
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE 
TAVÈRNOLES 
- Text refós - 

 
 
 
 

 
1. MEMÒRIA DE LA INFORMACIÓ 

 
Abril 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE  TAVÈRNOLES – Text refós 
Memòria de la informació   1 

EQUIP REDACTOR DEL PLA 
 

COLOMER-RIFÀ SLP 
 

Director del Pla: 
Ramon Colomer Oferil, arquitecte 

 

Equip: 
F. Xavier Font Cervera, arquitecte 
Jordi Martin Castany, arquitecte 
Marta De Dios Bonay, arquitecta 
Bernat Pou Aregall, arquitecte 
Daniel Sala Estévez, arquitecte tècnic 
Carme Bancells Comas, ambientòloga 
Josep Colomer Oferil, enginyer industrial 
Montse Planàs Cubí, delineant 
Montse Carrera Arimany, delineant 

 
GABINET PUIGDECANET-COMELLAS SL 
 

Assistència jurídica: 
Andreu Comellas Domènech 

 
 
AJUNTAMENT DE TAVÈRNOLES 

 
Carles Banús Puigivila, Alcalde de l’Ajuntament 
Lluís Xandri Molas, Secretari de l’Ajuntament 
Francisca Clarà Rabal, regidora 
Xavier Serra Malats, regidor 
Josep Garriga Comas, regidor 
José Antonio de la Mora Costats, regidor 
Núria Serra Palau, regidora 
Joan Roura Tena, regidor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE  TAVÈRNOLES – Text refós 
Memòria de la informació   2 

ÍNDEX 
 
 
INTRODUCCIÓ 
 
.Justificació de la conveniència i oportunitat del POUM 
.Contingut documental 
 
 
1. MEMÒRIA DE LA INFORMACIÓ  
 
1. 1. Emmarcament territorial 
 
1. 2. El medi físic i el paisatge 
  

1.2.1. Geografia i geomorfologia 
 1.2.2. Litologia 
 1.2.3. Climatologia 
 1.2.4. Hidrologia 
 1.2.5. Qualitat de l’aire 
 1.2.6. Soroll 
 1.2.7. Vegetació 
 
1. 3. Marc històric dels assentaments actuals  
 
 1.3.1. Orígens del terme 
 1.3.2. Assentaments actuals 
 1.3.3. Valors del territori 
 1.3.4. Edificacions en el medi rural 
 
1. 4. Infraestructures de comunicació 
 
 1.4.1. Xarxa viària territorial 
 1.4.2. Xarxa viària urbana 
 1.4.3. Xarxa de camins 
 1.4.4. Altres elements del sistema de comunicacions 
 
1. 5. Serveis urbanístics bàsics 
 
 1.5.1. Abastament d’aigua 
 1.5.2. Sanejament 
 1.5.3. Subministrament elèctric 
 1.5.4. Telecomunicacions 
 1.5.5. Gas 
 1.5.6. Gestió de residus 
  
1. 6. Equipaments i dotacions 
 



   PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE  TAVÈRNOLES – Text refós 
Memòria de la informació   3 

1.7. Riscos naturals i tecnològics 
 
 1.7.1. Riscos geològics 
 1.7.2. Risc d’inundabilitat 
 1.7.3. Risc d’incendi 
 1.7.4. Risc de contaminació acústica 
 1.7.5. Risc de contaminació per nitrats 
 1.7.6. Risc de radiacions electromagnètiques 
 
1.8. Planejament vigent 
 
 1.8.1. Planejament territorial i director 
  1.8.1.1. El Pla territorial de Catalunya 
  1.8.1.2. El Pla territorial parcial de les comarques centrals 
  1.8.1.3. El Pla d’infraestructures del transport de Catalunya 2006-2026 

1.8.1.4. El Pla Director d’instal·lacions i equipaments esportius de 
Catalunya. 

1.8.1.5. El Pla director urbanístic de la reserva de sòl per a l’eix 
transversal ferroviari 

1.8.1.6. El Pla especial de protecció i millora de l’espai natural 
Guilleries-Savassona 

 1.8.2. Planejament urbanístic vigent 
1.8.2.1. Les Normes d’ordenació complementàries i subsidiàries de 

planejament 
1.8.2.2. Delimitació de Sòl urbà 
1.8.2.3. Modificació puntual de les Normes d’ordenació 

complementàries i subsidiàries de planejament, del sector el 
Roquet 

1.8.2.4. Modificació puntual de les Normes d’ordenació 
complementàries i subsidiàries de planejament, del Sòl 
urbanitzable del municipi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE  TAVÈRNOLES – Text refós 
Memòria de la informació   4 

INTRODUCCIÓ: 
 
 
Justificació de la conveniència i oportunitat del P OUM. 
 
En data 16 de juny de 2008, s’inicià l’expedient per a contractar la consultoria i 
assistència per a la redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de 
Tavèrnoles (POUM), d’acord amb l’establert a la Llei d’Urbanisme de Catalunya 
(LUC), Text Refós DL 1/2005, de 26 de juliol, i el seu Reglament (RLUC), Decret 
305/2006, així com la Llei de Sòl 8/2007, i diverses disposicions legals referents a 
habitatge i medi ambient. 
 
Per acord del Ple de data 28 de juliol de 2008, es van aprovar el plec de clàusules 
administratives i tècniques particulars i l’expedient de contractació, i es va procedir a 
l’obertura del procediment d’adjudicació del contracte per procediment negociat 
sense publicitat. 
 
En data 6 d’octubre de 2008, la Mesa de Contractació va realitzar proposta 
d’adjudicació a favor de l’empresa COLOMER-RIFÀ, S.L, per al desenvolupament de 
l’esmentat contracte de consultoria i assistència per a la redacció del Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal. 
 
El pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) és l’instrument que ordena de 
forma integral l’àmbit territorial d’un municipi, en aquest cas de Tavèrnoles, i que 
substituirà les actuals Normes Subsidiàries de Planejament, vigents des del 25 
d’agost de 1.977. 
 
El creixement urbanístic dels darrers anys de tota la comarca d’Osona i l’antiguitat 
de les Normes Subsidiàries justifica i avala l’oportunitat de la decisió de l’Ajuntament, 
d’adaptar la normativa existent als nous temps. 
 
