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1. INTRODUCCIÓ 

 
1.1.   EQUIP REDACTOR 

 

Eduard Fenoy Palomas     Arquitecte 

Jordi Panadès Dalmases     Advocat 

 

Col·laboradors: 

Mireia Salvans Soley      Arquitecta  

Joan Angelet Cladellas      Economista 

Josep Canals Miquel        Geògraf 

Anna Ruiz Martínez      Biòleg 

Rafael Rierola Moscoso      Arquitecte municipal 

Enric Vilaregut Saez       Enginyer municipal 

Joan Portavella Ylla      Aparellador municipal 

 

Representants de la corporació en les reunions de seguiment i treball: 

Sr. Josep Mas Falgueras       Alcalde. 

Sr. Antoni Comas Danés      1r. Tinent d'Alcalde, Medi Ambient, Serveis. 

Sr. Jaume Serra Farrés     2n Tinent d'Alcalde, Hisenda, Pagesia, Nucli St. Martí  
             Sescorts. 

Sr. Ramon Codina Viñets     3er Tinent d'Alcalde, Nucli Cantonigròs.  

Sra. Assumpta Rodrigo Carbó    Regidora de Tercera Edat i Turisme. 

Sr. Vicenç Puigví Vila      Regidor de Promoció Econòmica. 

Sr. Sebastià Riera Cusi     Regidor de Benestar Social i Sanitat. 

Sra. Marisol Cabral Salvadores            Regidora d’Ensenyament i Joventut. 

Sr. Jordi Carbasa Pérez     Regidor de Cultura i Entitats. 

Sr. Josep Castells Famada    Regidor d’Urbanisme. 

Sr. Jordi Albanell Tanganelli    Regidor. 
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1.2.   DOCUMENTACIÓ I PLÀNOLS 

 

Aquest Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Santa Maria de Corcó, està composat per els 
següents documents: 

. Memòria informativa i d’ordenació. 

. Normativa urbanística. 

. Memòria ambiental. 

. Avaluació econòmica i financera de les operacions a desenvolupar. Agenda 

. Estudi d’avaluació de la mobilitat generada. 

. Plànols: 

 1 - Plànols d’informació 

1.1. Estructura general i orgànica del territori. Règim i zonificació del sòl - NN.SS. 
actuals. E 1/10.000 

1.2. Estructura general i orgànica del territori. Règim i zonificació del sòl urbà – NN.SS. 
actuals. E 1/5.000 

Nucli urbà de Santa Maria de Corcó. (plànol 1/3) 
Nucli urbà de Cantonigròs. (plànol 2/3) 
Nucli urbà de Sant Martí Sescorts. (plànol 3/3) 

1.3. Topografia, patrimoni i elements naturals d’interès. E 1/10.000 

 2 - Plànols d’ordenació: 

2.1. Estructura general i orgànica del territori. Règim i zonificació del sòl. E 1/10.000 

2.1. Estructura general i orgànica del territori. Règim i zonificació del sòl. E 1/5.000           
(6 plànols) 

2.2. Estructura general i orgànica del territori. Règim i zonificació del sòl urbà. E 
1/2.000 

Nucli urbà de Santa Maria de Corcó. (plànol 1/3) 
Nucli urbà de Cantonigròs. (plànol 2/3) 
Nucli urbà de Sant Martí Sescorts. (plànol 3/3) 

2.2. Estructura general i orgànica del territori. Règim i zonificació del sòl urbà. E 1/2.000 
Nucli urbà de Santa Maria de Corcó. (6 plànols) 
Nucli urbà de Cantonigròs. (5 plànols) 
Nucli urbà de Sant Martí Sescorts. (2 plànols) 

2.3. Catàleg de masies i cases rurals. Catàleg de béns d’interès arquitectònic, natural i 
cultural a protegir. Inventari d’edificacions en sòl no urbanitzable. E 1/10.000 

2.4. Traçat indicatiu de les xarxes bàsiques. Xarxa e sanejament. E 1/5.000 

2.5. Traçat indicatiu de les xarxes bàsiques. Xarxa d’aigua potable. E 1/10.000 

2.6. Traçat indicatiu de les xarxes bàsiques. Xarxa d’aigua potable. E 1/5.000 

2.7. Traçat indicatiu de les xarxes bàsiques. Xarxa d’alta i mitja tensió. E 1/10.000 

2.8. Traçat indicatiu de les xarxes bàsiques. Xarxa d’enllumenat públic. E 1/5.000 
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2. MEMÒRIA D’INFORMACIÓ 
 

2.1.    L’ESTRUCTURA DEL TERRITORI A LA RODALIA DE STA. MARIA DE 
CORCÓ I AL PLANELL DE “EL CABRERÈS”. 

 

El municipi de Sta. Maria de Corcó forma part de la comarca de Osona, està situat a l’extrem 
nordoriental i junt amb els termes de Pruit- Rupit i Tavertet, formen el planell de “El Cabrerès”, 
situat al sud del Collsacabra i formada per les ramificacions del sector nord del Montseny, zona 
amb característiques geogràfiques perfectament delimitades que defineixen el pont entre 
Osona i la Garrotxa, entre la Plana de Vic i la Plana de les Prexes. 

El Collsacabra és el relleu més vigorós de la regió, formant una plataforma estructural de 
massissos tabulars al llarg de 10-12 Km, amb altituds que oscil·len entre els 900 i 1.300 m. El 
Collsacabra forma part del Sistema Transversal Meridional. 

El clima humit i plujós, i relativament fred, condiciona l’aparició d’un paisatge típicament 
centreuropeu i fins i tot atlàntic. El bosc de fullatge caduc hi es plenament representat, 
constituint un dels elements més valuosos del nostre patrimoni natural. La vegetació 
mediterrània només resta refugiada a les parts més baixes i als recers més assolellats de 
l’altiplà.  

Els materials que formen aquest espai són eocens, encara que vers les Guilleries apareixen 
pissarres, esquists, granodiorites i gneis que corresponent a l’únic aflorament de tot el sistema 
Mediterrani. Els sediments eocents, són bàsicament calcàries, gresos i margues, entre els que 
destaquen formacions geològiques ben singulars, com les acumulacions sedimentàries de 
fòssils lamenl·libranquis, i gasteròpodes del tipus Nummulites, que formen les anomenades 
lumaquel·les. 

Els principals condicionants del paisatge vegetal d’aquest territori són bàsicament el substrat 
calcari i el clima plujós i fred, així com l’acció antròpica. El paisatge que predomina és el de 
tipus submediterrani i centreuropeu. La vegetació mediterrània, representada per l’alzinar 
muntanyenc (Quercetum mediterranei-montanum), només ocupa les terres més baixes i 
assolellades dels vessants meridionals i occidentals. La roureda amb boix (Buxo-Quercetum 
pubescentis), molt rica i diversa, ocupa una gran part del territori alternant amb les pastures 
mesòfiles (Euphrasio-Plantaginetum mediae) i les boixedes. Las fagedes no hi són pas rares 
(Buxo Fagetum i Helleboro-Fagetum), especialment als obacs del sector nord i nord-est. Als 
indrets descalcificats dels nivells superiors apareix un paisatge ben singular, més propi de les 
plantes centreuropees que de les terres mediterrànies, com és la landa de bruguerola 
(Chamaecytiso-Callunetum) amb bedolls (Betula pendula). Les cingleres d’aquest espai 
permeten el desenvolupament de comunitats rupícoles de les roques calcàries (Ramondo-
Asplenietum fontani). Els boscos caducifolis presenten una flora micològica d’especial interès.  

Donada la seva ubicació, immers en la regió oriental humida de Catalunya, aquest espai 
presenta un gran interès faunístic. El seu relleu escarpat, l’abundància de la vegetació silvàtica 
i el seu aïllament relatiu, fan que sigui molt adequat per a la presència d’espècies feréstegues. 
L’abundància de cingles afavoreix les espècies rupícoles que hi són especialment ben 
representades. A l’espai abunden els ocells rapinyaires forestals, com per exemple el falcó 
vesper (Pernis apivorus) i també presenta algunes singularitats, com el fet que hi criï el 
mastegatatxes (Ficedula hypoleuca). Cal remarcar l’interès d’alguns grups d’invertebrats, com 
la notable diversitat de lepidòpters o l’abundància d’espècies rares i endèmiques dels hàbitats 
rupícoles, com coleòpters cavernícoles (Molopidius spinicollis, Linderia picanyolae,..), aràcnids 
(Telema tenells,..), ortòpters (Dolichopoda linderi, ..), mol·luscs (Trissexodon quadrasi, Bofilliella 
subarcuata, ..). 
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2.2.   DESCRIPCIÓ DEL TERME MUNICIPAL. 

 

El municipi de Sta. Maria de Corcó que, situat a la part alta de la Plana de Vic, és un municipi 
muntanyós amb alçades que van des del Pic de Cabrera situat a 1.312 m sobre el nivell del 
mar, al marge de les gorges del Ter situades a 425 m. 

Té una extensió de 61,92 Km² i limita al nord amb els termes municipals de Sant Pere de 
Torelló i la Vall d’en Bas, a sud amb les masies de Roda i Tavertet, a l’est amb Rupit i Pruit i a 
l’oest amb Torelló i Manlleu. 

Al nord del terme municipal hi ha 690,97 hectàrees incloses en el PEIN Collsacabra i 24,82 
hectàrees en el PEIN Savassona. 

El municipi compren els nuclis agregats de Cantonigròs, Sant Martí Sescorts, a més de les 
urbanitzacions del Collell, la Creu de Balà, la Teuleria (Sporting) i un nombre de masos 
esparsos. 

Santa Maria de Corcó era el nom de la parròquia, esmentada el 952, situada al costat del mas 
de la Bertrana (en el mateix solar on el 1818 hom construí la Capella del Mas). El 1743 es 
construí una nova església parroquial de l’Esquirol i s’aterrà la vella de Corcó. 

 

 

Indicadors geogràfics. Altitud i coordenades UTM. 

 
Municipi: Santa Maria de Corcó. 2.003.  

  Coordenades UTM (M)  
 Altitud   
 (metres)  UTMx  UTMy  
 693  447802  4654116  
 
Font: Dades de l’Institut d’estadística de Catalunya. 
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2.3.   ASPECTES SOCIO-ECONÒMICS I DEMOGRÀFICS 

 

La població a Santa Maria de Corcó, 1975-2004 i previsió a l’horitzó 2025 

L’objectiu d’aquest informe és aportar una anàlisi de l’evolució demogràfica del municipi en els 
darrers anys i projectar diferents escenaris poblacionals pels propers per tal de recolzar la 
redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. 
 

Evolució 1975-2004 

Seguint dades de les rectificacions padronals anuals, a l’any 1975 a Santa Maria de Corcó hi 
havia una població empadronada de 1.852 habitants i a 1 de gener de 2004 la població 
empadronada ha augmentat fins als 2.199 habitants. És a dir, en els darrers vint-i-vuit anys la 
població ha augmentat en 347 persones, fet que origina un creixement relatiu del 18,7% i un 
ritme de creixement anual acumulatiu (TCAA) de 0’6 nous habitants per cada 100. 

Evolució de la població
1975-2004
Any Total Δ interanual Δ% interanual TCCA Base 2004 1975=100
2004 2.199 -48 -2,14 0,00 119
2003 2.247 108 5,05 -2,14 121
2002 2.139 13 0,61 1,39 115
2001 2.126 38 1,82 1,13 115
2000 2.088 49 2,40 1,30 113
1999 2.039 -10 -0,49 1,52 110
1998 2.049 5 0,24 1,18 111
1997 2.044 6 0,29 1,05 110
1996 2.038 -23 -1,12 0,95 110
1995 2.061 59 2,95 0,72 111
1994 2.002 9 0,45 0,94 108
1993 1.993 -13 -0,65 0,90 108
1992 2.006 9 0,45 0,77 108
1991 1.997 13 0,66 0,74 108
1990 1.984 -16 -0,80 0,74 107
1989 2.000 39 1,99 0,63 108
1988 1.961 -12 -0,61 0,72 106
1987 1.973 12 0,61 0,64 107
1986 1.961 89 4,75 0,64 106
1985 1.872 -11 -0,58 0,85 101
1984 1.883 5 0,27 0,78 102
1983 1.878 -19 -1,00 0,75 101
1982 1.897 2 0,11 0,67 102
1981 1.895 -3 -0,16 0,65 102
1980 1.898 -3 -0,16 0,62 102
1979 1.901 35 1,88 0,58 103
1978 1.866 -3 -0,16 0,63 101
1977 1.869 7 0,38 0,60 101
1976 1.862 10 0,54 0,60 101
1975 1.852 100  
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Observant la sèrie anual es posa de manifest l’evolució incrementista registrada durant aquest 
període, a excepció d’algunes variacions interanuals negatives de poca intensitat. Tanmateix, 
en aquest es poden identificar tres etapes clarament diferenciades:  

• La primera comprèn el decenni 1975-1985, caracteritzat per una evolució poblacional 
estable, ja que al final d’aquest període la població augmenta en 20 persones, amb un 
increment de l’1%, una taxa de creixement anual acumulatiu de 0,1 persones per cada 
100. 

• La segona etapa comprèn catorze anys, de 1985 a 1999, període en el que la població 
augmenta en 167 habitants, amb un increment relatiu del 9% i un creixement anual 
acumulatiu de 0,6 persones per cada 100. 

• La tercera etapa comprèn els darrers cinc anys, de 1999 a 2004, període caracteritzat 
per variacions interanuals intenses, com queda demostrat en l’augment de 160 nous 
habitants, amb un increment relatiu del 8% i un creixement anual acumulatiu de 1,5 
persones per cada 100. 

 

Per tant, és en els darrers anys, i especialment en els darrers cinc anys, quan l’evolució 
poblacional ha registrat valors decididament positius. De fet, el 46% (160 persones) de 
l’increment poblacional dels darrers vint-i-nou anys s’ha produït en aquest darrer període, etapa 
en la que s’han marcat els majors creixements anuals acumulatius de tota la sèrie, amb taxes 
del 1,5% el 1999 i del 1,4% el 2002. 

 

 

Evolució de la població de Santa Maria de Corcó. 1975-2004
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Prenent com a període d’anàlisi els darrers vint-i-cinc anys, i observant l’evolució quinquennal 
del creixement relatiu, s’observa de nou clarament que, després de l’augment del 6,2% del 
període 1984-1989, l’augment més intens s’ha registrat durant el darrer quinquenni, amb un 
increment relatiu del 7,8% i un creixement anual acumulatiu de l’1,5% 
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Evolució de la població
Resum quinquenal. 1978-2004

Creixement Creixement
Període absolut relatiu TCAA 
1979-1984 -18 -0,9 -0,19
1984-1989 117 6,2 1,21
1989-1994 2 0,1 0,02
1994-1999 37 1,8 0,37
1999-2004 160 7,8 1,52

TCAA 
Base 2004

1979-2004 298 15,7 0,58
1984-2004 316 16,8 0,78
1989-2004 199 10,0 0,63
1994-2004 197 9,8 0,94
1999-2004 160 7,8 0,76

Variació relativa de la població de Santa Maria de 
Corcó. 1978-2004
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Previsió poblacional 2005-2025 
 

A partir de l’evolució poblacional dels darrers anys, s’han projectat quatre escenaris 
poblacionals pel període 2005-2025, tots ells de signe clarament positiu. Aquest creixement 
estarà determinat per una estructura demogràfica compensada, amb factors demogràfics com 
envelliment general de la població, increment de la natalitat durant els propers anys, mortalitat 
estabilitzada i saldo migratori positiu, degut, aquest darrer tant al flux positiu d’immigració 
estrangera com a l’atracció d’immigració residencial provinent de l’entorn immediat degut a la 
millora de les comunicacions viàries d’aquesta zona. 

Aquest darrer component, la migració residencial, és la variable més complexa en el moment 
de projectar quin és el seu pes dins de la projecció poblacional. Les hipòtesis migratòries es 
basen en l’evolució dels moviments migratoris del passat recent i en els plans urbanístics 
previstos per l’Ajuntament pels propers anys. La consecució d’aquesta projecció urbanística, 
però, estarà determinada pel ritme que segueixin els promotors urbanístics. Per tant, el 
creixement del parc d’habitatges incidirà amb molta força en el creixement de la població, 
sobretot en poblacions petites com és el cas de Santa Maria de Corcó. 

Els escenaris poblacionals han estat calculats prenent com a referència les diferents intensitats 
del creixement anual acumulatiu registrades en els darrers anys i amb la condició de que els 
quatre coincideixin en una dinàmica de disminució/ralentització del ritme de creixement a 
mesura que avanci el temps.   

A més, les hipòtesis han tingut en consideració que el POUM proposa un model de creixement 
sostenible basat en la introducció de tipologies plurifamiliars i unifamiliars entre mitgeres en sòl 
residencial dels nuclis de població de Santa Maria i Cantonigròs, de manera que s’urbanitzin 
àrees de primera i segona residència en diferents densitats a l’entorn de nuclis ja existents. 

També s’ha tingut en consideració les previsions de fons de l’evolució de la població que 
assenyala la literatura demogràfica actual per a Catalunya. 

Escenaris de creixement 

• Alt: 3% 

• Tendencial: 2,75% 

• Mitjà: 2,50% 

• Baix: 2,25% 
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Escenari alt 
 

Aquesta primera hipòtesi d’evolució poblacional aplica un ritme de creixement anual del 3% fins 
el 2010, i reducció d’un quart de punt quinquenalment, fet que proposa un augment relatiu del 
82% (+1.715 persones) en el període, per assolir una població de gairebé 3.800 habitants en 
l’horitzó del 2025. 

 

 

Hipòtesi de Creixement alt. TCAA=3%
Creixement Creixement Índex 100 Índex 100

Any Població  Absolut Relatiu (%) 1980 2000
2000 2.088
2005 2.265 177 8,48 119 108
2010 2.626 361 15,93 138 126
2015 3.007 381 14,53 158 144
2020 3.402 395 13,14 179 163
2025 3.803 400 11,77 200 182
2000-2025 1.715 82,12  
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Escenari tendencial 
 

La segona hipòtesi d’evolució poblacional aplica un ritme de creixement anual de l’2,75% fins el 
2010, i reducció d’un quart de punt quinquenalment, fet que dóna un augment relatiu del 73% 
(+1.525 persones) en el període, per assolir una població de 3.600 habitants en l’horitzó del 
2025. 

 

 

Hipòtesi de Creixement tendencial. TCAA=2,75%
Creixement Creixement Índex 100 Índex 100

Any Població  Absolut Relatiu (%) 1980 2000
2000 2.088
2005 2.259 171 8,21 119 108
2010 2.588 328 14,53 136 124
2015 2.928 340 13,14 154 140
2020 3.272 345 11,77 172 157
2025 3.613 341 10,41 190 173
2000-2025 1.525 73,03  

 

 

Santa Maria de Corcó
Evolució 1975-2004 i escenari Tendencial 2005-2025

1.800
2.000
2.200
2.400
2.600
2.800
3.000
3.200
3.400
3.600
3.800
4.000

20
25

20
23

20
21

20
19

20
17

20
15

20
13

20
11

20
09

20
07

20
05

20
03

20
01

19
99

19
97

19
95

19
93

19
91

19
89

19
87

19
85

19
83

19
81

19
79

19
77

19
75

Població

Evolució real
Escenari tendencial

  



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  

Memòria                                                                                                                                                                 12 

Escenari mitjà 
 

La tercera hipòtesi d’evolució poblacional aplica un ritme de creixement anual de l’2,50% fins el 
2010, i reducció d’un quart de punt quinquenalment, fet que dóna un augment relatiu del 70% 
(+1.464 persones) en el període, per assolir una població de més de 3.500 habitants en 
l’horitzó del 2025. 

 

 

Hipòtesi de Creixement mitjà. TCAA=2,50%
Creixement Creixement Índex 100 Índex 100

Any Població  Absolut Relatiu (%) 1980 2000
2000 2.088
2005 2.254 166 7,95 119 108
2010 2.563 309 13,69 135 123
2015 2.864 302 11,77 151 137
2020 3.162 298 10,41 167 151
2025 3.552 389 12,31 187 170
2000-2025 1.464 70,10  
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Escenari baix 
 

La darrera hipòtesi d’evolució poblacional aplica un ritme de creixement anual del 2,25% fins el 
2010, i reducció d’un quart de punt quinquenalment, fet que dóna un augment relatiu del 56% 
(+1.172 persones) en el període, per assolir una població de 3.260 habitants en l’horitzó del 
2025. 

 

 

Hipòtesi de Creixement baix. TCAA=2,25%
Creixement Creixement Índex 100 Índex 100

Any Població  Absolut Relatiu (%) 1980 2000
2000 2.088
2005 2.248 160 7,69 118 108
2010 2.513 265 11,77 132 120
2015 2.775 262 10,41 146 133
2020 3.026 251 9,06 159 145
2025 3.260 234 7,73 172 156
2000-2025 1.172 56,13  
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Conclusió 
 

La població de Santa Maria de Corcó continuarà augmentant durant els propers anys tal i com 
s’exposa en els quatre escenaris exposats. El gruix d’aquest increment serà degut tant al factor 
positiu del saldo vegetatiu com sobretot, a l’increment de l’oferta residencial que es projecta, 
que serà ocupada tant per població jove emancipada com per població provinent d’altres 
municipis. Aquest component de flux migratori anirà acompanyat per la progressiva 
transformació de segones residències a primeres, ja sigui per població jubilada que decideix 
fixar la seva residència habitual en la que fins aleshores era la segona residència, com per 
població en edat activa que fixa la seva primera residència aquí per diferents motius: millor preu 
relatiu de l’habitatge, proximitat al lloc de treball, millora de les comunicacions viàries, millora de 
la percepció de qualitat de vida, etc. 

Així, en l’horitzó del 2025 la població de Santa Maria de Corcó pot oscil·lar en un interval amb 
un màxim de 3.800 i un mínim de 3.200 habitants. Per tant, de cara a prendre una xifra 
orientativa, es proposa com a òptim l’escenari tendencial. 

Cal tenir present, però, que a mesura que ens allunyem de l’any de partida, la incertesa de la 
previsió augmenta degut a la naturalesa canviant dels factors demogràfics, en especial dels 
migratoris. 

 

Creixements de la població 
2005-2025. Resum

Alt 3% Tend. 2,75%
Any Total Total
2000 2.088 2.088
2005 2.265 2.259
2010 2.626 2.588
2015 3.007 2.928
2020 3.402 3.272
2025 3.803 3.613
00-25 1.715 1.525

Mitjà 2,50% Baix 2,25%
Any Total Total
2000 2.088 2.088
2005 2.254 2.248
2010 2.563 2.513
2015 2.864 2.775
2020 3.162 3.026
2025 3.552 3.260
05-25 1.464 1.172
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Annex 1 
Evolució de la població de Santa Maria de Corcó
Evolució real 1975-2004  i projectada 2005-2025
Any Alt Tendencial Mitjà Baix
2025 3.803 3.613 3.552 3.260
2024 3.719 3.542 3.465 3.212
2023 3.637 3.473 3.381 3.164
2022 3.557 3.404 3.298 3.118
2021 3.479 3.338 3.218 3.071
2020 3.402 3.272 3.162 3.026
2019 3.319 3.200 3.100 2.974
2018 3.238 3.130 3.039 2.923
2017 3.159 3.061 2.980 2.873
2016 3.082 2.994 2.921 2.823
2015 3.007 2.928 2.864 2.775
2014 2.927 2.856 2.801 2.720
2013 2.848 2.787 2.740 2.667
2012 2.772 2.719 2.679 2.615
2011 2.698 2.652 2.620 2.563
2010 2.626 2.588 2.563 2.513
2009 2.549 2.518 2.500 2.458
2008 2.475 2.451 2.439 2.404
2007 2.403 2.385 2.380 2.351
2006 2.333 2.322 2.322 2.299
2005 2.265 2.259 2.254 2.248
2004 2.199 2.199 2.199 2.199
2003 2.247 2.247 2.247 2.247
2002 2.139 2.139 2.139 2.139
2001 2.126 2.126 2.126 2.126
2000 2.088 2.088 2.088 2.088
1999 2.039 2.039 2.039 2.039
1998 2.049 2.049 2.049 2.049
1997 2.044 2.044 2.044 2.044
1996 2.038 2.038 2.038 2.038
1995 2.061 2.061 2.061 2.061
1994 2.002 2.002 2.002 2.002
1993 1.993 1.993 1.993 1.993
1992 2.006 2.006 2.006 2.006
1991 1.997 1.997 1.997 1.997
1990 1.984 1.984 1.984 1.984
1989 2.000 2.000 2.000 2.000
1988 1.961 1.961 1.961 1.961
1987 1.973 1.973 1.973 1.973
1986 1.961 1.961 1.961 1.961
1985 1.872 1.872 1.872 1.872
1984 1.883 1.883 1.883 1.883
1983 1.878 1.878 1.878 1.878
1982 1.897 1.897 1.897 1.897
1981 1.895 1.895 1.895 1.895
1980 1.898 1.898 1.898 1.898
1979 1.901 1.901 1.901 1.901
1978 1.866 1.866 1.866 1.866
1977 1.869 1.869 1.869 1.869
1976 1.862 1.862 1.862 1.862
1975 1.852 1.852 1.852 1.852  
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2.4.   REGULACIÓ DELS USOS I DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA. 

