot resultar de la proposta de vialitat 
que fa referència a les rondes, i la ubicació del polígon industrial de les Gorgues. 

El vector aigua és possiblement el que es veurà més afectat ja que augmentarà la població 
abastada i les activitats que la necessiten per al seu funcionament. Això ha comportat la 
reserva de sòl per instal·lacions de tractament d’aigües, anteriorment esmentat, i la proposta 
d’instal·lació d’una doble xarxa de recollida d’aigües pluvials i residuals. Una proposta del 
POUM és fomentar l’estalvi d’aigua potable a l’interior dels edificis. A més es proposa que les 
noves plantacions, a banda de utilitzar espècies autòctones i que comportin un menor consum 
d’aigua, disposin de recs automàtics de sistema d’aspersió i degoteig. 

Una proposta relacionada amb el consum energètic és la instal·lació d’elements d’enllumenat 
de baix consum i de baixa contaminació lumínica. En aquest aspecte també cal dur a terme 
altres actuacions de minimització del consum energètic com estudis de l’eficiència i viabilitat de 
l’aprofitament d’energies renovables com la solar tèrmica en els sectors domèstics i l’energia 
solar fotovoltaica en instal·lacions d’ús públic. 

5.2.6. Construcció sostenible i optimització dels teixits urbans 
A més, segons el POUM, el mobiliari urbà haurà de ser ergonòmic, reciclable i si s’escau 
realitzat amb materials provinents del reciclatge per tal de garantir el principi del foment de la 
construcció sostenible al municipi. A més es proposa la promoció de materials procedents del 
reciclat per al seu ús com a paviments. 

L’optimització dels teixits urbans existents es dóna en quant a un considerable augment del 
nombre de zones del nucli recuperades o renovades, l’augment de la proporció de zones 
verdes, espais lliures i equipaments públics per habitant i l’augment de sòl industrial lluny del 
nucli històric. 

El nou planejament preveu no acceptar la implantació de nous establiments ramaders, limitant 
la capacitat dels existents. A més, pretén reubicar les indústries del nucli urbà als sectors 
industrials per tal de reduir els impactes sobre la població i no s’acceptarà la implantació de 
nous edificis en el sòl no urbanitzable, llevat dels imprescindibles per les feines de camp. 

5.2.7. Conservació de la biodiversitat i protecció del patrimoni 
Amb aquestes propostes, alhora, es garantirà el principi de conservació de la biodiversitat i del 
patrimoni natural en general del municipi, així com el manteniment i la millora de la identitat i la 
qualitat paisatgística de l’ambient rural, donada la importància dels espais d’interès natural del 
terme. En aquest aspecte cal fer referència als espais PEIN, als que conformen la xarxa natural 
2000, així com a les zones rurals i d’elevada qualitat paisatgística del municipi. Aquests espais, 
que el POUM engloba com Zona de Protecció Natural i Paisatgística, a banda de ser objectius 
de conservació, restauració i protecció per part del Pla, cal restaurar-los i potenciar-los pel seu 
valor connector, especialment els lligats a la xarxa fluvial. 
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El nou planejament assegura la protecció d’una zona de bosc, actualment sota les figures del 
PEIN de Collsacabra i Savassona, situada al nord del municipi i a les Gorgues, per ús exclusiu 
forestal. A més, es pretén protegir la zona del bosc de ribera donada la seva importància en 
l’estructuració i el paisatge de la zona. També es protegirà una gran zona agrícola donada la 
seva importància paisatgística i on només es permetran els usos ramaders. 

5.2.8. Qualitat de vida de la població 
En un conjunt, totes aquestes propostes del Pla garantiran el principi de sostenibilitat que fa 
referència a una millora en les condicions de vida de la població. El nou planejament comporta 
una proporció més elevada d’equipaments de titularitat pública, dotant el nucli, de tots aquells 
que creu imprescindibles per al seu desenvolupament sostenible i la millora de la qualitat de 
vida dels habitants. Lligats a aquests, i als nous creixements, es plantegen un conjunt d’espais 
lliures que realitzen una funció d’esponjament del territori enfront la nova construcció. Alhora, 
caldrà tenir en compte la connectivitat d’aquests espais i amb l’entorn rural que l’envolta. 

La principal proposta d’actuació del POUM plantejada per millorar el desenvolupament 
econòmic del municipi és el sector industrial de les Gorgues, que disposa d’un conjunt de 
paràmetres que justifiquen la seva creació i ubicació entre els quals cal destacar: 

- Proximitat relativa al nucli urbà 

- Bona comunicació al costat de la carretera que connecta amb Vic, Manlleu i l’Eix 
Transversal 

- Creació de llocs de treball pels habitants del municipi 

- Posició estratègica del sector per la proximitat a Vic 

- Independència de la resta del municipi i del nucli urbà de Santa Maria, amb una 
accessibilitat clara i que, alhora, permet el desviament del trànsit pesat del nucli antic. 

- Concentració del sector industrial fora del nucli urbà 

Santa Maria de Corcó és un municipi en el que l’anàlisi de l’ocupació laboral per grans sectors 
d’activitat mostra que ens trobem davant d’un municipi bàsicament dedicat als serveis i a la 
indústria, amb un 49% i 26% respectivament, del total de la població ocupada l’any 2001. Així 
doncs, ha hagut un estancament de l’activitat agroindustrial i una tendència a l’augment del 
sector de serveis i la indústria, que comporta lligat un augment de la població ja que té un 
elevat potencial de creixement econòmic. 

A partir de la valoració global i la justificació del present informe aquesta ordenació proposada 
queda totalment justificada. 
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6. MESURES PREVENTIVES I CORRECTORES. RECOMANACIONS. 

L'aplicació del POUM de Santa Maria de Corcó suposa una sèrie d’impactes potencials, part dels 
quals són evitables a través de l’aplicació de mesures preventives o cautelars que s’adopten en la 
fase de disseny (mesures moderadores o protectores d’impacte) de manera que queden 
integrades en el projecte i l’objectiu de les quals és reduir l’impacte durant les obres i abans del seu 
acabament. 

Una vegada executats els diferents projectes es planifica, al mateix temps, una sèrie de mesures 
correctores amb la finalitat de regenerar el medi, reduir i/o anular els possibles impactes residuals, 
és a dir, els que es mantenen encara que s’apliquin les mesures preventives. 

