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

Barcelona, el document de la memòria ambiental veuria modificat el seu contingut en els 

següents punts: 

• Punt 4.1. “Característiques bàsiques del POUM.” 

a) A l’apartat “sòl apte per urbanitzar residencial”, el text queda redactat de la 

següent manera. 

“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. ” 
 

b) El quadre resum de les superfícies de règim del sòl és substituït pel que es 

mostra a continuació : 

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 

 

 



• En el punt 4.2. “Resultat i integració de les consultes realitzades”, afegir al final del 

llistat: 

- Direcció general de promoció de l’habitatge, de 24 d’abril de 2007. 

- Secretaria per a la Mobilitat, de 30 de juliol de 2007. 

- Comissió d’Urbanisme, de 17 de setembre de 2007. Les prescripcions 

s’han introduït a la memòria del POUM. 

 

 

 

Barcelona, 16 d’octubre de 2007. 
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1. INTRODUCCIÓ 

El present informe recull la memòria ambiental del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 

(POUM) de Santa Maria de Corcó, en compliment de la llei 9/2006, de 28 d’abril, sobre 

l’avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi ambient, normativa 

estatal que transposa la directiva 2001/42/CE, i que incorpora la redacció de la memòria 

ambiental en l’última fase del tràmit d’avaluació ambiental de plans i programes.  

Tal com s’estableix a l’article 12, en la memòria ambiental s’analitza l’avaluació ambiental 

estratègica del pla o programa realitzat per l’òrgan promotor, una vegada finalitzada la 

fase de consultes, amb l’objectiu de valorar la integració dels aspectes ambientals en la 

proposta del pla.  

El contingut de la memòria, especificat en el mateix article, ha de ser el següent: 

“Finalizada la fase de consultas, se elaborará una memoria ambiental con objeto de 

valorar la integración de los aspectos ambientales en la propuesta de plan o 

programa, en la que se analizarán el proceso de evaluación, el informe de 

sostenibilidad ambiental y su calidad, y se evaluará el resultado de las consultas 

realizadas y cómo se han tomado en consideración y se analizará la previsión de 

los impactos significativos de la aplicación del plan o programa. 

La memoria ambiental contendrá las determinaciones finales que deban 

incorporarse a la propuesta del plan o programa. 

La memoria ambiental es preceptiva y se tendrá en cuenta en el plan o programa. 

Será realizada, en el ámbito de la Administración General del Estado, de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 22 y, en el ámbito de las Comunidades Autónomas, 

por el órgano u órganos que éstas determinen, y, en todo caso, con el acuerdo del 

órgano ambiental.” 
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2. ANÀLISI DEL PROCÉS D’AVALUACIÓ DEL POUM 

2.1. TRAMITACIÓ DEL POUM 

L’Ajuntament de Santa Maria de Corcó va formular una sol·licitud de Revisió anticipada 

de les seves Normes Subsidiàries de planejament aprovades definitivament per la 

Comissió d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 24 de juliol de 1986. 

En data de 28 de desembre de 1999 decideix per acord del ple de Corporació, 

l’adjudicació dels treballs de redacció del Pla General d’Ordenació Urbanística Municipal 

(POUM) de Santa Maria de Corcó a Eduard Fenoy Palomas i es constitueix una comissió 

tècnica de seguiment del contracte  per tal que els treballs segueixin el ritme adequat. 

El novembre de 2000 es presenta l’Avanç de Revisió de les Normes Subsidiàries de 

Planejament; anàlisis, diagnosi, criteris i solucions generals. L’Avanç és aprovat el 13 de 

març de 2001 en el Ple de l’Ajuntament, i s’exposa al públic durant 30 dies per tal que els 

interessats puguin formular suggeriments i presentar alternatives. 

La resolució del Conseller de Política Territorial  i Obres Públiques el 25 de juny de 2001 

acorda la Revisió anticipada de les Normes Subsidiàries de Santa Maria de Corcó per 

diversos motius. 

Durant el procés de redacció del POUM s’ha produït una modificació important en la 

normativa urbanística catalana, en primera instància amb l’aprovació de la Llei 2/2002, de 

14 de març, d’urbanisme, i, posteriorment de la Llei 10/2004 de 24 de desembre que 

modificava l’anterior. Per aquest motiu s’ha hagut de procedir a l’adaptació de tota la 

documentació a la normativa vigent. 

En data 29 d’abril de 2003, en Ple Extraordinari, la Comissió Municipal acorda l’Aprovació 

Inicial del POUM, que s’exposa al públic per un termini de 9 mesos. 

Finalment, en data 27 de juliol de 2005, en Ple Extraordinari, la Comissió Municipal  

acorda l’Aprovació del text refós per a nova exposició pública del POUM, exposat al 

públic durant 2 mesos, del 8 d’agost al 8 d’octubre de 2005. 

2.2. PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ PÚBLICA  

En tot el procés de formulació i tramitació del POUM, l’Ajuntament de Santa Maria de 

Corcó ha seguit un programa de participació ciutadana que assegura la garantia 
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d’efectivitat dels drets reconeguts per l’article 8 de la Llei 2/2002 de 14 de març, 

d’urbanisme. 

D’aquesta manera, en els diferents estadis del POUM i la seva d’exposició al públic s’han 

recollit un total de 184 al·legacions (102 en l’Aprovació Inicial i les 82 restants fruit de 

l’Aprovació del text refós). 

El maig de 2006 va finalitzar la revisió de la resolució de les al·legacions rebudes. 

De conformitat amb l’article 83.5 de la Llei d’Urbanisme, en l’Acord de 27 de juliol de 

2005, d’aprovació inicial del POUM, es va resoldre sol·licitar, simultàniament al tràmit 

d’informació pública del POUM, un informe als organismes afectats per raó de llurs 

competències sectorials. Aquests organismes són: 

- Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya 

- Direcció General de Ports i Transports 

- Direcció General d’Arquitectura i Paisatge 

- Direcció General de Carreteres 

- Direcció General d’Urbanisme de Barcelona 

- Departament de Medi Ambient i Habitatge 

- Agència Catalana de l’Aigua. Demarcació Territorial de Girona. 

- Agència de residus de Catalunya   

- Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca. Direcció General de 

Desenvolupament Rural. 

- Departament de comerç, Turisme i Consum. Direcció General de Comerç. 

- Departament de Cultura. Direcció General de Patrimoni Cultural. 

- Departament de Salut 

- Departament de Treball i Indústria. Direcció general d’Energia i Mines. 

- Direcció General de Centres Docents. 

- Ministeri de Foment. Demarcació de Carreteres de l’Estat de Catalunya. 
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- Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació de la 

Direcció General de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, del Ministeri 

d’Indústria, Turisme i Comerç. 

- Àrea de Vies Locals de la Diputació de Barcelona. 

- Direcció General d’Emergències i Seguretat Civil. 
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3. VALORACIÓ DE L’INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL 

3.1. ESTRUCTURA DE L’INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL 

El juny de 2006 es va presentar l’Informe Mediambiental del POUM de Santa Maria de 

Corcó. Amb l’entrada en vigor de la Llei 9/2006, aquest l’Informe Mediambiental s’ha 

d’anomenar ara Informe de Sostenibilitat Ambiental (ISA). En aquest document es 

consideraven els efectes sobre el medi natural, derivats dels nous usos de sòl proposats 

en l’elaboració del POUM, i tenia el caràcter d’una valoració ambiental preliminar, 

l’objectiu de la qual era aportar al POUM informació sobre els vectors ambientals afectats 

per la proposta, els efectes potencials produïts sobre el medi, la incorporació de criteris 

de sostenibilitat i la descripció de les mesures correctores i moderadores proposades així 

com un pla de vigilància ambiental.  

Prèviament a l’elaboració de l’informe, va tenir lloc 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. 

Posteriorment es va dur a terme un reconeixement exhaustiu de les característiques del 

medi abiòtic (climatologia, geologia, hidrologia, etc.), biòtic (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.  