 

En aquest Pla es clarifica la localització dels usos que hi poden haver a cadascuna de les 
zones i a cadascun dels tipus de sòl.  

A nivell general hi ha uns usos residencials molt ben determinats al centre de Santa Maria i al 
centre de Cantonigròs i uns altres a l’entorn d’aquests nuclis a manera d’habitatges unifamiliars 
aïllats. Els usos industrials es traslladen tots al polígon industrial a l’entrada del municipi de 
Santa Maria i al sud del terme al costat de la carretera. 

En el casc antic es potencia l’ús residencial vinculat a les característiques tipològiques dels 
actuals edificis. També en plantes baixes es poden crear usos vinculats amb el petit comerç, 
oficines, restauració,.. degut, també, a la tipologia de les edificacions existents. Es recomana 
com es pot veure en l’estudi de mobilitat la peatonalització d’aquest nucli antic deixant tan sols 
uns eixos bàsics de pas rodat.  

En quan a l’eixample, es limiten les activitats que es poden fer en el pla actual, en el sentit de 
millorar la confortabilitat de l’ús d’habitatge. De totes maneres hi ha usos en plantes baixes 
relacionats amb activitats més tranquil·les com oficines, activitats sanitari-assistencials, socio-
culturals i magatzems. 

Hi ha l’eix del carrer de Cabrera fins al nou pont, que degut a les tipologies edificatòries 
proposades es convertirà en una part de la ciutat molt cèntrica i és per això, que les tipologies 
edificatòries permeten en planta baixa uns usos més diversificats. 

Les activitats vinculades a usos industrials es concentren en àrees industrials totalment 
separades del centre i de l’eixample.  

En sòl no urbanitzable, en general hi ha una amplia zona de bosc a la part nord del municipi  i 
al costat de les Gorgues que es manté i es protegeix tal com està actualment protegit en els 
PEIN del Collsacabra i el Savassona, i a on l’únic ús que s’hi admet és el forestal, raó per la 
qual queda prohibida qualsevol transformació del sòl que lesioni el valor específic de la 
vegetació arbòria. 

L’altra gran zona en sòl no urbanitzable és la zona agrícola, on els usos permesos són 
l’agrícola i el ramader preexistent; aquesta zona es considera de protecció ambiental per la 
importància paisatgística de la mateixa. 

Hi ha una nova zona que anomenem zona de bosc de Ribera que conté els sòls rústics poblats 
d'espècies arbòries o arbustives, de matolls i d'herbes situats al costats de rius, rieres, i 
torrents. Els paratges situats en els límits de rius, rieres, i torrents no forestats també estaran 
inclosos dintre d'aquesta zona. 

Per últim en sòl no urbanitzable, hi ha la zona de Protecció natural i paisatgística que 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. Aquesta zona inclou doncs, tant les 
àrees forestals i agrícoles com les hortes i la vegetació de ribera. L’ús és el de forestal o 
agrícola segons el que sigui en el moment de l'aprovació inicial d'aquest. Es permetran però, 
instal·lacions de depuració d'aigües sempre que els projectes siguin respectuosos amb el medi 
ambient. A les masies existents s’hi admet el de l'habitatge. S’admet l’ús ramader només en el 
cas d’usos existents amb anterioritat a la data d’aprovació inicial de la Revisió del Pla General i 
de conformitat amb les seves determinacions.  
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2.5.   INFRASTRUCTURES I SERVEIS 
 

2.5.1.  Objecte 

L’objecte de la present memòria pel que fa a les infraestructures i serveis és la definició dels 
treballs de recopilació de les xarxes de servei bàsiques del municipi de Santa Maria de Corcó, 
amb la finalitat de complir amb el que disposa el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat per 
Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol (en endavant Llei d’Urbanisme). 
 

2.5.2.  Antecedents 

La Llei d’Urbanisme, disposa en el seu article 59.1 b) que formaran part dels Plans d’Ordenació 
Urbanística Municipal“els plànols d’informació i d’ordenació urbanística del territori i, en el cas 
del sòl urbà consolidat, de traçat de les xarxes bàsiques d’abastament d’aigua, de 
subministrament de gas i d’energia elèctrica, de comunicacions, de telecomunicacions i de 
sanejament i les corresponents als altres serveis establerts pel pla”. 

Per tal de complir amb aquest apartat l’enginyer municipal va rebre l’encàrrec per part de 
l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó de fer la recopilació dels serveis municipals. 
 

2.5.3.  Instal·lacions municipals descrites en el treball  

D’acord amb els Serveis Tècnics municipals, les instal·lacions municipals descrites en aquest 
treball són les següents: 
 

- Xarxa d’abastament d’aigua potable en alta dels tres nuclis urbans. 

S’han grafiat els plànols de les xarxes en alta de Santa Maria de Corcó, Cantonigròs i Sant 
Martí Sescorts. S’entén com a xarxa en alta la que partint de la font de subministrament (pou, 
xarxa d’Osona Sud) arriba al dipòsit de distribució. S’inclou també la connexió d’Osona Sud i la 
de Cantonigròs a Santa Maria de Corcó. 
 

- Xarxa d’abastament d’aigua potable en baixa dels tres nuclis urbans. 

S’han grafiat els plànols de les xarxes en baixa de Santa Maria de Corcó, Cantonigròs i Sant 
Martí Sescorts. S’entén com a xarxa en baixa la que parteix dels dipòsits de distribució. S’han 
determinat els diàmetres, el material, el traçat exacte de les canonades, la situació d’elements 
essencials de la xarxa, com vàlvules, hidrants, aixetes, etc., i s’ha ressenyat visualment l’estat 
de les canonades. 
 

- Xarxa de sanejament dels tres nuclis urbans 

S’han grafiat els plànols de les xarxes de sanejament de Santa Maria de Corcó, Cantonigròs i 
Sant Martí Sescorts. S’entén com a xarxa de sanejament la que correspon al clavegueram i la 
separativa de pluvials. S’han determinat els diàmetres, el material, el traçat exacte de les 
canonades, la situació d’elements essencials de la xarxa, com imbornals, etc., i s’ha ressenyat 
visualment l’estat de la xarxa. En aquells casos en que no s’ha pogut determinar exactament el 
traçat, per manca d’antecedents i de pistes sobre el terreny, s’ha grafiat el traçat més lògic en 
discontinu. 
 

- Xarxa elèctrica  

S’han grafiat els plànols de les xarxes elèctriques d’alta tensió de Santa Maria de Corcó, 
Cantonigròs i Sant Martí Sescorts. S’entén com a xarxa d’alta tensió la que correspon a la 
companyia, i està grafiada fins els transformadors.   

No s’ha definit la xarxa de baixa tensió.  
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Línies d’alta tensió al carrer del Pont 

- Xarxa d’enllumenat públic dels tres nuclis urbans 

S’han grafiat els plànols de les xarxes d’enllumenat públic de Santa Maria de Corcó, 
Cantonigròs i Sant Martí Sescorts. S’han determinat els tipus de llum i de suports, el material, el 
traçat exacte del cablejat i les faroles o braços, la situació d’elements essencials de la xarxa, 
com quadres de comandament, etc., i s’ha ressenyat visualment l’estat de la xarxa. En aquells 
casos en que l’estat de la xarxa demana una intervenció s’han grafiat de manera visible. 

 

 
Quadre de comandament d’enllumenat públic de la Urbanització Pedró  

- Xarxa de gas 

No hi ha xarxa pública de gas en cap dels tres nuclis urbans 
 

- Xarxa de telecomunicacions 

No hi ha xarxa de telecomunicacions en cap dels tres nuclis urbans. Únicament hi ha una 
antena de telefonia mòbil al turó de la Guàrdia, al costat dels dipòsits d’aigua potable, i la 
previsió de construir-ne una altra en el mateix emplaçament. 
 

- Xarxa de telefonia  

La xarxa de telefonia no s’ha pogut grafiar atès que la companyia Telefònica no ha volgut 
facilitar cap tipus d’informació de base, imprescindible pel treball, al·legant que és un tema 
estratègic en la situació de lliure competència del sector. Veure a l’annex l’e-mail enviat per la 
companyia. 
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2.5.4.  Metodologia de treball 

Per a realitzar aquest treball s’han de compaginar dos tipus molt diferents de feina; la de 
inventariar i actualitzar els serveis de l’ajuntament, i la de passar tota la informació en format 
digital i S.I.G. 

Tot i que aquí s’estructuren en dos apartats diferents cal dir que per una millor optimització de 
la feina s’han anat alternant. 
 

CARTOGRAFIA, INVENTARI I ACTUALITZACIÓ DELS SERVEIS 
 

RECOPILACIÓ DE LA INFORMACIÓ 
El primer pas consisteix en buscar tota la informació existent que es pot desglossar de la 
següent forma: 
 
- Informació digital. Base topogràfica a escala 1:5.000 facilitada per l’Institut Cartogràfic de 

Catalunya, base topogràfica a escala 1:1.000 i fotos aèries en format TIF facilitades per la 
Diputació de Barcelona. 

 

- Informació pertanyent a les diferents empreses que donen serveis al municipi.  

- Informació existent a l’ajuntament. 

 

Imatges .TIF  

Els principals inconvenients s’han registrat en l’obtenció de la informació a proporcionar per les 
empreses. 

Per a la xarxa elèctrica, Fecsa-Endesa va entregar un plànol de la seva xarxa d’Alta i mitja 
tensió (especificant que només té una validesa de 3 mesos) que posteriorment es va passar a 
format digital. Estabanell i Pahisa va enviar un fitxer digital amb les línies elèctriques, els 
transformadors i els pals transformadors amb la seva numeració (aquesta numeració s’ha 
conservat).  

Per a l’enllumenat, Sece va facilitar els esquemes del nucli de l’Esquirol i els de St. Martí 
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Sescorts que s’han actualitzat tot i mantenint, sempre que s’ha pogut, la seva numeració i 
esquemes bàsics. Gabarró Mantor encara no ha fet arribar la informació sol·licitada, per tant a 
Cantonigròs s’ha fet tot nou aplicant el mateix model i tipus d’esquemes que a la resta del 
municipi. 

Respecte a la informació pertanyent a l’ajuntament de l’Esquirol, aquest disposa d’un ampli 
arxiu on hi hauria d’haver els informes de tots els projectes i actuacions que s’han realitzat en el 
municipi, és aquí on s’ha efectuat una laboriosa recerca dels plans urbanístics, els projectes de 
sanejament, els projectes de pavimentació, etc. 

Tota la informació recopilada s’ha plasmat en les bases topogràfiques, per poder comprovar 
durant el treball de camp si els projectes s’han dut a terme, si les obres realitzades s’ajusten a 
les actuacions projectades o hi ha hagut canvis de traçat durant les execucions de les diferents 
obres. 
 

TREBALL DE CAMP 

Un cop revisada tota la informació existent s’ha començat el treball de camp. S’han utilitzat les 
bases topogràfiques actualitzades del municipi i s’ha revisat in situ la localització i l’estat de les 
instal·lacions. 
 

ENLLUMENAT PÚBLIC 

S’ha fet un inventari de tot l’enllumenat públic, enumerant cada fanal i situant-lo en el mapa 
topogràfic. Igualment es localitzen i s’inventarien els quadres de maniobra i les diferents línies. 
Per cada punt s’han tingut en compte les següents característiques: 

Quadre de maniobra – quadre de maniobra al que pertany. 

Línia – número de línia corresponent al seu quadre. 

Tipus – tipus de fanal (si és ornamental, un bàcul, una columna...) 

Estat del punt - en quin estat es troba el punt de llum 

Estat del fanal - en quin estat es troba el suport 

Estat de la línia - en quin estat es troba el cable de subministrament elèctric 

Tipus de llum – si es tracta de vapor de mercuri, o de sodi, etc. ... 

Descripció – en aquest apartat es defineixen altres característiques del fanal; si es 
tracta d’un braç i està a la façana d’un edifici, en un pal de fusta, un de metàl·lic o un de 
ciment, si es tracta d’un fanal que provoca contaminació lumínica o és per a il·luminar 
algun monument, etc. . 

  Punt de llum del carrer Cabrera 
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Tot això es contrasta amb la informació facilitada per les companyies encarregades de 
l’enllumenat. 
 

SANEJAMENT 
La xarxa de clavegueres del municipi s’ha cartografiat sencera, tant les canonades com els 
imbornals i els pous de registre, i s’han aixecat totes les tapes dels pous per comprovar el 
material i el diàmetre de les canonades i si estan en funcionament o no. 
 

També s’han situat en el topogràfic les estacions depuradores de Cantonigròs i la depuradora 
de l’Esquirol. El nucli urbà de St. Martí Sescorts aboca directament a la riera de St. Martí (cap al 
Sot de l’Esquenera), i la urbanització del Pedró tampoc té xarxa de clavegueram, per tant totes 
les aigües residuals d’aquesta zona van directament al bosc. Durant el treball de camp s’han 
detectat varis punts d’abocament que s’han cartografiat, però no hi són tots, ja que només 
s’han detectat els que estaven en funcionament el mes de juliol, durant el període de màxima 
ocupació. Aquests punts d’abocament incontrolat s’han representat en el plànol amb unes 
fletxes de color morat. 

 

Moltes vegades les canonades no són visibles, per això s’ha demanat informació directament 
als veïns de la zona, al personal de la brigada i a alguns constructors del poble. D’aquestes 
entrevistes es pot destacar que: 
 
- La canonada de les cases del carrer Major entre els números 104 i 122, que va per darrera 

els patis està molt malmesa i ocasiona molts problemes. 

- L’antiga canonada que passa per sota la vorera del carrer major entre els números 31 i 49 
recull puntualment aigües residuals de forma incorrecte. Aquesta canonada es manté 
únicament per a la recollida de pluvials ja que està en molt mal estat, per a les residuals hi 
ha una claveguera amb traçat per la part posterior de les cases. 

- Als vestuaris del camp de futbol hi ha una canonada amb bomba per enllaçar amb la xarxa 
municipal de clavegueres, en cas que la bomba no funcioni va a una fosa lliure. 

- La residència Cantonigròs disposa d’una fosa i després ho bombeja per enllaçar amb la 
xarxa municipal de clavegueres, s’ha aplicat aquesta solució perquè no hi ha prou 
pendent.  

- Hi ha una emissió important d’aigües residuals corresponent a les cases del Passeig del 
Pedró núms. 67 i 69. 

 

 

Instal·lacions del camp de futbol de Cantonigròs 
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AIGUA POTABLE 

La informació existent de la xarxa d’aigua potable ha servit de base per a aquest tema que s’ha 
actualitzat comprovant la situació de les aixetes, els hidrants, i les boques de reg en els tres 
nuclis urbans del municipi.  

El cap de la brigada ha informat de totes les modificacions realitzades fins el mes d’octubre i el 
tipus i diàmetre de les noves canonades. També ha informat de les conduccions en mal estat i 
de les aixetes que s’haurien de canviar. En els plànols 2.1. i 2.2. s’han representat en 
discontinu les canonades a substituir, que són totes les de plom i les de fibrociment de 50 i 80 
mm de diàmetre. També s’haurien de canviar totes les aixetes del dipòsit  de distribució de 
l’escorxador. 

Per a la xarxa d’aigua potable del nucli de St. Martí Sescorts i la zona de La Teuleria, Josep 
Font, responsable de l’abastament d’aigua d’aquest sector, va col·laborar de forma directa  en 
la realització del mapa facilitant totes les dades referents a la xarxa d’abastament ja que no es 
va trobar cap projecte que informi de l’estat actual de la xarxa d’aigua. Durant el transcurs 
d’aquest treball algunes de les deficiències d’aquesta xarxa ja han estat reparades en el marc 
de la construcció de la canonada d’Osona Sud per substituir alguns dels conductes en mal 
estat com els del camp de futbol de l’Esporting, o les connexions amb les cases de la Teuleria o 
la fàbrica Patel. 

 

 

Dipòsit d’aigua potable de la Parra 

 

TRACTAMENT INFORMÀTIC 

GEORREFERENCIACIÓ DE LES BASES EXISTENTS 

Com s’ha explicat en el segon punt, tant la Diputació de Barcelona com l’Institut Cartogràfic de 
Catalunya van facilitar les bases topogràfiques del municipi, aquestes bases però no estaven 
situades en les seves coordenades UTM ni l’escala era la corresponent. Això és normal ja que 
per a una millor resolució del programa de dibuix per a generar el mapes paper es disminueix 
l’escala a conveniència. Per tant el primer que s’ha fet amb totes les bases topogràfiques ha 
estat georreferenciar-les, això vol dir escalar totes les entitats i desplaçar-les segons els eixos 
de coordenades X i Y (latitud i longitud) per tal d’obtenir les coordenades UTM reals de cada 
punt per qualsevol desplaçament del cursor dins el mapa digital. Aquest pas és molt important 
ja que és la base per a poder digitalitzar correctament tota la informació i permet l’exportació a 
qualsevol tipus de SIG o d’altres programes de tractament gràfic. 

La base topogràfica a escala 1:1000 formada per 27 mapes, un cop georeferenciats, s’han 
ajuntat fent coincidir les corbes de nivell, els camins, els rius, etc. amb les característiques de 
les entitats que els representen per tal d’eliminar les possibles discontinuïtats existents entre els 
diferents mapes parcials. Un cop identificades i homogeneïtzades totes les entitats, s’han 



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  

Memòria                                                                                                                                                                 23 

diferenciat 5 grups bàsics de capes dins del mapa topogràfic: 
 

Altimetria (1) 
- 1 Coordenades 
- 1 Corba de nivell 
- 1 Corba de nivell mestra 
- 1 Cota  
- 1 Cota Corba de nivell 
- 1 Cota punt 

 

Vies  de comunicació (4) 

- 4 Camí 
- 4 Carrer eix 
- 4 Carrer passatge 
- 4 Carretera marge 

 

Hidrologia (2) 

- 2 Canal 
- 2 Canal direcció 
- 2 Marges  
- 2 Pont 
- 2 Riu 
- 2 Riu marge 
- 2 Torrent 

 

Infrastructures (5)  

- 5 Dipòsit 
- 5 Imbornal 
- 5 Esports 
- 5 Fanal  
- 5 Font 
- 5 Línies elèctriques 
- 5 Pal 
- 5 Piscina o bassa 
- 5 Pou 
- 5 Torre metàl·lica 

Nucli Urbà (3) 

- 3 Carrer nom 
- 3 Carrer número de portal 
- 3 Cobert  
- 3 Dibuix parc 
- 3 Edifici 
- 3 Edifici contr. 
- 3 Hivernacle 
- 3 Marge camp 
- 3 Mur 
- 3 Mur parcel·la 
- 3 Mur vegetal 
- 3 Parcel·la 
- 3 Paret 
- 3 Tancat 
- 3 Tancat menor 
- 3 Text 
- 3 Vorera 
- 3 Zona boscosa 
- 3 Zona verda 

              - 3 Zona verda. Arbre 
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Base topogràfica modificada 

 

Aquesta divisió permet activar i desactivar d’una manera ràpida les capes de la base 
topogràfica seleccionades per a un tema determinat. També s’utilitzarà aquesta classificació 
per a introduir la base topogràfica al SIG. 

La base topogràfica a escala 1:5000 estava formada només per 8 mapes parcials ja 
georreferenciats que s’han ajuntat fent coincidir les corbes de nivell, els camins, els rius, etc. ... 
amb les característiques de les entitats que els representen per tal d’eliminar les possibles 
discontinuïtats existents entre els diferents mapes parcials.  

Cal destacar que la base topogràfica 1:1000 només hi és per als nuclis urbans, en canvi la base 
completa per a tot el municipi és la de l’escala 1:5000. És per això que els plànols de la xarxa 
elèctrica i els d’aigua d’alta s’han imprès i digitalitzat amb aquesta base. Per als altres temes 
s’ha utilitzat la base 1:1.000. 
 

DIGITALITZACIÓ DE LA INFORMACIÓ 

La digitalització s’ha dut a terme amb el programa AutoCAD2002. Un cop corregits tots els 
temes s’han generat els plànols annexos a aquest informe que són la base principal d’aquest 
treball. 

El tractament de la informació s’ha dividit en 4 temes (Aigua, Electricitat, Enllumenat i 
Sanejament) 
 

El 1r. tema és el de la xarxa d’aigua potable. Comprèn tant la xarxa d’alta com la de baixa per 
tenir tota la xarxa en un sol tema. De totes maneres aquestes dues xarxes s’han diferenciat 
alhora de digitalitzar-les utilitzant capes específiques per a cada tipus de xarxa, això ens ha 
permès poder generar diferents plànols a partir d’un sol tema. 

Plànol Núm. 1 - és per la xarxa d’alta d’aigua i s’ha pintat a  escala 1:10.000 ja que inclou tota 
l’àrea municipal. 

Plànol Núm. 2 – Hi estan representats els tres nuclis urbans del municipi amb la seva xarxa 
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d’aigua i les connexions amb la xarxa d’aigua d’alta.  

Plànol Núm. 2.1 – S’han representat a escala 1:2.000 els nuclis urbans de Cantonigròs i St. 
Martí Sescorts amb la seva xarxa d’aigua municipal.  

Plànol Núm. 2.2 – És només pel nucli de l’Esquirol amb la seva xarxa d’aigua. L’escala és 
1:2000.  
 

El 2n. tema és la xarxa d’alta i mitja tensió, en aquest plànol s’ha integrat la informació facilitada 
per les dues companyies, afegint en el fitxer d’Estabanell i Pahisa unes altres capes 
corresponents a les línies de Fecsa-Endesa i els seus transformadors. Aquest tema es 
correspon amb el plànol Núm. 3 i s’ha representat a escala 1:10.000 amb la base topogràfica 
de tot el municipi. 
 