 
Fruit dels treballs realitzats des de l’adjudicació del contracte, l’Avanç del Pla 
d’ordenació urbanística municipal va ser aprovat pel Ple de l’Ajuntament de data 5 
d’octubre de 2009, i publicada la seva aprovació en el9nou de 19 d’octubre de 2009, 
en el BOPB de 21 d’octubre de 2009, i en el DOGC número 5490 de 23 d’octubre de 
2009, obrint-se seguidament el corresponent període d’exposició pública, que va 
finalitzar en data 23 de novembre de 2009. 
 
Dins aquest termini d’exposició pública es van recollir un total de 18 al·legacions per 
part de particulars. Fora d’aquest termini, es van recollir 10 al·legacions més. 
 
Igualment, diferents organismes van emetre els corresponents informes del 
document de l’Avanç del Pla: Departament de Medi Ambient i Habitatge – Direcció 
General de Promoció de l’Habitatge, Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques – Secretaria per la Planificació Territorial, i Departament de Medi Ambient i 
Habitatge – Serveis Territorials de Barcelona. 
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Posteriorment, van iniciar-se els treballs de redacció del Pla d’ordenació urbanística 
municipal, tenint en compte el contingut de les al·legacions presentades (quan 
s’esqueia) i dels informes esmentats anteriorment.  
 
Aquest Pla va ser aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament en sessió  de 7 de 
febrer de 2011, i publicada la seva aprovació en el Punt de 15 de febrer de 2011, el 
9nou de 14 de febrer de 2011, taulell d’anuncis i web municipal, en el DOGC número 
5820 de 17 de febrer de 2011, i en el BOPB de 21 de febrer de 2011. S’iniciava a 
continuació un període d’exposició pública del Pla, durant un termini de dos mesos. 
 
Durant aquest termini d’exposició, es van recollir un total de 32 al·legacions (una de 
les quals signada per 49 veïns del municipi), mentre que una vegada finalitzat el 
termini, se’n van recollir 12 més. El contingut d’aquestes al·legacions es podia 
agrupar en 5 àmbits temàtics: 
.Sol·licituds de desclassificació dels àmbits urbanitzables de caràcter docent, a 
l’entrada del municipi pel seu costat oest, i coneguts com Can Riera. 
.Sol·licituds de considerar com a sòl urbà o urbanitzable la zona de Fussimanya, tot i 
disposar d’informes de diverses administracions que no ho admetien. 
.Sol·licituds de desclassificació de l’àmbit urbanitzable del sud del nucli antic, que es 
preveia destinar a espai lliure i aparcament. 
.Sol·licituds de modificacions de l’inventari. 
.Sol·licituds respecte a temes particulars de parcel·les propietats dels al·legants. 
 
De la mateixa manera, es van recavar un total de 21 informes de diferents 
administracions. 
 
L’anàlisi del contingut de les al·legacions presentades; l’entrada en vigor de la 
Modificació de la Llei d’urbanisme, fixada en la Llei 3/2012, de 22 de febrer, i les 
variacions a nivell d’obligacions de reserves de sostre per a habitatge protegit en els 
Plans d’ordenació urbanística municipal; i el canvi de govern sorgit de les eleccions 
municipals de mitjans de 2011, i la voluntat política del nou consistori; van provocar 
que el Pla d’ordenació paralitzés la seva tramitació. 
 
En aquest període, es van realitzar diverses reunions amb l’Oficina Territorial d’Acció 
i Avaluació Ambiental i amb la Direcció General d’Urbanisme, amb la finalitat de 
poder reconèixer dins el sòl urbà les edificacions de caràcter principalment 
residencial de la zona de Fussimanya, tal com sol·licitava una part important de la 
població del municipi. 
 
Aquest era l’objectiu principal del Pla d’ordenació que es va proposar aprovar 
inicialment per segona vegada, classificant l’àmbit de Fussimanya com a Sòl urbà no 
consolidat, delimitant uns espais el màxim de concentrats i propers a les edificacions 
actuals, i disposant dels espais no edificats entre aquestes, de manera que antigues 
parcel·les no edificades disperses pel territori poguessin traslladar les possibilitats 
d’edificació als espais buits esmentats. 
 
Aquesta circumstància comportava un replanteig general del Pla d’ordenació, el qual 
va ser sotmès a una nova aprovació inicial. 
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L’altre objectiu del nou Pla, que ja es donava en el document aprovat inicialment per 
primera vegada, és la definició d’un model d’implantació urbana adequat a les 
necessitats actuals, sense hipotecar el desenvolupament futur. Definir com ha de 
créixer Tavèrnoles durant els pròxims anys, amb criteris de sostenibilitat i d’utilització 
racional del territori, dels recursos existents, assegurant la conservació dels béns 
naturals, paisatgístics, arqueològics i culturals, la  millora de la qualitat de vida amb 
l’obtenció de més equipaments, més serveis i una millor urbanització dels espais 
urbans i una mobilitat còmoda i racional, potenciant els modes de transport menys 
contaminants.  
 
També és essencial millorar la cohesió social i assegurar l’habitatge assequible als 
joves i als grups socials amb menys recursos.  
 
Aquest document recull tota la informació, tant geogràfica, urbanística, sociològica, 
cultural, històrica i es realitza un balanç de l’activitat urbanística dels darrers anys. 
Tot això és necessari per a poder fer una diagnosi global de la situació del municipi 
que permeti fer alhora propostes concretes pel nou urbanisme, en tots aquells 
aspectes que sigui necessari prendre decisions.  
 
Partint dels estudis sectorials, de la diagnosi i reflexió sobre les estratègies de 
creixement futur, es proposa el nou model de creixement urbanístic de Tavèrnoles, 
entenent que tot aquest procés ha de tenir la màxima participació ciutadana, per 
garantir que el nou Planejament tingui el màxim consens entre els ciutadans.  
 
Un cop revisats i analitzats aquests estudis, s’ha elaborat el document pròpiament 
urbanístic, que defineix en detall el nou creixement i les normes que el regiran, com 
s’haurà de gestionar els pròxims anys definint prioritats en els temps, de les diverses 
actuacions i l’estudi econòmic-financer que justifiqui la viabilitat del desenvolupament 
urbanístic previst.  
 
