
 

 

Boscos de Sant Martí Sacalm 

Codi: 147 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Superfície i municipis que es comprenen:  
 
3.396,10 ha. Susqueda, Amer i Osor.  

Delimitació: 
 
Espai que es troba encaixat entre l’EIN de les Guilleries, l’EIN del Collsacabra i el riu 
Brugent. Es tracta d’una zona abrupta amb pendents força pronunciats, ocupat per 
una gran massa forestal.  
 

Caracterització de l’espai: 
 
Per situació geogràfica i per complexitat orogràfica, l’espai incorpora una gran 
varietat d’ambients, oferint bones mostres de vegetació pròpia d’ambients 
mediterranis però també d’altres de caràcter centreuropeu, sobretot a les parts més 
enlairades. En aquest sentit doncs, podem establir que un dels trets més 
característics és la presència de formacions vegetals pròpies de la Catalunya 
humida en ple domini dels alzinars. 
 
La vegetació predominant és l’alzinar litoral (Quercetum ilicis galloprovinciale) i 
l’alzinar muntanyenc (Quercetum mediterraneo-montanum). També apareix la 
roureda de roure martinenc (Quercetalia pubescentis) i bosc mixt de roures 
(Quercus humilis, Q. x cerrioides, Q. faginea) i alzines. En algunes zones hi resten 
clapes de sureda (Quercetum ilicis galloprovinciale suberetosum), retalls d’antigues 
castanyedes (Castanea sativa), fruit d’antigues plantacions en règim de perxada, i 
repoblacions de pi roig (Pinus sylvestris) i de pinastre (Pinus pinaster). Aquestes 
últimes es situen sobretot als voltants d’Amer. Completen aquestes comunitats 
vegetals, l’avellanosa amb falgueres (Polysticho-Coryletum) caracteritzada per 
disposar-se en els fondals ombrívols i humits i presentar diverses espècies que 
contrasten amb les que es troben en el bosc escleròfil; la bruguera d’escombres 
amb estepa borrera (Lavandulo-Ericetum scopariae); els prats calcícoles i mesòfils 



 

 

de la muntanya mitjana o de l’estatge subalpí, amb Festuca nigrescens, Plantago 
media, espunyidella groga (Galium verum), Cirsium acaule...; i també algunes 
plantacions de coníferes i camps de conreus extensius de secà i de pastura. 
 
La fauna és la típica d’ambients altimontans i de zones forestals. Hi podem trobar 
espècies d’interès com el gorja-blanc (Martes foina), el duc (Bubo bubo), l’esparver 
(Accipiter nisus), l’astor (A. gentilis), a banda també d’altres de caràcter més 
cosmopolita: senglar (Sus scrofa), guineu (Vulpes vulpes), tudó (Columba 

palumbus), etc. 
 

Motius de la inclusió en el catàleg: 
 
Hi ha diversos motius que justifiquen la inclusió d’aquest espai a l’actual Catàleg. 
Entre aquests cal esmentar la interessant combinació d’ambients i espècies 
mediterrànies i centreeuropeus; la bona conservació de les diverses comunitats 
faunístiques presents, i el fet que aquest espai s’hauria de trobar inclòs dins la 
Xarxa Natura 2000 o formar part del PEIN com a part indivisible dels EIN de 
Collsacabra, a l’oest i les Guilleries, al sud. 

Qualificació urbanística: 
 

Susqueda 

 

Sense planejament. 
 

Osor 

 

• Sòl no urbanitzable 
 

 

Amer 

 

• Sòl no urbanitzable 
 

 Agrícola protegit, Clau 21 b 
 Forestal protegit, Clau 22 

 
Planes d’Hostoles 

 

• Sòl no urbanitzable 
 

 Reserva forestal 
 

Construccions existents: 
 
L’espai alberga importants construccions històrico-arquitectòniques d’interès. Entre 
aquestes cal esmentar el Castell de Fornils, el castell d’Estela, l’ermita de Sant 
Agustí o Sant Miquel de Maifré. També engloba paratges de gran interès cultural i/o 
simbòlic, carregats de llegendes i tradicions romàntiques sobre bruixes i bandolers, 



 

 

i evocadores de noms tan rellevant com el Bruixot d'Amer, Joan de Serrallonga o el 
Fadrí de Sau.  
 

Estat de conservació. Impactes o greuges damunt els ecosistemes i 
els valors de la zona: 
 
L’espai presenta un estat de conservació molt bo. Tot i que a dins s’hi troba el nucli 
de Sant Martí Sacalm, la zona gaudeix d’una elevada tranquil�litat, degut a l’escàs 
poblament de la zona. Únicament les formacions forestals més properes als nuclis 
urbans situats a la vall del Brugent presenten un estat de conservació dolent, amb 
repoblacions de pins abandonades i amb un elevat risc d’incendi.  
 

Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 
Els únics requeriments de protecció fan referència a la millora de les masses 
forestals. En aquest sentit caldria la redacció i aplicació de Plans Tècnics de Gestió i 
Millora Forestal per tal de millorar l’estructura de les masses forestals; garantir la 
conservació d’aquells rodals de bosc més madurs; establir un major control de la 
circulació motoritzada per les pistes forestals; i redactar un pla de prevenció 
d’incendis forestals. 
 

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

 
a) Es recomana la redacció d’una normativa urbanística pel municipi de 

Susqueda i Osor més específica segons el valors d’aquest espai i en especial 
els boscos de major interès biogeogràfic i els espais agrícoles. 
 

b) S’hauria de contemplar la possibilitat d’incloure aquesta zona dins un PEIN, 
per la bona qualitat dels seus hàbitats i per la situació geogràfica en que es 
troba. 
 

c) Per tal de millorar l’estructura de les masses forestals que integren aquest 
espai seria recomanable que la normativa incorpori en sòl forestal la 
necessitat de redactar i aplicar PTGMF. 
 

d) Tenint en compte la massa forestal que conforma aquest espai, seria 
convenient redactar i aplicar un pla de prevenció d’incendis.  

 
e) Caldria establir un major control sobre la circulació motoritzada per les 

pistes forestal. 
 
f) S’hauria de prohibir la col�locació de tanques de qualsevol tipus dins aquest 

espai per tal de garantir la permeabilitat. 
 
g) No s’hauria de permetre la creació de noves pistes forestals.  



 

 

 
h) Seria convenient no permetre cap tipus de construcció dins la zona, 

reconeixent l’espai pel seu alt valor ecològic i paisatgístic i conseqüentment 
protegint-lo de qualsevol nova edificació lligada o no a l’activitat forestal, 
agrícola o ramadera. 

 

 

 
 