El 3r. tema és l’enllumenat. S’ha digitalitzat cada punt damunt de la base 1:1000 i s’ha extret 
per cada un d’ells les coordenades UTM (x-latitud, y-longitud). A partir d’aquí s’ha generat una 
base de dades Fanals.mdb amb una taula estructurada en els següents camps: 

Codi de camp – codi que s’ha donat en la fase de camp 
Codi del punt – aquest codi és únic per a cada fanal i indica el quadre de maniobra al 
que pertany i la línia.  
Quadre de maniobra – quadre de maniobra al que pertany. 
Línia – número de línia corresponent al seu quadre. 
Tipus – tipus de fanal (si és ornamental, un bàcul, una columna...) 
Estat del punt - en quin estat es troba el punt de llum 
Estat del fanal - en quin estat es troba el suport 
Estat de la línia - en quin estat es troba el cable de subministrament elèctric 
Tipus de llum – si es tracta de vapor de mercuri, o de sodi, etc. ... 
Descripció – en aquest apartat es defineixen altres característiques del fanal; i es 
tracta d’un braç i està a la façana d’un edifici, en un pal de fusta, un de metàl·lic o un de 
ciment. Si es tracta d’un fanal que provoca contaminació lumínica o és per a il·luminar 
algun monument, etc. 
Foto – nom del fitxer tipus GIF de la foto del punt. 
UtmX – coordenada  
UtmY – coordenada 

c_punt c_camp quadre línia tipus estat_punt estat_farola estat_linia descripció_f 

A A A 2L 
quadre de 
maniobra - - - - 

A101 101 A L1 braç ornamental be be be façana  
A102 102 A L1 braç ornamental be be be façana  
A103 103 A L1 braç ornamental be be be façana  
A104 104 A L1 braç ornamental be be be façana  
A105 105 A L1 columna be be be columna 
A106 106 A L1 columna be be be columna 
A107 107 A L1 columna be be be columna 
A108 108 A L1 braç ornamental be be be façana  
A109 109 A L1 braç ornamental be be be façana  
A110 110 A L1 braç ornamental be be be façana  
A111 111 A L1 braç ornamental be be be façana  
A112 112 A L1 braç ornamental be be be façana  
A113 113 A L1 braç ornamental be be be façana  
A114 114 A L1 braç ornamental be be be façana  
tipus de llum foto utmx utmy futur_Ac 
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- C:\gisesq\fotos\ 448136.9 4654209  
vapor de mercuri C:\gisesq\fotos\ 448136.8 4654217 Nou quadre de comandament a Quatre Camins.
vapor de mercuri C:\gisesq\fotos\ 448144.2 4654233 Nou quadre de comandament a Quatre Camins.
vapor de mercuri C:\gisesq\fotos\ 448141.5 4654249 Nou quadre de comandament a Quatre Camins.
vapor de mercuri C:\gisesq\fotos\ 448136.3 4654261 Nou quadre de comandament a Quatre Camins.
vapor de mercuri C:\gisesq\fotos\ 448094.9 4654200 Nou quadre de comandament a Quatre Camins.
vapor de mercuri C:\gisesq\fotos\ 448089 4654225 Nou quadre de comandament a Quatre Camins.
vapor de mercuri C:\gisesq\fotos\ 448068 4654214 Nou quadre de comandament a Quatre Camins.
vapor de mercuri C:\gisesq\fotos\ 448121.6 4654209 Nou quadre de comandament a Quatre Camins.
vapor de mercuri C:\gisesq\fotos\ 448134.5 4654208 Nou quadre de comandament a Quatre Camins.
vapor de mercuri C:\gisesq\fotos\ 448183.7 4654164  
vapor de mercuri C:\gisesq\fotos\ 448207 4654146  
vapor de mercuri C:\gisesq\fotos\ 448234.8 4654126  
vapor de mercuri C:\gisesq\fotos\ 448266.7 4654102  
vapor de mercuri C:\gisesq\fotos\ 448302 4654078  

 

En el plànol Núm. 4 es representa el codi del punt ja que indica amb la lletra inicial el quadre de 
maniobra que pertany, amb el número de les centenes el número de línia d’aquest quadre, i 
amb les desenes i unitats el número del fanal; per exemple, el codi D224 correspon al quadre 
de maniobra D, a la línia núm. 2 i és el fanal 24. A més el tipus de símbol associat al codi fa 
referència al tipus de llum i fanal i el seu color (verd és correcte, groc regular i vermell en mal 
estat) l’estat de cada fanal.  

En un sol plànol a escala 1:3.000s’han individualitzat els tres nuclis urbans. 

L’últim tema és el de sanejament. La digitalització de totes les canonades s’ha fet directament 
damunt dels plànols 1:1.000.  
 

CREACIÓ DEL  S.I.G.    

 Un SIG és un programa d’ordinador o una aplicació dissenyada per manejar mapes. Per 
aquest projecte, el SIG que s’ha fet servir és ArcView. Normalment un projecte SIG es 
desenvolupa en un sol projecte ArcView que és el document per excel·lència, es tracta d’un 
arxiu amb extensió .apr. En aquest arxiu és on es troben totes les referències als temes i la 
seva ubicació. Dins de cada projecte hi ha multitud de documents que s’agrupen en cinc 
classes principals: 

-Views (vistes): és el subdocument on es visualitzen, creen, editen i manegen els temes. 

- Tables (taula): és el subdocument on es visualitzen, creen, editen i manegen les bases de 
dades associades a cada mapa. 

- Charts (gràfics): és el subdocument on es visualitzen, creen, editen i manegen les gràfiques a 
partir de les taules. 

- Layouts (mapes): és el subdocument on manegen els mapes per imprimir-los. 

- Scrips (macros): és el subdocument per manejar el codi de programació.  

- ·DScene(vista 3D) és el subdocument per realitzar imatges tridimensionals. 
 

En el projecte EsqGis.apr només s’utilitzaran les vistes i les taules. 

El projecte consta de quatre vistes amb els quatre temes bàsics. Totes les vistes tenen en 
comú les fotos aèries en format (TIF), la base topogràfica a escala 1:1.000 dividida en els 5 
grups indicats en l’apartat 2.2.1 i 8 temes corresponents al topogràfic 1:5.000. Aquests temes 
no s’han ajuntat per evitar arxius massa grans i que s’alenteixi, per tant, el procés de 
visualització. A tots aquests temes comuns que formen part de les referències geogràfiques no 
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se’ls associa cap taula (base de dades) ja que s’utilitzen com a elements de referència. 

Cada vista d’aquestes a més tindrà un o varis temes (unitat bàsica d’informació que es coneix 
com a capa d’informació d’un mapa), es a dir un conjunt de punts, línies o polígons que es 
coneixen com a entitats i a cada entitat li correspon un registre on cada camp descriu un 
aspecte de l’entitat. Per tant, els temes només poden ser de punts, de línies o polígons. 
 

Nom i descripció de les vistes: 

Xarxa d’aigua potable de Santa Maria de Corcó. Aquesta consta de dos temes; un de línies 
on es representen totes les canonades de la xarxa de distribució d’aigua; i un altre de punts on 
es situen les fonts, pous, dipòsits, aixetes, hidrant.... Cadascun dels temes té una base de 
dades associada. 

Xarxa de les línies elèctriques que passen per Santa Maria de Corcó. Aquesta consta d’un 
tema de línies on es representen el traçat de les línies elèctriques, i un de punts per als 
transformadors i els pals transformadors. Cadascun dels temes té una base de dades 
associada amb les característiques de cada registre. 

Enllumenat de Santa Maria de Corcó. Aquesta vista només té un tema de punts al que se li 
ha associat la base de dades fanals.mdb ja explicada en l’apartat 2.2.1. Això permet fer 
consultes segons els diferents camps de la base de dades i veure-les representades 
gràficament. 

Xarxa de sanejament de Santa Maria de Corcó. Els dos temes principals d’aquesta vista són 
el de la xarxa de clavegueram, que es tracta d’un tema de línies, i un tema de punts que conté 
la informació referent als pous de registre, imbornals, estacions depuradores, cambres 
d’elevació i punts d’abocament incontrolats. 

 

RESULTATS 

Els resultats de les actuacions definides es poden veure en els plànols que s’annexen. 

Tant els plànols com la informació en GIS s’han fet amb un software compatible amb el que 
disposa l’Ajuntament i en obert, és a dir que es podrà modificar i actualitzar sempre que sigui 
necessari. 

A partir de la informació ressenyada es poden dur a terme altres treballs de necessitat del 
municipi, com ara els Plans de millora de les xarxes d’aigua potable i l’actualització del Pla 
d’Adequació de l’enllumenat públic. 

 

CAPACITAT DE LES INSTAL·LACIONS PEL CREIXEMENT FUTUR 
 
- Xarxa d’abastament d’aigua potable en alta. 

Fins l’actualitat, el problema de la manca d’aigua a l’estiu havia condicionat seriosament el 
desenvolupament del municipi, sobretot dels nuclis de l’Esquirol i de Sant Martí Sescorts, en 
situació deficitària en quan a cabals. En canvi Cantonigròs té un cert excedent que li permet 
subministrar al nucli de l’Esquirol durant tot l’any.  

A partir de finals d’aquest any 2004, el nou subministrament en alta provinent d’Osona Sud 
podrà paliar definitivament aquesta situació. La dotació total prevista ( 1.385 m3/dia) més que 
duplica les necessitats actuals, sense tenir en compte l’abastament actual, pel que no es 
preveu cap tipus de limitació en aquest sentit, disposant d’un marge de seguretat important, 
tant al nucli de l’Esquirol com a Sant Martí Sescorts. A més, la qualitat de l’aigua queda 
assegurada, no afectada per contaminacions dels pous per nitrats. 

Quan l’abastament estigui en servei, Cantonigròs podrà deixar de subministrar aigua a 
l’Esquirol de manera regular, amb la qual cosa tindrà un major marge de seguretat. L’aqüífer de 
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Cantonigròs potencialment pot ser afectat de contaminació per nitrats; caldrà establir una certa 
alerta per les aplicacions de purins i fertilitzants a la zona d’influència dels pous. 

  
- Xarxa d’abastament d’aigua potable en baixa 

Actualment la xarxa d’aigua potable en baixa pot donar servei pel desenvolupament futur, però 
no en la quantitat i qualitat desitjables. 

El desenvolupament de les tres xarxes (L’Esquirol, Cantonigròs i Sant Martí Sescorts) s’ha anat 
fent en el temps segons les necessitats del moment, sense tenir en compte les necessitats des 
d’un punt de vista global. L’aplicació de noves normatives, sobretot els requeriments de cabal i 
pressió pels hidrants que marca el Decret 241/1994, de 26 de juliol, sobre condicionants 
urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis, defineix el dimensionament futur a que 
han d’arribar les xarxes i que ara no compleixen. La situació òptima s’haurà d’assolir de manera 
paulatina, atès que no es pot pretendre, i així ho admet les instruccions tècniques actuals, 
canviar tres xarxes existents en un termini curt. 

A Sant Martí Sescorts, la nova xarxa en baixa construïda en paral·lel a la canonada en alta 
procedent d’Osona Sud pot satisfer en quantitat i qualitat  el desenvolupament industrial de la 
zona de les Gorgues, Patel, el polígon del Sot de l’Abella i la planta de purins. Al mateix temps 
constitueix una aportació suplementària a l’abastament de Sant Martí, on només cal 
dimensionar de nou la sortida del dipòsit en direcció al nucli urbà fins la plaça. 

A L’Esquirol cal renovar especialment alguns trams de la xarxa amb canonades defectuoses 
(de plom o fibrociment), situades al carrer Major i tot el Passeig les Gorgues, i les connexions 
de sortida del dipòsit de l’escorxador, que no permeten marge de maniobra de manipulació en 
cas d’avaria. Amb aquestes actuacions es podria by-passar, si calgués, l’esmentat dipòsit i 
augmentar en almenys un parell d’atmosferes la pressió de la xarxa, cosa que ara no és 
possible per causa de les canonades existents en mal estat i que podrien rebentar. Altres 
actuacions de millora és el redimensionament a l’alça dels ramals de sortida del dipòsit de 
l’escorxador i de les artèries principals del nucli per garantir majors cabals i pressions, 
l’anellament de diferents sectors per garantir subministraments alternatius en cas d’avaria i la 
generalització d’una xarxa d’hidrants, especialment en zones properes a la forest, com la 
urbanització del Padró.  

A Cantonigròs cal redimensionar a l’alça el ramal de sortida del dipòsit del Rajolí i les artèries 
principals del nucli per garantir majors cabals i pressions, l’anellament de diferents sectors, com 
ara l’obra prevista al carrer Cabrera, per garantir subministraments alternatius en cas d’avaria i 
la generalització d’una xarxa d’hidrants, especialment en zones properes a la forest.  

Les actuacions de millora de xarxa d’aigua potable estan fortament condicionades pel cost que 
suposa l’obertura de rasa en la roca de les característiques del municipi; això fa que calgui 
pensar bé cada actuació i afegir, en la mesura del possible, les instal·lacions addicionals que es 
pugui (enllumenat, baixa tensió, telefonia), el que per una banda endarrereix i encareix 
l’actuació però per l’altra l’optimitza des del punt de vista global d’instal·lacions i cost econòmic. 

De la xarxa en baixa queda pendent el subministrament a les moltes masies del municipi. Atès 
el llarg kilometratge de la xarxa es pot preveure com a una actuació molt llarga en temps i 
costosa, però és una mancança actual, atès que fins ara només hi ha connectat, en zona 
rústica, la zona de la Bertrana i la Guàrdia des de L’Esquirol i les Ententes des de Cantonigròs, 
depenent tota la resta, especialment les masies de Sant Martí Sescorts, de recursos propis. 
 

- Xarxa de sanejament 

La xarxa de sanejament garanteix actualment l’evacuació de les aigües residuals, però 
garanteix la seva depuració només a gran part del nucli de L’Esquirol. 

A Sant Martí Sescorts la xarxa d’evacuació és suficient per les necessitats del nucli urbà. 
Queda pendent la ubicació de la depuradora, prevista inicialment en els plans de l’Agència  
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Catalana de l’Aigua (ACA) pel període 2006-2016. No hi ha separació de pluvials, però atesa la 
seva reduïda superfície no cal tenir-ho en compte. 

A l’Esquirol la xarxa d’evacuació també és suficient, excepte a la urbanització Padró, on cal 
reconsiderar-la de nou i en conjunt amb la construcció d’una xarxa en baixa i una d’alta amb 
almenys dos bombaments intermitjos i conduir-la cap a l’EDAR existent. Cal resituar el 
bombament de les piscines, per donar cobertura a més sectors del nucli, com la zona del Puig, i 
dimensionar una nova xarxa separativa de recollida d’aigües pluvials, ja començada al carrer 
Nou, per descarregar l’EDAR d’aportacions d’aigües blanques.  

La capacitat de l’actual EDAR permet un creixement moderat i no actua per ara com a factor 
limitant, si bé li calen inversions de millora en el tractament de fangs, ja previstes per l’ACA.  

A Cantonigròs la xarxa d’evacuació funciona i és suficient, havent-se d’ampliar progressivament 
amb el desenvolupament de les Unitats d’actuació previstes. Actualment el nucli disposa de 
tres vessants diferenciades, cadascuna amb un sistema de tractament tipus fosa sèptica + filtre 
percolador que no aconsegueix una qualitat d’abocament desitjable. En els plans de l’ACA hi 
ha prevista la construcció d’una nova EDAR amb capacitat suficient, on arribarien les tres 
vessants, amb els bombaments intermitjos necessaris. Cal desenvolupar una xarxa separativa 
de pluvials. 

No és plantejable cap actuació de sanejament de la població dispersa per dificultats tècniques i 
econòmiques. En tot cas, els habitatges i masies disseminats han de disposar d’un sistema 
propi d’evacuació i tractament de les aigües residuals. 

Les actuacions industrials previstes a Sant Martí Sescorts, el polígon de les Gorgues i el del Sot 
de l’Abella, hauran de disposar de sistemes propis, pel conjunt de les indústries del polígon, pel 
tractament de les aigües residuals. També hauran de preveure xarxes separatives per les 
aigües pluvials.  
 

- Xarxa elèctrica en alta tensió 

El subministrament prové tant de la companyia Estebanell i Pahisa com de FECSA-Endesa i 
ambdues companyies estan intercomunicades a la central existent a l’entrada del nucli de 
l’Esquirol. Malgrat que el ramal de línia en alta actual, que abasteix tot el Collsacabra, amb 
Rupit-Pruit i Tavertet inclosos, constitueix un cul-de-sac en el mapa de FECSA, aquesta 
companyia preveu, en les inversions per l’any 2005, un enllaç a la xarxa provinent de la 
Garrotxa, pel que es garantirà el subministrament per una banda o altra en cas de qualsevol 
avaria, fet que millorarà la situació actual, amb moltes situacions de manca de subministrament. 
 

- Xarxa d’enllumenat públic del tres nuclis 

La xarxa d’enllumenat públic dels tres nuclis es va arreglant d’acord amb el Pla d’Adequació 
d’enllumenat públic aprovat per l’Ajuntament l’any 1998. Aquesta adequació es fa amb criteris 
d’adaptació a les normatives actuals, d’aplicació d’aspectes d’eficiència energètica i, 
darrerament, de reducció de la contaminació lumínica. Actualment resta pendent, com a 
actuacions més importants, la millora del Passeig les Gorgues i de la Urbanització Padró en el 
nucli de l’Esquirol, la millora de part del nucli de Sant Martí Sescorts, i de la zona de la 
Carretera d’Olot, Sant Roc i Cabrera del nucli de Cantonigròs, amb els quadres adjunts. A part, 
hi ha un nombre important de petites actuacions de millora puntual de punts de llum per 
contaminació lumínica o manca d’algun component.  

No constitueix un factor limitant, i la situació dels quadres de comandament permet la seva 
ampliació.  
 

- Xarxa de gas 

Es preveu l’arribada d’una nova canalització de gas provinent de Roda de Ter. De moment hi 
ha un projecte presentat, sense cap més notícia. Es pot aventurar que arribi en un termini mitjà 
de temps al nou sector industrial de Sant Martí Sescorts, articulat al voltant de Patel i la planta 
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de purins, però no que segueixi més enllà, tot i que està previst, atès que els costos de 
l’excavació en roca representen una incògnita rellevant pel que fa al cost de l’obra. 
 

- Xarxa de telecomunicacions 

A part de la instal·lació de dues antenes de telefonia mòbil al turó de la Guàrdia, al costat dels 
dipòsits d’aigua potable, es desconeix que hi hagi cap més previsió.  
 
 

2.5.5.  Conclusions 

Amb la informació que es detalla es considera que es compleix amb els requeriments de 
l’article 59.1 b) de la Llei d’Urbanisme. 
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3. MEMÒRIA D’ORDENACIÓ 

 

3.1.   JUSTIFICACIÓ I OPORTUNITAT DE LA REVISIÓ 

 
El terme municipal de Sta. Maria de Corcó amb els seus nuclis de població es regeix 
actualment per les Normes Subsidiàries aprovades definitivament el 24 de juliol de 1.986. En el 
marc d’aquesta normativa, la revisió serà procedent, entre altres, sempre que concorrin les 
circumstàncies que el propi planejament hagi assenyalat a aquests efectes.  
 
L’article 4 de les esmentades Normes diu : 
 

1. La modificació de qualsevol dels elements d’aquestes Normes Subsidiàries es 
regirà pel que disposen els articles 49 i 50 de la Llei del Sòl i els articles 161 i 162 
del Reglament, i les altres lleis que són d’aplicació. 

2. No es consideren modificacions aquelles variacions que impliquin una alteració 
substancial de les previsions de les Normes Subsidiàries que hauran de tramitar-se 
com a revisió. D’acord amb les consultes fetes amb els tècnics municipals i els 
tècnics de la Direcció General d’Urbanisme de la Generalitat, es valora que hi ha 
elements suficients i de prou entitat com per iniciar la revisió de les NNSS. En 
l’apartat següent d’aquest document ens disposem a descriure aquests elements. 

 
L’Ajuntament de Santa Maria de Corcó, va sol·licitar la Revisió de les Normes Subsidiàries de 
Planejament del municipi, i previs informes favorables adoptats en els acords de la Comissió 
d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 23 de maig de 2001, i de la Comissió d’Urbanisme de 
Catalunya, en sessió de 28 de maig de 2001, el Conseller de Política Territorial i Obres 
Públiques de la Generalitat de Catalunya, mitjançant resolució adoptada en data 25 de Juny de 
2001, va resoldre acordar la Revisió anticipada de les Normes Subsidiàries de Santa Maria de 
Corcó, proposada per l’Ajuntament. 
 
L’article 73.3 del Decret Legislatiu 1/1990 de 12 de juliol, pel qual s’aprovà la refosa dels textos 
legals vigents a Catalunya en matèria urbanística, aplicable en aquell moment per raons 
cronològiques, disposava que la revisió d’un planejament general s’havia de fer mitjançant la 
formulació, la tramitació i l’aprovació d’un Pla General o unes Normes Subsidiàries de 
Planejament, segons la figura oportuna per les condicions urbanístiques de l’àmbit territorial. 
 
Amb el seguit de criteris i solucions de planejament exposades al públic, i que varen ser objecte 
de consideració per resoldre acordar la Revisió anticipada de les Normes Subsidiàries de 
Planejament, l’equip tècnic redactor va iniciar els treballs per la confecció d’un instrument 
d’ordenació per la seva aprovació inicial. 
 
L’aprovació i promulgació de la Llei 2/2002, de 26 de març, d’Urbanisme, en virtut del què 
disposa la seva Disposició Transitòria Segona, ha comportat que la Revisió s’efectuï per mitjà 
de la Redacció d’un Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), havent-se confeccionat 
aquest instrument per la seva aprovació inicial d’acord amb els objectius i criteris exposats al 
públic, i ja adaptat als continguts de la nova Llei d’Urbanisme, com d’altra banda, era preceptiu 
en virtut de la Disposició Transitòria abans dita. 
 
La nova formulació de text refós i la seva exposició pública ha obligat a adequar el document a 
la Llei 10/2004, de 24 de desembre, i en definitiva al Text Refós de la Llei d’Urbanisme, que ha 
refòs aquesta Llei amb la Llei 2/2002. 
Ateses les característiques urbanes i demogràfiques i les expectatives de desenvolupament 
que presenta Santa Maria de Corcó, la figura que es considera oportuna, és el POUM, Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal en compliment de la nova Llei d’Urbanisme. 
 
La documentació que segueix configura el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de 
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Santa Maria de Corcó, redactada a partir dels treballs d’informació prèvia i dels resultats de les 
diagnosis sectorials i a partir de la definició de les directrius estratègiques i dels objectius del 
planejament elaborats durant els anys 1998 – 2002. 
Aquests treballs, recollits en els volums que configuren els Estudis Previs per a la Revisió de 
les Normes Subsidiàries de Santa Maria de Corcó i en l’Avanç de Pla, formen part, de la 
present revisió. Els Criteris i els Objectius varen estar objecte d’exposició al públic; com a 
resultat del procés de la informació pública s’han efectuat alguns reajustaments en la 
documentació que configura el present Pla.  
 
El present POUM està format per la memòria, on es justifica el procés de la seva redacció i on 
es posa de manifest el model adoptat, detallant les seves característiques, pels plànols 
d’informació i d’ordenació on, a les diferents escales requerides, s’exposen gràficament els 
estudis i les propostes del planejament, per la normativa urbanística que regula el règim jurídic 
del sòl, els aprofitaments urbanístics dels diferents sectors i àmbits, les condicions d’ordenació 
de les diferents zones, ... pel catàleg de béns a protegir, per l’agenda  i l’avaluació econòmica 
que avalua els costos de les previsions del Pla i el seu finançament i per informe ambiental 
que, en aquest cas i per les actuacions al costat d’un espai del PEIN, és la documentació 
ambiental requerida.  
 
Les vigents NNSS de Santa Maria de Corcó varen ser aprovades definitivament per la 
Comissió d’Urbanisme de Barcelona en data 24 de juliol de 1986. 
 
El present POUM, revisió de les NNSS, parteix de les determinacions del planejament vigent 
incorporant-hi nous objectius i amb la voluntat de corregir-ne aquells aspectes que puguin 
haver quedat desfasats o que s’hagin demostrat poc adequats per donar resposta a les 
necessitats del municipi. 
Per altre part, durant el termini de vigència de les NNSS han aparegut diferents factors, no 
previstos i no previsibles en el moment de la seva elaboració, que obliguen a un reajustament i 
adaptació de l’instrument urbanístic per adaptar-lo a aquesta realitat canviant. 
 
Així mateix cal posar al dia, en relació al marc legal i en relació a les noves necessitats, els 
diferents aspectes de la normativa urbanística i de les ordenances, tant pel que fa als aspectes 
més directament relacionats amb l’ordenació com amb les regulacions d’usos i a temes medi 
ambientals. 
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3.2.   DIAGNOSI DE LA PROBLEMÀTICA URBANÍSTICA. 