Igualment, aquest document incorpora l’actualització dels límits municipals de 
Tavèrnoles, d’acord les operacions de delimitació realitzades recentment i amb 
posterioritat a la primera aprovació inicial, amb els municipis veïns de Gurb, Vilanova 
de Sau i Folgueroles. 
 
 
Així, el Ple de l’Ajuntament en sessió  de 17 de juny de 2013 va aprovar inicialment, 
per segona vegada, el Pla d’ordenació urbanística municipal, publicant-se la seva 
aprovació en el taulell d’anuncis i web municipal, en el DOGC número 6405 de 27 de 
juny de 2013, i en el BOPB d’1 de juliol de 2013. S’iniciava a continuació un període 
d’exposició pública del Pla, durant un termini de quaranta-cinc dies, i sol·licitant-se 
els informes dels organismes oficials competents. 
 
Un cop exhaurits els terminis establerts, s’han recollit un total de 143 aportacions 
presentades per particulars i/o entitats. Fora de termini, s’han presentat 3 
aportacions més. 
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S’han recavat, també els corresponents informes d’organismes oficials i/o 
companyies, amb un total de 22. 
 
Una vegada incorporats tots aquells aspectes que s’han estimat en les 
corresponents al·legacions, i els requeriments efectuats pels diferents organismes 
sectorials, s’ha tramès el document resultant a la Comissió Territorial d’Urbanisme 
de la Catalunya Central, per tal d’emetre l’informe urbanístic i territorial sobre la 
proposta del Pla que es preveu sotmetre a aprovació provisional. 
 
Així, la mateixa Comissió, en la sessió de 18 de novembre de 2014, emet informe 
sobre el POUM, en la que es manifesta que cal procedir a esmenar un seguit 
d’observacions. 
 
Igualment, la Direcció General de Polítiques Ambientals, en Resolució de 19 de 
desembre de 2014, atorga la conformitat a la memòria ambiental del POUM, 
condicionada a la incorporació d’un seguit de consideracions. 
 
Posteriorment, en l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya 
Central, de 6 de març de 2015, s’aprova definitivament el Pla d’ordenació urbanística 
municipal de Tavèrnoles, condicionat a la presentació d’un text refós que incorpori 
en seguit de prescripcions. El present document és el que recull, incorpora i justifica 
les prescripcions de l’esmentat acord d’aprovació definitiva del Pla, per tal de 
procedir a la seva publicació i consegüent executivitat. 
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Contingut documental: 
 
El Pla d’ordenació urbanística municipal de Tavèrnoles consta dels següents 
documents: 
 
DOCUMENT 1 

Memòria descriptiva i justificativa: informació 
 
DOCUMENT 2 

Memòria descriptiva i justificativa: ordenació 
 
DOCUMENT 3 

Memòria social 
 
DOCUMENT 4 

Agenda i avaluació econòmica i financera de les actuacions. Informe de 
sostenibilitat econòmica. 

 
DOCUMENT 5 A 

Informe de sostenibilitat ambiental 
 

DOCUMENT 5 B 
Memòria ambiental 

 
DOCUMENT 6 

Normes urbanístiques 
 
DOCUMENT 7 

Inventari d’edificacions en Sòl no urbanitzable 
 
DOCUMENT 8 

Catàleg de béns a protegir 
 
DOCUMENT 9 

Annexes.  
Annex I.  Estudi d’avaluació de la mobilitat generada 
Annex II. Estudi d’inundabilitat 
Annex III. Estudi de suficiència d’abastament d’aigua 
Annex IV. Estudi de suficiència de sanejament 

 
DOCUMENT 10 

Informe al·legacions i organismes sectorials  
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1. MEMÒRIA DE LA INFORMACIÓ  
 
1.1. EMMARCAMENT TERRITORIAL 
 
El terme municipal de Tavèrnoles s’ubica a la part oriental de la comarca d’Osona 
(província de Barcelona), al límit físic entre la Plana de Vic i les Guilleries. 
 
Aquest municipi limita amb els termes municipal de Folgueroles, Vilanova de Sau, 
Gurb, Sant Sadurní d’Osormort i Les Masies de Roda. 
 
La situació del municipi, entre la Plana de Vic i les bases del vessant occidental de 
les Guilleries, genera unes diferències a destacar entre les característiques de la 
zona oriental i occidental del municipi en tots els nivells, fauna, vegetació, clima, 
litologia....etc. Aquest fet proporciona al municipi de Tavèrnoles unes 
característiques ecològiques, de biodiversitat i paisatgístiques molt importants. 
 
El municipi no és excessivament extens (18,8 km2), i la seva densitat de població és 
sensiblement baixa (16,6 hab/km2). 
 
MUNICIPI  TAVÈRNOLES 
COMARCA  OSONA 
SUPERFÍCIE  18,8 km 2 
POBLACIÓ (2012) 312 habitants  
DENSITAT  16,6 hab/km 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La població censada a l’any 2012 és de 312 habitants (a data 1 de gener de 2013, 
és de 315 habitants) repartida entre el propi nucli de Tavèrnoles, la urbanització de 
Fussimanya, i el barri del Roquet, a més d’un gran nombre de masies repartides per 
tot el seu territori. 
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1.2. EL MEDI FÍSIC I EL PAISATGE 
 
1.2.1. Geografia i geomorfologia. 
 
El terme municipal de Tavèrnoles s’ubica a la part oriental de la comarca d’Osona 
(província de Barcelona), al límit físic entre la Plana de Vic i les Guilleries. 
 
El sector de llevant, conegut com Savassona, forma part de les Guilleries, mentre 
que la resta del terme s'integra en el sector de la Plana de Vic. La divisòria física 
entre ambdós sectors la forma la serra que va dels Munts, a Masgrau, al castell de 
Savassona i al turó de Sant Feliuet, des d'on baixa a tocar la punta d'una gran 
marrada del Ter, a la Passarella.  
 
Geomorfològicament, l’àrea se situa entre la plana de Vic, conca de sedimentació 
fluvial, i la serralada prelitoral formada a grans trets pels massissos de les Guilleries i 
el Montseny. 
 