En definitiva, el que es pretenia aconseguir amb aquest informe era fer 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, per tal de poder preveure un desenvolupament sostenible. 

3.2. ANÀLISI DE LA QUALITAT DE L’INFORME DE SOSTENIBILITAT 
AMBIENTAL 

L’informe presentat compleix els requisits establerts en la legislació vigent. 

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

- Optimització dels teixits urbans existents 

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

Tot i que el document contempla els punts establerts per Llei, hi ha alguns factors que 

poden ocasionar mancances a l’informe i que no es poden passar per alt, com és el cas 

del llarg procés de redacció i revisió del POUM. Aquest llarg procés en el municipi 

provoca que el marc del Pla hagi estat objecte de modificacions, com ara: aparició de 

noves normatives, canvis en la legislació vigent, aparició de noves necessitats al 

municipi, canvis estructurals al territori, etc. Aquestes modificacions poden deixar 

obsolets els documents inicials presentats a revisió. Malgrat això, s’ha procurat adaptar 

els documents a les noves normatives. 
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4. AVALUACIÓ DE LES CONSULTES REALITZADES 

4.1. CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES DEL POUM 

En aquest apartat es descriu la problemàtica urbanística actual del municipi i es recullen 

els principals objectius del POUM, que, junt amb la resta del document,  han estat 

subjectes a al·legacions durant els períodes d’exposició pública. 

 
Diagnosi de la problemàtica urbanística 

L’anàlisi de la problemàtica urbanística de Santa Maria de Corcó s’exposa en els 

següents set 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, 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. 
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- 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, i resulta insuficient. 

6. És necessari protegir els torrents que voregen les zones edificades i crear façanes 

cap a aquests torrents. 

7. Actualment, l’entrada 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. 

Objectius del POUM 

Els objectius generals del Pla d’Ordenació Urbanística de Santa Maria de Corcó 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 tant 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. 

A continuació es mostra un quadre resum de superfícies de règim de sòl: 
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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 

 

Les línies estratègiques del nou planejament són: 

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. 

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 
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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 agropequàries 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. 

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.  

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. 
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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. Aquests 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: 

- 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). 

 
4.2. RESULTAT I INTEGRACIÓ DE LES  CONSULTES REALITZADES 
 
A continuació es presenten els resultats de les consultes realitzades, tant pel què fa a les 

al·legacions presentades com als informes sol·licitats. 

 
Al·legacions 
A l’annex 4.2 de la documentació del POUM s’adjunten les fitxes de les al·legacions 

rebudes en el procés d’exposició pública de revisió del planejament de Santa Maria de 

Corcó. En cadascuna d’aquestes fitxes s’exposa individualment la formulació de 
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l’al·legació, les justificacions de la seva acceptació o desestimació i les modificacions que 

suposa en la documentació presentada en l’aprovació inicial. 

A continuació es presenta un recull de les al·legacions considerades amb major 

incidència sobre el medi natural: 

 
Al·legació 4 

La interessada en aquest cas, sol·licita que es modifiqui el POUM i es classifiqui com a 

sòl urbanitzable no delimitat la seva propietat, que es troba a Cantonigròs.  

En realitat aquest  terreny ja era classificat en les NNSS vigents com a Sòl no 

Urbanitzable, i per tant el POUM no ha modificat la seva classificació.  

La proposta de POUM planeja el creixement nou de Cantonigròs pel Nord Oest, 

mitjançant la delimitació d’un sector de sòl urbanitzable anomenat PP-4, i no cap a la 

banda de la propietat de l’al·legant. Això ha estat així fruit de la proposta de planejament 

a nivell de tot el municipi, dels factors i vectors ambientals i del màxim consens social. 

Per tant es considera que no es pot modificar la classificació dels terrenys que ja tenia en 

les NNSS ni en la proposta de POUM. 

 

Al·legació 7 

El representant dels propietaris en aquest cas, sol·licita que es modifiquin les condicions 

de l’ordenació de la masia Puig d’Ocells i que es permeti el seu trasllat i reforma uns 

400m en direcció sud-oest, tenint en compte que les dues xarxes elèctriques d’alta tensió 

existents es troben a 9.45 m de l’habitatge i no es poden traslladar. 

Cal dir que el Decret Legislatiu 1/2005, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 

d’Urbanisme, al seu article 50 regula un procediment  per l’aprovació de projectes de 

reconstrucció i rehabilitació de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable, procediment 

que s’estableix a l’efecte d’acomplir un doble objectius: l’especificació en el catàleg 

d’aquelles masies i cases rurals preexistents, així com el de possibilitar la seva 

reconstrucció o rehabilitació quan existeixen motius i raons que en determinen la seva 

preservació o recuperació. Aquesta reconstrucció o rehabilitació ha de respectar el volum 

edificat preexistent i la composició volumètrica prèviament determinats. 

 

L’article 150 de les Normes del POUM i el propi catàleg és un reflex fidel d’aquesta norma 

legal, i resta clar que la Llei restringeix i impossibilita la nova edificació, admetent només 
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la reconstrucció o rehabilitació de les masies o cases rurals preexistents i no la seva nova 

edificació en emplaçament diferent. Per això es desestima la sol·licitud. 

 
Al·legació 8 

El representant dels propietaris en aquest cas, sol·licita que es modifiqui la descripció de 

la masia Farigle, d’acord amb la situació real que pateix la masia, que es d’enderroc i 

amb els fonaments visibles. 

 

Es creu que sí, que realment, quant la masia estigui en situació de ruïna o estigui 

enderrocada caldria poder edificar sempre i quan es justifiqui documentalment la 

volumetria anterior. 

 

Al·legació 13 

Els al·legants sol·liciten que s’unifiquin criteris al POUM respecte als metres de distància 

des del carrer fins al sòl edificable. Diuen que hauria d’unificar-se a 40 m de fondària des 

del carrer.  

Cal estimar l’al·legació, però especificant la part de verd privat en aquest cas concret. 

 

Al·legació 17 

El representant de la propietat en aquest cas, exposa tres al·legacions respecte a que 

està d’acord amb la supressió del PA-11, la incorrecta delimitació de l’espai públic del vial 

que entra a la finca i la desqualificació de sòl urbà a no urbanitzable d’una part de la finca 

les Alzines. 

Es considera que una part de l’al·legació es pot estimar. Es proposa delimitar de nou 

l’espai de gir en finca de lliure edificació i per tant es pot eixamplar el camí de “Cal 

Carreter”. En el tercer punt, es desclassifica la part de la finca les Alzines per tractar-se 

d’un talús vertical i per tant, l’únic que es fa és ajustar el sòl urbà a la realitat i topografia. 

 

Al·legació 26 

L’al·legant exposa que segons l’article 137 del POUM es preveu una alçada màxima per a 

les construccions agrícoles i ramaderes de fins a 4 m i que aquesta es insuficient. També 

exposa que el mateix article 137 estableix que la distància mínima de separació entre 

construccions agrícoles i ramaderes i qualsevol habitatge ha de ser superior a 200m i que 

aquesta separació seria massa gran.  



Memòria Ambiental del POUM de Santa M. de Corcó 
 

ECOMOLL 16

Es consideren acceptades les dues propostes, es a dir, que l’alçada màxima sigui fins a 7 

m i en el cas de la distància, afegir a l’article 137, i després de dir la distància mínima de 

200m “llevat, en el seu cas, del vinculat a la pròpia explotació.” 

 

Al·legació 29 

L’al·legant exposa que el camí de titularitat municipal “antic camí de Manso Compàs” ha 

de ser cedit als veïns del vial. 

En els plànols corresponents a l’aprovació inicial hi ha una errada i es va fixar la 

profunditat edificable sense tenir en compte el camí preexistent, per tant s’ha de respectar 

aquest camí i ajustar les condicions d’edificació fins el camí. Amb aquesta modificació no 

es pot cedir el vial als veïns, ja que es tracta d’un camí de titularitat pública i amb un ús 

com a tal. 