 

Anàlisi de la problemàtica urbanística de Santa Maria de Corcó: 

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 de el 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. 
- 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, prop del nucli urbà, és insuficient. 

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

7. 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. 
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3.3.   MODEL ESCOLLIT: CRITERIS, OBJECTIUS I DESCRIPCIÓ DE LA 
PROPOSTA 

 

Desprès de l'aprovació definitiva de les Normes Subsidiàries el 24 de juliol de 1.986, el municipi 
va tenir l'instrument per a poder desenvolupar i ordenar les diverses formes de creixement. 
Hem vist però, que la població ha crescut d'una manera desordenada i inconnexa entre les 
àrees del barri vell i les àrees de xalets; la vialitat passa tota pels carrers estrets del barri vell 
sense tenir gaires opcions més; l'arraval està desvinculat del centre i la normativa edificatòria 
crea contradiccions entre les tipologies a construir dins un mateix vial; per tant, la base del 
model urbanístic a seguir 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. 

 

Els criteris i objectius d’aquest document son els següents: 

1. Estructura general i orgànica del territori. 

El sistema viari. 
- La carretera de Vic a Olot és l’eix vertebrador d’aquest municipi. 
- Es preveu un pont d’accés directe al nucli de Sta. Maria. 
- A Santa Maria, la carretera de Tavertet, passa pel bell mig del carrer principal. Es 

desviarà, per la carretera dels quatre camins, fora del casc antic. 
- Al nucli de Santa Maria es projecte un vial de ronda per enllaçar els diversos creixements 

del nord i de ponent. 
- A Cantonigròs es projecta un vial de ronda per enllaçar els diversos creixements de 

ponent. 
- Es potencien els camins a l’entorn de l’àrea edificada de les zones residencials, per al 

manteniment i control dels darreres de les parcel·les. 
- Reconeixement i potenciació dels trams del camí ral, sobretot del tram que va des de 

Santa Maria a Cantonigròs. 
- Creació del mapa de xarxa de camins rurals. 

 
Xarxa d’espais verds i equipaments. 

 
- El municipi de Santa Maria disposa actualment de la zona verda a l’entorn de 

l’Ajuntament, però cal ampliar aquesta oferta amb un parc lineal que surt de sota 
l'Ajuntament i va fins al torrent de la Guardia. 

- En quan als equipaments de Santa Maria és adequada i suficient la distribució dels 
mateixos i es troben en bon estat. Cal preveure, però, l’augment de sòl destinat a parcs i 
jardins i a equipaments en les noves àrees de creixement (sobretot equipament sanitari, 
administratiu i socio-cultural). 

- A Cantonigròs es preveu aglutinar les zones verdes i equipaments per obtenir una gran 
àrea on poder allotjar el Festival Internacional de música.  
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- A l’entorn dels nuclis urbans i de les zones urbanitzables s’hi preveu una àrea protegida 
de zones verdes dividida en dos tipus: 
. Zona de protecció de les rieres i torrents per mitjà de bosc de ribera. 
. Zona de protecció d’espai verd per l’esponjament dels nous creixements urbanístics 

proposats. 
 
 

2. Ordenació del sòl no urbanitzable. 

L’ordenació del sòl rural del municipi de Santa Maria de Corcó 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 tots dos. 

El sòl no urbanitzable es classifica atenent les determinacions de l’article 32 de la Llei 10/2004 
de 24 de desembre de modificació de la llei 2/2002 de 14 de març, d’Urbanisme (Ara article 32 
del Text refós de la Llei d’Urbanisme). D’una banda s’atén a la incompatibilitat del terrenys amb 
la seva transformació, bàsicament ens estem referint a aquells sòls compresos dins l’àmbit del 
PEIN, els quals estan subjectes a les limitacions o servituds de protecció del domini públic; 
d’altra banda, i pel que fa a la resta de sòls de valor natural més dèbil, la classificació prové de 
la consideració de la seva inadequació per al desenvolupament urbà, tant pel fet de concórrer 
tant els valors previstos a l’article 9 de la Llei 6/1998, de 13 d’abril, sobre Règim del Sòl i 
Valoracions, com ara els valors paisatgístics, històrics, ambientals, culturals, agrícoles, 
forestals, per constituir suport ja depassat amb escreix de l’activitat ramadera, com per a 
garantir la utilització racional del territori i la qualitat de vida, d’acord amb el model de 
desenvolupament urbanístic sostenible propugnat i definit a l’article 3 de la Llei d’Urbanisme. 

Es pretén preservar dels processos de creixement i d’urbanització de caràcter urbà el conjunt 
del sòl no urbanitzable, potenciant i millorant el seu caràcter natural i rural sota criteris de 
sostenibilitat i respecte del medi, aprofitant les importants eines que al respecte ha donat la 
nova Llei d’Urbanisme, i acomodant l’articulat de la normativa a les noves exigències 
legislatives pel que fa al procediment per a l’autorització dels usos, activitats i construccions 
que hi són admeses. 

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

- Potenciació de la imatge global del municipi definida per: zona forestal, 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 amb accés als punts d’interès com equipaments, fonts, 
elements de valor històric, masies, ... 

- L'ordenació de l'habitatge i les activitats agropequàries en el sòl rural: manteniment de les 
edificacions existents en sòl no urbanitzable per tal d'evitar la proliferació de demandes en 
aquest tipus de sòl així com la creació de futurs nuclis de població. 

- S’opta per impedir cap més activitat ramadera en el sòl no urbanitzable de les que 
actualment hi ha, atès l’alt grau de saturació a fi i afecte de cercar l’ús sostenible del 
territori. 

Els usos dominants per al sòl no urbanitzable són els següents: 

Zona de Reserva forestal: és el sòl rústic poblat per espècies arbòries o arbustives, de matolls i 
herbes. 

Zona agrícola i de protecció ambiental: sòls que per les seves condicions tenen un especial 
valor agrícola i paisatgístic incloent-se en les mateixes els usos i explotacions agropequàries 
establertes en elles.  

Zona del Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN): espais naturals de característiques geològiques 
o ambientals de gran valor paisatgístic. 

Zona de Bosc de Ribera: sòls rústics als costats de rius i rieres i torrents amb predomini 
d’espècies arbustives de ribera. 
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Zona de Protecció natural i paisatgística (PAI): sòls que per les seves característiques naturals, 
geològiques o ambientals, han de ser objecte d'una especial protecció. Aquesta zona inclou 
àrees forestals, agrícoles o de bosc de ribera. 

 

3. Sòl apte per urbanitzar residencial. 

Tot i diferenciant el sòl urbanitzable delimitat del no delimitat, dins d’aquesta categoria de sòl 
s’ordenen els nous processos de creixement a l’entorn dels nuclis ja construïts, creant àrees 
d’habitatge de primera i segona residència de diverses densitats, d’acord amb un model de 
creixement sostenible. Aquests creixements estan situats a Sta. Maria de Corcó i Cantonigròs. 
Els usos residencials es situaran al costat de les noves rondes i delimitats de manera natural 
pels accidents geogràfics, torrents, rieres i estimbats.  

 

4. Sòl apte per urbanitzar industrial. 

Una de les manques que te Santa Maria de Corcó és el sòl 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.   

 

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: 
- 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 i d’equipaments esportius al 
sector nord de Cantonigròs. 
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6. Justificació del creixement proposat 

De les conclusions de l’estudi demogràfic se n’extreu que: 

- el municipi creixerà en 1.354 habitants fins al 2.025. (agafant l’escenari tendencial 3.613-
2.259=1.354 habitants).  

- la ratio d’habitants per habitatge és de 3. (1.354/3=451 habitatges). 

- el 70% dels habitatges és de primera residència mentre que el 30% ho és de segona. 

 

Hi ha altres factors que no es contemplen en l’estudi demogràfic i que fan preveure un augment 
superior de la població:  

- Millora de l’accés al municipi amb el Túnel de Bracons. 

- Noves zones industrials dins del terme municipal. 

- Augment de la Immigració. La immigració que s’instal·la  al municipi és jove i en edat 
d’emancipar-se. 

- La ratio d’habitants per habitatge es reduirà tendint a la mitja catalana. 

 

El POUM preveu un increment de 706 habitatges distribuïts segons la taula següent: 

Sectors previstos en el POUM 

àmbit situació increment 
habitatges

PMU-1 Sta. M. Corcó - Rda. Ponent inici 29
PMU-2 Sta. M. Corcó - Sagalés 48
PMU-3 Sta. M. Corcó - c. Sant Bartomeu 0
PMU-4 Sta. M. Corcó - c. Cabrera 40
PMU-5 Sta. M. Corcó - c. St Martí 15
PMU-7 Sta. M. Corcó - c. Bernat de Cabrera 41
PMU-8 Cantonigròs - c. Camí reial 2 -9
PP-1 Santa M. Corcó Nord 34
PP-2 Santa M. Corcó Ponent 2 290
PP-3 Santa M. Corcó Ponent 1 168
PP-4 Cantonigròs 50

TOTAL   706

Si es te en compte que un 30% es destinaran a segona residència el total d’habitatges previst 
dedicat a primera residència serà de 494. 
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El POUM preveu un total de 1.093 habitatges distribuïts segons la taula següent: 

Sectors previstos en el POUM 

àmbit situació total 
habitatges

PMU-1 Sta. M. Corcó - Rda. Ponent inici 80
PMU-2 Sta. M. Corcó - Sagalés 61
PMU-3 Sta. M. Corcó - c. Sant Bartomeu 31
PMU-4 Sta. M. Corcó - c. Cabrera 48
PMU-5 Sta. M. Corcó - c. St Martí 15
PMU-7 Sta. M. Corcó - c. Bernat de Cabrera 51
PMU-8 Cantonigròs - c. Camí reial 2 36
PP-1 Santa M. Corcó Nord 108
PP-2 Santa M. Corcó Ponent 2 290
PP-3 Santa M. Corcó Ponent 1 168
PP-4 Cantonigròs 205

TOTAL   1.093

Si es te en compte que un 30% es destinaran a segona residència el total d’habitatges previst 
dedicat a primera residència serà de 765, que agafant la ratio promig de Catalunya preveu un 
creixement de 1.989 habitants. 
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3.4.   MESURES ADOPTADES PER UNA ORDENACIÓ TERRITORIAL I UNA 
MOBILITAT SOSTENIBLE 

 

Introducció 

L’Agenda 21, o sigui, el programa d’accions per assolir el desenvolupament sostenible pel 
segle XXI, es va aprovar a la Conferència de les Nacions Unides sobre Medi Ambient 
celebrada a Rio de Janeiro el 1992. 

El 1994, a la ciutat danesa d’Aalborg es va celebrar la Conferència Europea sobre la Ciutat 
Sostenible. Com a resultat de la conferència, es va redactar un document de compromís de les 
entitats locals en la participació de les iniciatives de l’Agenda 21, La carta d’Aalborg. 

El present Pla d’Ordenació Urbanística Municipal pretén afrontar el planejament de Santa Maria 
de Corcó, en la mesura que sigui possible, amb els criteris de sostenibilitat i de protecció 
Ambiental presents a la Carta d’Aalborg, així com presents també a la resta de Normativa que li 
és d’aplicació. 

En aquest sentit, el present POUM incorpora una Documentació Medi ambiental específica de 
Santa Maria de Corcó, concretada en un estudi redactat per Ecomoll.  
 
 

Criteris de sostenibilitat: 

La Carta d’Aalborg manté que qualsevol planejament que s’afronti amb criteris de sostenibilitat, 
ha de realitzar propostes tendents a: 

- Reduir l’ús dels combustibles fòssils de fins que els seus nivells d’alliberament del carboni 
siguin compatibles amb la capacitat d’absorció dels sistemes naturals. 
- Desenvolupar i generalitzar fonts alternatives d’energia. 
- Reciclar i reutilitzar els materials. 
- Fomentar el consum responsable, racionalitzar l’ús de l’energia i els materials. 
- Garantir el sosteniment dels sistemes biològics. 
- Incrementar l’eficiència de cada material emprat. 

 
 

La Llei  d’Urbanisme, defineix i concreta el concepte de desenvolupament urbanístic sostenible, 
basant-lo en els punts següents: 

 - La utilització racional del territori i del medi ambient 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  

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

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

Criteris de protecció medi ambiental: 

A Catalunya fa temps que aquests criteris estan àmpliament descrits i continguts en les 
diferents lleis i normes promulgades a l’objecte de garantir la protecció del medi ambient: 
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- Llei d’urbanisme 
- Llei sobre bases del règim local. 
- Llei d’impacte ambiental. 
- Llei d’intervenció integral de la administració ambiental. 
- Llei d’aigües.  
- Llei forestal. 
- Llei d’espais naturals. 
- Llei reguladora dels residus. 
- Lleis de protecció dels animals. 
- Llei de protecció del ambient atmosfèric. 
- Llei de protecció contra la contaminació acústica. 
- Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del  medi nocturn. 
- Llei de promoció de l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques. 
- Real decret d’avaluació d’impacte ambiental. 
- Real decret sobre protecció de les aigües contra la contaminació produïda pels nitrats 
procedents de fonts agràries. 
- Normes de protecció del sòl i el patrimoni. 
- Pla d’espais d’interès natural 
- Decret d’ordenació ambiental de les instal·lacions de telefonia mòbil i altres 
instal·lacions de radiocomunicació. 
- Codi de bones pràctiques agràries. 

 

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Santa Maria de Corcó s’ha redactat adoptant i 
assumint els criteris de protecció del medi ambient contingut en tota aquesta legislació. 
 
 

Propostes de sostenibilitat: 

Tal com ja s’explica en el Document Mediambiental que acompanya aquest POUM, el 
planejament urbanístic és fonamental per assolir un desenvolupament sostenible, el que en el 
present cas, es concreta amb les següents propostes: 
 
 

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 vials de ronda per tal de afavorir el trànsit perimetral dels vehicles, amb la intenció 
de fomentar la vianalització del centre i de reduir l’estalvi energètic. 

- Implanta noves zones d’aparcament situades en llocs estratègics per tal de garantir un menor 
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ús del cotxe particular. 

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

- Proposa l’ajardinament 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 tuberies de fosa dúctil prohibint les tuberies de PVC i Fibrociment. 

- Proposa la implantació d’una doble xarxa de recollida d’aigües residuals i 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 rodada pel nucli urbà. 

- Proposa potenciar l’ús del ferrocarril com a mitjà de transport. 

- Proposa limitar les emissions del sector industrial. 
 
 

Qualitat del paisatge: 

- Proposa potenciar l’ús de materials procedents del reciclat pel seu ús com a paviments. 

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

- Proposa emprar elements d’enllumenat públic de baix consum i baixa contaminació lumínica.  
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- Incrementa el nombre de voreres arbrades i millora l’amplada de les voreres existents 

- Les noves plantacions hauran de disposar de sistemes automàtics de rec per aspersió o 
degoteig. 

- El mobiliari urbà haurà de ser ergonòmic, reciclable i si s’escau realitzat amb materials 
provinents del reciclatge. 

Les Ordenances Municipals vetllen per garantir la qualitat arquitectònica dels edificis a 
construir. 
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3.5.   CONVENIS URBANÍSTICS SIGNATS EN RELACIÓ AMB EL POUM DURANT 
LA SEVA TRAMITACIÓ 

 

Durant la tramitació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal i, concretament des que es va 
aprovar la primera inicial, s’ha signat un conveni urbanístic, quins pactes s’han introduït en el 
document aprovat Inicialment per segona vegada. Així , en data 3 de Juny de 2005 es va signar 
entre l’Ajuntament i el Sr. José Antentas Serra un conveni urbanístic per a l’ordenació i gestió 
de varis terrenys situats a Cantonigròs. El conveni s’adjunta com a annex  en aquest document. 
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3.6.   EL PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA APLICAT PER 
L’AJUNTAMENT. 

 

Cronologia – antecedents. 

L’Ajuntament de Santa Maria de Corcó formula una sol·licitud de Revisió anticipada de les 
seves Normes Subsidiàries de planejament aprovades definitivament per la Comissió 
d’Urbanisme de Barcelona en sessió 24 de juliol de 1986. 

En data 28 de desembre de 1999 decideix per acord del Ple de la Corporació, l’adjudicació dels 
treballs de redacció del Pla General d’Ordenació de Santa Maria de Corcó a Eduard Fenoy 
Palomas. 

Es constitueix una comissió tècnica de seguiment de l’execució del contracte, la qual té cura de 
mantenir les sessions de treball necessàries per tal que els treballs de redacció del Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal segueixi el ritme adequat per no caure en retards 
injustificats. 

Sense perjudici d’altres funcions que la Corporació pugui atribuir-li, la Comissió Tècnica de 
seguiment té les següents: 

a) Mantenir sessions periòdiques de coordinació entre l’equip redactor i els tècnics 
municipals. 

b) Rebre i lliurar la documentació requerida per l’equip redactor. 
c) Formular propostes a l’equip redactor i informar les que formuli aquest equip. 
d) Formular propostes d’acords i peticions d’informació a l’Ajuntament i executar les 

instruccions dels òrgans municipals. 
e) Convocar reunions informatives amb propietaris, institucions i altres administracions 

que puguin estar interessats o afectats per la revisió del Pla General d’Ordenació. 
f) Tenir cura del seguiment en el compliment de les tasques encomanades a personal 

municipal o de l’equip redactor. 
g) Informar el contingut de la documentació lliurada per l’equip redactor, prèviament a 

l’aprovació per l’Ajuntament. 
h) En general, coordinar els treballs de revisió. 

 

La comissió tècnica de seguiment està integrada pels membres de la Corporació i personal 
següents: 

a) Membres de la Corporació: L’Alcalde, el Regidor d’Obres i Regidors designats per 
l’Alcaldia, un en representació de cada grup municipal. 

b) Tècnics municipals: l’Arquitecte municipal, un tècnic designat per l’Alcaldia, el lletrat 
assessor de la Corporació. 

c) Actuarà com a Secretària la que ho és de la Corporació. 

 

En funció dels temes a tractar, la Comissió pot requerir la presència o informe d’altres tècnics 
municipals o d’assessors externs, així com de Regidors o personal municipal. Els assistents 
que no siguin membres de la Comissió de Seguiment tenen veu, però no vot, en la presa 
d’acords. 

En tot el procés de formulació i tramitació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, 
l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó ha seguit un programa de participació ciutadana que 
assegura la garantia d’efectivitat dels drets reconeguts per l’article 8 de la Llei d’urbanisme. 
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Treballs previs a l’Avanç 

En data 20 de desembre de 1999, es fa la presentació de l’equip tècnic, i la primera reunió 
oficial, on es tracten els següents temes: 

-  Es sol·liciten totes les dades de les que disposa l’Ajuntament, per poder començar a 
 treballar amb l’Avanç de Pla (ampliar topografia, plànols de cadastre –urbà i rústic-, 
 modificacions de planejament, topogràfic E 1/5000). 
-  Comprovar el planejament sobre la topografia actual. 
-  Analitzar el planejament existent (simplificar el tipus constructiu, unificar tipus de 
 carrers, preservar zones patrimonials, veure les unitats de gestió si són possibles). 
-  Propostes noves (Camí d’unió amb el Raval, Pla Parcial Sector Nord, La Fàbrica, El Pont 
i  el Nou eixample, Parc del Torrent, zona industrial, Cantonigròs). 

-  Plànol resum a nivell general.  

Es demana a l’Enric Vilaragut (enginyer municipal): Inventari i estudis de granges, estudis de 
geòleg o biòleg sobre el sòl rústec tipus de vegetació, catàleg, estudi de boscos i fauna del 
municipi.  

- Relació de les diferents reunions i temes tractats: 
01/02/2000                                  - 
Llistat de Modificacions de les NNSS des del 88 fins el moment. 

- Relació de Modificacions futures (amb l’Enric Vilaragut i en Rafel Rierola, 
enginyer i arquitecte municipal, respectivament). 
 - Purins 
 - Pont 
 - Cantonigròs  

 

Modificacions Puntuals aprovades desprès de les NNSS: 
- Modificació Puntual Cantonigròs. c/ St. Bartomeu, St. Martí, Pla de Balà i Osona. 
- Modificació Puntual UA-4 darrera església de Santa Maria de Corcó. 
- Canvi d’execució UA-12 Cantonigròs. 
- Projecte de Reparcel.lació UA-12 Cantonigròs. 
- Estudi de Detall, canvi d’alineacions c/ Major. Santa Maria de Corcó. 
- Modificació Puntual Sant Martí Sescorts. 
- Autorització en SNU. Planta de tractament de purins. 
- Modificació Puntual UA-12. Cantonigròs. 
- Autorització en SNU. Camp de futbol Cantonigròs. 
- Modificació Puntual zona esportiva Cantonigròs. 
- Modificació Puntual Nova Casa Consistorial, Santa Maria de Corcó. 
- Modificació Puntual c/ Major, 28-30. Cantonigròs.  

 
08/02/2000  - Cadastre zona fàbrica de pinsos. 

- MP UA4. 
 

08/03/2000   - Reunió amb Enric Vilaragut, enginyer municipal. Tractant els temes: 
- Purins: ordenança aprovada per tots els municipis del Consell Comarcal 
d’Osona, Pla de Gestió – Residus, Edificació (familiar i industrial). 
 - Camins: públics, privats i ADF. 
 - Es farà Estudi Econòmic del municipi. 
 - Es farà Estudi Geològic (amb geòleg de la Comissió d’Urbanisme). 
 - Es farà Estudi Biòleg per a la protecció de les diverses àrees. 
 

14/03/2000  Reunió amb Rafael Rierola, arquitecte municipal. Tractant els temes: 
- Treure una parcel.la del PP-A. 
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- Proposta de transversals (Plaça Major i c/ Nou). 
- Pla Parcial zona cementiri. 
- Pla Parcial del pont. 
- Carrer rotonda/ronda per vistes entrada fins a rotonda. 
- Zona industrial Les Gorgues. 

 
16/03/2000 Reunió amb Joan Fortuny, arquitecte delegat de zona de la Comissió 

d’Urbanisme de Barcelona. Tractant els temes: 
- Cantonigròs: equipament esportiu, Camí dels Enamorats i Camí de Tavertet. 
- Estudis geològic (desprès de l’Avanç). 
- Medi Ambient (estudi vinculat). 
- Carreteres (zona industrial). 
- Indústria: cal fer estudi global, veure propietats, treure tipologies petites, grans 
densitats i grans parcel·les. 
- Granges (Actuació Integral de l’Activitat Ambiental). 

 
02/05/2000 Reunió amb Rafael Rierola (arquitecte municipal) i Pere Sala (secretari de 

l’Ajuntament). Tractant els temes: 
- Manca per l’Avanç de Pla: la evolució de la població de Sta. Mª de Corcó de 
1980 al 2000. Les previsions demogràfiques. 
- Fitxes del Catàleg. 

 
06/06/2000 Reunió amb Rafael Rierola (arquitecte municipal) i Pere Sala (secretari de 

l’Ajuntament). Tractant els temes: 
- Cadastre de Rústega. 
 

03/07/2000 Reunió amb Rafael Rierola (arquitecte municipal) i Pere Sala (secretari de 
l’Ajuntament). Tractant els temes: 
- Falta la Planta de Purins (Sector St. Martí). 
- Falta Patel (Sector St. Martí). 
- Informe Casa Campgran per afectacions terreny. Estudi d’Impacte Ambiental. 
- Sector entrada l’Esquirol – Equipament. 
- Vial de ronda 
- Sector del Sr. Serra. 
- Transformacions d’ús de Indústries. 
 