S’anomenen un seguit de mesures de prevenció i mesures correctores dels efectes negatius 
que es preveuen que poden afectar el medi ambient del municipi de Santa Maria de Corcó. 

6.1. MESURES AMBIENTALS D’APLICACIÓ DIRECTA 
L’objecte de les mesures preventives dels impactes de caràcter general és disminuir la 
intensitat de les pertorbacions produïdes en l’entorn tant de manera directa (ús de mitjans no 
adients) com indirecta (incorrecta planificació i gestió de les obres). 

Les mesures preventives s’apliquen sobretot en la fase d’obres i en el moment de dissenyar i 
concebre el projecte per tal d’evitar impactes posteriors. En el cas del POUM de Santa Maria de 
Corcó s’han inclòs en el procés d’elaboració del Planejament per al seu adequat establiment 
posterior, paral·lelament a la presa de decisions. 

Els objectius de protecció ambiental a Santa Maria de Corcó es poden concretar en mesures 
relacionades amb: 

 evitar l’ocupació innecessària de sòl 

 millorar la integració en el paisatge dels assentaments humans, etc. 

 mantenir l biodiversitat del territori 

 optimitzar el cicle de l’aigua 

 reduir les emissions de CO2 derivades d’un consum energètic poc eficient 

 utilitzar materials de construcció reciclats o reciclables 

 reduir i gestionar millor els residus 

D’altra banda, entre les directrius generals per al planejament urbanístic, establertes a l’article 9 
de la Llei d’urbanisme 2/2002 (amb les modificacions de la Llei 10/2004), cal assenyalar la 
següent: “El planejament urbanístic ha de preservar els valors paisatgístics d'interès especial, 
el sòl d'alt valor agrícola, el patrimoni cultural i la identitat dels municipis, i ha d'incorporar les 
prescripcions adequades perquè les construccions i les instal·lacions s'adaptin a l'ambient on 
estiguin situades o bé on s'hagin de construir i no comportin un demèrit per als edificis o les 
restes de caràcter històric, artístic, tradicional o arqueològic existents a l'entorn”. 

- Per a la preservació del medi rural al municipi de Santa Maria i com a eina urbanística del 
present POUM s’ha dut a terme la ordenació i regulació del Sòl no Urbanitzable, 
mitjançat la categorització d’uns tipus de sòl, en funció del seu ús o valor a protegir. 

- D’altra banda s’han identificat les àrees de risc del municipi per inundació, contaminació 
per nitrats, incendi, entre d’altres per tal d’evitar cap tipus de proposta com edificacions o 
activitats incompatibles i d’aquesta manera evitar qualsevol tipus de risc per a la població. 

- La suspensió de llicències es pot realitzar un cop s’aprova inicialment el POUM, i és també 
un mecanisme preventiu perquè no s’edifiqui amb les condicions que el POUM no admetrà. 
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- Finalment, s’hauran de sotmetre a Avaluació d’Impacte Ambiental tots aquells projectes i 
instal·lacions a que fan referència l’article 70 de la normativa urbanística i la legislació vigent al 
respecte. 

6.2. CONDICIONANTS I RECOMANACIONS AMBIENTALS ESPECÍFIQUES 
A continuació es relacionen els factors del medi que d’una manera o una altra es poden veure 
afectats per l’aplicació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Santa Maria de Corcó i 
pels quals cal adoptar els condicionants i recomanacions ambientals específiques (mesures 
correctores) a tenir en compte en les diferents fases de desenvolupament de la proposta. 
Moltes d’aquestes mesures i recomanacions han estat contemplades en la pròpia memòria del 
POUM, però es tornen a anomenar aquí.  

Les mesures correctores són aquelles l’objecte de les quals és eliminar, disminuir o modificar 
l’impacte que les diferents propostes generen a l’entorn i que no poden minimitzar-se en la fase 
de projecte, d’acord amb la discussió realitzada a l’anterior capítol. 

6.2.1. Fase d’execució del planejament 
Durant la fase d’execució del planejament s’aplicaran les mesures relacionades amb: 

6.2.1.1. Atmosfera 
 Evitar emissions de partícules, garantint el reg permanent dels camins d’accés als 

nuclis i als polígons industrials. 

 Tenir en compte també altres actuacions que permetin minimitzar la contaminació 
acústica, tal com la instal·lació de pantalles acústiques a les zones afectades per les 
emissions sonores provinents de les carreteres (de Vic i Olot i els vials de ronda 
proposats) i de la indústria, tant als existents com als proposats. 

 Potenciar l’ús del transport públic com a mitjà de transport per tal de reduir al mínim 
imprescindible la circulació rodada pel nucli urbà. 

 Limitar les emissions del sector industrial. 

 Realitzar el Mapa de Capacitat Acústica del municipi que determinarà les zones segons 
la sensibilitat acústica. 

6.2.1.2. Medi geològic i sòls 
 Tenir en compte els riscos geològics menors existents i diferenciar els sectors 

d’actuació en funció de la tipologia dels fenòmens geodinàmics que hi actuen, així com 
el grau de perillositat natural associada a cadascun d’ells. 

 Caldrà realitzar un estudi geotècnic per cada nova construcció, d’acord amb les 
directrius actuals de la norma de construcció EHE de formigó estructural. 

 Vigilar l’estabilitat dels talussos i els moviments de terres durant i en acabar l’execució 
d’excavacions. 

6.2.1.3. Aigües  
 Fomentar l’estalvi d’aigua potable a l’interior dels edificis. 

 Utilització de canonades de fosa dúctil prohibint les de PVC i Fibrociment. 

 Implantació d’una doble xarxa de recollida d’aigües residuals i pluvials. 
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 Reserva de sòl per la implantació d’instal·lacions de tractament previ i depuració parcial 
de les aigües residuals. 

 Utilització d’espècies autòctones i d’aquelles que comportin un menor consum d’aigua 
en zones de noves plantacions. 

 Control dels vessaments i els productes residuals originats per lixiviacions per una mala 
gestió dels residus en activitats col·lindants. 

 Mantenir la riera lliure d’obstacles i protegir els torrents. 

6.2.1.4. Medi Natural. Espais Naturals, Vegetació i Fauna 
 Ús d’espècies vegetals autòctones i pròpies de la zona pels enjardinaments. 