 

Al·legació 34 

El representant del propietari presenta diverses al·legacions, totes referents a la regulació 

de les granges i al SNU. 

En resum podem dir que es presenta al·legacions als articles 83 i 137 de la normativa, 

referint-se principalment als m2 de sostre i a la definició d’explotacions petites, mitjanes o 

industrials. En un últim apartat s’al·lega també que tant el nord com el sud tenen zones 

d’interès paisatgístic i que no està d’acord en que es catalogui com a zona PAI la major 

part del nord del municipi.  

Llavors quant a l’article 83, s’accepta una part de les al·legacions i en conclusió:  

- es consideren petites o mitjanes explotacions les que no estiguin compreses o 

incloses en l’Annex I de la Llei 3/1998, i com a explotacions industrials les que si 

que estiguin compreses en l’Annex I de la Llei 3/1998. 

- s’especificarà que els 2000 m2 de sostre es preveuen per una parcel·la mínima de 

4,5 ha de sòl agrícola i 25 ha de sòl forestal.  

Quant a l’article 137, també s’accepta una part de les al·legacions: 

- es permet com a màxim un topà de 4000m2, encara que la finca sigui més gran. 

- aquestes construccions es refereixen a ampliacions o reformes de les granges 

existents, atès que no se’n deixen establir de noves. 

I en referència  a la ordenació del sòl no urbanitzable tant en la memòria provisional 

presentada, com en l’informe ambiental presentat es fan definir uns objectius bàsics i que 

cal assolir mitjançant l’aplicació de la normativa: 
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- es pretén potenciar la imatge global del municipi i definida per un espai forestal, 

un zona de transició (mosaic de clars agrícoles i boscos), una  zona clarament 

agrícola i una zona de protecció lligada als ecosistemes de les rieres. 

- com a punt important, per tal de fer un ús sostenible del territori, s’opta per impedir 

cap més activitat ramadera en el sòl no urbanitzable, atès l’alt grau de saturació.   

Quant a la zona de protecció natural i paisatgística (PAI), comprèn el sòl no urbanitzable 

que per les seves característiques naturals, geològiques o ambientals, ha de ser objecte 

d’una especial protecció de forma que s’impedeixin les actuacions que puguin perjudicar-

les transformant les seves condicions actuals. Llavors, la millor manera de no transformar 

les seves condicions actuals és no permetent el canvi d’ús (es a dir, forestal o agrícola) i 

deixant que la natura funcioni per si sola i no introduir modificacions antròpiques. Des del 

punt de vista tècnic la zona nord del municipi està clarament més ben conservada i té 

molt interès des del punt de vista natural i ambiental, a la vegada que actua de zona 

tampó dels espais naturals del nord. 

 

Al·legació 35 

L’al·legant representant presenta al·legacions a la qualificació urbanística de la porció de 

terreny de la finca Mas Codinach que es situa entre el límit del terme municipal de Sta Mª 

de Corcó i l’eix Vic-Olot (de no urbanitzable a urbanitzable), per tal que s’hi admeti l’ús 

hoteler i de restauració. El seu ús era no urbanitzable en les normes vigents.  

Cal indicar que ha estat la legislació i actuació sectorial la que ha deixat una porció de 

finca en aquestes determinades condicions (al costat de la carretera) i també cal 

remarcar que en aquest cas és a l’administració que va expropiar per a fer la carretera a 

qui s’ha de demanar explicacions. 

S’assenyala com a proposta que es pot desenvolupar una activitat per a turisme rural i 

punt d’informació del municipi de Santa Maria de Corcó, sempre dins la classificació de 

sòl que pertoca que no és altra que la de Sòl no Urbanitzable com estava contemplat a 

les normes vigents. Però per no existir una edificació preexistent, no es veu possible la 

implantació d’una activitat hotelera.  

 

Al·legació 36 

L’interessat presenta al·legacions sobre la classificació del seu terreny i sol·licita que sigui 

classificat com a sòl urbanitzable no delimitat, enlloc de sòl no urbanitzable inclòs dins la 

zona PAI, ja que garanteix un creixement sostenible d’acord amb l’article 3 de la Llei 
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d’Urbanisme i, segons el seu parer, la propietat no compleix  cap dels requisits necessaris 

per a la categoria de sòl actual. 

Per una banda el POUM vertebra els creixements al nucli de Cantonigrós a un indret 

diferent que s’ha considerat molt més apte per situar el creixement. 

I per l’altra, es persisteix en la percepció i justificació que els terrenys en qüestió a banda 

de classificar-se com a no urbanitzables mereixen la qualificació d’àrea PAI, atès que es 

situen en una vessant del nucli, conformen les visuals des de l’àrea urbana i contenen 

elements que els conformen com a sòls que inclou dins del seu àmbit la Llei Forestal. 

Segons el criteri i parer del POUM, mereixen la qualificació de PAI que se’ls atorga tant 

des de la vessant paisatgística com des de la vessant de la funció que desenvolupen i per 

les seves característiques. 

Per tant, es desestima l’al·legació presentada. 

 

Al·legació 37 

Els al·legants, propietaris de la finca rústica Can Mont de Cantonigròs, fan referència a 

diferents matisos de la normativa que afecta al SNU i a les granges: 

- que es tinguin en compte les definicions de la Llei 3/98 sobre Intervenció Integral 

de l’Administració Ambiental, quant a tipus d’explotació. 

- S’al·lega la limitació de sostre no urbanitzable de l’article 137, que arribi fins a 

6000 m2 i que s’excloguin els metres de sostre destinats a vivenda o altres 

activitats diferents de l’explotació ramadera. 

- I per últim que la regulació de les condicions d’edificació de la zona PAI quan 

preexisteixin explotacions ramaderes siguin les generals del sòl no urbanitzable 

(0,2m2/m2 sostre amb límit absolut de 6000m2) 

 

Fruit d’aquesta i d’altres al·legacions es proposa de simplificar la regulació continguda a 

l’article 83 de la Normativa en la que es considerarà petita o mitjana explotació tota 

aquella que no estigui compresa o inclosa en l’Annex I de la 3/98 i com a explotació 

industrial aquelles que si estiguin incloses pel seu nombre de caps de bestiar en el referit 

Annex I de la Llei 3/98. 

Quant a topà de 6000 m2, es considera desestimat per que el que es pretén amb aquest 

POUM és regular les granges, evitar-ne la seva proliferació o les seves ampliacions per 

sobre de la càrrega que pot assolir el municipi. Des del punt de vista ambiental, 
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paisatgístic i natural, el nombre de caps de bestiar del municipi sobrepassa el necessari 

per fer-ne un ús sostenible del municipi. 

Tant en la memòria provisional presentada, com en l’informe ambiental presentat es fan 

definir uns objectius bàsics i que cal assolir mitjançant l’aplicació de la normativa: 

- es pretén potenciar la imatge global del municipi i definida per un espai forestal, 

un zona de transició (mosaic de clars agrícoles i boscos), una  zona clarament 

agrícola i una zona de protecció lligada als ecosistemes de les rieres. 

- I un punt important, per tal de fer un ús sostenible del territori s’opta per impedir 

cap més activitat ramadera en el sòl no urbanitzable, atès el alt grau de saturació.   

 

Al·legació 48 

L’al·legant, propietari de la finca “la Dogueria i l’Armentera”, exposa que a l’interior 

d’aquesta hi ha les ruïnes encara visibles sobre el terreny d’una masia anomenada “Puig 

d’Itart”, i sol·licita la seva inclusió en el catàleg de masies i cases rurals del municipi en 

sòl no urbanitzable. 

El Decret Legislatiu 1/2005, pel qual s’aprovà el Text refós de la Llei d’Urbanisme, admet 

la reconstrucció o rehabilitació de masies o cases, però no una nova edificació només pel 

fet d’existir una ruïna en sòl no urbanitzable o ni tant sols per l’existència en sòl no 

urbanitzable d’algun signe  que temps enrere havia existit una edificació. Si que s’admet 

però el cas que hagi una casa en ruïnes o semienderrocada o abandonada. 