05/10/2000 Reunió amb Xavier Martí, del Departament de Medi Ambient de la Generalitat. 
Tractant els temes: 
- Cursos d’aigua. 
- Ocupacions previstes de creixement 
- Inventari d’Activitats, zona vulnerable (definir opcions, sistemes de control), 
granges. 
- Forestal. 
- Residus (runes, proposta d’ordenança llicències d’obra, abocadors i gestora 
de runes. 
   - Recollida selectiva (Consell Comarcal) 

24/10/2000 Reunió amb Joan Fortuny, arquitecte delegat de zona de la Comissió 
d’Urbanisme de Barcelona. Per part de l’ajuntament, el Sr. Roquer (alcalde) i el 
Sr. Rierola (arquitecte municipal), i Eduard Fenoy (equip redactor). Tractant els 
temes: 
- Es pot tirar endavant l’Avança de Pla. 
- Cal tenir en compte: el reglament en sòl no urbanitzable, caldrà protegir tot el 
que es cregui necessari i justificar-ho, el bosc per ell mateix ja és protegit, la 
depuradora s’ha d’especificar el seu tractament. 
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 - Es pot ampliar el Sòl Industrial. 
Paral·lelament es pot sol·licitar permís d’obra, via conveni i establint que es fan 
responsables de la urbanització. 
 - Cal parlar amb el Sr. Lluïs Lagos de Carreteres.     

 

30/10/2000 Reunió amb Lluïs Lago, de la Direcció General de Carreteres (Barcelona) i Eduard 
Fenoy (equip redactor). Tractant els temes: 

- Sortides zona industrial. 
- Protecció afectacions en sòl urbanitzable, sòl no urbanitzable i sòl urbà. 
- Canvis de traçats, betzinera, Carretera Tavertet.  

 
31/10/2000 Reunió amb Rafael Rierola (arquitecte municipal) Jordi Panadès (advocat equip 

redactor) i Eduard Fenoy. Tractant els temes: 
- UA6., UA5 
- Cementiris. El mateix espai. 

 
14/11/2000 Presentació de l’Avanç. Reunió amb Rafael Rierola (arquitecte municipal) i 

Eduard Fenoy. Tractant els temes: 
- Equipaments de Serveis: Depuradores i betzineres.  
- Equipaments Cantonigròs: sols un equipament (esportiu + Festival) 
- Cessions Manel Colom (Cantonigròs) a l’Ajuntament. 
- Camins rurals. 
- Granges. 
- Potenciar el Camí Ral de Santa Maria a Cantonigròs. 
- Granges ramaders: distàncies, caps de bestiar a Sta. Mª de Corcó, camp de 
conreu i pastura. 
- Vaques de pastura al bosc. 
- Suspensió de llicències de sòl no urbanitzable. 
 

19/12/2000 Reunió amb Rafael Rierola (arquitecte municipal) i Eduard Fenoy. Tractant els 
temes: 
- Depuradores de Sant Martí. 
- Cantonigròs: les parcel·les individuals de 3a a 3b, ampliació d’en Montanyès. 
- Santa Maria: parcel·les més grans al P.P del cementiri. 
- Patrimoni: Font de l’Esqudella, carrer del Pont. 
 

13/02/2001 Patrimoni - Cultura: 
 - Castell de Carbonera: Patrimoni Nacional. 
 - Castell de Barrés: Patrimoni Natural. 
 - Antoni Caballé: temes arqueològics. 

- Aportar el Plànol se suspensió de llicències: zona Sòl no urbanitzable, 
afectacions zona nous P. Parcials. 

En data 13 de març de 2001, Reunió Ple Ajuntament per a l’Aprovació de l’Avanç de Revisió 
de les Normes Subsidiàries de Planejament: anàlisi, diagnosi, criteris i solucions generals. 

S’exposa al públic per un termini de 30 dies, on els veïns podran formular suggeriment i, si 
s’escau, altres alternatives de planejament per part de Corporacions, associacions i particulars.  
 
 

Comentaris i conclusions als suggeriments rebuts a l'exposició de l'avanç. 

És important comentar el llarg període de treball de la revisió de Normes Subsidiàries fins a la 
inicial. Cal valorar la participació dels ciutadans, entitats i sobretot de l'equip tècnic de 
l'Ajuntament. 
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S'han fet una recol·lecció de 32 suggeriments, treien les següents conclusions: 
- Hi ha hagut un grup de suggeriments de propietaris, comentant la possibilitat d’adequar 

els nous límits de sòl urbà o sòl urbanitzable a les seves propietats. Sempre que ha sigut 
possible i sense desvirtuar el conjunt del nou planejament establert, s'ha fet cas a 
aquests suggeriments. 

- Un altre grup, important de ciutadans, ens ha fet constar la seva preocupació per 
elements patrimonials, tant elements naturals (fonts, rieres), com elements arquitectònics 
(capelles, ermites, masies). Ens proposen zones de protecció paisatgística. 

- Altres suggeriments, venent encaminats a avisar-nos dels problemes topogràfics 
d'alguns límits del sòl urbà i sòl urbanitzable, tant en les actuals normes com en les 
proposades en l'Avanç. 

- Hi ha una crida des de varis sectors, en contra de la proximitat d’activitats ramaderes als 
nuclis urbans.   

- També es comenta la possibilitat de peatonalitzar alguns carrers (Major i Nou) i de posar 
arbres en els carrers en general. 

- En general hi ha una preocupació important, per la imatge global dels nuclis urbans i per 
posar enfasi amb que per mitjà d’aquestes normatives i posteriors ordenances es pugui 
controlar l‘estètica global del municipi. 

- Necessitat d’estudis hídrics del terme municipal i protecció de les infrastructures 
hidrològiques. 

- Incloure els camins públics del terme municipal. 
- Tenir cura de la gran inversió que suposa el fer un pont pel sector de “La Casilla”. 

 

Treballs previs a l’Aprovació Inicial 

A partir de la data de finalització del procés d’exposició de l’avanç i fins la proposta d’aprovació 
inicial, es van fer una sèrie de reunions de la comissió de seguiment, formada per l’equip 
redactor i representants municipals tècnics i polítics, als efectes de garantir un procés continuat 
i coherent.  

Durant el procés de redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal s’ha produït una 
modificació important en la normativa urbanística catalana, amb l’aprovació de la Llei 2/2002, 
de 14 de març, d’urbanisme, pel què s’ha hagut de procedir a l’adaptació de tota la 
documentació a la normativa vigent. 
 

Reunions amb la Comissió de seguiment. 

Relació de Comissions celebrades i temes tractats: 

02/04/01 - Cal fer les fitxes de cadascun dels sols U.A, PE i PP.  
  
10/04/01 - Pla Parcial del Nord, Pla Parcial del pont (zones plurifamiliars). 
  - UA 1 – UA 3. 
  - Granja Sallarès: Unitat d’Actuació única, amb propietari únic, 50% cessions.  

 
24/04/01 - Criteris per a les tipologies. 
  - Sòl No urbanitzable (no sols granges, turisme rural). 
 

Vista la resolució del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de 25 de juny de 2001 
on acorda la Revisió anticipada de les Normes Subsidiàries de Santa Maria de Corcó per els 
següents motius: 

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 traçat de carretera no tan dificultós, fa que les 
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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. 

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 d’ordenar. 

De l’anàlisi del planejament vigent se’n després una manca d’estructura del Sòl no 
Urbanitzable en referència explícita a les granges de porcs. 

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

Problemàtica industrial: hi ha poc sòl industrial per les necessitats actuals. L’actual recinte 
industrial, prop del nucli urbà és insuficient. 

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

La Revisió ara sol·licitada es refereix als aspectes següents:  
1. Estructura general i orgànica del territori. 
1.1 El sistema viari. 

- Es preveu un post d’accés directe al nucli de Santa Maria. 
- A Santa Maria, la carretera de Tavertet, passa pel bell mig del carrer principal. Es 

derivarà per la carretera dels quatre camins, fora del casc antic. 
- A Santa Maria, es projecta un vial de ronda per enllaçar els diversos creixements del 

nord i de ponent. 
- A Cantonigròs, es projecte un vial de ronda per enllaçar els diversos creixements de 

ponent. 
- Es potencien els 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 del camí ral, sobretot del tram que va des de 

Santa Maria de Corcó a Cantonigròs. 
- Creació del mapa de xarxes de camins rurals. 

1.2 Xarxa d’espais verds i equipaments. 
- El municipi de Santa Maria disposa actualment de la zona verda a l’entorn de 

l’Ajuntament, però cal ampliar aquesta oferta amb un parc lineal que surt de sota 
l’Ajuntament i va fins al Torrent de la Guardia. 

- Quan a equipaments, Santa Maria és adequada i suficient la distribució dels mateixos i 
es troben en bon estat. Cal preveure, però, sobretot equipament sanitari, administratiu i 
socio-cultural. 

- Es preveu a Cantonigròs una gran àrea d’equipaments per a poder allotjar el Festival 
Internacional. 

- Es preveu a l’entorn dels nuclis urbans i els sòls urbanitzables una àrea protegida de 
zones verdes dividida en dos tipus:  
a) Zona de protecció de les rieres i torrents per mitjà de bosc de ribera. 
b) Zona de protecció d’espai verd per l’esponjament dels nous creixements 

urbanístics proposats. 
 
2. Ordenació del Sòl no Urbanitzable. 

- Potenciació de la imatge global del municipi definida per: zona forestal, zona de 
transició –mosaic mixt de clars agrícoles i boscos- 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 amb accés als punts d’interès com equipaments, fonts, 
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elements de valor històric, masies,..  
- Tractament específic de les àrees ocupades i malmeses per activitats urbanístiques 

il·lícites. 
- L’ordenació de l’habitatge i les activitats agropecuaries en el sòl rural: manteniment de 

les edificacions existents en sòl no urbanitzable per tal d’evitar la proliferació de 
demandes en aquest tipus de sòl així com la creació de futurs nuclis de població. 

- S’opta per impedir cap més activitat ramadera en el sòl no urbanitzable de les que 
actualment hi ha, atès l’alt grau de saturació, a fi i efecte de cercar l’ús sostenible del 
territori. 

 
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 de diverses densitats. Estan situats a Santa 
Maria i Cantonigròs. Els usos residencials se situaran al costat de les noves rondes i 
delimitats de manera natural pels accidents geogràfics, torrents, rieres i estimbats. A part es 
manté el sector de l’Sporting. 
 
4. Sòl apte per urbanitzar industrial. 
Una de les manques que ha tingut Santa Maria de Corcó és sòl industrial. L’actual sòl 
industrial es troba dintre 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 de 2000 per la 
Comissió d’Urbanisme de Barcelona per obtenir més sòl industrial a la zona de “Les 
Gorgues”. 
S’ha de traslladar el sòl industrial del casc antic, reordenar la petita zona al costat del nucli 
de Santa Maria i ampliar i unificar l’àrea industrial que s’ha anat formant a “Les Gorgues”. 
 

 
26/06/01   - Fitxes PP i UA. 

 - Suggeriments polítics: Cantonigròs (creixement), granja PP Oest 2. 
 - Sporting: Consell Sau i Guilleries. 
- Granges: Purins dintre finca, relació número de porcs amb hectàrees de 
conreus i pastures. 
 - Llistat de granges, de masies abandonades i masies patrimoni. 
 - Distàncies granges. 
 - Convenis: Casa Jesús i Sallés. 

 
10/07/01            - Cantonigròs: UAC3 i PPC1. 

- Sant Martí: Incloure el Camp de la depuradora dins el Sòl Urbà, Pla Parcial 
“Les Gorgues”. 
 - Cal fer una Unitat d’Actuació davant de l’Església de Cantonigròs. 
 - L’Esquirol: treure Equipament. 
 - P.P. Nord 2. 

 
25/07/2001 Reunió amb Sr. Tagnier i Xavier Gadea, de la Comissió d’Urbanisme de 

Barcelona i Eduard Fenoy (equip redactor). Tractant els temes: 
- Vial d’unió des de Patel a les Gorgues. Afectació. 
- Posar les betzineres dins el sòl urbà. 
- Camí de Can Rispet. Protecció viària. 
- Reprotegir el Sector del Camí dels Enamorats fins Serrat del Rupit. 

 
19/12/01             - Santa Maria de Corcó: edifici Pere Sallés. Activitats. 

 - Modificació Sector Industrial, Sector Pere Sallés 
- Sant Martí i Sector Industrial: Posar Unitat d’Actuació a Equipament poble, 
Sector Patel: posar més terreny de cessió a l’entorn del Pont. 
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- Cantonigròs: col·locar 2 Unitats d’Actuació, veure propietats de la UA9 i entrar 
tota la plaça a la UA12. 

 
03/10/2002 Reunió amb Xavier Martí, del Departament de Medi Ambient de la Generalitat. 

Tractant els temes: 
- Pont de Sant Mateu – fins al terme de Sant Joan. 
- Salt d’aigua dels Cortes Hostal Nou, fins Equipaments Nou Polígon  
- Pont entrada. 
- Eix Vic – Olot. 
- Sant Martí – Industrial. 
- Sant Martí – cessió zona verda. U.A. – Cal conveni. 
- Fundació Festival de Cantonigròs. Redissenyar. 
- Infrastructures: Gas Natural + Aigua. 
- Pavelló i Camp de futbol. 
- Ampliació de la Depuradora. 
- Antenes telefonia mòbil.  
- Exposició del Sector del Pont, per veure si pot tenir aprofitaments en els Plans 
Parcials. 

   
 

En data 29 d’abril de 2003, en Ple Extraordinari, la Comissió Municipal acorda l’Aprovació 
Inicial del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. 

S’exposa al públic per un termini de 9 mesos, de l’1 de maig de 2003 al 31 de gener de 2004, 
on els veïns podran formular les al·legacions que considerin oportunes. S’han rebut 102 
al·legacions.  

 

Periodificació per a l’elaboració del text refós per a nova exposició pública. 

A partir de la data de finalització del procés d’exposició de la Inicial es segueixen les reunions 
de la comissió de seguiment, formada per l’equip redactor i representants municipals tècnics i 
polítics, als efectes d’analitzar les al·legacions rebudes.  
 
11/07/2003 Reunió amb l’Associació de Veïns, Sr. Josep Mª Alibès. Temes tractats: 

 - Hi ha molt sòl qualificat. Totes les unitats perimetrals es poden treure. 
 - HI ha PV que s’hauries de passar a viari ja que no fan 12 mts de diàmetre. 
 - la zona de xalets protegits cal que sigui un 6a, 
 - Els 6 han de ser 6a. 
 - A la plaça de l’Església cal que hi hagi front de façanes, per tant 1a ó 1b ó 2a 

alineat a carrer. 
 - Els del Festival s’ha de reduir l’àmbit i no donar 20.000 m2. 
 - Als P. Parcials, 55% de sòl privat. 
 - A l’àrea d’urbanització, caldria mantenir les anteriors unitats ó si més no, 

crear-ne una de nova però que es podessin acabar els treballs d’urbanització 
del sector. 

 - A la Unitat Colom, cal veure si a l’altre costat del carrer de circumval·lació cal 
posar-hi cases. 

Durant el procés de redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal s’ha produït una 
segona modificació important de la normativa urbanística catalana, amb l’aprovació de la Llei 
10/2004, de modificació de la Llei 2/2002 d’urbanisme, pel què s’ha hagut de procedir a 
l’adaptació de tota la documentació a la normativa vigent. 

Després de l’anàlisi de les al·legacions rebudes i de diferents problemàtiques plantejades a 
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l’equip de govern, i que té en compte, entre d’altres qüestions, aspectes plantejats des del nucli 
de Cantonigròs, i producte dels canvis -alguns d’ells substancials- que s’han d’introduir, es 
planteja la necessitat de fer un Refós per a nova exposició pública. 
 

30 de setembre de 2004:  
- Creació de l’Equip Coordinador de la Revisió del Pla, amb membres de Cantonigròs, Sta. 
Maria i St. Martí i amb els Serveis Tècnics i el Secretari de l’Ajuntament. 
- Discussió dels Sectors i Plans de Millora de Cantonigròs. 
- Encàrrec a l’empresa Ecomoll, de la Documentació Ambiental per al POUM. 
 

7 d’octubre de 2004:  
- Aprovació Sectors i Plans de Millora de Cantonigròs. 
- Discussió dels Sectors i Plans de Millora de Santa Maria i Sant Martí. 
 

 21 d’octubre de 2004:  
- Aprovació dels Sectors de Santa Maria i Sant Martí. 
- Entrega de la documentació per part de l’Enginyer, referent a les infrastructures actuals 
(xarxes bàsiques i serveis). 
 

4 de novembre de 2004:  
- Presentació del Catàleg de Béns a Protegir. 
- Presentació del Catàleg de Masies i Cases Rurals. 
 

18 de novembre de 2004:  
- Planificació de l’entrega del POUM per a la seva nova exposició pública. 
- Llistat de plànols i documents. 
- Revisió de l’entrega de la documentació.  
 

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 Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. 

S’exposa al públic per un termini de 2 mesos, del 8 d’agost al 8 d’octubre de 2005, on els veïns 
podran formular les al·legacions que considerin oportunes. S’han rebut 82 al·legacions. 
L’informe de les al·legacions s’adjunta com a annex d’aquesta memòria. 

També s’ha sol·licitat informe als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, 
l’informe dels quals es recull en l’apartat 3.1 d’aquesta memòria d’ordenació. 
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3.7.   CONVENIÈNCIA DE LA SEGONA APROVACIÓ INICIAL PRODUÏDA. 
 

1. Disminució de les previsions de creixement. 

Degut als nous estudis demogràfics que s’incorporen en aquest document, es va creure oportú, 
disminuir els sectors de creixement que es varen definir en la primera aprovació inicial del 
2.003. Degut a aquest estudi s’han mantingut tan sols els àmbits de creixements que creiem 
imprescindibles per portar a terme el nou model territorial. 

 

2. Adequació als nous requeriments establerts per la llei 10/2004 de 24 de desembre. 

En el preàmbul de la llei 10/2004 de 24 de desembre de modificació de la llei 2/2002 del 14 de 
març, d’urbanisme, per el foment de l’habitatge assequible, de la sostenibilitat territorial i de 
l’autonomia local, es comenta els preceptes que la llei nova d’urbanisme ha volgut potenciar 
com són el foment per la disposició de sòl per a la construcció d’habitatge assequible i 
d’habitatges dotacionals públics. Així, també com a novetat, hi ha els mecanismes necessaris 
per a assegurar la materialització efectiva de les reserves per a la construcció d’habitatges de 
protecció pública. Estimula el foment de la cohesió social per mitjà de polítiques públiques de 
sòl i habitatge.  

Un altre apartat important és el de la sostenibilitat territorial i la avaluació d’impacte ambiental o 
la declaració d’impacte ambiental en el sòl no urbanitzable.  

El POUM dona resposta a aquests requeriments, que en posterioritat també ha incorporat el 
text refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, així com el Reglament 
per al seu desenvolupament. 

 

3. Aportació del grup de treball de Cantonigròs. 

Aportació de l’equip de treball per a creixement del nucli de Cantonigròs.  

Les aportacions de l’equip de treball han pivotat bàsicament en els següents temes: 

- Equilibri del funcionament d’un casc urbà amb diferents centres d’activitat i relació social. 

- Amb els centres esportius al voltant de l’església que ja existeixen i el futur equipament 
cultural i de lleure a l’altre costat del casc urbà s’equilibraria la vida social i donaria 
consistència i centralitat al polígon de Ponent. 

- Cantonigròs ha de créixer utilitzant en benefici propi un dels valors del seu present, el 
paisatge. 

- La correcta utilització d’aquest i la seva defensa afavorirà un futur turisme de qualitat i un 
entorn més favorable per als seus habitants. 

- Es proposa la creació d’un passeig de ronda de Ponent, des del que es potenciïn les vistes 
a nord (Cabrera), a ponent (El Cadí i Pirineus amb el Pedraforca) i a sud (La Plana de Vic). 

Aquest passeig ha de tenir continuïtat amb els itineraris actuals d’interès en sòl no urbanitzable, 
com: 

- El Camí a la Foradada. 
- El Camí a l’Esquirol. 
- El Camí de la Font del Rajolí a Cantoni per la Mare de Deu de l’Alzina. 
- El Camí dels Enamorats, del que es demana una figura de protecció compatible amb els 

usos i explotacions tradicionals. 
- La ubicació del futur equipament, pròxim al casc urbà i alhora inclòs en un espai obert de 

dues hectàrees, permetria dotar a Cantonigròs d’un espai que donés cabuda estable a 
activitats que ja es venen desenvolupant, com el Festival Internacional de Música, els 
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concursos de gossos d’atura, el raid hípic, etc. A més de donar opcions d’incorporar 
d’altres nous que afavoreixin un creixement cultural i econòmic. 

- La creació d’una nova plaça, com avant-sala de l’equipament, permetria disposar d’un 
espai per organitzar altres activitats de menor dimensió. 

 

Altres suggeriments: 

- Catalogar i protegir el conjunt dels xalets. 
- Ajustar la qualificació d’equipament de la residència d’avis, afectant exclusivament l’espai 

d’ús real actual. 
- Qualificar l’espai ocupat per la gasolinera com a “Serveis Tècnics”, ajustant el perímetre al 

realment ocupat. 
- Deixar com a sòl no urbanitzable l’espai entre els xalets i la gasolinera. 
- Impulsar la relocalització de la zona verda existent al pla de Balà per reinvertir les 

plusvàlues en l’execució de la urbanització. 
- Incorporar al planejament una figura de protecció del camí dels Enamorats, fent-la 

compatible amb els usos tradicionals existents. 
 

Propostes de millora: 

Primera.-  

Concentrar l’esforç de creixement i dotació de sistemes i serveis en un únic sector de sòl 
urbanitzable delimitat, que es desenvolupi mitjançant el corresponent Pla Parcial. 

En el plànol i fitxa tècnica que adjuntem es defineixen els paràmetres que considerem cal 
incorporar en el Pla d’Ordenació Municipal, els objectius de la proposta són els següents: 

1. Definir la nova Ronda de Ponent com a límit del sòl urbà en aquesta banda del poble, 
fent la façana que aprofiti els recursos paisatgístics d’aquest balcó sobre la Plana, a la 
vegada que tanca un recorregut per a vianants que enllaça amb el camí dels 
Enamorats, a la banda de llevant del nucli urbà, tancant així un circuit paisatgístic de 
gran qualitat. 

2. La Ronda com a via rodada alternativa i complementària de l’actual eix del carrer Major 
i el camí Ral, que doni fluïdesa entre el nord i el sud del nucli descarregant el carrer 
Major com a única via actual.  

3. Ampliar i reforçar l’actual casc antic per la banda de ponent amb una ordenació mixta 
d’edificis plurifamiliars i unifamiliars que donin vida a l’espai comprès entre el camí Ral, 
el carrer Major i la nova Ronda. El futur Pla Parcial haurà de proporcionar una 
ordenació de qualitat d’aquesta nova edificació, així com la definició dels sistemes 
locals (viari, aparcament, etc. ), que assegurin una bona integració amb el casc urbà 
existent. 

4. Aconseguir per cessió gratuïta, en la reparcel·lació derivada del Pla Parcial, una 
superfície de 2 ha destinada a zona verda i equipament per a ús públic del poble, 
donant servei als residents i essent alhora l’espai adequat per les activitats culturals, 
lúdiques, recreatives, etc. I també l’espai adequat per noves activitats que potenciïn la 
vida cultural i econòmica de Cantonigròs. 

 

Segona.-  

Conscients de l’edificabilitat que comporta el sector de sòl urbanitzable proposat en el punt 
anterior, entenem que: 

S’ha de reduir el nou sòl residencial que proposa el Pla sotmès a informació pública, en concret 
els polígons d’actuació núms.: 10, 11, 13 i 14. cal classificar-los com a sòl no urbanitzable en 
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aquells terrenys que no reuneixin els requisits que demanen els arts. 25 i 26 de la Llei 
d’Urbanisme 2/2002 de 14 de març, i per evitar també previsions de creixement desmesurades. 

Respecte al polígon d’actuació número 12, avui rodejat de terreny edificable, caldria buscar una 
ordenació de l’edificació residencial més adient amb les característiques de Cantonigròs i amb 
edificabilitats més baixes que les proposades en el projecte sotmès a informació pública. 
 