La demarcació de Tavèrnoles, a l'inrevés que la de Savassona, és molt planera 
(oscil·la entre els 470 i els 530 m d'altitud) i apta per a l'agricultura, i forma un ample 
corredor. En aquest sector més planer destaca el serrat del Pujol. A les terres de 
Savassona, una espectacular cinglera (cingles dels Munts i cingles de Vilanova) 
separa l'extrem oriental del terme de la vall de Sau. És una gran cornisa de pedra, 
amb llocs d'una gran bellesa (el Salt de la Minyona, Puigdefar) i s'ha protegit amb 
baranes l'esperó rocós conegut com la Mare de Déu del Cingle, pel pedró en honor 
de santa Maria que hi col·locà vers el 1960 un grup d'escoltes de Vic. Des d'aquest 
punt l'horitzó s'obre vers les Guilleries, del Montseny a la cinglera de Tavertet i el 
Far, i hom pot veure tota la vall d'Osormort i de Vilanova de Sau, Collsesplanes, la 
Gavarra, el coll de Querós i la munta-nya de Sant Benet o Portabarrada, en un 
conjunt dens de boscos i vegetació. D'altra banda, dels Munts a Savassona el 
terreny és trencat i muntanyós, amb un entrelligat de puigs i plans, entre els quals 
destaquen el pla de Santa Margarida, Puigdefar (834 m), turó de la Casa Nova (683 
m), pla de Mascomte (722 m), puig de Casadavall (792 m) o el pla de l'Aulet.  
 
1.2.2. Litologia. 
 
Pel que fa la litologia de Tavèrnoles, cal diferenciar la zona de Savassona de la zona 
oest del municipi, dins ja la Plana de Vic. 
 
La litologia de la zona est del municipi correspon a la cobertura de la unitat geològica 
Collsacabra- Savassona i pertany  l’eocè de nivell inferior i mitjà. L’eocè inferior, 
inclinat suaument cap a l’oest, està constituït per conglomerats, gresos i argiles fines 
rogenques. Pel que fa l’eocè mitjà, comença per gresos o conglomerats calcaris que 
passen a calcàries compactes riques amb Nummulites atacius i N. Perforatus, 
característics de l’Eocè mitjà de nivell inferior.  
 
A la zona oest del terme municipal, s’entra en contacte amb el que es considera la 
Plana de Vic, conca d’erosió fluvial. Aquestes formacions quaternàries estan 
principalment constituïdes per materials al·luvials i col·luvials, que són dipòsits 
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mixtes formats per l’acció conjunta de petits cursos d’aigua amb aportacions laterals 
de les vessants. Litològicament, estan constituïts per arenes i argiles formades a 
partir de processos edàfics, afavorits per la fàcil erosió dels materials eocens del 
substrat.  
 
1.2.3. Climatologia. 
 
Les terres del terme municipal de Tavèrnoles es troben dins d'un conjunt on 
predomina un tipus de clima mediterrani de muntanya mitjana amb tendència 
continental.  
 
Les precipitacions mitjanes anuals oscil·len entre els 700 i els 1 000 mm, essent la 
primavera i la tardor les èpoques que enregistren un major règim de precipitacions 
(200-250 mm), mentre que a l'hivern, es donen les mínimes pluviomètriques (100-
150 mm). 
 
La temperatura mitjana anual oscil·la entre els 10°C i els 14°C, si bé el mes de gener 
la mitjana mínima que s'assoleix és d'uns 2°C, i el mes de juliol la mitjana màxima 
pot estar entorn els 24°C. 
 
1.2.4. Hidrologia.  
 
Aigües superficials 
 
En el marc de la Divisió territorial hidràulica de Catalunya, el terme es troba dins la 
conca del Ter. 
 
Pel municipi de Tavèrnoles discorren diverses rieres i torrents que davallen fins a 
desguassar al Ter, el qual drena les terres del terme pel sector septentrional, formant 
límit natural amb les Masies de Roda.  
 
El sector més planer és solcat per: 
- La riera de Tavèrnoles, que en bona part forma límit natural amb el terme de 
Folgueroles, la qual neix al Turó de la Mina i desemboca al Pantà de Sau. A aquesta 
riera hi va a parar el torrent de les Punxes que neix al Pla de Masgrau de 
Tavèrnoles. 
- El Torrent de Folgueroles, el qual prové de Folgueroles i creua el municipi per 
l’oest, fins a passar al terme municipal de Gurb on desemboca al riu Gurri. 
 
A les terres que formen part de les Guilleries, hom troba: 
- El torrent del Castell, que neix al Pla de les Punxes i desemboca en un dels 
meandres de la cua del Pantà de Sau. 
- El torrent de l'Infern, que neix sota del Puig d’en Roca i desemboca a la cua del 
Pantà de Sau. En aquest torrent hi desguassen el torrent de Casadevall, el de les 
Roviretes, el de l'Aguilar i el dels Munts. 
 
Cal destacar, la gran quantitat de basses o punts d’aigua al mig del bosc per 
l’abeurament dels ramats  que disposa al municipi. La rellevància d’aquests 
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ecosistemes, especialment a nivell faunístic, mereixen una atenció especial i cal 
realitzar-ne una bona gestió. 
 
Aigües subterrànies 
 
Pel que fa les aigües subterrànies de la zona, l’àmbit d’estudi se situa dins la unitat 
hidrogeològica de la Plana de Vic-Collsacabra. Aquesta unitat correspon a les 
formacions terciàries formades per calcàries, els gresos de Folgueroles i les 
margues eocenes de Vic que formen l’aqüífer captiu. 
El terme municipal Tavèrnoles està inclòs dins les zones declarades vulnerables a la 
contaminació de nitrats d’origen agrari segons la Directiva 91/676/CEE i normativa 
derivada. La comarca d’Osona és una de les regions de Catalunya on es dóna una 
activitat ramadera més important, per aquestes raons, cal tenir en compte aquesta 
situació en la redacció del nou POUM. 
 
Pel que fa a l’abastament d’aigua del municipi, l’aigua potable prové de l’Estació de 
Tractament d’Aigua Potable (ETAP) de Manlleu. 
 
1.2.5. Qualitat de l’aire. 
 
La qualitat de l’aire en un indret està relacionada bàsicament amb dos factors, les 
activitats que puguin emetre contaminants i la meteorologia que fa dispersar aquests 
contaminants. 
 