 Obrir els camins d’obra i situar els parcs de maquinària en zones més degradades (no 
dintre d’un conjunt d’arbres o d’una comunitat vegetal natural i/o important). 

 No afectar a la vegetació natural a l’hora de dur a terme les obres.  

 Respectar la fauna resident. 

 No afectar en cap moment cap torrent, ni durant les obres ni durant l’explotació de les 
diferents activitats. 

 Tenir en compte i evitar el procés de fragmentació que pot resultar de la proposta de 
vialitat que fa referència a les rondes, i la ubicació del polígon industrial de les Gorgues. 

 Seguir les directrius específiques marcades en l’estudi de base per a la definició dels 
espais naturals: 

o Basses de Carac: limitar la densitat de bestiar, controlar l’alliberament de 
peixos i promoure la conservació activa de les basses amb la propietat. 

o Plans de Quatrecamins: fomentar els usos agrícoles tradicionals, vetllar pel 
correcte pas de la nova carretera Torelló-Olot (evitant la fragmentació d’espais) 

o Riera de les Gorgues- Torrent de riu Pregon: millorar el sanejament de les 
aigües residuals i ordenar l’espai i el seu entorn. 

o Bosc de Comermena. Fomentar la redacció d’un pla tècnic de gestió forestal 
per a la roureda i aquest espai podria formar part d’un pla de protecció de 
rouredes de la Plana de Vic.  

6.2.1.5. Paisatge i teixit urbà 
L’únic impacte produït sobre el paisatge seria la artificialització del mateix, per introduir nous 
materials o estructures en el paisatge actual. 
 

 Ús de materials típics de la zona i el més naturals possibles i acords amb la zona i amb 
les construccions existents. 

 Soterrar totes les instal·lacions, llevat en determinats casos de les de l’enllumenat 
públic. 

 Potenciar l’ús de materials procedents del reciclat pel seu ús com a paviments. 

 Incrementar el nombre de voreres arbrades i millora l’amplada de les voreres existents 

 Instal·lació de sistemes automàtics de rec per aspersió o degoteig en les noves 
plantacions. 
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 El mobiliari urbà haurà de ser ergonòmic, reciclable i si s’escau realitzat amb materials 
provinents del reciclatge. 

 Garantir la qualitat arquitectònica dels edificis a construir mitjançant les Ordenances 
Municipals. 

6.2.1.6. Població 
A mode general, la correcta senyalització de les obres i els controls d’accés a les mateixes 
permetrà garantir la protecció suficient davant d’eventualitats que puguin comportar riscs. Pel 
que fa als riscos més concrets es proposa: 

√ Zones Inundables 

 Elaborar un estudi d’inundabilitat més detallat 

 Seguir les directrius que marqui l’ACA respecte a aquesta proposta 

√ Prevenció d’incendis 

 Tenir en compte el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de 
prevenció d’incendis forestals, DOGC núm. 2022 de 10/3/1995. Departament 
d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. 

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

6.2.1.7. Energies 
 Dur a terme actuacions de minimització del consum energètic com estudis de 

l’eficiència i viabilitat de l’aprofitament d’energies renovables com la solar tèrmica en els 
sectors domèstics i l’energia solar fotovoltaica en instal·lacions d’ús públic. 

 Emprar elements d’enllumenat públic de baix consum i baixa contaminació lumínica. 

6.2.1.8. Residus 
 Planificar i dur a terme una correcta gestió dels residus resultants de les obres. 

 Fomentar l’ús de materials derivats de processos ambientalment correctes, reciclats i/o 
reutilitzables en la construcció. 

 Elaborar un Pla Municipal de Gestió de Residus (PMGR) que s’adapti de la millor 
manera a l’estructura i hàbits de la població. 

 Control dels vessaments i els productes residuals originats en les activitats col·lindants 
com la ramaderia, la indústria, etc.. 

6.2.1.9. Patrimoni arquitectònic i arqueològic  
Des del punt de vista del patrimoni cultural (arqueològic i arquitectònic), el document presentat 
“Pla d’Ordenació Urbanística del municipi de Santa Maria de Corcó (Osona)” inclou una intensa 
documentació del béns d’interès arquitectònic que formen part del registre de patrimoni cultural 
i històric d’aquesta regió. S’ha fet un llistat molt detallat de tots els edificis (masies, esglésies, 
ermites o altres edificacions), així com d’altres béns immobles (ponts i fonts) que estan 
inventariats per la direcció de Patrimoni Cultural. A més s’han fet propostes específiques 
d’intervenció per cada un d’aquests edificis. S’ha de dir que el terme municipal de Sta. Maria de 
Corcó és una zona d’alta sensibilitat patrimonial per la existència de moltes masies, algunes 
actualment en desús i altres encara habilitades per les tasques agrícoles. Seria interessant que 
durant qualsevol intervenció territorial en aquesta comarca es tingués en compte aquest 
bagatge arquitectònic, històric i cultural amb la realització d’altres estudis  
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6.2.2. Pla de Vigilància Ambiental 
El Programa de Vigilància Ambiental (PVA) té per objecte el seguiment i control dels impactes, així 
com de l’eficàcia de les mesures moderadores establertes. En aquest s’indica el procés de 
seguiment de les actuacions del projecte, alhora que es descriu els tipus d’informes, llur freqüència 
i període d’emissió. 

Per tant, el PVA ha de contenir les inspeccions de camp realitzades o contractades per la Propietat 
a professionals competents en la matèria, per assegurar que les empreses i llurs contractes 
compleixin els termes ambientals i les condicions aplicades al projecte d’obra. Es tracta també de 
promoure reaccions oportunes a desenvolupaments no esperats o a canvis de disseny imprevistos 
amb implicacions mediambientals de difícil previsió en el projecte d’obra. 

De forma genèrica, la vigilància ambiental ha d’atendre als següents objectius: 

 Analitzar el grau d’ajust entre l’impacte que teòricament generarà l’actuació, d’acord amb 
allò que s’ha exposat POUM i al seu informe mediambiental, i l’impacte real produït durant 
l’execució de l’obra o bé en la fase d’ús. 

 Controlar l’aparició de cadascuna de les mesures correctores previstes. 

 Detectar l’aparició d’impactes no desitjables de difícil predicció a l’avaluació anterior durant 
l’execució de les obres. Per tant, una de les funcions fonamentals del PVA és detectar les 
eventualitats sorgides durant el desenvolupament de l’actuació per posar en pràctica, a 
continuació, les mesures correctores oportunes. 