Per aquest motiu es desestima l’al·legació. 

 

Al·legació 51 

L’interessat manifesta la necessitat de contemplar l’existència d’una urbanització il·legal 

entre les masies El Colell i Can Pamà, en el POUM i qualificar-la de situació irregular molt 

greu. Al·lega la necessitat de recuperar el camí ral que va des del Pont de la Rotllada fins 

al límit del terme municipal “Coll sa-cabra”, ja que diu que es troba tallat.  En relació al 

PP4, l’al·legant proposa diverses qüestions, entre les quals: optar per la casa unifamiliar 

aïllada o concretar els punts on reduir la zona verda i els equipaments. 

Les construccions il·legals no són reconegudes pel POUM ja que no es troben en sòl urbà 

ni s’han implantat seguint cap procés urbanístic, trobant-se fora d’ordenació. Respecte el 

tram de camí esmentat, s’ha comprovat que està marcat com a camí. Finalment, la 

tipologia de vivenda predeterminada pel PP4 permet l’ampliació de l’oferta de sòl, la 
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viabilitat econòmica del sector i preveu l’ocupació mínima del sòl imprescindible per 

assolir el creixement esperat, tot complint els criteris de sostenibilitat establerts. 

 

Al·legació 52 

Els interessats sol·liciten que es tinguin en compte els dos coberts que formen part de la 

seva masia, Campamar, en la fitxa corresponent del Catàleg de Masies i Cases Rurals 

(Fitxa M-52), de manera que s’ampliïn els 736m2 reconeguts. També demanen que les 

millores de subministrament energètic a la masia es puguin dur a terme mitjançant estesa 

aèria. 

 

Es reconeix l’edificació actualment erigida a l’indret, la planta del cos principal i el cobert, 

però no la ruïna. La superfície total és superior als 800m2. Pel què fa a l’energia, es 

desestima la petició i s’optarà per fonts d’energia alternatives, tal i com es recomana en 

l’Informe de Sostenibilitat Ambiental. 

 

Al·legació 66 

La interessada demana que s’aprovi la proposta de traçat de terrenys de la seva propietat 

i la qualificació dels mateixos segons el plànol que adjunta, on proposa la distinció de tres 

àrees: PA9-a, PA9-b i PA9-c. Exposa que la cessió a l’Ajuntament dels vials que passen 

per la seva propietat, de la zona PA9-a fins al riu de les Gorgues, només l’acceptarà a 

partir d’un projecte que en detalli la viabilitat econòmica i que no vagi en detriment de 

l’extensió del seu sector urbanitzable. Constata que la nova ordenació de les àrees PA9-b 

i PA9-c respectaria les qualitats naturals i ambientals de l’indret. 

 

Es desestima l’al·legació ja que es preveu mantenir la classificació vigent d’aquests 

terrenys, deixant-los com a sòl no urbanitzable, atès que s’ha considerat no suficientment 

justificat d’operar un creixement en aquest indret conforme el model territorial escollit i 

seguint els criteris i definicions del T.R. de la Llei d’Urbanisme aprovat per D. Legislatiu 

1/2005, pel que fa a sostenibilitat, dedicant els esforços del pla en aquest indret i 

concentrar els esforços en la renovació urbana del sòl urbà preexistent, i en les noves 

àrees de creixement residencial que es plantegen com estratègiques, tot i acomodant els 

creixements a les necessitats de la població i als criteris de sostenibilitat que han 

d’inspirar el model territorial. 
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Al·legació 67 

L’al·legant, titular de la finca anomenada “Mas Coma de Prous”, inclosa com Altres 

Edificacions en SNU (llistat A5 de l’Annex a la Normativa), demana la seva inclusió en el 

Catàleg de Masies i Cases Rurals. 

 

S’ha comprovat l’existència d’aquest Mas, i es considera pertinent la seva inclusió en el 

Catàleg de Masies i Cases Rurals, esmenant en aquest sentit el Catàleg per la seva 

aprovació provisional amb la corresponent fitxa. 

 

Al·legació 68   

Es presenten diversos temes relacionats amb les zones agrícoles i el sòl no urbanitzable. 

Per una banda, es proposen canvis la taula de l’article 83 que té per objecte diferenciar 

les petites i mitjanes explotacions de les industrials, al·legant que pot crear confusions, i 

es demana la supressió de la referència a I.C.O.N.A. Per altra, en relació al SNU, es 

presenten diverses al·legacions referents a les característiques de les construccions, la 

pavimentació de camins rurals i la previsió d’instal·lació de depuradores per a les 

explotacions ramaderes. 

També s’esmenta la necessitat d’incloure una transitòria que determini la no 

incompatibilitat de les explotacions existents  que no reuneixen les exigències de la 

normativa, i la possibilitat d’aquestes de fer les obres de reforma adequades per al seu 

manteniment. 

 

S’estima parcialment l’al·legació introduint les modificacions corresponents a la 

normativa.  

Referent a l’article 83: 

- es consideren petites o mitjanes explotacions les que no estiguin compreses o 

incloses en l’Annex I de la Llei 3/1998, i com a explotacions industrials les que si 

que estiguin compreses en l’Annex I de la Llei 3/1998. 

- S’elimina la referència a I.C.O.N.A. 

En quant a la normativa de sòl no urbanitzable: 

- S’accepta de modificar l’apartat 4rt de l’article 131 i permetre l’asfaltat o encimentat 

als camins rurals, previ permís municipal. 

- Les depuradores pròpies de l’activitat s’entenen instal·lacions vinculades a les 

activitats enumerades a l’article 135.1a de la Normativa. 
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- Referent a l’article 137, l’alçada màxima de la PB és de 7,0m.  

- Articles 137 i 138, el topà de sostre, de 4000m2, ho és en termes absoluts, i per tant 

no s’admet l’addició fins assolir els màxims de tots o alguns d’ells, segons cada tipus 

de construcció ja sigui magatzem, agrícola, ramadera o d’habitatge vinculat a 

l’explotació. 

 

Al·legació 70 

Es proposa la inclusió al Catàleg de béns d’interès arquitectònic, natural i cultural a 

protegir els següents elements: el “Pont de les Gorgues o de Sant Martí” en l’apartat 

Ponts; en l’apartat Fonts, les fonts de Sant Martí Sescorts i l’edificació anomenada “Les 

Antigues Escoles Parroquials”, en l’apartat Edificis urbans. Es demana que el Servei de 

Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya, elabori una fitxa de l’esmentat 

pont. 

Es sol·licita també la revisió de la classificació de la parcel·la que dóna al camí Ral atès 

que perjudica els interessos patrimonials del poble i es demana la seva inclusió en el   

PP-4. 

 

S’estima parcialment l’al·legació en el sentit d’incorporar els elements documentats a 

l’aprovació inicial. Es desestima la resta de l’al·legació. 

 

Al·legació 71 

S’al·lega la manca d’un estudi tècnic detallat on s’avaluïn els recursos d’aigua disponibles 

a la zona i es registrin totes les captacions d’aigua existents, a la vegada que es constata 

una contradicció entre el POUM i la documentació que l’acompanya referent a la 

disponibilitat d’aigua al municipi. Per aquests motius se sol·licita la revisió del POUM pel 

què fa als consums i gestió de l’aigua, per tal que no limitin el desenvolupament turístic 

de la zona i poder-ne fer un ús responsable. 

A la Memòria del POUM ja s’analitza la capacitat de la xarxa d’abastament d’aigua 

potable en alta justificant-ne la suficiència pels futurs creixements previstos. Tant en el la 

memòria del POUM com en l’informe de sostenibilitat ambiental es té en compte el 

foment de l’estalvi d’aigua i l’ús eficient d’aquest recurs. Es considera, doncs, 

desestimada l’al·legació. 
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Informes sol·licitats 

Tal com s’ha esmentat al punt 2.2, es va sol·licitar un informe als organismes afectats per 

la revisió del pla per raó de llurs competències sectorials.  