La vigilància i control de la contaminació atmosfèrica a Catalunya es porta a terme 
per mitjà de la “Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica a 
Catalunya” (XVPCA), adscrita al departament de Medi Ambient i Habitatge de la 
Generalitat de Catalunya. Tavèrnoles no disposa d’estació fixa de la XVPCA, les 
estacions més properes són les ubicades a Vic (Osona), a uns 7 km i a Manlleu 
(Osona) a 6 km, per això, no es disposen dades continues de la contaminació 
atmosfèrica del municipi. 
 
De totes maneres, l’entorn de la zona i la poca quantitat d’indústries del municipi no 
fa preveure contaminacions de l’aire.  
 
1.2.6. Soroll. 
 
El municipi de Tavèrnoles és un nucli rural on la principal contaminació acústica 
prové del trànsit rodat i del funcionament de les indústries, activitats de restauració i 
explotacions ramaderes del municipi. 
 
En l’extrem oest del terme s’hi troba la carretera C-153, de Vic a Roda de Ter, on es 
connecta la carretera local BV 5213, que creua Tavèrnoles fins al Parador de Sau; al 
sud del terme es troba la N-141d, que va de Vic a la presa de l’embassament de 
Sau. Si bé en la carretera C-153 el trànsit rodat és intens, en la resta de xarxa viària 
del municipi no es genera una intensitat de vehicles gaire important. 
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Pel que fa les emissions d’origen industrial, cal esmentar que la presència 
d’indústries al municipi és molt minsa, i les activitats industrials susceptibles de 
generar més soroll no es troben prop del nucli urbà.  
 
1.2.7. Vegetació. 
 
Biogeogràficament, el terme se subdivideix en dos sectors. Les terres més planeres, 
a l’oest, tindrien potencialment una vegetació euro-siberiana caracteritzada pel 
domini del bosc de roure martinenc (Buxo-Quercetum pubescentis), mentre que el 
sector integrat a les Guilleries, seria potencialment un terreny on es trobaria una 
vegetació mediterrània caracteritzada pel domini de l'alzinar muntanyenc 
(Quercetum mediterraneo-montanum). 
 
En l’actualitat però, la superfície més planera, aproximadament una quarta part de la 
superfície municipal, està destinada en gran part a camps de conreu. Aquesta zona 
del terme presenta les característiques del paisatge agrícola típic del centre de la 
comarca d’Osona que es fonamenta en els cultius de cereals per gra  i farratges per 
a l’ensitjat. Les parcel·les agrícoles es caracteritzen per ser força regulars i de 
dimensions considerables.  Als marges d’aquests camps apareixen espècies 
típiques d’aquests ambients com el gram (Cynodon dactylon), la ravenissa blanca 
(Diplotaxis erucoides), el pixallits (Taraxacum officinale), el fonoll (Foeniculum 
vulgare), el fenàs de marge (Brachypodium phoenicoides), l’herba de cop o de Sant 
Joan (Hypericum perforatum), el galleret (Papaver rhoeas) i espècies remarcables 
més escasses com el màstec (Chondrilla juncea), la xicoira (Cichorium intybus), i el 
repunxó (Campanula rapunculus). 
 
Pel que fa a la superfície forestal, malgrat a la base del massís de les Guilleries la 
vegetació principal és l'alzinar amb marfull (Quercetum ilicis galloprovinciale) entre 
els 500 i els 800 m i l'alzinar muntanyenc ( Quercetum-mediterraneo montanum) a 
les parts més altes; a Tavèrnoles, a l’estar influenciat per la humitat de la plana 
domina la roureda de roure martinenc(Buxo-Quercetum pubescentis) i el bosc de pi 
roig que en resulta de degradar la roureda.  
 
Cal esmentar que les diverses comunitats forestals rarament es troben ben 
diferenciades. Habitualment s’observa una àmplia franja de barreja que les separa, 
on s'hi defineixen les característiques de les comunitats enllaçades. 
 
A l'alzinar típic (Quercetum ilicis galloprovinciale), l’arbre que domina és l’alzina 
(Quercus ilex) i al sotabosc, força atapeït, hi abunden espècies típicament 
mediterrànies com són l’arboç (Arbutus unedo), les estepes (Cistus sp.), els brucs 
(Erica sp.) i el boix (Buxus sempervirens). A l’alzinar muntanyenc (Quercetum 
mediterraneomontanum), continua dominant l’alzina, però, a diferència de l’anterior, 
el sotabosc té menys espècies termòfiles mediterrànies i presenta  plantes típiques 
de les rouredes submediterrànies. A nivell arbori, s’incorporen espècies de tendència 
més continental com el roure martinenc (Quercus humilis), moixera (Sorbus aria) o la 
blada (Acer opalus).  
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Les rouredes de roure martinenc són boscos de transició del ecosistemes forestals 
medioeuropeus cap als mediterranis. El roure martinenc és l’espècie arbòria 
majoritària que comparteix l’espai amb d’altres com la balda (Acer opalus), l’auró 
blanc (Acer campestre), l’auró negre (Acer monspessulanus), la moixera de pastor 
(Sorbus torminalis), el roure cerrioide (Q. cerrioides), sobretot en zones més seques i 
el roure de fulla gran (Q. petraea). 
 
El bosc de pi roig (Pinus silvestris) es tracta d’un ambient de caràcter migeuropeu 
muntà, amb tendències submediterrànies. L’estrat arbori és poc espès amb un 
sotabosc pobre o molt divers depenent del manteniment silvícola.  
Prop de torrents i rieres, la vegetació de ribera es representa mitjançant bàsicament 
vernedes freixenedes, gatelledes i en ocasions, avellanedes. Al voltant d’alguns 
torrents apareixen plantacions de pollancres, plàtans ...les quals presenten 
sotaboscos molt pobres i en d’altres, apareixen rouredes. Cal destacar que els 
fondals de rierols i torrents de la zona de les Guilleries que no han estat explotats 
silvícolament des de fa anys hi trobem els típics boscos de galeria que mantenen la 
humitat i la frescor típica d’aquests ambients.  
 