 Definir d’immediat, les mesures correctores adients, per els nous impactes no previstos. 

 Redefinició de noves mesures correctores en el cas d’ineficàcia de les actuacions 
previstes. 

L’avaluació dels impactes es verificarà amb el seguiment dels paràmetres de qualitat dels vectors 
ambientals afectats. Per llur presència en l’espai i el temps, aquest PVA, considera els següents 
vectors: 

• El paisatge, el qual s’avaluarà atenent el grau d’integració del projecte i valorant l’efecte 
provocat. 

• El medi natural, el qual s’avaluarà, si cal, mitjançant els estudis que posin de manifest 
l’afectació de la vegetació natural protegida o no, així com la seva restauració. 

• Les emissions a l’atmosfera de CO2, que s’avaluaran atenent a la intensitat del trànsit al 
municipi i l’ús del transport públic. Alhora es duran a terme periòdicament anàlisis de la 
qualitat atmosfèrica per tal d’avaluar si existeix alguna activitat generadora de 
contaminants a l’atmosfera i/o olors. 

• La generació de residus, la qual s’avaluarà, si cal, mitjançant estudis de la generació, 
tractament i destí final del residus del municipi. 

• Les aigües, s’avaluaran atenent al consum d’aquest recurs per la població i a l’eficiència 
dels dispositius de reducció del consum als edificis. A més, s’avaluarà, si cal, l’estat de 
salut dels torrents, riera i el bosc de ribera. 
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7. CONCLUSIONS 

 A nivell general la proposta de POUM de Santa Maria de Corcó és compatible amb 
l’entorn i no produeix cap impacte significatiu sobre el medi. Es tracta d’una proposta 
de POUM en la qual: 

- es fa front al creixement desordenat i inconnex existent, fruit de les Normes 
Subsidiàries del 1986; 

- s’han tingut en compte en tot moment els criteris de sostenibilitat i protecció del medi 
ambient descrits per la legislació; 

- va en sintonia amb el model de creixement d’Osona; 

- preveu quines són les mancances o les necessitats pel que fa a l’ordenació urbanística 
per actuar i assolir el desenvolupament sostenible del municipi; 

 Les actuacions proposades pel POUM es suporten sobre els següents principis de 
sostenibilitat: 

- Optimització dels teixits urbans existents. 

- Conservació de la biodiversitat i del patrimoni natural en general. 

- Estalvi i ús eficient dels recursos. 

- Mobilitat sostenible i integrada amb els usos del sòl. 

- Foment de la construcció sostenible. 

- Prevenció i correcció de la contaminació. 

- Millora de les condicions de vida de la població. 

 Els objectius del POUM són: 

- Potenciar Santa Maria de Corcó com a capital del Cabrerès. 

- Potenciar els diferents tipus de comunicacions i especialitzar-los. 

- Crear una xarxa complerta d'equipaments. 

- Creació de noves centralitats tan fora del nucli de Sta. Maria (Cantonigròs i la plana de 
Sant Martí) com dins amb els tres nous Plans Parcials. 

- Tractament del sòl no urbanitzable, com a espai especialitzat. 

- Controlar i reorganitzar les activitats que pot suportar el territori. 

- Canviar la tendència de creixement urbà de l'eixample. Introduir tipologies plurifamiliars 
i unifamiliars entre mitgeres. 

- Preveure habitatges de protecció per als sectors més necessitats. 

 L’elaboració del POUM i l’Estudi Ambiental s’han donat de forma paral·lela de manera que 
no s’han plantejat noves alternatives al POUM. S’han valorat l’alternativa zero, o situació 
actual i l’alternativa 1, o proposta del POUM. 

 Una part significativa de les propostes del POUM garanteixen diversos principis de 
sostenibilitat alhora (al jerarquitzar les vies, segregant els diferents tipus de trànsit i 
velocitats, per exemple, es contribueix a la disminució de la contaminació atmosfèrica i 
acústica actuant també per la millora de les condicions de vida i la mobilitat sostenible). 

 Una part significativa de les mesures proposades presenten objectius múltiples, per 
exemple, al tenir en compte actuacions que permetin minimitzar la contaminació acústica 
s’actua també sobre la flora, la fauna i la qualitat de vida de la població. 
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 A partir de la valoració global i la justificació del present informe aquesta ordenació 
proposada queda totalment justificada. 

 

 

 

 

A Barcelona, Juny de 2006.  

Signat, 

 

 

 

Anna Ruiz i Martínez.  

Biòloga col·legiada al Col·legi Oficial de Biòlegs de Catalunya (núm. 8200-C) 
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ANNEX: ESTUDI  AMBIENTAL A LES GORGUES 

 



Estudi del medi a Les Gorgues, Santa Maria de Corcó 

 
1. Vegetació 
 
1.1. Descripció de la vegetació a la zona de Les Gorgues 
 
La zona de les Gorgues es troba al voltant dels 500 d’altitud sobre el nivell del 
mar. En aquesta alçada, la vegetació predominant correspon a la del tipus 
submediterrani, malgrat en els racons més termòfils poden aparèixer trets 
mediterranis. D’aquesta manera, el domini de vegetació del territori estudiat es 
troba a cavall entre el país de l’alzinar muntanyenc i el país de la roureda seca de 
roure martinenc. 
 
A les zones més planes i de relleu més suau hi dominen els camps de conreu, 
excepte en els indrets molt pedregosos, on aflora una capa de roca mare 
compacta, on només s’hi desenvolupa un estrat vegetal arbustiu o herbaci, degut 
a les restriccions de la manca de sòl. 

 
Foto 1. Una part del sector nord per on serà ampliat el 
Polígon de les Gorgues. 

 
Als sectors més muntanyosos hi domina la roureda, que també apareix formant 
clapes discontínues entre camps de conreu. En les rieres, d’altra banda, poden 
aparèixer espècies típiques de ribera, i als sectors més càlids, com ara als 
vessants del torrent de les Paganes, s’hi desenvolupa l’alzinar muntanyenc. 

 
La zona on està previst ampliar el Polígon Les Gorgues pertanyen a una antiga 
urbanització, on fins i tot estan assenyalades les parcel·les. Actualment, malgrat la 
urbanització està abandonada, encara hi ha cases habitades i una forta pressió 
humana sobre la vegetació natural, sobretot a la zona del serrat del Cucut. 
 