Tercera.-  

La urbanització insuficient que pateix la zona sud de Cantonigròs cal que sigui tractada en el 
Pla d’Ordenació amb mecanismes que garanteixin l’efectiva urbanització d’acord amb la 
legalitat urbanística. És per això del tot necessari que es mantinguin polígons d’actuació, per a 
la gestió d’aquestes obres, allà on no existeixin els serveis necessaris. 

Conscients de la confusió existent en aquesta zona, pel que fa a les obligacions de promotors, 
propietaris i Ajuntament, suggerim la possibilitat de permutar la zona verda no urbanitzada 
propietat de l’Ajuntament, d’una superfície de 6.440 m2, per la mateixa superfície a l’altra 
banda del Camí Ral, en la localització proposada al plànol del sector de sòl urbanitzable. 

La requalificació de l’actual zona verda pública podria proposar-se amb la condició següent: 
que la venda per l’Ajuntament de les parcel·les resultants s’invertís íntegrament en la 
urbanització d’aquest àmbit. 

En cas d’estimar-se aquest suggeriment caldria articular els convenis corresponents entre 
l’Ajuntament, els promotors i els propietaris. 
 
Quarta.-  

Cal modificar l’alçada reguladora en l’àrea del Casc Antic (zona 1b) que el Pla limita a planta 
baixa més un pis, deixant fora d’ordenació a la majoria d’edificis històrics avui existents. Planta 
baixa més dos pisos és l’alçada màxima normal i correcta per aquesta àrea. 
 
Cinquena.-  

És necessari modificar la zonificació proposada en la urbanització dels xalets de la carretera 
d’Olot. S’ha de protegir el valor arquitectònic i urbanístic d’aquesta urbanització singular i 
modèlica, recolzant l’esforç de conservació i rehabilitació que duen a terme els diferents 
propietaris d’aquests xalets. 

En el mateix àmbit cal suprimir la qualificació de zona d’equipament dels terrenys situats entre 
els xalets i l’estació de servei, deixant aquesta instal·lació com a “Serveis Tècnics” de carretera, 
doncs no encaixa en el concepte d’equipament. 
 
Sisena.-  

Finalment és necessari revisar en detall les qualificacions dels equipaments existents per tal 
d’ajustar-les a la realitat i adequar les profunditats edificables del casc antic a fi de no produir 
afectacions innecessàries als edificis existents. 



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  

Memòria                                                                                                                                                                 57 

3.8.   INFORMES DELS DEPARTAMENTS I CRONOLOGIA DE LA TRAMITACIÓ. 

 

Informes emesos en els tràmits previstos en els articles 83.5 i 83.7 de la Llei d’Urbanisme pels 
organismes afectats per raó de llurs competències sectorials i pels Ajuntaments limítrofs 

De conformitat amb l’article 83.5 de la LU, en l’Acord de 27 de juliol de 2005, d’aprovació inicial 
del Pla d’ Ordenació Urbanística Municipal, es va resoldre sol·licitar, simultàniament al tràmit 
d’informació pública del POUM, informe als organismes afectats per raó de llurs 
competències sectorials. 

Concretament, i en virtut d’allò que disposa l’article 83.5 de la LU s’han sol·licitat informes als 
següents organismes: 
 

- 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 a Catalunya, 
- 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.  

Seguint l’ordre cronològic, els informes emesos pels organismes sectorials, són els següents: 
 

- El 14 de setembre de 2005, la Direcció General d’ Arquitectura i Paisatge va emetre un 
informe on, atès que les seves competències es refereixen a les zones de domini públic 
costaner i llurs servituds i es tracta d’un municipi sense façana marítima, no es 
pronuncien. 

- El 19 de setembre de 2005, la Demarcació de Carreteres de l’ Estat a Catalunya va 
emetre un informe favorable, al no afectar a cap carretera de la Xarxa d’ Interès 
General de l’ Estat. 

- El 19 de setembre de 2005, la Direcció General de Ports i Transports va emetre el 
corresponent informe favorable. 

- El 21 de setembre de 2005, la Direcció General de Desenvolupament Rural va emetre 
un informe favorable però condicionat a una sèrie d’esmenes en alguns articles, que, 
en la majoria ,s’incorporen al nou text.   

- El 28 de setembre de 2005, la Direcció General del Patrimoni Cultural va emetre un 
informe on es sol·licita que es complementi el document amb les prescripcions 
exposades en el mateix, relatives a la nomenclatura per als nivells de protecció; a que 
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s’especifiqui la protecció dels béns culturals d’interès nacional (BCIN), consistents en el 
Castell de Cabrera i el Castell de Barrès, i dels béns culturals d’interès local (BCIL); a 
que s’inclogui en el Catàleg els jaciments arqueològics coneguts del terme municipal; a 
que el Catàleg estigui complet, és a dir, cada bé ha d’estar representat mitjançant una 
fitxa individualitzada i actualitzada on s’expliciti el nivell de protecció, els elements 
protegits i les intervencions permeses i a que el document incorpori la legislació vigent 
sobre patrimoni. 

- El 18 d’ octubre de 2005, la Direcció General del Comerç va emetre un informe 
desfavorable fins que s’incorporessin les prescripcions contingudes en el mateix,  
relatives a la necessitat d’ajustar la definició d’ús  comercial i a l’exigència de què el 
creixement de l’oferta comercial estigui subjecte a allò que determina la normativa del 
PTSEC. Aquestes prescripcions ja s’incorporen al nou text. 

- El 3 de novembre de 2005, la Direcció General d’ Energia i Mines va emetre un informe 
on s’especifiquen les normes per a les infraestructures elèctriques existents, per a les 
de nova implantació o trasllat i per a les soterrades. 

- El 16 de novembre de 2005, la 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 emet un informe en què 
conté la normativa sectorial i les normes tècniques específiques que són d’aplicació. 

- El 16 de gener de 2006, la Direcció General de Carreteres va emetre un informe 
favorable sempre que s’incorporin les prescripcions contingudes en el mateix, relatives 
a la necessitat de modificar la Normativa viaria  per que s’adeqüi a la Llei 7/1993 i el 
Reglament 293/2003, a aplicar la Norma 3.1 I-C de Traçat pel que fa al disseny dels 
accessos a diferents sectors de desenvolupament i a modificar el nou accés, a través 
d’un pont, des de la C-153 al nucli urbà de Santa Maria. Totes aquestes consideracions 
s’incorporen al POUM.  

- El 31 de gener de 2006, l’ Agència Catalana de l’ Aigua va emetre un informe favorable 
tot i que amb determinades prescripcions, relatives a que les propostes d’ordenació, 
zonificació i rasants dels diversos Plans Parcials Urbanístics en sòl urbanitzable 
s’establiran a partir d’estudis de simulació hidràulica del corrent d’aigua pels cabals de 
període de retorn de 100 i 500 anys (inclosos en els documents de planejament) i 
l’aplicació dels criteris tècnics sobre l’ocupació dels terrenys integrats en el sistema 
hídric i les zones inundables; a que el desenvolupament dels Plans de Millora Urbana 
en sòl urbà es condiciona, si limiten amb el sistema hídric, a què es defineixi 
prèviament el perímetre de la làmina d’aigua pels cabals Q100 i Q500 amb les 
condicions de contorn actuals i es relacionin les actuacions per a la reducció del risc de 
danys corresponent a la riada de 500 anys relatives a la construcció de noves 
estructures de defensa o a la renovació de les existents; a que s’incorporarà al POUM 
un estudi sobre el sistema d’abastament d’aigua existent i un estudi sobre el sistema de 
sanejament d’aigües residuals; que el programa per l’execució de les obres d’adaptació  
dels sistemes d’abastament i sanejament en alta al nou creixement urbanístic haurà de 
vincular-se al desenvolupament dels sectors i haurà de formar part dels documents de 
planejament derivat corresponents; a que la normativa urbanística haurà de fer menció 
a la competència de l’ Agència Catalana de l’ Aigua per a l’atorgament de les 
autoritzacions i/o concessions administratives per l’ús de l’aigua; així com, les 
consideracions relatives a què la norma de protecció del sistema hidrogràfic en els 
àmbits classificats de sòl no urbanitzable s’haurà de completar amb una referència a la 
franja de la zona de policia que determina la vigent Llei d’ Aigües  de 100 m a cada 
costat de les lleres públiques. Aquestes prescripcions s’incorporaran al document a 
aprovar provisionalment.   
En l’annex 3, l’Ajuntament justifica les capacitats de les instal·lacions d’aigua potable i 
aigües residuals de Santa Maria del Corcó. 

- El  9 de març de 2007, els Serveis Territorials de Barcelona del Departament de Medi 
Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya van emetre un informe favorable 
condicionat a quatre prescripcions: donar compliment a l’article 7 del Reglament de la 
Llei d’Urbanisme sobre pendents superior al 20% en l’àmbit del PP7, incorporar les 
prescripcions de l’ACA, aplicar la qualificació de PEIN al sud de la riera de les Gorgues 
i justificar les raons arquitectòniques, històriques, paisatgístiques i socials que 
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justifiquen la preservació de les masies incloses en el Catàleg de masies i cases rurals. 
Així mateix es fan una sèrie de recomanacions de les quals s’incorporen la d‘elaborar 
un catàleg d’arbres monumentals i l’ampliació de la qualificació  de bosc de ribera a tots 
els ramals principals dels torrents. En l’informe emès es recorda la necessitat de donar 
compliment a la disposició transitòria dotzena del Reglament de la Llei d’Urbanisme, 
pel qual és necessari elaborar la memòria ambiental. 

 

En base a l’informe emès pel Departament de Medi Ambient i Habitatge es realitza la memòria 
ambiental. Així es  torna a presentar al Departament de Medi Ambient i Habitatge el POUM, 
incorporant la resolució de les prescripcions, junt amb la memòria ambiental i l’informe de les 
al·legacions per tal de donar compliment a la disposició transitòria dotzena del Reglament de la 
Llei d’Urbanisme.  

En data  20 d’abril de 2007, els Serveis Territorials de Barcelona del Departament de Medi 
Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya emeten informe donant conformitat a la 
proposta de memòria ambiental del Pla. 

En sessió de ple municipal de 3 de gener de 2007, l’expedient s’aprovà provisionalment. 

En sessió de 26 d’abril de 2007 la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona de la Direcció 
General d’Urbanisme del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat 
de Catalunya, emet resolució per la qual s’acorda retornar a l’ajuntament de Santa Maria de 
Corcó l’expedient fins que s’acordi l’aprovació provisional que ha d’incorporar un estudi de 
mobilitat d’acord amb l’article 59 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, degudament informat 
per la Secretaria de Mobilitat.  

En data 23 de juliol de 2007 la Direcció General de Promoció de l’Habitatge del Departament 
de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya emet informe amb un seguit de 
prescripcions, la resolució de les quals s’incorpora al document del Text refós tal i com prescriu 
la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona. 

Un cop elaborat l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada, s’entrega aquest junt amb una 
copia de la documentació del POUM a la Secretaria per a la Mobilitat  perque emeti el seu 
informe. 

En data 30 de juliol de 2007 la Secretaria per a la Mobilitat del Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya emet informe favorable del POUM, 
condicionat a donar solució a la mancança de l’indicació de les reserves per aparcament de 
bicicletes en sòl públic. 

En sessió de Ple Municipal d’1 d’agost de 2007, l’ajuntament acorda aprovar provisionalment el 
Pla d’ordenació urbanística municipal que dona compliment a l’acord de la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona.  

En data 20 de setembre de 2007, la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona acorda 
aprovar definitivament el Pla d’ordenació urbanística municipal de Santa Maria de Corcó, 
supeditant-ne la publicació al DOGC i conseqüentment l’executivitat a la presentació d’un text 
refós que incorpori les següents prescripcions: 

1.1 Informes 

1.1.1 Cal incorporar les determinacions dels informes de la direcció general de 
Promoció de l’Habitatge, de 24 d’abril de 2007, i de la Secretaria per a la Mobilitat, de 
30 de juliol de 2007. 

1.2 Regulació de sistemes 

1.2.1 Cal justificar el compliment de l’article 58.1.f del Decret Legislatiu 1/2005de 26 de 
juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la llei d’urbanisme, pel que fa a la reserva de sòl 
equivalent a 20m2 d’espais lliures cada 100 m2 de sostre residencial no inclòs en 
sectors de planejament. 

1.2.2 Cal preveure el corresponent giratori en tots els casos en que no es garanteixi la 
continuïtat dels carrers, en compliment amb el Decret 241/1994, de 26 de juliol, sobre 
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condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis, complementaris 
de la NBE-CPI/91. 

1.2.3 Cal que en els sectors de planejament es grafiïn els sistemes estructuradors a 
mantenir en el desplegament dels esmentats planejaments i, en conseqüència, suprimir 
qualsevol altra referència d’ordenació. 

1.3 Reserva per a la construcció d’habitatges de protecció pública 

1.3.1 Cal justificar que el POUM preveu en sòl urbà i urbanitzable, en caràcter general, 
la reserva de sòl corresponent com a mínim al 20% del sostre residencial de nova 
implantació per a habitatges de protecció pública, com també preveure els terminis 
obligatòris per a l’inici i per a l’acabament de la construcció d’aquests habitatges. Per 
tant, cal completar el document de memòria social, de manera que inclogui, entre 
altres, la superfície total de sostre residencial de nova implantació proposat pel POUM, 
i en conseqüència la reserva m´nima destinada a habitatges de protecció pública 
d’acord amb les necessitats del municipi. 

1.4 Sòl urbà i urbanitzable 

1.4.1 Cal preveure, en els Plans de millora urbana, la reserva de la cessió d’espi lliure 
de 20 m2 de sòl per cada 100 m2 de sostre residencial i de 5 m2 per cada 100 m2 
construits de sostre d’altres usos, d’acord amb el que determina l’article 94.2 del Decret 
Legislatiu 1/2005 de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. 

Nucli de Santa Maria de Corcó 

1.4.2 Cal garantir la continuïtat del carrer Rosals en l’àmbit del Pla parcial 3, sector 
Darreres Passeig del Padró. 

Nucli de Cantonigròs 

1.4.3 Cal preveure en el polígon d’actuació urbanístic PAU-1 carrer del Pla de Balà 1 la 
cessió del 10% de l’aprofitament mig del sector, de concordança amb el que determina 
l’article 40.3 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat pel decret 305/2006, de 18 
de juliol. 

1.4.4 Cal incorporar dins de l’àmbit del Pla parcial 4, la zona qualificada de clau 2 que 
dona front al carrer camí Reial, situada entre les claus 1b i 3b, tenint en compte que 
aquests terrenys no estan consolidats per  l’edificació, i garantint així una ordenació 
unitària en aquest territori. 

Nucli de Sant Martí sescorts 

1.4.5 Cal qualificar de sistema viari els terrenys que el PMU-9 te previst destinar a àrea 
d’aparcament, i preveure la continuïtat de la vialitat proposada o un possible giratori. 

1.4.6 Cal qualificar de sistema d’espais lliures els terrenys situats en el límit est del sòl 
urbà industrial de Patel per tal de protegir l’entorn de la riera de sant Martí, D’altra 
banda cal també preveure un accés públic a la zona qualificada de sistema de parcs i 
jardins (PJ) situada en el límit sud-est. D’altra banda, pel que fa a la vialitat, cal 
redimensionar la secció viària i preveure el corresponent giratori tenint en compte 
l’activitat industrial que es desenvolupa, de compliment amb el decret 241/1994, de 26 
de juliol, sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis, 
complementaris de la NBE-CPI/91. 

1.4.7 Cal preservar els terrenys delimitats pel sector residencial PP-5 antiga 
Urbanització Esporting-Club tot classificant-los de sòl no urbanitzable atès que, per les 
seves característiques naturals de gran valor paisatgístic sobre un territori amb 
pendents considerables, amb bona part superiors al 20%, es considera que no són els 
adequats per preveure un creixement residencial en aquest àmbit. 

1.4.8 Pel que fa a la classificació del sòl urbanitzable del sector PP8, tot i l’adequada 
aptitud dels terrenys per l’ús proposat, la discontinuïtat que això suposa envers els sòls 
industrials prevsistos en la zona, comporta la necessitat d’agrupar els sòls industrials 
en un únic sector, per tant, cal incorporar els sòls del sector PP8 al sector PP7 com a 
sector discontinu i destinar-los integrament a sistemes públics. 

1.4.9 Cal ajustar la superfície de sòl urbanitzable del sector PP7 mantenint la 
classificació de sòl no urbanitzable dels sòls situats a l’est de l’actual traça del camí 
existent, entre aquest i el torrent de les Paganes, tenint en compte que es tracta d’uns 
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terrenys amb unes característiques físiques que cal preservar. 

1.5 Catàleg de masies 

1.5.1 Cal completar l’apartat de descripció de les fitxes i justificar de forma més 
exhaustiva la seva inclusió en aquest catàleg, d’acord amb les determinacions de 
l’article 47.3 del Decret legislatiu 1/2005 de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei d’urbanisme. 

1.5.2 Cal, pel que fa a les condicions d’edificació i ordenació de les fitxes corresponents 
al conjunt de masies i cases rurals, estudiar la possible ampliació de l’edifici fins al 10% 
no amb caràcter general, sinó per a cada cas, en funció de les característiques físiques 
i d’implantació de cadascuna de les edificacions. 

1.5.3 Cal excloure del catàleg la masia Coma de Prous correspoennt a la fitxa núm. 
M41, atès que es tracta d’una edificació residencial situada en el sòl no urbanitzable. 

1.5.4 Cal justificar més exhaustivament la inclusió en el catàleg de les edificacions en 
estat ruïnos corresponents a les masies de Cararac, Faricle i casot de Cararac fitxes 
D1, D2 i D3, atès que de la documentació presentada no es desprèn una base suficient 
per tal de justificar la reconstrucció d’una masia en sòl no urbanitzable. 

1.6 Documentació i normativa urbanística 

1.6.1 Cal adequar les referències normatives i els seus continguts a la legislació 
urbanística d’aplicació. Concretament: el Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel 
Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, i el Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat 
pel decret 305/2006, de 18 de juliol. 

1.6.2 Cal que el Pla prevegi el sistema dotacional i la seva regulació, tenint en compte 
les possibles necessitats en el futur d’implantar aquest tipus d’habitatge en el municipi. 

1.6.3 Cal distingir el sistema hidràulic com un sistema independent, d’acord amb el que 
determina l’article 6.2 del Reglament de la Llei d’urabnisme, aprovat pel Decret 
305/2006, de 18 de juliol. 

1.6.4 Cal incloure en l’article 13 de la normativa urbanística, l’aprovació preceptiva d’un 
Pla especial quan es tracti del supòsit regulat en l’article 47.3.b) del Reglament de la 
Llei d’urbanisme, aprovat pel decret 305/2006, de 18 de juliol. 

1.6.5 Cal suprimir les subzones 5a i 5b i preveure una única zona de conservació, clau 
5, que mantingui els paràmetres de l’antiga 5a per bé que reduint les ampliacions 
permeses fins un 10% com a màxim. 

1.6.6 Cal aclarir que el supòsit de l’article 137.4 de la normativa urbanística, en que 
s’dmet nova edificació, previ enderroc, només s’admetrà per als cossos annexes 
existents del conjunt de masies i cases rurals inclosos en el catàleg. 

1.6.7 Cal clarificar en l’article 146 apartats 1 i 2 de la normativa esmentada, que la 
llicència municipal directa en sòl no urbanitzable únicament serà possible en els casos 
de l’article 48.2.b) i 53 del reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 
305/2006, de 18 de juliol. 

1.6.8 Cal corregir en l’article 146.5 de la normativa urbanística, la referència a les 
condicions d’edificació que fixa l’article 41.3 del Text refós de la Llei d’urbanisme, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, per al sòl urbà (les condicions 
d’edificació en sòl no urbanitzable venen regulades en l’article 59 i 60 del reglament de 
la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol). 

1.6.9 Cal precisar en l’article 148.1 de la citada normativa, que quan les construccions 
agrícoles ramaderes superin els llindars de l’article 68.8.d) del reglament de la Llei 
d’urbanisme, aprovat pel Decret 308/2006, de 18 de juliol, també hauran de seguir el 
procediment de l’article 48 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel decret 
legislatiu 1/2005, de 26 de juliol. 
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3.9.   FONAMENTS JURÍDICS DEL PLA.  

 

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), després d’haver estat aprovat inicialment i 
sotmès a exposició pública, ha estat objecte de canvis substancials producte de noves 
propostes i reconsideracions –molt especialment cal citar els canvis obligats conforme la Llei 
10/2004, de manera que s’ha redactat una nova versió del Pla que en posterioritat a la seva 
aprovació inicial, és objecte de nova aprovació i exposició pública. Atenent el que determina la 
Disposició Transitòria Tercera de la Llei 2/2002, d’Urbanisme, en la seva nova redacció donada 
per la Llei 10/2004, de 24 de desembre, aquesta versió  s’ha adequat a les determinacions de 
la referida Llei 2/2002, de 14 de març, d’Urbanisme en la nova redacció donada per la referida 
Llei 10/2004, així com a les disposicions vigents aprovades en desenvolupament de la dita Llei 
2/2002, més concretament també s’ha adequat a les determinacions del Decret 287/2003, de 4 
de novembre, pel qual s’aprovà el Reglament Parcial de la Llei 2/2002, de 14 de març, 
d’urbanisme. 

Val a dir que ambdues Lleis, la 2/2002 i la 10/2004, han estat refoses en un text únic, aprovat 
pel Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, anomenat Text Refós de la Llei d’Urbanisme, al 
qual es fa referència en aquest document del POUM anomenant-lo genèricament Llei 
d’Urbanisme, i amb anterioritat a l’aprovació definitiva del POUM s’ha aprovat el Decret 305, 
2006, de 18 de juliol, pel quel s’aprovà el Reglament de la Llei d’Urbanisme, al qual també 
s’adequa aquest POUM i la seva normativa en la seva redacció definitiva, Decret que ha 
subtituït i derogat la reglamentació específica fins aleshores vigent. 

El POUM incorpora i s’adequa als grans trets bàsics que constitueixen els objectius i principals 
determinacions establertes a la Llei d’Urbanisme, entre aquests trets bàsics i determinacions 
citarem les següents: 

Establir el model territorial d’acord amb l’exigència de conjugar les necessitats de creixement 
amb els imperatius del desenvolupament sostenible, de manera que es tradueixin en la 
utilització racional del territori, la qualitat de vida, i el respecte al medi ambient. 

El POUM s’inspira en els principis generals determinats per la Llei de necessitat de garantir un 
desenvolupament sostenible del territori, de participació de la comunitat en les plusvàlues 
generades per l’actuació urbanística dels ens públics, la funció social de la propietat, la definició 
del contingut normal d’aquesta, l’equidistribució equitativa de les càrregues i dels beneficis, la 
participació pública, els programes de participació ciutadana, el requisit del compliment dels 
deures per l’exercici dels drets, les directrius sobre l’hermenèutica de les normes urbanístiques, 
la nul·litat de les reserves de dispensació, l’acció pública per a exigir el compliment de 
l’ordenament urbanístic i la jerarquia normativa. 

D’altra banda, la plasmació de les determinacions de la Llei d’urbanisme en el POUM, es fa 
palesa en el règim urbanístic del sòl que aquest configura, així es categoritzen el sòl urbà com 
a consolidat i no consolidat, i el sòl urbanitzable en delimitat i no delimitat, i es reconeix la 
classificació com a sòl no urbanitzable als terrenys que així s’han de classificar per exigència 
de la legislació sectorial i planejament territorial que desaconsellen la seva transformació per a 
protegir-ne el seu interès connector, natural, agrari, paisatgístic o forestal, així com per raò de 
la seva subjecció a limitacions o servituds per a la protecció del domini públic; D’altra banda, 
una bona part de terrenys es classifiquen com a sòl no urbanitzable en ésser el propi POUM 
que considera necessària aquesta classificació per raò de la concurrència dels valors 
considerats per la legislació aplicable en matèria de règim de sòl i de valoracions, la 
consideració de l’objectiu d’utilització racional del territori i la qualitat de vida, d’acord amb el 
model de desenvolupament urbanístic sostenible que aquest POUM adopta; finalment reben la 
mateixa classificació de sòl no urbanitzable els terrenys reservats per a sistemes urbanístics 
generals no inclosos en sòl urbà ni en sòl urbanitzable.  