El contingut d’aquests informes es pot consultar més detalladament al POUM. Tot seguit 

se’n detallen breument els resultats generals: 

- Direcció General d’Arquitectura i Paisatge: no es pronuncia. 

- Demarcació de Carreteres de l’Estat a Catalunya: informe favorable. 

- Direcció General de Ports i Transports: informe favorable. 

- Direcció General de Desenvolupament Rural: informe favorable  però condicionat per 

una sèrie d’esmenes que ja s’incorporen al text. 

- Direcció General del Patrimoni Cultural: va sol·licitar complementar el document amb 

un llistat de prescripcions. 

- Direcció General del Comerç: informe desfavorable fins que s’incorporés les 

prescripcions contingudes al mateix. Ja han estat incorporades. 

- Direcció General d’Energia i Mines: informe on no s’especifiquen les normes per les 

infrastructures elèctriques existents, per nova implantació o trasllat, i per les 

soterrades. 

- Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació: informe 

que conté la normativa sectorial i les normes tècniques específiques que són 

d’aplicació. 

- Direcció General de Carreteres: informe favorable sempre que s’incorporessin les 

prescripcions contingudes al mateix. Totes s’incorporen ja al POUM. 

- Agència Catalana de l’Aigua: informe favorable, amb determinades prescripcions 

incorporades al document aprovat provisionalment. Aquestes son incorporades a 

l’annex juntament amb les de Medi Ambient. 

- Departament de Medi Ambient i Habitatge. Les prescripcions i recomanacions 

s’incorporen a l’annex. 
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5. PREVISIÓ DELS IMPACTES SIGNIFICATIUS EN L’APLICACIÓ DEL PLA 

5.1. IMPACTES SOBRE EL MEDI NATURAL I ELS RECURSOS 
 

Contaminació 

- Disminució de la contaminació atmosfèrica i acústica per la jerarquització de les vies, 

que segreguen els diferents tipus de trànsit i velocitats. 

- Prevenció i correcció de la contaminació amb la no acceptació de nous establiments 

ramaders ni edificis en sòl no urbanitzable, llevat dels imprescindibles per les feines 

del camp. 

- Reserva de sòl per a la implantació d’instal·lacions de tractament d’aigües residuals a 

causa de l’increment que se’n preveu. 

- Accions dirigides a la minimització de la generació de residus i a la seva correcta 

separació, ja que també es preveu un augment d’aquests. 

Biodiversitat i paisatge 

- Els espais del PEIN i de la xarxa natura 2000 queden englobats al POUM com a 

Zona de Protecció Natural i Paisatgística, buscant restaurar-los i potenciar-ne el seu 

valor connector, lligats a la xarxa fluvial. 

- Assegura també la protecció d’una zona de bosc dins del PEIN, per ús exclusiu 

forestal. 

- Protecció de la zona de bosc de ribera donada la seva importància en l’estructuració i 

el paisatge de la zona. 

- Protecció d’una gran zona agrícola per la seva importància paisatgística, on només 

es permetran usos agrícoles. 

Ús dels recursos 

- L’augment del consum de sòl no resulta gaire problemàtic perquè la major part dels 

nous creixements s’han concentrat en zones clarament definides, evitant la dispersió i 

fragmentació del territori. De tota manera, les rondes poden resultar en un procés de 

fragmentació, així com el polígon industrial de les Gorgues. 
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- El consum d’aigua resultarà afectat a causa de l’augment de població i les noves 

activitats que en faran demanda. Al Pla s’ha previst una reserva de sòl per a instal·lar 

tractament d’aigües així com s’ha proposat instal·lar una doble xarxa de recollida 

d’aigües pluvials i residuals. Es fomentarà l’estalvi d’aigua potable en els edificis i les 

noves plantacions, a banda de ser d’espècies autòctones que comporten un menor 

consum d’aigua, disposaran de regs automàtics amb sistema d’aspersió i degoteig. 

- El consum energètic també es veurà incrementat. Per això es proposa instal·lar 

elements d’enllumenat de baix consum i baixa contaminació lumínica. Es faran 

estudis també d’eficiència i viabilitat d’aprofitament d’energies renovables com ara la 

solar tèrmica en els sectors domèstics i la solar fotovoltàica en instal·lacions d’ús 

públic. 

 

5.2. IMPACTES SOBRE EL MEDI SOCIOECONÒMIC I CONSTRUÏT 

Creació de nous habitatges 

- Es preveu un augment de la població, causat principalment per una onada de 

migració residencial. 

- 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 creixement residencial es proposa d’acord amb un model d’ocupació del sòl 

compacte en el territori, en terrenys que garanteixin una bona connexió amb el nucli i 

amb les dotacions públiques. 

Mobilitat 

- La nova jerarquització de vies millora l’accés al nucli urbà mitjançant un pont i permet 

alliberar el cas antic de gran part del trànsit pesat, que circularà per els vials de 

ronda. 

- Creació d’un mapa de xarxes de camins rurals, millorant l’accessibilitat al medi rural, i 

amb un possible ús com a recorreguts paisatgístics. 

- Es construiran noves zones d’aparcament i possibles carrils per bicicletes. 

Teixits urbans, construcció i mobiliari 
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- Es proposa la promoció de materials procedents del reciclat per al seu ús com a 

paviments. 

- Considerable augment del nombre de zones del nucli recuperades o renovades, 

augment de la proporció de zones verdes, espais lliures i equipaments públics per 

habitant i augment de sòl industrial lluny del nucli històric. 

- 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. 

Qualitat 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. 

- 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 al nucli urbà, bona comunicació amb la comarca i 

independència de la resta del municipi, i creació de llocs de treball pels habitants del 

poble. 
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6. DETERMINACIONS FINALS QUE S’HAN D’INCORPORAR AL PLA 

6.1. PROPOSTES DE PROTECCIÓ AMBIENTAL DEL POUM 

L’elaboració de l’informe ambiental es va realitzar alhora amb el POUM, i per tant, ja es 

van incorporar 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.  L’assoliment d’un desenvolupament sostenible es concreta en 

propostes del Pla que fan referència als següents aspectes: 

 
 
Propostes de sostenibilitat 

Ús del sòl 

- Preveu una ocupació del sòl mínima imprescindible per assolir el creixement esperat 

de Santa Maria de Corcó en el termini de vigència del present Pla d’ordenació. 

- Fomenta models urbanístics adaptats als criteris de sostenibilitat exposats, en aquest 

sentit es prima el bloc residencial per damunt de les actuacions residencials en filera, 

aïllades o adossades. 

- Reserva un conjunt d’espais destinats a la implantació d’equipaments necessaris, 

complementaris als existents. 

Mobilitat 

- Evita els creixements disgregats, potencia el creixement compacte i facilita el trànsit 

còmode dels vianants, mitjançant un tractament de millora de la qualitat de les 

voravies i recorreguts preferents. 

- Completa els vials de ronda per tal d’afavorir el trànsit perimetral dels vehicles, amb la 

intenció de fomentar la vianalització del centre i d’afavorir l’estalvi energètic. 

- Implanta noves zones d’aparcament situades en llocs estratègics per tal de garantir 

un menor ús del cotxe particular. 

- Promou la possibilitat de col·locar un carril-bici, per això s’han posat amplades de 

vials suficients. 
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- Proposa l’enjardinament amb arbrat de part dels camins per tal de fomentar-ne l’ús 

per part dels vianants. 

- Potencia la transformació del carrer Major com a eix vertebrador de les activitats 

urbanes i per tant desplaçar el trànsit forani per vies alternatives. 

Biodiversitat 

- Proposa un tractament acurat del territori, tenint en compte els seus recursos 

naturals. 

- Proposa una protecció integral del sòl agrícola no urbanitzable. 

 
Propostes de protecció medi ambiental 

Ús del sòl 

- No accepta la implantació de nous establiments ramaders, limitant la capacitat dels 

existents. 