Finalment, val a dir que el treball de camp s’ha efectuat durant els mesos d’hivern, 
quan bona part de la vegetació natural es troba en el seu moment de menor 
activitat, de manera que no hi ha floració, molts arbres caducifolis no tenen fulles, i 
per tant dificulta la realització d’inventaris de flora. 
 

ECOMOLL 2



Estudi del medi a Les Gorgues, Santa Maria de Corcó 

Les unitats de vegetació descrites a l’àmbit d’estudi són: 
 

 Roureda de roure martinenc 
 Alzinar muntanyenc 
 Vegetació de ribera 
 Brolla baixa 
 Bardissa 
 Conreus 
 Vegetació ruderal 
 Vegetació al·lòctona 

 
A continuació es descriuen aquestes unitats de vegetació: 
 

a) Roureda de roure martinenc 
 
La formació forestal més abundant a la zona és la roureda de roure martinenc 
amb boix (Buxo-Quercetum pubescentis). Aquesta roureda és de caràcter 
submediterrani, subhumida i neutro-basòfila. El roure martinenc (Quercus humilis, 
abans Q. pubescens), presenta fulles marcescents, és a dir, que a l’hivern se 
sequen però no arriben a caure de les branques. D’aquesta manera es veu el 
tronc d’escorça fosca i les fulles ataronjades a les branques. Els boscos més 
importants i continus es troben al bosc del Colom i també entre la urbanització 
Sporting-Club i el pantà de Sau. A la urbanització Sporting-Club, degut al seu 
abandonament, actualment es pot veure bona part de la seva superfície coberta 
de rouredes esclarissades, amb arbres relativament joves, i algunes zones 
obertes amb brolla baixa. Entre els roures de tant en tant apareix alguna alzina 
(Quercus ilex) i algun aladern (Rhamnus alaternus). 
 
Al sotabosc d’aquesta roureda hi domina, i s’hi fa molt abundant, el boix (Buxus 
sempervirens), un arbust de caràcter submediterrani. En el sector del serrat del 
Cucut i els Plans, on també hi ha una mena d’antiga urbanització abandonada, la 
gent que hi viu actualment ha anat eliminant roures, de manera que hi domina la 
vegetació arbustiva protagonitzada pel boix. També s’hi pot trobar l’argelaga 
(Genista scorpius). 
 

b) Alzinar muntanyenc 
 
A les gorges que travessa el riu Paganes en el seu recorregut, que queden 
enclotades a menor baixa altitud que la zona d’estudi, s’hi va observar una franja 
de bosc que a l’hivern manté el seu color verd fosc: es tracta de l’alzinar, que a la 
zona d’estudi correspon a l’alzinar muntanyenc (Quercetum mediterraneo 
montanum). Donat que aquest bosc quedava enclotat i fora de l’abast d’estudi, no 
es va inventariar. A les parcel·les afectades, només quedava un petit grupet 
d’alzines (Quercus ilex) a l’entrada del camí Ral de Vic a Olot, a l’entrada nord de 
la urbanització dels Plans. 
 

c) Vegetació de ribera 
 
A la zona d’estudi hi creua un torrent, que passant per la Casa del Pont i 
desemboca al pantà de Sau. En aquest torrent s’hi poden observar arbres de 
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ribera com el pollancre (Populus nigra), el qual també trobem conreat en alguns 
marges del propi torrent. El pollancre seria l’arbre més abundant, però també hi 
trobem albers (Populus alba) i algun plataner (Platanus hybrida). Totes aquestes 
espècies deuen haver estat introduïdes per l’home a la zona. També apareix 
algun avellaner (Corylus avellana). Enfilant-se pels arbres, abunda l’heura 
(Hedera helix). 

 

Foto  2. Visió d’una part del torrent de les Paganes des de dalt  
 
 
 

d) Brolla baixa 
 
Els substrat de la zona estudiada és en bona part rocós, on aflora una capa de 
roca mare contínua. Això permet que a molt a prop de la zona d’estudi el terreny 
caigui en picat en els engorjats del riu Paganes, riera de les Gorgues i Pantà de 
Sau. 
 
Aquest terreny rocós, malgrat pugui ser planer, condiciona que no hi hagi bosc ni 
tampoc camps de conreu, degut a la manca de sòl, i només hi creixen comunitats 
vegetals arbustives. En general, formen una brolla baixa on domina la farigola 
(Thymus vulgaris), però també poden créixer arbust més alts que suporten bé la 
roca, com ara el boix (Buxus sempervirens) i el garric (Quercus coccifera), o fins i 
tot algú ginebró (Juniperus communis). De fet, quan abunda molt el boix, pot 
dominar-se boixeda humida típica (Buxo-Quercetum pubescentis), que no és més 
que un estat de degradació de la roureda de roure martinenc. 
 
Altres espècies arbustives que trobem són l’argelaga (Genista scorpius). Entre les 
plantes herbàcies la més comuna és el llistó (Brachypodium retusum), que a 
vegades pot formar petites clapes de llistonar amb timó. També s’hi troba la jonça 
(Aphyllantes monspeliensis), una planta que típicament pot formar la jonceda amb 
plantatge mitjà (Plantagini-Aphyllantetum), una jonceda de caràcter mediterràneo-
montana mesòfila. Les joncedes, que van acompanyades de plantes com la 
farigola, l’argelaga o el llistó, són el darrer estadi de degradació de les rouredes 
submediterrànies. Altres vegetals que es van trobar van ser el camedris (Teucrium 

ECOMOLL 4



Estudi del medi a Les Gorgues, Santa Maria de Corcó 

chamaedrys), una molsa i una alga (Nostoc), que surt en terrenys rocallosos quan 
plou, formant una mena de mucílag marró. 
 