Cal destacar la flora rupícola que s’arrapa a les parets de les cingleres on s’ubiquen 
plantes molt especialitzades. Es pot destacar Saxifraga vayredana, Saxifraga 
granulata, Sempervivum tectorum, Sedum telephyium, Ramonda myconi, Juniperus 
phoenicea, etc. 
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1.3. MARC HISTÒRIC DELS ASSENTAMENTS ACTUALS 
 
1.3.1. Orígens del terme 
 
El cens parroquial de Tavèrnoles ha mostrat sempre un nombre molt reduït 
d'habitants: tenia 7 famílies el 1553, 13 el 1687 i 18 el 1820. Durant l'edat mitjana fou 
una mica més important la població de la part de Savassona, però del segle XVII 
endavant Tavèrnoles superà sempre Savassona de sis o set famílies. El 1718 la 
població del terme ja era superior al centenar d'habitants i al final del segle s'havia 
duplicat, tot i que en cinc anys es perderen un total de 105 h. Durant el primer cens 
modern s'assolí la màxima xifra d'habitants. Entre el 1930 i el 1975, la població de 
Tavèrnoles disminuí, tot i que després de la crisi de la dècada de 1970 tornà a 
recuperar-se, sobretot entre el 1975 i el 1986. Des d'aleshores la població continuà 
creixent: 208 h el 1991, 273 h el 2001 i 301 h el 2005.  
 
La història del municipi és vinculada a la demarcació senyorial de Savassona. 
Tavèrnoles en fou sempre el centre religiós més important, com ho revela el seu 
temple i el fet que Sant Pere de Savassona hagi estat gairebé sempre una filial de 
Tavèrnoles. Durant molts segles el terme fou conegut amb el nom de baronia de 
Savassona, fins que Tavèrnoles aconseguí d'imposar el seu nom al principi del segle 
XX.  
 
El terme de Savassona és esmentat des del 890, i el castell des del 921. Des de 
molt aviat incloïa també tota la parròquia i actual terme de Sant Esteve de 
Tavèrnoles. El llinatge dels Savassona és conegut des d'Isarn, que el 990 actuava 
com a vicari o veguer del terme, el qual formava part dels dominis dels vescomtes 
d'Osona, convertits des del segle XI en vescomtes de Cardona. Les seves 
atribucions sobre el terme de Savassona es perderen entre els segles XI i XII, fet 
seguit de l'enlairament del llinatge Savassona, la genealogia del qual hom pot 
establir des del 1129. A mitjan segle XIV es convertí per aliança en Vilanova de 
Savassona, i aquest llinatge, després d'un breu període en què el terme fou concedit 
a Bernat III de Cabrera, comte d'Osona, recuperà els antics drets. Del 1514 al 1632 
foren barons de Savassona quatre senyors anomenats tots ells Antoni Vila. Mort el 
darrer, el castell i la baronia, ampliada amb el domini de la vall de Sau i el terme de 
Tavertet, passaren al seu cosí Galceran de Llupià, i d'aquest als Ferrer i Brossa. El 
títol passà als Desplà el 1826 i després al Díaz de Mayorga (1840), als Urbina i als 
Díez de Tejada.  
 
1.3.2. Assentaments actuals 
 
Tavèrnoles 
 
El poble de Tavèrnoles (537 m) es troba al pendent de ponent de la serra de 
Savassona, abans de la pujada cap al castell. És format per un conjunt de cases 
antigues i cases d'estiueig.  
 
Al poble cal destacar l'església de Sant Esteve de Tavèrnoles, un dels monuments 
romànics més ben acabats de la Plana de Vic. Fou sobrealçada el 1728, se li 
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afegiren altars laterals i es transformà amb una nova portada al mur de ponent. 
Destaquen els detalls d'ornamentació llombarda, sobretot a l'absis i a la banda 
exterior de migdia, on s'obria la porta antiga i on hi ha el campanar de torre. S'edificà 
entorn del 1070 per l'equip de mestres que féu la majoria de les esglésies 
romàniques dels antics dominis de la casa vescomtal d'Osona-Cardona. Una acta 
apòcrifa pretén que l'església hauria estat consagrada el 1083. El 1628 es van obrir 
dues capelles laterals i el 1728 es va canviar el portal de lloc i es traslladà a ponent, 
es féu un cor nou i es sobrealçà la teulada. Ara apareix com una església d'una nau, 
amb dos arcs torals i un absis amb tres finestretes de doble obertura. La banda nord 
conserva una capella lateral tardana, però la de la banda de migdia i la sagristia 
foren suprimides en el curs de la darrera restauració. Tot l'exterior del temple té, sota 
el ràfec de la teulada, un fris de finestretes cegues. El campanar és format per un 
llarg sòcol i dos pisos que pugen per damunt de la teulada de l'església, separats per 
frisos de dents de serra i emmarcats per tres arcuacions, dintre de les quals s'obren 
les finestres, partides per una columneta.  
 
La parròquia de Tavèrnoles comprenia fins el 1937 la capella de Sant Jaume del 
Cós, erigida vers el 1091 i que fou feta volar durant la guerra civil de 1936-39; avui 
dia no se'n coneix gairebé ni el rastre. Una part important de la fama d'aquesta 
església rau en el fet que va tenir jurisdicció sobre el monestir de Sant Pere de 
Casserres.  
 
El nucli de Tavèrnoles ha anat creixent en direcció nord respecte al nucli antic, fins a 
arribar a la carretera BV-5213, amb edificacions residencials unifamiliars envoltades 
de jardí. La major part d’aquestes daten de la dècada del 1970, mentre que 
posteriorment sempre s’han anat construint 3 o 4 habitatges per dècada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Església de Sant Esteve de Tavèrnoles Carrer de Baix 
 
 
El Roquet 
 
Al nord de la carretera BV-5213 es troba l’anomenat nucli del Roquet o zona de les 
piscines, essent un barri molt més jove que el de Tavèrnoles. 
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L’edificació més antiga d’aquest nucli data de l’any 1900, i es correspon amb el mas 
Can Món. Al nord d’aquesta construcció s’ha anat desenvolupant un barri 
residencial, que a l’igual que en el nucli de Tavèrnoles, va créixer principalment en la 
dècada de 1970; les dècades posteriors presenten un ritme de construcció molt més 
lent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carrer del Pirineu – Nucli El Roquet 
 
Fussimanya 
 
Al centre del terme municipal, en la seva part nord, es disposen un seguit 
d’edificacions residencials aïllades, el conjunt de les quals és conegut amb el nom 
de Fussimanya. Es troben ubicades al llarg de la carretera amb aquest nom, i fruit 
del creixement de la dècada de 1970. 
 