- Proposa la reubicació de les indústries del nucli urbà als sectors industrials per tal de 

reduir els impactes de la contaminació acústica i de les emissions atmosfèriques 

d’origen industrial. 

- No accepta la implantació de nous edificis en sòl no urbanitzable, llevat dels 

imprescindibles per les feines del camp. 

Cicle de l’aigua 

- Proposa fomentar l’estalvi d’aigua potable a l’interior dels edificis. 

- Proposa la utilització de canonades de fosa dúctil prohibint les de PVC i Fibrociment. 

- Proposa la implantació d’una doble xarxa de recollida d’aigües residuals pluvials. 

- Reserva sòl per la implantació d’instal·lacions de tractament previ i depuració parcial 

de les aigües residuals. 

- En zones de noves plantacions proposa la utilització d’espècies autòctones i 

d’aquelles que comportin un menor consum d’aigua. 

Qualitat de l’aire 

- Proposa un seguit de mesures estratègiques per tal de reduir al mínim imprescindible 

la circulació pel nucli urbà. 
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- Proposa potenciar l’ús del ferrocarril com a mitjà de transport. 

- Proposa limitar les emissions del sector industrial. 

Qualitat del paisatge 

- Proposa soterrar totes les instal·lacions, llevat en determinats casos de les de 

l’enllumenat públic. 

- Proposa d’emprar elements d’enllumenat públic de baix consum i baixa contaminació 

lumínica. 

- Incrementa el nombre de voreres arbrades i millora l’amplada de les voreres existents. 

- Les noves plantacions hauran de disposar de sistemes automàtics de reg per 

aspersió o degoteig. 

- El mobiliari urbà haurà de ser ergonòmic, reciclable i, si s’escau, realitzat amb 

materials provinents del reciclatge. 

6.2. RECOMANACIONS AMBIENTALS DE L’INFORME DE SOSTENIBILITAT 
AMBIENTAL 

A continuació es presenten les recomanacions ambientals de l’informe de sostenibilitat 

ambiental desenvolupades a través de les mesures moderadores i correctores i del Pla 

de Vigilància Ambiental (PVA).  

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. 
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- Realitzar el Mapa de Capacitat Acústica del municipi que determinarà les zones 

segons la sensibilitat acústica. 

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 del nou codi tècnic de l’Esquirol. 

- Vigilar l’estabilitat dels talussos i els moviments de terres durant i en acabar l’execució 

d’excavacions. 

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. 

- 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. 

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. 
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- 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.  

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. Les recomanacions són: 

- 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. 

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 

o Elaborar un estudi d’inundabilitat més detallat 

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

- Prevenció d’incendis 

o 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. 

o 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. 

Energia 

- 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 fotovoltàica en instal·lacions d’ús públic. 

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

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. 
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- 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.. 

Patrimoni arquitectònic i arqueològic 

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. Per cada un d’aquests edificis s’han realitzat propostes específiques 

d’intervenció.  

6.3. 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. Es tracta també de promoure reaccions 

oportunes a desenvolupaments no esperats o a canvis de disseny imprevistos amb 

implicacions medi ambientals de difícil previsió en el projecte d’obra. 

Per llur presència en l’espai i el temps, s’han considerat 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 dels residus del municipi. 
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- 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. 

 

 

A Barcelona, març de 2007 

Signat, 

 

Anna Ruiz Martínez 

Biòloga col·legiada al Col·legi Oficial de Biòlegs de Catalunya (8200-C) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEX: RESOLUCIÓ DE L’INFORME DE MEDI AMBIENT 

 

 



RESOLUCIÓ DE L’INFORME DE MEDI AMBIENT – SANTA MARIA DE CORCÓ 

PRESCRIPCIONS: 

1. PP7: zones amb pendents superiors al 20%  

S’ha analitzat quins terrenys tenen un pendent superior al 20% i s’ha recalculat el 
compliment dels estàndards mínims d’espais lliures i equipaments excloent aquests 
terrenys. (s’adjunta com a annex 1 els plànols amb indicació dels terrenys amb pendents 
>20% i fitxa del sector) 

2. Prescripcions de l’ACA: 

Ja es van introduir a la normativa de l’Aprovació Provisional les prescripcions de l’ACA. 

- Es va introduir en l’art. 126: “Les propostes d’ordenació, zonificació i rasants del PP2, PP3, 
PP5, PP6, PP7 i PP8  s’establiran a partir del resultat dels estudis de simulació hidràulica del 
corrent d’aigua en els diferents eixos naturals de drenatge pels cabals de període de retorn 
de 100 i 500 anys (que seran part integrant dels documents de planejament) i l’aplicació dels 
criteris tècnics aprovats pel Consell d’Administració de l’ACA de 28 de juny de 2001 i 
modificats el 17 de juliol de 2003, sobre l’ocupació dels terrenys integrants en el sistema 
hídric i les zones inundables.” 

I en les fitxes dels sector PP2, PP3, PP5, PP6, PP7 i PP8: “Caldrà un estudi de simulació 
hidràulica” 
 

- Es va introduir en l’art. 120: “El desenvolupament del PMU 1, PMU6 i PMU 9, en tant en 
quan limiten amb el sistema hídric, es condiciona a què es defineixi el perímetre de la làmina 
d’aigua pels cabals Q100 i Q500 amb les condicions de contorna actuals, definides per les 
edificacions, obres de pas i murs de defensa existents, i es relacionin les actuacions, si calen, 
per a la reducció del risc de danys corresponents a la riada de 500 anys relatives a la 
construcció de noves estructures de defensa o la renovació total o parcial de les existents per 
a la protecció de les edificacions en el tram de l’eix de drenatge que confronta amb cada 
sector.” 

I en les fitxes dels sector PMU 1, PMU6 i PMU 9: “Caldrà que es defineixi prèviament el 
perímetre de la làmina d’aigua pels cabals Q100 i Q500” 
 

- Es va incorporar un estudi sobre el sistema d’abastament d’aigua existent realitzat per 
l’enginyer municipal Enric Vilaregut. (s’adjunta com a Annex 2) 
 

- Es va incorporar un estudi sobre el sistema de sanejament d’aigües residuals realitzat per 
l’enginyer municipal Enric Vilaregut. (s’adjunta com a Annex 2) 
 

- Es va introduir en l’art. 120 i 126:” El programa per l’execució de les obres d’adaptació dels 
sistemes d’abastament i sanejament en alta al nou creixement urbanístic i el seu règim 
econòmic-financer haurà de vincular-se al desenvolupament  dels sectors planificats i haurà 
de formar part dels documents de planejament derivat corresponents.“ 
 



- Es va introduir en l’art. 100.7:”Correspon a l’Agència Catalana de l’Aigua la competència en 
l’atorgament de les autoritzacions i/o concessions administratives per l’ús de l’aigua, 
l’autorització i/o l’informe i la imposició dels límits dels abocaments d’aigües residuals al 
medi, d’acord amb els procediments administratius establerts al Reglament del Domini 
Públic Hidràulic, aprovat per reial decret 849/1986, d’11 d’abril, i la llei 3/1998, de 27 de 
febrer, de la intervenció integral de l’Administració ambiental, respectivament.” 
 

- Es va introduir en l’art. 100.3:” Tots els rius, canals, rieres i torrents, en els trams 
classificats de sòl no urbanitzable mantindran una franja de protecció urbanística de 25 
metres d’amplada a partir del marge que delimita el llit del riu. En aquest àmbit de protecció 
no s'admet cap tipus de construcció, a no ser que sigui un servei de millora del propi sistema 
hidrogràfic. En els trams classificats de sòl urbà i sòl urbanitzable la protecció és establerta 
per a cada cas als plànols d'ordenació. De conformitat amb el RD Legislatiu 1/2001 els 
marges estan subjectes en tota la seva extensió a una zona de servitud de 5 m. d’amplada, 
pel seu ús públic que es regularà reglamentàriament i a una zona de policia de 100 m. 
d’amplada a cada costat de les lleres en la que es condicionarà l’ús del sòl i les activitats que 
s’hi desenvolupin i en la qual qualsevol alteració del relleu del terreny o nova construcció 
estarà condicionada a l’autorització administrativa de l’Agència Catalana de l’Aigua.” 