e) Bardissa 
 
En alguns marges de camp, de camins o en els límits de la roureda, podem trobar 
formacions arbustives altes on predominen les plantes punxoses. Es tracta de la 
bardissa, una comunitat de degradació del bosc on les plantes presenten espines 
o agullons per evitar, evolutivament parlant, ésser menjades pels herbívors. En el 
cas de la zona d’estudi hi pertoca la bardissa amb boix (Buxo-Rubetum ulmifolii), 
una comunitat rica en boix (Buxus sempervirens) i en arbusts caducifolis d’origen 
medioeuropeu. A part de l’esbarzer típic, que pot ésser substituït per d’altres 
espècies septentrionals, es fan molt abundants l’aranyoner (Prunus spinosa) i els 
rosers silvestres. Igualment es va observar la cornera (Cotoneaster integerrima). 
També es va observar l’arç blanc (Crataegus monogyna), el ginebró (Jumiperus 
communis) i diverses espècies introduïdes en el moment que es va projectar la 
urbanització Sporting-Club, com ara algun Cotoneaster o el piracant (Pyracantha 
coccinea). 
 

f) Conreus 
 
Les àrees de relleu més suau estan generalment ocupades per conreus, que en el 
cas de la zona d’estudi habitualment es tracta de pastures pel bestiar boví. També 
hi havia altres tipus de conreu, com el blat de moro o farratges, però en el moment 
de realitzar el treball de camp (hivern) es va fer difícil establir el seu ús, doncs els 
camps estaven en el procés del llaurat. 
  

g) Vegetació ruderal 
 
Alguns dels camps de conreu, com ara és el cas al costat de les zones habitades 
o industrialitzades, estan en desús i han quedat coberts d’una vegetació arvense 
o ruderal. Aquesta vegetació és la típica que creix en vorades de camí o a 
l’interior de camps. 
 
 
 

h) Vegetació al·lòctona 
 

En diversos indrets de la zona d’estudi es van detectar espècies vegetals 
introduïdes, plantades expressament per l’home i que no tenen un origen natural a 
Catalunya. És el cas d’algunes fileres d’acàcies (Robinia pseudoacacia) a les 
vores de la carretera, diverses espècies com al camí d’accés al càmping, al 
voltant del perímetre del camp de futbol, o als costats dels antics camins amb 
vorera que es van iniciar amb el projecte de les urbanitzacions avui en dia 
abandonades. Es van observar espècies com el xiprer (Cupressus sempervirens), 
el xiprer d’Arizona (Cupressus arizonica), el Cotoneaster, el piracant (Pyracantha 
coccinea), el cedre (Cedrus sp.), l’alber (Populus alba), el plataner (Platanus 
hybrida), etc. 
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1.2. Inventari de la vegetació 
 
A la següent taula es llisten les espècies de flora trobades durant el treball de 
camp a la zona d’estudi, separades segons el seu port, bé sigui arbori, arbustiu o 
herbaci. 
 

Nom vulgar Nom científic 
ARBRES 
Roure martinenc Quercus humilis 
Alzina Quercus ilex 
Pollancre Populus nigra 
Àlber Populus alba 
Avellaner Corylus avellana 
Falsa acàcia (*) Robinia pseudoacacia 
Xiprer (*) Cupressus sempervirens 
Xiprer d’Arizona 
(*) 

Cupressus arizonica 

Plataner (*) Platanus hybrida 
Cedre (*) Cedrus sp 
ARBUSTS 
Aranyoner Prunus spinosa 
Arç blanc Crataegus monogyna 
Esbarzer Rubus ulmifolius 
Roser Rosa sp. 
Argelaga Genista scorpius 
Garric Quercus coccifera 
Ginebró Juniperus communis 
Farigola, timó Thymus vulgaris 
Sajolida Satureja montana 
Heura Hedera helix 
HERBÀCIES 
Panical Eryngium campestre 
Plantatge mitjà Plantago media 
Carlina petita Carlina vulgaris 
Llistó Brachypodium retusum 
Camedri Teucrium chamaedrys 

Amb (*) s’indiquen les espècies al·lòctones 
 
1.3. Valoració de la vegetació 

 
En aquest apartat es valora la vegetació que quedaria afectada per l’ampliació del 
polígon industrial.  
 
• Directiva d’Hàbitats 
 

Des del punt de vista legal, la Directiva d’Hàbitats de la CEE (92/43/CEE) en el 
seu Annex I considera com a hàbitat d’interès comunitari únicament l’Alzinar 
(codi 9430). El codi que s’indica correspon a la codificació del tipus d’hàbitat de 
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la Directiva 92/43/CEE, actualitzat per a Catalunya. Amb un asterisc (*) 
s’indiquen els hàbitats considerats prioritaris. 

 
• Espècies vegetals d’interès comunitari presents a la zona: 
 

No s’han detectat 
 
• Espècies vegetals presents a la zona que segons la Directiva Hàbitats 

requereixen una protecció estricta: 
 

No s’han detectat 
 
• Espècies d’interès comunitari la recol·lecció i explotació de les quals a la 

natura poden ser objecte de mesures de gestió: 
 

No s’han detectat 
 
La única comunitat valorada per la Directiva Hàbitat ha resultat ser l’alzinar, que a 
l’interior de la zona d’estudi només és present amb un grupet de quatre alzines. 
També s’han trobat taques d’alzinar a l’engorjat del torrent de Paganes, encara 
que queda fora de l’àmbit afectat per l’ampliació del polígon. 
 
Pel que fa a les rouredes, no estan incloses, malgrat les de caràcter molt madur 
poden tenir un interès ecològic. En aquest sentit, val a dir que les rouredes 
directament afectades de l’interior de la urbanització Sporting-Club són molt joves, 
i sembla ser que poden haver colonitzat els terrenys de la urbanització des del 
seu abandonament (que va ser segurament un cop es va començar a urbanitzar). 
Així, no formarien una roureda de valor, i més tenint en compte que aquest tipus 
de bosc està molt millor representat en altres zones molt extenses del municipi de 
Santa Maria de Corcó. 
 
 
2. Fauna 
 
2.1. Descripció de la fauna a la zona del polígon Les Gorgues 
 
La fauna observada durant el treball de camp va ser la de caràcter hivernal, doncs 
el treball es va realitzar durant els mesos d’hivern. En aquest sentit no es poden 
valorar quines són espècies nidificants, i en el cas dels amfibis i rèptils, no es va 
poder detectar cap espècie doncs a l’hivern la majoria d’espècies estan inactives. 
Tot i així, s’ha recopilat aquella informació bibliogràfica que pot aportar citacions 
de fauna probables a la zona d’estudi, en funció del requeriment ecològic de cada 
espècie. 
 