Per tant bona part del sòl no urbanitzable es classifica com a tal en el present POUM en 
considerar que tot i que primordialment és agrícola i més o menys planer, el mateix gaudeix de 
valors paisatgístics, culturals, agrícoles, ecològics tots ells ressaltats en l’informe mediambiental 
que acompanya aquest instrument; sòl que a més desenvolupa una funció de corredor de nexe 
biològic; Aquest sòl que es classifica com a no urbanitzable es considera inadequat per al 
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desenvolupament urbà, atenent les finalitats i objectius del pla d’utilització racional del territori 
conforme el model territorial que ha escollit la proposta del pla, fonamentat en el 
desenvolupament sostenible, per contra els creixements s’han situat conforme les previsions 
del POUM en àrees on racionalment és possible i raonable el desenvolupament urbà, protegint 
la resta de sòl considerat com a no adequat, tot i destacant-ne els valors abans referits. 

En la categoria de sòl no urbanitzable, el POUM regula cadascuna de les qualificacions 
possibles, en coherència amb el grau de conservació i protecció pretesos, regula els 
paràmetres bàsics de les edificacions admissibles, n’estableix els llindars, i incorpora el catàleg 
específic de masies i cases rurals susceptibles de reconstrucció o de rehabilitació. 

Sense perjudici que en un futur es pugui promoure i desenvolupar un Programa d’Actuació 
Urbanística Municipal conforme es determina a la Llei, s’ha optat per promoure el POUM no 
acompanyat d’aquest Programa. 

D’altres trets bàsics que incorpora el POUM a títol enunciatiu són els següents: 

La reserva per a la construcció d’habitatges de protecció pública del sòl corresponent al 20% 
del sostre que, per a l’ús residencial de nova implantació, circumstància que es dona 
bàsicament en el sòl urbanitzable, quan la Llei no dispensa d’aquesta reserva, és a dir, en els 
àmbits amb densitats per sobre del paràmetre que permet no efectuar aquesta reserva. 

La concreció dels dos sistemes d’actuació previstos a la Llei: el de reparcel·lació i el 
d’expropiació. El sistema de reparcel·lació és el més comú i es subdivideix en les diferents 
modalitats que ofereix l’actuació urbanística no expropiatòria. Aquestes són la de compensació 
bàsica, la de compensació per concertació i la de cooperació. 

El POUM preveu en les seves Normes Urbanístiques la possibilitat de l’ocupació directa dels 
sistemes generals i locals, inclosos en sectors o polígons d’actuació als efectes de llur gestió tal 
i com legal i reglamentàriament esta previst. 

Com a figures de desenvolupament del Pla o planejament derivat, el POUM preveu els Plans 
Especials Urbanístics, els Plans de Millora Urbana (en sòl urbà consolidat o no consolidat), els 
plans parcials urbanístics i els plans parcials de delimitació. 

També cal remarcar que el POUM adopta el règim i determinacions establertes a la Llei 
d’Urbanisme pel que fa a les reserves per a sistemes urbanístics generals i locals, també 
adequa a les determinacions legals la definició d’aprofitament urbanístic i les regles per la seva 
ponderació, el règim de drets i deures dels propietaris en les diferents categories de sòl, i molt 
especialment, a banda del règim de drets i deures en les categories de sòl urbà i urbanitzable, 
cal destacar el règim d’ús i procediments d’aprovació de determinats projectes en sòl no 
urbanitzable. 

Cal dir també que el POUM en funció de les diferents categories de sòl estableix les següents 
determinacions: 

- En el sòl urbà:  

. Aplica les tècniques de qualificació o zonificació del sòl i de reserva o afectació d’aquest per 
a sistemes generals i locals respectant la proporció adequada a les necessitats de la població. 
. Assigna usos detallats per a cada zona. 
. Regula els paràmetres i els criteris d’harmonització formal i compositiva de les edificacions. 
. Determina quins valors arquitectònics, paisatgístics i mediambientals hi han d’ésser 
protegits. 
. Regula l’ús del subsòl. 

 

- En sòl urbà consolidat i en aquells àmbits de sòl urbà no consolidat no inclosos en sectors 
subjectes a pla de millora urbana: 

. Detalla l’ordenació urbanística del sòl i fixa els paràmetres urbanístics necessaris per a 
l’atorgament de llicències d’edificació, establint les determinacions adients conforme la Llei 
d’Urbanisme pel que fa a l’ordenació de volums i assenyala les alineacions. 
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. En sòl urbà consolidat, precisa les rasants i les característiques i el traçat de les obres 
d’urbanització i en aquells àmbits de sòl urbà no consolidat per als quals delimita poligons 
d’actuació les obres d’urbanització requeriran la seva definició i concreció mitjançant un 
projecte d’urbanització. 

 

- En el sòl urbà no consolidat, subjecte a Plans de Millora Urbana: 

. Es fixen els índexs d’edificabilitat bruta, les densitats i els usos principals i compatibles, els 
estandards que determinen les reserves mínimes per al sistema local d’espais lliures i 
equipaments, establint les determinacions pròpies que hauran de regir el corresponent Pla de 
Millora Urbana. 

 

- En el sòl urbanitzable delimitat: 

. A més d’altres determinacions, es concreta la delimitació dels sectors i per cadascun d’ells, 
els índexs d’edificabilitat bruta, la densitat màxima, i els usos principals i compatibles i els 
estandards que determinen les reserves mínimes per al sistema local d’espais lliures i 
equipaments. 

 

- En el sòl urbanitzable no delimitat: 

.El POUM no classifica terrenys com a sòl urbanitzable no delimitat, pel cas que considerés 
aquesta necessitat el propi POUM o una modificació posterior hauria d’establir les seves 
magnituds màxims o mínimes de les actuacions urbanístiques que hi són permeses en funció 
dels diferents usos. 
. Les intensitats màximes dels usos urbanístics.  
. Les connexions amb les infraestructures exteriors. 
. I els nivells o percentatges de sòl de cessió obligatòria i gratuïta. 

 
Cal referir que la Llei d’Urbanisme al refondre la  Llei 10/2004, de 24 de desembre, ha reforçat 
l’autonomía dels municipis, dotant-los en els supòsits previstos a l’article 79 LU i previ l’informe 
de la Comissió territorial d’urbanisme competent referit a l’article 75 LU, de la competència per 
l’aprovació definitiva dels instruments de planejament de desenvolupament del POUM. El 
POUM preveu doncs l’exercici municipal d’aquesta competència i responsabilitat atorgada en la 
referida Llei, per l’aprovació definitiva del planejament derivat en els supòsits que la pròpia Llei 
contempla. 

El present POUM es sotmet al règim de formulació i tramitació que es preveu a la Llei 
d’Urbanisme, en especial s’acomoda al règim establert a l’article 83 de la referida Llei. 

El règim de la intervenció en l’edificació i l’ús del sòl i del subsòl que la normativa del POUM 
estableix, s’acomoda al que es disposa al Títol Sisè de la Llei d’Urbanisme incorporant les 
seves determinacions també pel que fa al règim d’ordres de suspensió d’obres i llicències, 
restauració de la realitat física alterada i disciplina urbanística. 
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3.10.   DESENVOLUPAMENT I GESTIÓ DEL PLA.    
 

L’atenció a la gestió dels Plans és un de les característiques més comunes que identifiquen els 
treballs de planejament del conjunt del municipi que tenen per finalitat revisar el planejament 
aprovat en els anys 80. Si en aquell moment una de les prioritats dels plans era d’endreçament 
general de la ciutat, la contenció de les densitats i la dotació mínima d’estàndards d’equipament 
i zones verdes, en el moment actual, amb les ciutats majoritàriament ja urbanitzades, amb un 
alt nivell de dotacions i serveis ja assolits i amb una cultura urbanística extensa en tot allò que 
fa referència a l’ordre i a la normalització reglada del procés constructiu de la ciutat, l’atenció a 
la gestió esdevé una eina clau en l’avaluació de les capacitats de portar a terme el projecte i la 
transformació proposada en el nou planejament.  
 

En el cas del Pla d’Ordenació Municipal de Santa Maria de Corcó, aquesta atenció pren major 
significació tota vegada que es realitza en el marc d’un nou text legal que, fruit de l’experiència 
acumulada en aquests anys anteriors ha de prendre noves cotes i ha de permetre plantejar 
noves alternatives en el camp de l’habitatge, en el camp del reequipament de la ciutat i en 
definitiva en la construcció d’un projecte comú més ambiciós i amb majors quotes de qualitat 
urbana. 
 

Aquest nou text legal, i pel que respecta a la construcció de l’estratègia de la gestió comporta, 
entre d’altres, quatre aspectes que es poden considerar substancialment diferent respecte el 
marc de referència que definia la legislació actual: 
 

1. La nova distinció legal pel que fa a la gestió urbanística integrada entre els sistemes 
d’actuació de reparcel.lació en les seves diferents modalitats i d’expropiació, així com la 
gestió urbanística aïllada. 

2. L’obligació de la cessió de sòls amb aprofitament urbanístic no nomès en els sectors de 
sòl urbanitzable sinó també en els àmbits subjectes a pla de millora urbana i àmbits de 
gestió en sòl classificat com urbà no consolidat quant tinguin per objecte alguna de les 
finalitats a què fa referència l’article 68.2.a) de la Llei d’Urbanisme. 

3. L’ampliació dels sòls destinats a sistemes urbanístics, incloent els generals, que 
inclosos en un Polígon d’Actuació poden ser objecte de cessió obligatòria i gratuïta, ja 
que amb el marc anterior venien restringits als vials, espais lliures i a determinats tipus 
d’equipaments, sempre de caràcter local i al servei de la unitat de gestió delimitada. 

4. La possibilitat de delimitar sectors de planejament discontinu en els sectors de sòl 
urbanitzable i en sòl urbà i a la vegada la capacitat per poder fer participar certs àmbits, 
conforme els requisits exigits legalment, de l’obtenció de sistemes generals, 
infrastructures i actuacions necessàries per la seva connexió al sistema urbà 
consolidat. 

 

Respecte l’obligació de la cessió d’aprofitament en sòl urbà la nova legislació urbanística, les 
concreta en la cessió del sòl on localitzar el 10% de l’aprofitament urbanístic, en aquells sòls 
que es classifiquen com a sòl urbà no consolidat subjectes a àmbits de gestió o plans de 
millora urbana quan tenen per objecte alguna de les finalitats referides a l’article 68.2.a) de la 
Llei 

 Pel que fa al destí de les cessions, el nou text legal ve a regular i consolidar allò que ja era una 
pràctica habitual en les administracions, però que, no per això deixava de tenir alguna fissura o 
debilitat legal, i ens referim al fet de poder exigir un major ventall del sòl objecte de cessió 
obligatòria i gratuïta. Per una part entren a formar part d’aquest concepte tot els tipus de 
sistemes ja siguin locals o generals, sempre i quan tinguin assignat algun tipus d’aprofitament 
dintre del polígon o del sector de planejament que es delimita. I per una altra part també 
s’amplia el tipus de sistemes d’equipaments susceptibles de ser obtinguts per cessió, cobrint 
dintre d’aquest concepte tots els equipaments comunitaris: docents, esportius, assistencials, 
culturals, etc. 

Finalment pel que fa referència a les determinacions sobre la possibilitat d’establir sectors 
discontinus en sòl urbanitzable i l’obligació de participar en les despeses derivades de la 
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construcció de les infrastructures de connexió a la xarxa general i a la ciutat consolidada, el nou 
text legal està reconeixent l’obligació dels nous creixements i dels nous sectors en la 
participació de les despeses d’urbanització que puguin ser generades precisament per la 
mateixa definició d’aquests nous sectors de planejament o per la necessitat de millorar les 
condicions de la ciutat consolidada per causa d’aquest major creixement de la mateixa.  
 
 
Els instruments del sòl urbà: Plans de Millora Urbana i Polígons d’Actuació 
 

En el sòl urbà la nova Llei d’Urbanisme simplifica en gran manera els instruments que se’n 
deriven del Pla d’Ordenació Municipal, per la seva execució i desenvolupament:  
 

1.  Pel que fa a l’execució es defineixen, els Polígons d’Actuació, que es venen a 
correspondre i substituir a les antigues Unitats d’Actuació. Es corresponen amb àmbits en 
els que establir el corresponent repartiment de beneficis i càrregues derivades del 
planejament. 

2. Pel que fa al desenvolupament, fonamentalment es defineixen Plans de Millora Urbana 
(que venen a ser la substitució dels anteriors PERI’s i PEMU’s), i que atenent a les 
diverses finalitats es podran classificar en diferents grups. 

 

Respecte la gestió i execució del planejament, el Pla d’Ordenació Municipal, atenent a la 
diferent finalitat dels Polígons d’Actuació diferencia dos tipus de Polígons d’Actuació: 
 

-  Els Polígons d’Actuació pròpiament dits que defineixen unitats de gestió on sigui 
susceptible d’assumir les cessions de sòl previstes pel planejament i que a la vegada 
tinguin entitat suficient per justificar tècnicament i econòmica l’autonomia de l’actuació. 

 

- Pel que fa al desenvolupament de les determinacions en el sòl urbà no consolidat, aquest 
Pla d’Ordenació Municipal atenent a l’objecte i diferents finalitats previstes regula els Plans 
de Millora Urbana que es corresponen amb operacions de transformació puntual d’escala 
intermitja i que comprenen actuacions de naturalesa diversa, d’un tamany reduït i on 
majoritàriament l’objecte del mateix pla de millora ha de ser la concreció de les 
determinacions establertes en aquest POUM. En general aquestes actuacions coincidiran 
amb in idèntic àmbit de gestió que serveix per establir el marc de referència en el que 
repartir els beneficis i càrregues derivats d’aquest planejament.  

 
Els propietaris de sòl urbà no consolidat i els propietaris de sòl urbanitzable delimitat tenen els 
deures comuns, fixats a la Llei d’Urbanisme de: 
 repartir equitativament els beneficis i les càrregues derivats del planejament urbanístic 
 cedir a l’ajuntament, de manera obligatòria i gratuïta, tot el sòl reservat pel planejament 

urbanístic per als sistemes urbanístics locals al servei de l’àmbit de desenvolupament en 
què siguin compresos els terrenys. 

 cedir a l’ajuntament, de manera obligatòria i gratuïta, el sòl necessari per a l’execució dels 
sistemes urbanístics generals que el planejament urbanístic general inclogui dins l’àmbit 
d’actuació en què siguin compresos els terrenys. 

 costejar i si s’escau, executar la urbanització, sens perjudici del dret a rescabalar-se de les 
despeses d’instal·lació de les xarxes d’abastament d’aigua i de subministrament d’energia 
elèctrica, amb càrrec a les empreses subministradores, en la part que segons la 
reglamentació específica d’aquests serveis, no hagi d’anar a càrrec dels usuaris. 

  edificar els solars en els terminis establerts pel planejament urbanístic. 
 Conservar les obres d’urbanització, agrupats legalment com a junta de conservació en els 

supòsits en què s’hagi assumit voluntàriament aquesta obligació o bé ho imposin 
justificadament el pla d’ordenació urbanística o el programa d’actuació urbanística, 
vinculant-la objectivament a la manca de consolidació del  sòl o a la insuficiència de la 
urbanització.  

 
Per tal de materialitzar aquestes obligacions i de portar a terme les actuacions previstes en el 
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P.O.U.M. es planteja la delimitació de Polígons d’Actuació Urbanística i Plans de Millora 
Urbana en el sòl urbà així com la delimitació de sectors de sòl urbanitzable a desenvolupar 
mitjançant la redacció dels corresponents Plans Parcials Urbanístics.  
 

El POUM defineix els Polígons d’Actuació Urbanística que es detallen seguidament: 
 

- POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA NÚM. 1 “CARRER DEL PLA DE BALÀ 1”. SECTOR 
CANTONIGRÒS. 
El Polígon d’Actuació es planteja com a objectiu la urbanització de l’àmbit i la cessió d’un 
terreny en sòl no urbanitzable per ubicar-hi una depuradora. 
 

- POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA NÚM. 2 “CARRER DEL PLA DE BALÀ 2”. SECTOR 
CANTONIGRÒS. 
El Polígon d’Actuació es planteja com a objectiu la urbanització de l’àmbit. 
 

- POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA NÚM. 3 “CARRER DEL PLA DE BALÀ 3”. SECTOR 
CANTONIGRÒS. 
El Polígon d’Actuació es planteja com a objectiu la urbanització de l’àmbit. 
 

- POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA NÚM. 4 “PATEL”. SECTOR SANT MARTÍ 
SESCORTS. 
El Polígon d’Actuació es planteja com a objectiu la urbanització de l’àmbit i l’obtenció de les 
cessions. 
 
El POUM defineix els Plans de Millora Urbana que es detallen seguidament: 
 

- PLA DE MILLORA URBANA NÚM. 1 “RONDA DE PONENT INICI”. SECTOR STA. M. DE 
CORCÓ. 
El Pla de Millora Urbana es planteja com objectiu l’obertura de la Ronda de Ponent, en el seu 
inici pel carrer de Sant Martí.  
 

- PLA DE MILLORA URBANA NÚM. 2 “SAGALÉS”. SECTOR STA. M. DE CORCÓ. 
El Pla de Millora Urbana es planteja com objectiu l’obertura de la Ronda de Ponent, per el tram 
del passeig del Padró.  
 

- PLA DE MILLORA URBANA NÚM. 3 “SANT BARTOMEU”. SECTOR STA. M. DE CORCÓ. 
El Pla de Millora Urbana es planteja com objectiu ordenar el front del carrer de Sant Bartomeu 
amb una edificació continua i la prolongació dels porxos en planta baixa. Un altre objectiu 
important es la obtenció d’un espai per a equipaments. 
 

- PLA DE MILLORA URBANA NÚM. 4 “CARRER DE CABRERA”. SECTOR STA. M. DE 
CORCÓ. 
El Pla de Millora Urbana es planteja com objectiu l’obertura del carrer de Cabrera cap el nou 
sector urbà de ponent. 
 

- PLA DE MILLORA URBANA NÚM. 5 “CARRER DE SANT MARTÍ”. SECTOR STA. M. DE 
CORCÓ. 
El Pla de Millora Urbana es planteja com objectiu la obtenció de la plaça d’entrada al municipi a 
l’entorn del carrer de Sant Martí i de la carretera de Tavertet. 
 

- PLA DE MILLORA URBANA NÚM. 6 “ZONA INDUSTRIAL”. SECTOR STA. M. DE CORCÓ. 
El Pla de Millora Urbana es planteja com objectiu la urbanització dels carrers i l’ordenació del 
sector industrial actual.  
 

- PLA DE MILLORA URBANA NÚM. 7 “BERNAT DE CABRERA”. SECTOR STA. M. DE 
CORCÓ. 
El Pla de Millora Urbana es planteja com objectiu l’obertura d’un vial des de la Plaça Major fins 
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el carrer Bernat de Cabrera i l’obtenció d’una plaça al centre del municipi, així com el trasllat de 
la fàbrica de pinsos existent. 
 

- PLA DE MILLORA URBANA NÚM. 8 “CAMÍ REIAL 2”. SECTOR CANTONIGRÒS. 
El Pla de Millora Urbana es planteja com objectiu l’ordenació del sector entre el carrer del Camí 
Reial i el carrer de Sant Roc, per l’obtenció d’una gran plaça al davant de l’edifici de l’església i 
la cohesió dels diversos teixits urbans. 
 

- PLA DE MILLORA URBANA NÚM. 9 “SANT MARTÍ”. SECTOR SANT MARTÍ SESCORTS. 
El Pla de Millora Urbana es planteja com a objectiu l’obtenció d’una gran àrea per ubicar-hi un 
aparcament públic.  
 
El POUM delimita els sectors a desenvolupar per Plans Parcials Urbanístics que es detallen 
seguidament: 
 

- PLA PARCIAL URBANÍSTIC  NÚM. 1 “NORD”. SECTOR SANTA M. DE CORCÓ.  
Es fixen com a objectius del Pla Parcial la ordenació del Sector a partir de la seva concepció 
com a peça de connexió dels teixits existents amb la continuïtat de la xarxa viària i amb la 
obtenció dels espais de cessió el més a prop del centre urbà.  
 

- PLA PARCIAL URBANÍSTIC  NÚM. 2 “PONENT 2” SECTOR SANTA M. DE CORCÓ  
Es fixen com a objectius del Pla Parcial la creació d’un nou accés cap al centre del municipi i la 
prolongació d’un vial de ronda que doni accés a cadascun dels diversos barris del municipi. 
 

- PLA PARCIAL URBANÍSTIC NÚM. 3 “PONENT 1” SECTOR SANTA M. DE CORCÓ  
Es fixen com a objectius del Pla Parcial la ordenació del Sector Oest de Santa Maria, vinculat al 
nou pont i a la nova Ronda Oest. 
 

- PLA PARCIAL URBANÍSTIC NÚM. 4 “PONENT 2” SECTOR DE CANTONIGRÒS. 
Es fixen com a objectius del Pla Parcial la obertura de la ronda Ponent de Cantonigròs, 
l’obtenció d’àrees d’aparcament i l’obtenció de sòl per equipament i zona verda. 
 

- PLA PARCIAL URBANÍSTIC NÚM. 5 “ELS PLANS I EL BOSC DE L’ESQUENERA” SECTOR 
SANT MARTÍ SESCORTS. 
Es fixen com a objectius del Pla Parcial l’obtenció de sòl industrial per traspassar les indústries 
que actualment es troben en el casc urbà i, junt amb el PP6, fer un sector industrial important. 
Tots els aprofitaments es concentraran en l’àmbit contigu al PP6 (els Plans), mentre que en 
l’altre part de l’àmbit (bosc de l’Esquenera) s’hi col·locaran únicament equipaments i zones 
d’espai lliure. 
 

- PLA PARCIAL URBANÍSTIC NÚM. 6 “LES GORGUES” SECTOR SANT MARTÍ SESCORTS. 
Es fixen com a objectius del Pla Parcial, el reconeixement de l’ordenació proposada en 
l’anterior Pla i la ordenació viària adequada, preservant al Camí Reial de l’entorn de la Casa del 
Pont.  
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3.11.   QUADRES GENERALS DELS PLANS DE MILLORA, POLÍGONS 
D’ACTUACIÓ I SECTORS. 

 
SECTORS DE SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT: POLÍGONS D’ACTUACIÓ 

Superfície Sostre Habitatges 
densitat 
hab/Ha 

Sostre 
HPP 

Àmbit Ús M² M²     M² 

           

PA-1 residencial 34.138 7.440 21 6,2   

PA-2 residencial 47.936 13.183 37 7,7   

PA-3 residencial 11.686 4.932 16 13,7   

PA-4 industrial 62.145 31.244     

              

TOTAL   155.905 56.799 74 4,7   

 
SECTORS DE SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT: PLANS DE MILLORA 

Àmbit Ús Superfície Sostre Habitatges 
densitat 
hab/Ha 

Sostre 
HPP 

    M² M²     M² 

              

PMU-1 residencial 23.609 10.614 80 33,9 2.123 

PMU-2 residencial 13.333 7.074 61 45,8 1.415 

PMU-3 residencial 3.040 3.140 31 102,0 628 

PMU-4 residencial 5.379 4.797 48 89,2 959 

PMU-5 residencial 1.870 1.551 15 80,2 310 

PMU-6 industrial 55.189 41.380     

PMU-7 residencial 6.585 5.112 51 77,4 1.022 

PMU-8 residencial 18.944 8.852 42 22,2 1.770 

PMU-9 industrial 7.099 4.156     

              

TOTAL   135.048 86.676 328 45,1 8.228 

 
SECTORS DE SÒL URBANITZABLE DELIMITAT 

Superfície Sostre Habitatges densitat 
hab/Ha 

Sostre 
HPP Àmbit Ús 

M² M²     M² 

              

PP-1 residencial 32.315 15.471 108 33,4 3.094 

PP-2 residencial 45.741 31.008 290 63,4 6.202 

PP-3 residencial 37.079 19.024 168 45,3 3.805 

PP-4 residencial 54.777 24.650 205 37,4 5.239 

PP-5 industrial 280.656 113.694     

PP-6 industrial 77.007 52.434     

              

TOTAL   527.575 256.281 771 45,4 18.340 
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3.12.   COMPLIMENT DELS ESTÀNDARDS DE LA LLEI DELS SÒLS URBANS, 
SÒLS URBANS NO CONSOLIDATS I SÒLS URBANITZABLES. 