3. Aplicar qualificació PEIN al sud de la riera de les gorgues 

Se li aplicarà aquesta qualificació a l’espai de la riera de les gorgues que es troba inclòs en 
l’espai PEIN Savassora. (s’adjunta plànol com a annex 3) 

4. Justificació de les raons arquitectòniques, històriques, mediambientals, 
paisatgístiques i socials que fonamenten la preservació de les edificacions incloses 
al catàleg de masies 

Santa Maria de Corcó–Esquirol és un municipi que pertany a la subcomarca del Cabrerès, 
situada al nord-est de la plana de Vic. El nom de Cabrerès prové dels comtes de Cabrera que 
van donar nom a aquestes terres. La seva geologia i el seu clima han modelat un entorn únic 
que ha desenvolupat una riquesa paisatgística desbordant, on l’hàbitat de les seves gents i la 
seva història ha estat concordant amb la morfologia de l’entorn.  

Els municipis del Cabrerès són municipis de població disseminada que no han oblidat els 
lligams amb la terra i que continuen testimoniant el benestar, la continuïtat i l’essència de 
les generacions passades. 

És per tots aquests motius que els orígens d’hàbitat en el terme de Santa Maria de Corcó es 
troba en els masos escampats pel territori. En l’actualitat la majoria de les masies existents 
encara estan actives i es dediquen majoritàriament al cultiu de farratge extensiu, així com al 
de fruits i hortalisses per al seu propi consum. Moltes d’elles també posseeixen explotacions 
ramaderes, principalment de vaques, vedells, porcs, ovelles, i cavalls.  

Aquests masos van començar a aparèixer a partir del segle XI i es va passar a un poblament 
dispers. En el sector de Sant Julià de Cabrera augmentà el nombre de masos i es va arribar a 
la saturació al segle XIII, època de la que són la majoria dels masos que es conserven. No és 
fins al segle XV que es comença a constituir el nucli de l’Esquirol i fins al segle XVI el de 
Cantonigròs, tots dos s’iniciaren al voltant d’un mas-hostal i creixeren al llarg del camí ral 
Vic-Olot.  



Vistos els orígens de l’Esquirol i que els masos segueixen en la seva majoria habitats i amb 
explotacions agrícoles i/o ramaderes  en funcionament es proposa la conservació de totes 
aquelles masies que es considera que conserven la tipologia tradicional de masia. Les 
edificacions que es creu que no compleixen les prescripcions anteriors s’inclouen en un 
inventari d’altres edificacions en sòl no urbanitzable, amb l’única finalitat de tenir un control 
sobre les edificacions existents en el sòl no urbanitzable en el moment de l’aprovació del 
POUM, sense distingir les que han estat implantades amb llicència i les que no. 

RECOMANACIONS: 

1. Ampliació de la clau de bosc de ribera a tots els torrents i rieres 

S’aplicarà la clau de bosc de ribera a tots els ramals principals dels  torrents. (s’adjunta 
plànol com a annex 3) 

2. Elaboració d’un catàleg d’arbres 

S’ampliarà el catàleg de béns d’interès arquitectònic, natural i cultural a protegir amb 
l’inclusió dels arbres monumentals existents al terme. (s’adjunten a l’annex 4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sabadell, 22 de març de 2.007 
L’equip redactor del POUM 
 
 
 
 

Eduard Fenoy Palomas  Jordi Panadès Dalmases 
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INFORME : CAPACITAT DE LES INSTAL·LACIONS D’AIGUA POTABLE I AIGÜES 
RESIDUALS DE SANTA MARIA DE CORCÓ 
 
 
 
Objecte  
 
 
L’objecte d’aquest informe és la descripció de la capacitat de les instal·lacions municipals 
de Santa Maria de Corcó pel que fa al subministrament d’aigua potable i el tractament de 
les aigües residuals, d’acord amb l’informe fet per l’ACA en data 31 de gener de 2006. 
 
 
Abastament d’aigua potable 
 
En l’actualitat l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó és l’Ens que subministra l’aigua 
potable al municipi. El consum actual en el conjunt de les xarxes municipals (Santa Maria 
de Corcó, Cantonigròs i Sant Martí Sescorts) és de 788 m3/dia (dades de 2004), amb un 
coeficient de pèrdues superior al 30%, pel que hi ha marge de millora en l’optimització.  
 
 
Aquesta dotació s’havia fet fins ara amb fons pròpies provinents de pous municipals.  
 
 
Abastament de Santa Maria de Corcó 
 
 
L’abastament de Santa Maria de Corcó es feia fins ara a partir del pou de l’Oliva i del 
subministrament provinent de Cantonigròs (50 m3/dia). El pou de l’Oliva connecta als 
dipòsits de la Parra, de 1000 m3 de capacitat global, i aquest al dipòsit de l’escorxador, de 
100 m3 de capacitat, que fa de pulmó i trenca càrregues, a partir del qual es subministra 
en baixa al nucli urbà. 
 
El consum mitjà és de 450 m3/dia.  
 
Des de març de 2005 ha entrat en servei una nova connexió d’aigua potable provinent 
d’Osona Sud, amb una capacitat de 1.358 m3/dia, que representa el 172% més que les 
capacitats existents. 
 
 
 
Quantitat d’aigua disponible. Si tenim en compte que els creixements mitjans previstos 
són de l’ordre de un 50% a 25 anys vista, tal com diu el POUM, es conclou que amb la 
connexió d’Osona Sud, la capacitat d’abastament d’aigua potable és suficient amb 
escreix. 
 
 
Qualitat de l’aigua. Pel que fa a la qualitat de l’aigua, la provinent d’Osona Sud està 
garantida. La que vé del pou de l’Oliva és de bona qualitat, amb valors de nitrats baixos, 
però amb valors el·levats de calç.  
 



 
Actuacions de millora. No hi ha actuacions de millora de la xarxa en alta. Pel que fa a la 
xarxa en baixa, cal fer les actuacions següents : 
 

- Col·locar un by-pass al dipòsit de l’escorxador, per poder fer les operacions 
mínimes de manteniment sense haver de tallar el subministrament al municipi. 
- Augmentar en general els diàmetres de les canonades, amb l’objectiu de poder 
suministrar aigua als altres extrems del nucli urbà, la Urbanització Padró, el carrer 
del Pont o la zona industrial, amb cabal i pressió suficient per la xarxa d’hidrants 
encara pendent de completar. 
- Substituir els trams de canonada existents encara amb material inadequat, plom, 
que no pot aguantar determinades pressions i és objecte de moltes avaries. 
- Cal millorar el tramat dels diferents carrers del nucli urbà, fent una o vàries 
anelles, per tal d’assegurar el seu subministrament en cas d’avaries forçades. 
 

 
Per últim, cal actualitzar els títols concessionals dels pous municipals a la normativa 
actual. 
 
 
Abastament de Cantonigròs 
 
 
L’abastament de Cantonigròs es fa a partir de la sèrie de pous de la zona de la Rotllada (3 
pous) i dels pous del Rajolí i Enamorats (2 pous). Tots connecten al dipòsit del Rajolí, de 
1000 m3 de capacitat, a partir del qual es subministra en baixa al nucli urbà. 
 
El consum mitjà és de 292 m3/dia, al que fins ara calia afegir els prop de 50 m3/dia que es 
portaven al nucli de Santa Maria de Corcó  per una canonada. Atès que existeix el 
subministrament d’Osona Sud, aquesta connexió ja no és necesaria. 
 
Quantitat d’aigua disponible. No es disposa de cap estudi hidrogeològic respecte de la 
capacitat dels aqüífers dels que capten l’aigua els pous; només es té el coneixement 
indirecte de que provenen de dos corrents diferents, atès que no tenen el mateix 
comportament. Només es té coneixement d’algun problema de mancança en el cas dels 
pous de la Rotllada en un estiu de sequera extrema. Tenint en compte que hi ha dos pous 
diferenciats i que no es subministra aigua a Santa Maria de Corcó, es pot avaluar que hi 
ha suficient quantitat d’aigua amb escreix per les necessitats del nucli. 
 