Val a dir que la zona d’ampliació del polígon industrial correspon a un antic 
projecte d’urbanització que actualment es troba es estat d’abandonament. Encara 
resten els carrers asfaltats i les seves voreres, amb l’asfalt mig perdut i ple de 
forats, faroles, parc infantil, etc. També hi ha unes quantes cases, algunes en 
complet estat d’abandonament i d’altres d’ocupades, però en estat bastant 
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precari. La zona, per tant, està altament humanitzada, i per tant això condiciona 
que no puguin haver elements de fauna sensibles a les activitats humanes, que se 
solen correspondre amb les espècies més protegides. 
 
Els biòtops faunístics descrits a la zona d’estudi són els següents: 
 

 Biòtop forestal 
 Biòtop arbustiu 
 Biòtop herbaci 
 Biòtop fluvial 
 Biòtop embassament 
 Biòtop urbà 

 
A continuació es descriuen els diferents biòtops faunístics: 
 

a) Biòtop forestal 
 
Diverses espècies de passeriformes es van observar en relació al bosc. El pinsà 
comú (Fringilla coelebs), el gaig (Garrulus glandarius), el tudó (Columba 
palumbus), el pit-roig (Erithacus rubecula), el raspinell (Certhia brachydactyla), la 
merla (Turdus merula), el picot verd (Picus viridis), el mosquiter comú 
(Phylloscopus collybita), el bruel (Regulus ignicapillus), la malerenga carbonera 
(Parus major), el cargolet (Troglodytes troglodytes), etc. 
 
El més destacable va ser l’observació d’un aligot comú (Buteo buteo) que va sortir 
volant del bosc de ribera del torrent que creua l’àmbit d’estudi. Aquest ocell és un 
rapinyaire diürn sense problemes de conservació. Altres espècies de rapinyaires 
boscans que poden niar a la roureda, però que descartem la seva presència a les 
zones concretes on s’ampliarà el polígon, degut a la pressió humana existent 
actualment, són l’aligot vesper (Pernis apivorus), l’astor (Accipiter gentilis) i 
l’esparver (Accipiter nisus), i no han estat inclosos a l’inventari. 
 

b) Biòtop arbustiu 
 
A les zones amb bardissa es va contemplar al tallarol de casquet (Sylvia 
atricapila), menjant els fruits de la planta introduïda piracanta (Pyracantha 
coccinea). En les zones de brolla amb timó es van aixecar tords (Turdus 
philomelos) i merles (Turdus merula). 
 
Entre els grans mamífers el més destacable va ser l’observació d’un ramat 
d’ovelles de més de 400 exemplars, que s’alimenta habitualment a la zona 
d’estudi. 
 
 
 

c) Biòtop herbaci 
 
En els camps de conreu herbacis es van observar grups de pinsans (Fringilla 
coelebs), i alguns titelles (Anthus pratensis) hivernants. El gratapalles (Emberiza 
cirlus) també es troba en els camps de conreu, sempre en relació a algun arbre 
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proper, a l’igual que fa la cotoliu (Lullula arborea). En canvi, la cogullada vulgar 
(Galerida cristata) és una espècie estricta dels camps oberts, i es va detectar pel 
seu reclam. 
 
En els camps, també es van observar caderneres (Carduelis carduelis), grives 
(Turdus viscivorus), estornells (Sturnus vulgaris), la cuereta blanca (Motacilla 
alba), el bitxac (Saxicola torquata), i en un camp amb vegetació ruderal alta, fins i 
tot un repicatalons (Emberiza schoeniclus), que és un hivernant comú als camps 
de la comarca d’Osona. 

 
d) Biòtop fluvial 

 
El torrent que travessa la zona d’estudi no es va poder inspeccionar a fons per 
problemes d’accés, i per què durant el treball de camp les pluges van ser intenses 
i baixava amb bastant cabal. És factible que pugui albergar al barb de muntanya 
(Barbus meridionalis), un peix vulnerable que habita a la comarca, però podria ser 
que el torrent estigui afectat per les activitats humanes (bàsicament granges de la 
capçalera) i que actualment no sigui adequat per l’espècie. 
 

e) Biòtop embassament 
 
A les cues de l’embassament de Sau, que es poden observar des d’un sector de 
l’àmbit d’estudi, es va observar sobrevolant l’aigua al corb marí gros 
(Phalacrocorax carbo), un ocell típicament hivernant que s’alimenta de peixos que 
captura capbussant-se. També es va veure al gavià argentat de potes grogues 
(Larus cachinnans). 
 
Sobrevolant l’embassament també es va detectar una parella de cigonyes 
(Ciconia ciconia), que es desconeix on poden niar- però ben segur que no ho fan 
a la zona d’estudi, doncs fins al moment no nien a la comarca d’Osona-. 
Segurament es tracta només d’ocells hivernants. 
 
A les immediacions dels cingles que envolten la cua del pantà, es va sentir al corb 
(Corvus corax). 
 
A l’embassament existeixen nombroses espècies de peixos introduïdes per 
l’home, com ara el peix gat (Ictalurus melas), la carpa (Cyprinus carpio), el luci 
(Esox lucius), la perca americana (Micropterus salmoides), etc. La truita de riu 
(Salmo trutta) sembla ser que a la zona està introduïda i per tant no es tracta de 
poblacions naturals. La bagra (Leuciscus cephalus) i el barb de muntanya (Barbus 
meridionalis) deuen ser presents a les rieres que aboquen al pantà de Sau. Fins i 
tot sembla que s’ha introduït la tortuga de Florida (Trachemys scripta), de caràcter 
aquàtic. 
 
 

f) Biòtop urbà 
 
Es van detectar ocells típicament urbans com el pardal comú (Passer domesticus) 
i l’estornell vulgar (Sturnus vulgaris). Al carrer del polígon industrial es va detectar 
a la cuereta blanca (Motacilla alba). 
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2.2. Inventari de la fauna 
 
S’ha elaborat una taula amb totes les espècies de vertebrats esmentades en el 
text. També s’inclouen altres espècies no observades o detectades, però que 
segons la seva distribució i requeriments d’hàbitat segurament són presents a la 
zona d’estudi, encara que no s’han trobat degut a les seves costums amagadisses 
o època de l’any. Bona part de la informació s’ha obtingut de dades de distribució 
publicades segons quadrats UTM de 10 x 10 km, la qual cosa pot implicar un cert 
error, doncs els hàbitats inclosos en una UTM de 100 km2 són majors que no pas 
els que trobem a la zona d’estudi. 
 