 

  
Superfície 

total 

Sostre 
residencial 

total 

Sostre 
industrial 

total 

Espais 
lliures 
fixats 
totals Espais lliures mínims 

Equipaments 
fixats totals 

Equipaments 
mínims 

20m²/100 m² 20m²/100m²

    

m² m² m² 

  

10%  m² 

  

5% 

72.760 41.140  13.284 8.228 7.276 4.569 8.228 3.638Sòl Urbà no 
consolidat 62.288  45.536 7.796  6.229 2.996  3.114

169.912 90.153  38.286 18.031 16.991 20.862 18.031 8.496

Sòl Urbanitzable 357.663  166.128 85.377  35.766 26.005  17.883

 
 
JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DELS ESTÀNDARDS D’ESPAIS LLIURES PÚBLICS EN 
EL PLANEJAMENT DERIVAT: 
L’article 94.2 del Decret Legislatiu 1/2005 de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei d’Urbanisme estableix que en la modificació de qualsevol figura de planejament en sòl urbà 
cal  reservar sòl apte  a zones verdes i espais lliures en la mesura de 20 m2 de sòl per cada 
100 m2 de sostre residencial i de 5 m2 de sòl per cada 100 m2 de sostre d’altres usos. 
 

Espais lliures 
fixats totals Espais lliures mínims 

  sostre residencial sostre altres usos genèric Àmbit 

 20m2/100 m2 sostre 5m2/100 m2 sostre 10% de l’àmbit 

PMU-1 6.331 2.123  2.361 
PMU-2 1.415 1.415  1.333 
PMU-3 1.849 628   304 
PMU-4 959 959   538 
PMU-5 880 310  187 
PMU-6 6.720   2.069 5.519 
PMU-7 0 1.022  659 
PMU-8 1.896 1.770  1.894 
PMU-9 1.076   208 710 
PP-1 7.339 3.094   3.232 
PP-2 10.898 6.202   4.574 
PP-3 7.889 3.805   3.708 
PP-4 12.160 4.930   5.478 
PP-5 73.178   5.685 28.066 
PP-6 12.199   2.622 7.701 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



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  

Memòria                                                                                                                                                                 71 

JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DELS ESTÀNDARDS D’ESPAIS LLIURES PÚBLICS: 
L’article 58.1f del Decret Legislatiu 1/2005 de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei d’Urbanisme estableix la reserva de 20 m2 de sòl per espais lliures per cada 100 m2 de 
sostre residencial no inclòs en sectors de planejament. En el cas de Santa Maria de Corcó el 
dèficit existent en quan a sòl per espais lliures en sòl urbà dificulta molt el compliment d’aquest 
article, per la qual cosa s’ha optat per justificar el compliment d’aquest estàndard un cop el 
planejament estigui plenament desenvolupat, augmentant la cessió de sòl per espais lliures 
inclòs en el planejament derivat. 
 

  
sostre residencial 

total 
Espais lliures fixats 
totals 20m²/100 m² 

  
  

m² m² m² 

Sòl urbà consolidat 570.142,00 38.524,00 114.028,40 

  PAU + PMU  66.695,00 40.101,00 13.339,00 

Sòl urbanitzable PPU 90.153,00 123.663,00 18.030,60 

TOTAL   726.990,00 202.288,00 145.398,00 

 
 
QUADRES DE SUPERFÍCIES DE RÈGIM DE SÒL. 
Les superfícies expressades en aquest quadre són orientatives.  

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 
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3.13.   MEMÒRIA SOCIAL 

 

1. Introducció 

En compliment de l’art. 59 1 h de la Llei d’Urbanisme, cal que en la redacció del POUM es 
tingui en compte la previsió de col·locació d’habitatge assequible en tots els sectors de 
creixement de sòl urbanitzable. 

Aquest tipus d’habitatge ha d’anar dirigit a sectors socials amb menys possibilitats 
econòmiques i a sectors socials amb dificultat d’inserció. Per això l’administració ha de 
participar en el desenvolupament d’aquests d’una manera directa o indirecta. La política 
d’habitatge social ha de permetre la integració d’aquesta col·lectius, tot afavorint la revitalització 
dels nuclis de població i el rejoveniment de la població. 

La present memòria social també justifica el compliment del què es disposa a l’article 69 
apartats 3, 4 i 5 del Reglament de la Llei d’Urbanisme. 
 

2. Necessitats i objectius de la política d’habitatge 

Hi ha diversos factors que determinen la necessitat d’habitatge assequible: preus de marcat, 
règim de tinença, producció d’habitatge protegit en els darrers anys, immigració i dades de la 
població resident. 
 

Els preus del mercat de l’habitatge: 

El preu de l’habitatge a Santa Maria de Corcó és inferior al de municipis propers amb més 
població com són Vic o Manlleu. Aquest diferencial a la llarga provoca el desplaçament de la 
demanda dels nuclis de població principal al de la seva corona, cosa que produeix un augment 
del preu. Per evitar aquest fenomen és necessari que des de l’Ajuntament es fomenti una 
política d’habitatge. 

 

Preus de mercat de l'habitatge nou 

àmbit habitatge nou 
(€/m²) 

Santa Maria de Corcó 1.262
Vic 1.950
Manlleu 1.816
 

Règim de tinença de les llars: 

El percentatge de llars en règim de propietat a Santa Maria de Corcó és lleugerament inferior al 
de la comarca i al de Catalunya, però això no implica que el percentatge d’habitatge de lloguer 
sigui més elevat, sinó que el factor “altres” és el que té la clau d’aquest diferència. El 
percentatge d’habitatges de lloguer també  és inferior al de la resta de Catalunya i de la 
comarca. La manca d’habitatge de lloguer és un factor que influeix en la dificultat d’aconseguir 
un habitatge que tenen els col·lectius.  
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Àmbit En propietat De lloguer Altres 

Santa Maria de Corcó 75,20 % 15,60 % 9,20 % 

Osona 76,90 % 16,80 % 6,30 % 

Catalunya 79,10 % 16,60 % 4,30 % 

Font: dades IDESCAT de 2001 
 

Producció d’habitatge protegit: 

En els darrers anys, segons dades de l’IDESCAT, la construcció d’habitatge protegit ha sigut 
ínfima, només 5 habitatges en el període que va del 1990 al 2003 enfront del 172 habitatges de 
renda lliure. Això representa el 2,91% del total. 
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Dades de la població resident: 

Població: 

- El 24,7% de la població de Santa Maria de Corcó es troba entre els 0 i els 24 anys, 
percentatge similar al de la mitjana de la província de Barcelona (25,9%). 

- Per subgrups d’edat, els joves d’entre 0-15 anys sumen el 14,3% (13,7% a la província, 
mentre que els de 15-24 sumen el 10,5% (12,3% a la província). 

- La població potencial en edat d’emancipar-se la trobaríem entre el grup d’edat comprès 
entre els 25 i els 34 anys, que suma el 13,8% de la població, percentatge notablement 
inferior al provincial, que és del 18,1%. 

- Per tant, a Santa Maria hi ha 303 persones entre 25 i 34 anys: 150 entre 25 i 29 i 153 entre 
els 30 i 34 anys, que configuren la població de partida en edat d’emancipar-se (si no ho han 
fet ja). La població en edat d’emancipar-se és per tant de 606 persones. 

- La població de gent gran (65 i més) suma el 22,3% del total, percentatge notablement 
superior al provincial (16,8%). 

- Per subgrups d’edat, la població d’entre 65 i 74 anys suma l’11% (9,3% a la província), i el 
grup de majors de 75 anys suma l’11,3% (el 7,6% a la província). 

- L’índex d’envelliment, per tant és molt superior a Santa Maria que a la mitjana 
provincial: 22,3% i 16,8%, diferència que augmenta si prenem com a referència l’índex de 
sobreenvelliment, que calcula el pes dels majors de 85 anys respecte dels majors de 65 anys. 
Aquest indicador mostra que a Santa Maria el 15% de la gent gran té més de 85 anys mentre 
que la mitjana provincial és de l’11%. Aquest envelliment augmenta any rere any. 

- D’aquesta població major de 75 anys, el 35% són homes i el 65% dones, fet important si 
tenim en compte que bona part d’aquestes no han cotitzat mai a la Seguretat Social i per tant 
el seu nivell de renda depèn de pensions no contributives o de viduïtat. Aquest diferència de 
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gènere s’eixampla a mesura que augmenta l’edat. Així en els majors de 85 anys el 24% són 
homes mentre que el 76% són dones. 

 

Immigració: 

- El total de població estrangera empadronada el 2004 era de 82 persones, el 3,7% de la 
població total empadronada, percentatge notablement inferior al 7,9 provincial. 

- El 55% són africans, seguit pels americans (32%) i europeus (13%). 

- Per edats, el 84% (69 persones) té una edat inferior als 45 anys i el 49% (40 persones) als 30 
anys. Per tant, es tracta de població molt jove, i si no ho han fet ja, en edat de tenir fills i per 
tant d’engrandir la dimensió de la família i per tant, possiblement amb demandes d’habitatges 
més grans. 

 
Població estrangera empadronada
2004

Homes Dones Total
Nacionalitat Nombre % Nombre % Nombre %
Europa 5 11,1 6 16,2 11 13,4
Àfrica 25 55,6 20 54,1 45 54,9
Amèrica 15 33,3 11 29,7 26 31,7
Àsia 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Total 45 100 37 100 82 100
Font: Elaboració pròpia a partir dades de l'Idescat.

Distribució de la població 
estrangera per edat. 2004
Edat Nombre %
0-4 12 14,6
5-9 10 12,2 22,0
10-14 6 7,3 28,0
15-19 1 1,2 29,0
20-24 7 8,5 36,0
25-29 4 4,9 40,0
30-34 6 7,3 46,0
35-39 16 19,5 62,0
40-44 7 8,5 69,0
45-49 6 7,3 75,0
50-54 1 1,2 76,0
55-59 0 0,0 76,0
60-64 0 0,0 76,0
65-69 2 2,4 78,0
70-74 2 2,4 80,0
75-79 2 2,4 82,0
80-84 0 0,0 82,0
85 i més 0 0,0 82,0
Total 82 100
Font: Elaboració pròpia a partir
dades de l'Idescat.

Distribució de la població 
immigrant per origen. 2004
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Distribució de la població per sexe i grans edat.
Santa Maria de Corcó. 2004
Edat Homes % s/ sexe % s/ total Dones % s/ sexe % s/ total Total %
0-4 57 5,25 54,81 47 4,22 45,19 104 4,73
5-9 49 4,51 42,61 66 5,93 57,39 115 5,23
10-14 50 4,60 52,63 45 4,04 47,37 95 4,32
15-19 52 4,79 54,74 43 3,86 45,26 95 4,32
20-24 65 5,99 48,15 70 6,29 51,85 135 6,14
25-29 80 7,37 53,33 70 6,29 46,67 150 6,82
30-34 81 7,46 52,94 72 6,47 47,06 153 6,96
35-39 89 8,20 51,45 84 7,55 48,55 173 7,87
40-44 92 8,47 52,27 84 7,55 47,73 176 8,00
45-49 98 9,02 57,99 71 6,38 42,01 169 7,69
50-54 77 7,09 55,40 62 5,57 44,60 139 6,32
55-59 45 4,14 43,27 59 5,30 56,73 104 4,73
60-64 45 4,14 44,55 56 5,03 55,45 101 4,59
65-69 65 5,99 53,72 56 5,03 46,28 121 5,50
70-74 55 5,06 45,83 65 5,84 54,17 120 5,46
75-79 46 4,24 42,99 61 5,48 57,01 107 4,87
80-84 22 2,03 32,35 46 4,13 67,65 68 3,09
85 i més 18 1,66 24,32 56 5,03 75,68 74 3,37
Total 1.086 100 49,39 1.113 100 50,61 2.199 100
Font: Elaboració pròpia a partir dades de l'Idescat.

Distribució de la població per sexe i grans grups d'edat
Santa Maria de Corcó. 2004

Homes Dones Total
Homes Nombre % s/ sexe % s/ total Nombre % s/ sexe % s/ total Nombre % s/ total
0-14 156 49,68 7,09 158 50,32 7,19 314 14,3
15-24 117 50,87 5,32 113 49,13 5,14 230 10,5
25-34 161 53,14 7,32 142 46,86 6,46 303 13,8
35-44 181 51,86 8,23 168 48,14 7,64 349 15,9
45-64 265 51,66 12,05 248 48,34 11,28 513 23,3
65-74 120 49,79 5,46 121 50,21 5,50 241 11,0
75 i més 86 34,54 3,91 163 65,46 7,41 249 11,3
Total 1.086 49,39 49,39 1.113 50,61 50,61 2.199 100

Distribució de la població per sexe i grans grups d'edat. 2004
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De les dades es despren que mentre que la població immigrant que s’instal·la a Santa Maria de 
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Corcó és jove (el 84% te una edat inferior als 45 anys), la població autoctona envelleix a un 
ritme superior al de la resta de catalunya (el 22,3% de la població és major de 65 anys enfront 
del 16,8% de mitjana provincial) 

Així es pot veure que quan es parla de dotar d’habitatge de protecció pública el municipi de 
Santa Maria de Corcó cal tenir en compte el segment de població de majors de 65 anys, on la 
majoria són dones que no han cotitzat mai a la seguretat social i que per tan tenen rendes 
baixes.  
 

Conclusions: 

La reserva de sostre per habitatge de protecció pública: 

- ha de facilitar l’accés a l’habitatge dels joves residents al municipi i que es troben en edat 
d’emancipar-se. 

- ha d’afavorir la integració de la població immigrant.  

El POUM, d’acord amb les dades analitzades, es planteja  destinar el 20% del sostre 
residencial que es preveu en els sectors de sòl urbanitzable a habitatge de protecció pública, a 
excepció dels sectors que disposen d’una densitat inferior a 25hab/ha. i on la tipologia 
edificatòria no és adequada per a la construcció d’aquest tipus d’habitatge. El POUM preveu 
que cada sector adjudiqui el sostre destinat a HPP dins del seu propi àmbit, fomentant la 
dispersió i ajudant a la integració dels col.lectius que accedeixen a l’HPP. 
 

3. Mesures per al foment de l’habitatge assequible 

Com que en els municipis petits la capacitat inversora és pràcticament nul·la el POUM integra 
totes les intervencions proposades en sectors de planejament derivat que poden ser 
desenvolupats amb el finançament del sector privat. En cada sector es descriu l’habitatge 
protegit que ha de generar segons la taula.  

*En el PAU-1 el 20% es calcula sobre l'increment de sostre que és de 1544,20 m2, per tan caldria reservar 309 m2 de 
sostre per a HPP. Degut a la impossibilitat de materialitzar la reserva en aquest sector a causa de la tipologia 
establerta, aquest es realitza en el sector PP-4. 

** La distribució dels habitatges en Lliures i de Protecció és orientatiu. 

En els sectors on l’estructura de la propietat és fragmentada, aquest motiu a més de l’estratègic 
i que són d’un interès més alt per l’Ajuntament, fan que en els mateixos s’hagi fixat com a 
sistema d’actuació el de reparcel·lació en la seva modalitat per cooperació, de manera que 
l’Ajuntament tindrà veu i iniciativa en el seu desenvolupament. 

Sectors previstos en el POUM 

total lliure protegit 
àmbit situació 

m² sostre hab m² sostre hab % m² sostre hab

PA-1 Cantonigròs - Pla de Balà 1 7.440 21 7.440 21 0,00 0 0
PMU-1 Sta. M. Corcó - Rda. Ponent inici 10.614 80 10.614 59 20,00 2.123 21
PMU-2 Sta. M. Corcó - Sagalés 7.074 61 7.074 47 20,00 1.415 14
PMU-3 Sta. M. Corcó - c. Sant Bartomeu 3.140 31 3.140 25 20,00 628 6
PMU-4 Sta. M. Corcó - c. Cabrera 4.797 48 4.797 38 20,00 959 10
PMU-5 Sta. M. Corcó - c. St Martí 1.551 15 1.551 12 20,00 310 3
PMU-7 Sta. M. Corcó - c. Bernat de Cabrera 5.112 51 5.112 41 20,00 1.022 10
PMU-8 Cantonigròs - c. Camí reial 2 8.852 42 8.852 24 20,00 1.770 18
PP-1 Santa M. Corcó Nord 15.471 108 12.377 77 20,00 3.094 31
PP-2 Santa M. Corcó Ponent 2 31.008 290 24.806 228 20,00 6.202 62
PP-3 Santa M. Corcó Ponent 1 19.024 168 15.219 130 20,00 3.805 38
PP-4 Cantonigròs 24.650 205 19.411 153 21,25 5.239 52

TOTAL   138.733 1.099 112.953 834 20,00 26.567 265
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A nivell global del POUM, hi ha una previsió de construcció de sostre d’habitatge protegit 
corresponent a 26.567 m²  que correspon a uns 265 habitatges protegits. Aquest sostre resulta 
de la reserva per a HPP del 20% del sostre d’ús residencial dels sectors de sòl urbà no 
consolidat i dels sectors de sòl urbanitzable, a excepció d’aquells en que la seva finalitat és la 
reurbanització de l’àmbit.  

Així doncs sobre el total de sostre residencial que es projecta el POUM en reserva un 20% per 
a habitatge de protecció.  

Segons les gràfiques els percentatges de gent jove en edat d’emancipar-se i gent immigrant 
correspon aproximadament a un 17,5% del total de la població. Ara bé, no tota la gent jove ni 
tota la gent immigrant ha de tenir problemes econòmics o social i per tant optar a un habitatge 
de protecció. Una part de la immigració estrangera pot correspondre a persones amb un poder 
adquisitiu alt i que busquen qualitat de vida i un entorn natural. Per tant es considera que la 
reserva de sostre és suficient per cobrir les necessitats i que tots els col·lectius quedarien 
protegits per aquestes noves disposicions d’habitatges. Aquesta previsió dona possibilitats prou 
amplies per a que hi hagi un mercat d’habitatges protegits diversificats en tot el territori urbà i 
en els diferents moments dels creixements. 

A part de les reserves de sostre per a HPP el POUM també considera, d’acord amb l’article 156 
de la Llei d’Urbanisme, la cessió del sòl corresponent al percentatge de cessió obligatòria i 
gratuïta (10%), tant en sòl urbà com en sòl urbanitzable, que s’ha d’incorporar en el patrimoni 
municipal de sòl i habitatge. Aquestes cessions han de permetre a l’Ajuntament dur a terme 
una política de promoció d’habitatge públic.  

Un dels principals problemes de la població actual de Santa Maria de Corcó és la gran quantitat 
de gent gran que hi viu. L’Ajuntament haurà de resoldre aquest problema a través de la gestió 
dels sòl d’equipaments que actualment no tenen un ús definit. En el marc de la política 
d’equipaments assistencials, i a partir de les noves capacitats financeres que suposarà la 
constitució del patrimoni de sòl i habitatge, l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó podria 
considerar la possibilitat de qualificar alguns sòls com a sistema d’habitatges dotacionals 
públics, d’acord amb l’article 34.3 de la Llei d’Urbanisme, on desenvolupar-hi promocions 
d’habitatge per a gent gran o gent jove. D’acord amb aquestes necessitats en el PP2 s’ha optat 
per qualificar part del sòl que es destinaria a equipaments a habitatge dotacional, indicant la 
seva col·locació com a vinculant. Aquest sòl queda en una posició molt central dins del nucli de 
Santa Maria de Corcó i proper a la seva àrea d’equipaments del centre. 

El POUM també estableix les reserves de sòl mínimes destinades a la creació de nous 
equipaments lligats al desenvolupament de sectors de pla de millora urbana o de pla parcial, 
que han de peremtre reforçar i equilibrar els serveis en funció del creixement del municipi. 
 

4. Compliment de l’estipulat en l’art. 69 apartats 3, 4, i 5 del Reglament de la Llei 
d’urbanisme 

En referència a aquest apartat del Reglament d’urbanisme, cal dir que: 

1. En l’articulat en qüestió es demana que es tingui en compte les necessitats quantitatives i de 
localització de sol residencial i d’habitatge, en relació a varis preceptes. Queda clar que el 
treball que s’acompanya expressat en aquesta memòria social té en compte tots aquests 
preceptes que es demanen en l’art. 69.3 a) b) (veure esquema que s’acompanya a 
continuació). 

2. La quantificació d’habitatges que sol·licita el apartat c) de l’art. 69.3, es pot veure en el 
quadre de la pàgina 76. 

3. Els mecanismes per l’obtenció de sòl per a la construcció d’habitatge protegit (art. 69.3d) 
venen a partir dels aprofitaments mitjos dels planejaments derivats que hi ha en el POUM. 

4. L’anàlisi de la necessitat d’equipaments comunitaris està estipulat en l’apartat general de la 
memòria d’ordenació d’aquest POUM. (art. 69.3h). 

5. En quan a les determinacions establertes en l’art. 69.4, cal dir que en aquest POUM no 
s’estableixen polítiques de concertació en matèria d’habitatge entre l’ajuntament i 
l’administració de la Generalitat. Això no exclou que una vegada aprovat el document del 
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POUM, serveix-hi de base per a poder negociar i concertar les esmentades polítiques en un 
futur. 

6. Referent a l’avaluació de l’impacte de l’ordenació urbanística proposada en temes de 
gènere, en temes d’inmigració, gent gran i altres col·lectius socials amb atenció específica, 
degut al sistema de benestar social, al procés personalitzat de l’administració municipal 
donat el tamany del municipi i la planificació urbanística establerta en aquest POUM, en el 
que es potencia la diversificació de les tipologies edificatòries tan en els sectors de nou 
creixement situats més a la perifèria com en els plans de millora urbana que reordenen i 
revitalitzen els teixits urbans existents en la trama més antiga del municipi, creiem que 
queda prou justificat i mesurat el procés d’aconseguir la igualtat d’oportunitats entre els 
col·lectius esmentats. 

 

5. Conclusions 

El POUM, al establir la reserva per a sostre d’HPP dins de cada sector enlloc d’establir 
reserves genèriques, fomenta la distribució dels habitatges protegits afavorint la inserció dels 
col·lectius que accedeixen a aquest tipus d’habitatge i evitant-ne la segregació. La totalitat dels 
habitatges de protecció es poden localitzar dins els àmbits que el generen, ja que disposen de 
part del sòl qualificat amb clau de tipologia plurifamiliar.  

En el plànol es pot comprovar la dispersió dels habitatges de protecció dins dels diferents 
nuclis. El nucli de Sant Martí Sescorts no disposa d’HPP perquè en aquest nucli no s’hi preveu 
cap creixement residencial. 

  

Santa Maria de Corcó, octubre de 2.007 
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4. ANNEXES 
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4.1.   CONVENI URBANÍSTIC ENTRE L’AJUNTAMENT I EL SR. JOSÉ 
ANTENTAS SERRA. 
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4.2.   INFORME DE LES AL·LEGACIONS. 
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4.3.   INFORME : CAPACITAT DE LES INSTAL·LACIONS D’AIGUA POTABLE I 
AIGÜES RESIDUALS DE SANTA MARIA DE CORCÓ 

 

 

 

 