Recentment aquest sector va estar inclòs en una modificació puntual, que pretenia 
classificar com a sòl urbanitzable les edificacions existents, i permetent la 
implantació de noves construccions de caràcter residencial unifamiliar en aquells 
espais no edificats actualment, en una superfície prevista de 49 ha. No obstant, la 
Comissió d’Urbanisme va concloure que calia classificar com a sòl no urbanitzable 
els terrenys inclosos en el sector de Fussimanya, reconeixent només les edificacions 
existents. 
 
Aquest requeriment de la Comissió d’urbanisme es contemplava en el document del 
Pla d’ordenació aprovat inicialment el 7 de febrer de 2011. No obstant, i fruit de la 
voluntat dels veïns d’aquest nucli, de la nova voluntat política del consistori, i de 
diverses trobades amb tècnics de la mateixa Comissió, el Pla el contempla com a un 
àmbit en sòl urbà no consolidat.  
 
L’àmbit que es delimita parteix del reconeixement de les actuals edificacions, 
permetent la implantació de noves edificacions de caràcter bàsicament residencial 
unifamiliar en el sòl que resta sense edificar situat entre les construccions existents, 
en un àmbit sensiblement inferior al proposat en aquella Modificació puntual, d’una 
superfície de 20,98 Ha. Tenint en compte que aquella modificació qualificava com a 
sòl urbanitzable un àmbit de 49 Ha, la proposta del POUM representa una reducció 
del 57,2% de la superfície de sòl. 
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Aquesta solució d’admetre noves edificacions en terrenys buits situats entre 
construccions actuals es contempla com un trasllat d’antigues parcel·les edificables 
disperses en aquesta part del territori, de grans dimensions i situades generalment 
en terrenys de molt pendent. 
 
1.3.3. Valors del territori 
 
A més del considerable patrimoni arquitectònic, arqueològic i cultural, el municipi 
compta amb un important patrimoni natural i paisatgístic. 
 
Els monuments i llocs d’interès es troben per tot arreu, des dels primers 
assentaments recolzats en la pròpia morfologia del territori fins a les masies dels 
darrers segles. 
 
Així mateix, nombrosos recorreguts històrics i paisatgístics determinen una 
estructura de comunicacions que cal valoritzar, com són els propis camins rurals, 
senders, i altres recorreguts paisatgístics. 
 
El conjunt de tots aquests elements configura un paisatge únic de gran valor. 
El Catàleg de béns a protegir identifica cadascun dels elements, i la diversa 
procedència i estat de conservació d’aquests fan necessari un anàlisi acurat que 
determini exactament el grau d’intervenció i mecanismes per a la seva gestió. 
 
En destaca: 
 
El castell de Savassona 
 
És situat estratègicament sobre una penya prop del coll del mateix nom, en el límit 
de la Plana de Vic amb les Guilleries. Té l'aspecte d'un gran casal residencial, ja que 
a diferència de la majoria de castells, que eren solament un punt fortificat, aquest fou 
sempre residència de la família baronial dels Savassona, que l'habità 
permanentment fins al voltant del 1820. Fou molt renovat a partir del 1590; les obres 
foren acabades el 1640 i completades al començament del segle XVIII pels Ferrer i 
Brossa, que col·locaren el seu escut i un bust de marbre a la façana. Saquejat i 
incendiat durant la invasió napoleònica, fou restaurat poc després i encara es feren 
noves obres al principi del segle XX.  
 
Té uns murs de defensa i una torre d'angle al davant, i una capella prop de la porta 
d'entrada construïda vers el 1640.  
 
A l'interior hi ha una vella torre de planta triangular amb angles i alguns elements que 
donen constància de la seva història mil·lenària.  
 
L'anomenat passeig de la Baronessa porta, per la part ponentina del casal, vers una 
font sota una balma dita també de la Baronessa.  
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      Castell de Savassona 
 
Sant Pere de Savassona 
 
L'antiga església parroquial de Sant Pere de Savassona, sufragània de la de 
Tavèrnoles, és als peus del castell a la banda de llevant, a uns 600 m d'altitud. Fou 
edificada vers el 1060 pels vescomtes de Cardona, senyors superiors del domini de 
Savassona, que el 1086 la lliuraren a l'església catedral de Vic. Té una sola nau, 
acabada amb un absis decorat a l'interior amb cinc fornícules i a l'exterior amb 
arcuacions cegues i lesenes, té també una petita absidiola a la part N i manca el de 
la part contrària o de migdia, ja que sembla que s'hi volia fer un campanar o un cos 
d'edificació que no s'arribà a acabar. Al segle XVII se sobrealçà la teulada, 
respectant la primitiva volta, i es construí un portal nou a la banda de ponent en 
substitució del de la part de migdia, que donava al cementiri actual.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sant Pere de Savassona 
 
Restaurada modernament, conserva la proporció i la bellesa dels edificis romànics 
del segle XI, dins la modalitat constructiva dels Cardona. Perdé la independència al 
segle XV, quan fou unida com a sufragània a la de Tavèrnoles, independència que 
recuperà durant un temps al segle XX. La guerra civil de 1936-39 féu perdre a 
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aquest temple alguns retaules que en tapaven els murs, amb la qual cosa l'interior 
de l'església recuperà l'aspecte primitiu.  
 
Sant Feliuet de Savassona 
 
A la part N del coll de Savassona s'aixeca un puig coronat de penyes i presidit per la 
capella de Sant Feliuet de Savassona, anomenada en època medieval Sant Feliu de 
la Roca, a la qual s'accedeix per una escala tallada en part en la roca. Sant Feliuet 
és un magnífic mirador de Savassona i també de la vall del Ter. La capella és un 
interessant edifici, conegut ja el 1035, format per la conjunció d'un cos preromànic —
el santuari o capçalera amb volta de pedra i arc ultrapassat— i un de romànic —nau 
romànica amb portal a migdia—. El campanar d'espadanya es va construir entre el 
1203 i el 1205, i el portal adovellat del mur de ponent, amb una estrella salomònica a 
la dovella central, pertany al segle XVI. Encara que vers el 1104 gairebé arribà a 
tenir consideració parroquial, aviat esdevingué simple capella, a causa segurament 
del despoblament del lloc.  
 