En l’annex núm. 2 es mostra un inventari global de la fauna dels biòtops descrits, 
mitjançant observacions pròpies i dades bibliogràfiques. 
 
 
2.3. Valoració de la fauna  
 
La zona d’estudi va resultar estar altament humanitzada, per tant no cal esperar 
cap espècie de fauna excessivament sensible, doncs requereixen ambients més 
tranquils. En aquest sentit, hi ha dues urbanitzacions abandonades, on actualment 
encara hi queda alguna casa habitada i d’altres en estat molt precari. Algunes 
zones del voltant d’aquestes cases presenten la vegetació altament afectada per 
les activitats humanes, que aprofiten la llenya dels roures adjacents, fins al punt 
de deixar zones de bosc completament nues. A la urbanització de l’Sporting-Club 
hi ha un camp de futbol, i a les poques cases que hi ha existeixen gossos que 
vigilen la zona. També hi ha un gran càmping amb una elevada activitat. Entre 
d’altres, es va observar una dotzena de cotxes aparcats a la zona de les “Pedres 
Dretes”, una zona arbustiva amb roures alternats, on també existeixen camins fets 
durant l’anterior projecte urbanístics. En aquests cotxes anaven nombroses 
persones adultes, que jugaven a “guerres” pels voltants, amb armes que 
disparaven boletes de pintura de color, perfectament organitzats i amb vestimenta 
militar inclosa. Altres activitats humanes són la ramaderia (es va observar un 
ramat de més de 400 ovelles, cavalls i vaques), un restaurant, camps de conreu, i 
un petit nucli industrial ja existent. En conjunt, una zona altament humanitzada 
que disminueix molt la capacitat d’acollir fauna sensible i també disminueix el seu 
valor faunístic en l’estadi previ de la zona d’estudi. 
 
Tot i així, pel fet d’existir bibliografia bastant concisa de la comarca d’Osona 
(Baucells et al. 1998), el llistat de l’inventari ha resultat bastant ampli, malgrat una 
minoria de les espècies van ser detectades durant el treball de camp. Val a dir 
que les condicions ambientals durant el treball de camp (hivern i plujós) van 
dificultar extremadament la detecció de moltes espècies, com és el cas de tots els 
amfibis i rèptils, que als dies freds d’hivern presenten una activitat gairebé nul·la. 
 
De les espècies inventariades, les úniques que tenen problemes de conservació 
són: 
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Nom comú Nom científic Estat de Conservació 
Barb de muntanya Barbus meridionalis Vulnerable 
Bagra comuna Leuciscus cephalus Vulnerable 
Truita comuna Salmo trutta Vulnerable 
Tórtora vulgar Streptopelia turtur Vulnerable 

 
En el cas de la truita de riu (s’ha esmentat en l’apartat anterior), la zona d’estudi 
només presenta exemplars introduïts pels pescadors, i per tant en aquests cas i 
per no ser espècies autòctones, no es pot aplicar l’estat de conservació.  
 
Pel que fa a la tórtora vulgar, és un ocell d’ambients rurals, que arriba durant els 
mesos estivals per criar. Malgrat el seu estat de conservació sigui vulnerable, no 
pensem que pugui tenir problemes amb l’ampliació del polígon, i menys tenint en 
compte l’estat d’humanització actual de la zona. 
 
Per tant, des del punt de vista de la fauna, l’indret més sensible serien els rius i 
torrents que poden albergar el barb de muntanya o la bagra comuna. De tota 
manera, aquests rius actualment ja poden presentar problemes amb la càrrega de 
nutrients que aporten les granges de porcs de les seves capçaleres. 
 
3. Paisatge 
 
La zona d’ampliació del Polígon Industrial de Les Gorgues, és una carena suau 
que ha estat urbanitzada parcialment, i actualment en estat força degradat. 
Aquest espai ja disposa d’algunes activitats que donen aspecte humanitzat a la 
zona (alguna indústria i cases disperses pel mig de l’espai). Al costa zona trobem 
la Urbanització Sporting-Club, que va ser una zona urbanitzada fa uns anys i 
actualment en desús, ja que les parcel·les no van acabar de ser venudes ni 
urbanitzades (veure plànol núm. 3 de vegetació) i s’han convertit en zones amb 
rouredes degradades i brolles arbrades. També es troba un escorxador i una mica 
abans la planta de tractament de purins i la depuradora.  
 
Totes aquestes instal·lacions existents juntament amb la proposta del POUM 
estan situades en paral·lel al costat dret i al llarg de la carretera que uneix Vic i 
Camprodon (C-153), a l’alçada del nucli de Sant Martí Sescorts, però fora de 
l’abast dels nuclis urbans.  
 
Encara que la zona objecte d’estudi té un valor paisatgístic considerable per la 
varietat de formes i colors que resulten del mosaic de relleu i vegetació, no és 
l’espai del municipi amb més valor, ja que en l’actualitat té un aspecte degradat.   
 
De l’anàlisi estètica del paisatge se’n desprenen les següents valoracions: 
 

a) Visibilitat 
 

Conca visual. La conca visual de les noves instal·lacions serà amplia, per 
torbar-se a una zona relativament planera i al costat de la carretera. Els 
habitants permanents són els de les cases aïllades i els del nucli de Sant Martí 
Sescorts. També ho seran tots els que passin amb freqüència per la carretera, 
com poden ser els que viuen a Santa Maria de Corcó o Cantonigròs i treballin a 
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Vic o Manlleu. Es poden aplicar però, mesures correctores com una pantalla 
visual. Des de les parts baixes dels torrents de la zona no es pot veure, per una 
diferència de cotes.  
 
b) Qualitat paisatgística.  
 
Es tracta d’un paisatge on l’empremta humana és perceptible en forces punts, 
tant a nivell agrícola com urbanístic i industrial. La presència de forces granges 
(principalment de porcs), els espais agrícoles parcel·lats, la presència d’intents 
d’urbanització per les vores i la presència també de certes instal·lacions 
industrials fan que la zona sigui urbanitzada en general.  Encara queden a la 
zona espais amb una alta qualitat paisatgística i natural, com la riera de les 
Gorgues i el torrent de les Paganes.  
 
c) Fragilitat 
 
Degut a la fragilitat de l’entorn immediat de la zona objecte d’estudi es 
considera necessari l’aplicació de mesures correctores.  
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