A mitjà termini, l’ACA ha previst la connexió del municipi de Tavertet amb l’abastament 
d’Osona Sud, a través del dipòsit principal de Santa Maria de Corcó. El traçat del projecte, 
ja redactat, passa pel nucli de Cantonigròs i preveu una connexió amb aquesta xarxa, pel 
que es pot garantir que no hi haurà problemes d’abastament n a curt ni a mitjà termini. 
 
Qualitat de l’aigua. Pel que fa a la qualitat de l’aigua, aquesta és alta pel que fa als 
paràmetres analítics habituals (veure annex amb les analítiques completes). 
 
Existeix una incògnita de futur pel que fa a la qualitat de l’aigua, degut als abocaments de 
purins en els camps propers als pous. Caldria demanar a l’ACA l’establiment d’un 
perímetre de protecció d’aquests pous . 
 



Actuacions de millora. No hi ha actuacions de millora de la xarxa en alta. Pel que fa a la 
xarxa en baixa, cal augmentar en general els diàmetres de les canonades, sobretot a la 
sortida del dipòsit, amb un diàmetre mínim de 125 mm, amb l’objectiu de poder 
suministrar aigua a l’altre extrem del nucli urbà amb cabal i pressió suficient per la xarxa 
d’hidrants encara pendent de completar. 
 
Per altra banda, cal millorar el tramat dels diferents carrers del nucli urbà, fent una anella, 
per tal d’assegurar el seu subministrament en cas d’avaries forçades. 
 
Per últim, cal actualitzar els títols concessionals dels pous municipals a la normativa 
actual. 
 
 
Abastament de Sant Martí Sescorts 
 
L’abastament de Sant Martí Sescorts es fa a partir del pou del Güell, que connecta al 
dipòsit del Güell, de 100 m3 de capacitat, a partir del qual es subministra en baixa al nucli 
urbà. 
 
El consum mitjà és de 50 m3/dia, al que cal afegir els que es podien subministrar 
puntualment a l’empresa PATEL, amb una mitjana total de l’any 2004 de 115 m3/dia. El 
dipòsit del Güell està connectat directament a la xarxa d’Osona Sud, pel que ja no 
subministra directament a l’empresa. 
 
En la zona de Sant Martí passa la canonada en alta d’Osona Sud. Hi ha un bombament 
intermig i un dipòsit d’acumulació i rebombament cap a Santa Maria de Corcó. D’aquest 
dipòsit es subministra directament en baixa a l’empresa PATEL, a les dues zones 
industrials previstes i al dipòsit municipal del Güell.  
 
Quantitat d’aigua disponible. Amb la dotació prevista d’Osona Sud, 1.538 m3/dia i tenint 
en compte la part que arriba a Santa Maria de Corcó, es poden cobrir unes previsions 
normals de demanda industrial amb un marge de seguretat molt el·levat, pel que no es 
preveuen mancances ni a curt ni a mig termini.  
 
Pel que fa al pou del Güell, no tenia la capacitat de garantir el subministrament de Sant 
Martí Sescorts en l’escenari anterior, amb la presència de l’escorxador. En la situació 
actual pot necessitar el reforç puntual provinent d’Osona Sud en determinats moments, 
sobretot a l’estiu. El funcionament habitual serà la barreja 50% - 50% dels dos 
subministraments. 
 
Qualitat de l’aigua. Pel que fa a la qualitat de l’aigua, la d’Osona Sud està garantida. En 
canvi, la del pou del Güell ha estat puntualment en alguna ocasió just fora de normes pel 
que fa al paràmetre seleni, cosa poc usual i atribuïble a la veta de roca que travessa 
l’aqüífer. Amb la dilució prevista amb Osona Sud s’assegura que es cumpleixi sempre la 
normativa. 
 
Actuacions de millora. Com a actuacions de millora caldria veure la viabilitat d’estendre la 
xarxa d’aigua a les masies disperses.  
 
Per últim, cal actualitzar els títols concessionals dels pous municipals a la normativa 
actual. 



 
 
Sanejament d’aigües residuals 
 
D’acord amb l’informe emès per l’ACA, el sanejament del municipi de Santa Maria de 
Corcó està executat o previst. En l’actualitat l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó té les 
competències delegades al Consell Comarcal d’Osona pel que fa a la gestió de la 
depuradora del nucli de Santa Maria de Corcó i pel control dels abocaments a la zarza de 
clavegueram.  
 
En el PSARU figura en el primer període 2006-2008 la millora del sistema de tractament 
de fangs de l’EDAR de Santa Maria de Corcó i per l’escenari 2009-2014 figura la 
depuració dels nuclis de Cantonigròs i Sant Martí Sescorts i la connexió del barri del 
Padró.  
 
 
Sanejament de Santa Maria de Corcó 
 
 
El sanejament del nucli de Santa Maria de Corcó el fa la xarxa de clavegueram existent i 
l’EDAR en servei des de l’any 1994, que ha fet assolir bons resultats ecològics a la riera 
de la Gorga en la seva desembocadura al pantà de Sau. L’EDAR té una capacitat nominal 
de uns 500 m3/dia, suficient per les previsions de creixement del POUM, incloent la 
connexió del barri del Padró. Més enllà, l’EDAR pot tenir problemes en el seu tractament.  
 
L’actuació prevista en el PSARU, el tractament de fangs, pot millorar també tot el sistema 
de recirculació i per tant, la gestió de la planta i la seva capacitat tècnica. 
 
Les actuacions previstes al POUM connecten a la xarxa existent i van a parar a l’EDAR, 
pel que no es preveuen problemes. Caldrà, això si, segregar les aigües pluvials, així com 
a la resta de les actuacions que es facin de millora de carrers, per tal de no restar 
capacitat de tractament. 
 
Mancarà només la connexió del barri del Padró, ja prevista al PSARU, i del barri del Puig, 
actuació lligada a l’anterior, per la qual cosa caldrà baixar la cota del bombament actual 
de les piscines, per tal de poder rebre per gravetat aquestes aportacions. 
 
 
Sanejament de Cantonigròs 
 
 
L’abastament de Cantonigròs es fa amb tres fosses sèptiques amb filtre percolador 
existents. Aquests tractaments, malgrat la bibliografía existent, no assoleixen una qualitat 
adient per abocar al medi.  
 
Al PSARU està prevista la construcció de l’EDAR i col·lectors pel periode 2009-2011.  
 
En el cas de les actuacions a desenvolupar allunyades de la conca de les tres fosses, 
caldrà habilitar de manera temporal una depuradora biològica de tipus compacte, o bé 
conectar per bombeig a qualsevol de les fosses existents. 
 



En qualsevol de les actuacions previstes caldrà segregar les aigües pluvials, bé que tenint 
en compte la dificultat d’excavació del sòl i la reduïda conca de recepció de les aigües de 
pluja, és plantejable la simple segregació superficial. 
 
 
Sanejament de Sant Martí Sescorts 
 
 
Al PSARU està prevista la construcció de l’EDAR i col·lectors pel periode 2009-2014 pel 
nucli urbà de Sant Martí Sescorts. No cal cap altra previsió atès la reduïda dimensió del 
nucli. 
 
Pel que fa a les zones industrials en previsió al sector de Sant martí Sescorts, caldrà que 
en els projectes d’urbanització es plantegi la instal·lació de tractament d’aigües residuals, 
que haurà de garantir un rendiment tal que es pugui abocar dins els límits de la taula III 
del RDPH. El model escollit d’EDAR pot determinar el tipus d’empreses que s’hi puguin 
instal·lar.  
 
Com en els altres casos, caldrà preveure la segregació de les aigües pluvials.  
 
 
 
 
Santa Maria de Corcó, 20 de juny de 2006 
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