L'església és situada en un indret d'extraordinari interès arqueològic, on es poden 
trobar restes que van des del neolític fins a l'època medieval. A més, al voltant, hi ha 
un dipòsit d'aigua excavat a la penya i altres indicis de vell poblament. El poblat 
ibèric és situat entre els calls o separacions dels grans penyals que formen la 
plataforma superior del puig, ja que els habitatges aprofitaven el buit de les pedres i 
el cobrien amb bigues i sostre.  
 
L'anomenada Pedra dels Sacrificis , sota Sant Feliuet, és un enorme dau de pedra 
que té la superfície de ponent amb graons artificials, restes d'una escala al darrere i 
clots artificials al cimal. La imaginació popular l'ha vista com un altar on se 
celebraven sacrificis humans. Al seu voltant han estat excavats enterraments i 
trobats esquelets en posició plegada o fetal, d'uns cinc mil anys d'antiguitat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sant Feliuet de Savassona       Pedra dels sacrificis 
 
Hi ha una sèrie de pedres gravades al pla del NE del puig, una de les quals 
representa un home amb un animal quadrúpede damunt seu. Les campanyes 



   PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE  TAVÈRNOLES – Text refós 
Memòria de la informació   22 

d'excavacions han proporcionat també una gran quantitat de material arqueològic 
(ceràmica, estris, monedes, etc.) d'època neolítica i posterior, conservat al Museu 
Episcopal de Vic.  
 
Santa Margarida d'Ardola i el casal de Vilamuntà 
 
L'església de Santa Margarida d'Ardola, es troba a l'antic terme del castell de 
Savassona, al lloc d'Ardola. El nom d'Ardola sembla que és d'origen ibèric i hom ha 
llançat la hipòtesi que podria ser el nom de l'antic poblat ibèric situat al voltant de 
Puigdefar. Sempre fou una capella rural d'aquest indret, però dependent de la 
parròquia de Santa Maria de Vilanova de Sau. L'església apareix documentada l'any 
1064; el 1855 es pretengué elevar-la a la categoria de sufragània i el 1936 fou 
abandonada, de manera que s'anà degradant progressivament, fins que el 1945 
s'ensorrà definitivament. Només resten drets els murs de tramuntana i ponent. La 
capella era d'una sola nau, amb absis semicircular i obert al cantó de llevant.  
 
El casal de Vilamuntà fou en un altre temps la casa senyorial d'una família noble, 
avui desconeguda. Aquest casal es trobava dins l'antic terme del castell de 
Savassona. El casal no és documentat fins l'any 1237. L'any 1326 Bernat de Sant 
Romà va vendre al cavaller Ramon de Savassona tota la sevadomus anomenada 
Puig de Vilamuntà amb la seva masoveria, dita del Puig, situada sota la parròquia de 
Sant Pere de Savassona. El casal es trobava ja en estat ruïnós al segle XIV.  
 
Altres restes d'una fortalesa, documentada el 1098, són les de la Roca del Purpirol , 
que mostra encaixos de murs en una penya sobre el mas Pujol. Aquesta era una de 
les fortaleses que defensaven la línia del Ter, juntament amb Casserres, Savellana i 
l'Esquerda de Roda.  
 
És famosa també la font del Roquet , pels seus voltants de densa vegetació i amb 
grans rocs despresos de la muntanya, un d'ells amb una espècie d'estrella inscrita al 
damunt que recorda els còdols gravats de Savassona. Prop de la font i el camí vell hi 
ha un forn antic, en part excavat.  
 
1.3.4. Edificacions en el medi rural 
 
Al terme hi ha un nombre important de masos  com el del Banús, que es destaca per 
la seva arquitectura i importància històrica. És un gran edifici rectangular, amb una 
torrella central, construït al segle XVII per mestres de cases gascons o francesos. 
Can Serrabou, i la seva masoveria, era un típic mas rectangular, amb coberta de dos 
vessants i galeries a la banda de migdia, amb edificacions clàssiques del segle XVIII. 
Els masos del Reguer i Can Torrents són grans casals residencials, envoltats de 
jardins i d'un clos. El Roquet i el Cós són dos masos amb estructures menys 
vistoses, però recorden més les velles masies tradicionals del país.  
 
Altres masos tradicionals són Tanyà; les masies de l'Aguilar, amb una torre 
quadrada; el Masgrau, un gran casal amb galeries i annexos; la Soleia; Casadevall, 
feta de pedra i amb un notable porxo de fusta; la Coromina i Can Garriga. Entre els 
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de construcció més moderna destaquen el Pendís, Can Malgoig, el Munts, la 
Casanova o Can Toni Xic.  
 
La importància qualitativa i quantitativa de l’edificació existent en sòl no urbanitzable 
i la necessitat d’acotar l’ocupació d’aquest sòl de valor, ha fet necessari realitzar un 
inventari de les edificacions en el medi rural, que ha permès analitzar el potencial i 
avaluar quines d’aquestes edificacions han d’incorporar-se al catàleg de masies 
susceptibles de rehabilitació. 
 
A l’inventari d’edificacions en sòl no urbanitzable, es relacionen les edificacions 
existents i el seu estat actual. 
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1.4. INFRAESTRUCTURES DE COMUNICACIÓ 
 
Per raó de la diferent funció i exigències en les característiques tècniques dels 
elements que constitueixen la xarxa viària aquest Pla distingeix la Xarxa Viària 
Territorial, la Xarxa Viària Urbana, i la Xarxa de Camins. 
 
El règim de la xarxa viària és el que li correspongui per la legislació vigent, segons la 
seva titularitat: Estat, Generalitat, Diputació o Municipi. o qualsevol altre.  
 
1.4.1. Xarxa Viària Territorial 
 
Aquesta xarxa permet, per una banda, absorbir la totalitat dels viatges generats al 
Parador de Sau, així com els viatges entre Folgueroles i Vilanova de Sau, i per 
l’altra, servir de distribuïdor - col·lector de trànsit amb origen o destí al poble de 
Tavèrnoles. 
 
Està constituïda per:  
a) La carretera C-153, de Vic a Roda de Ter. 
b) La carretera BV-5213, de Vic a Sau.  
c) La carretera N-141d, de Folgueroles a Vilanova de Sau. 
d) S’inclou també dins aquesta categoria, la futura Ronda Est d’Osona, entre Sant 
Julià de Vilatorta i Roda de Ter, en fase d’estudi per part de la Direcció General 
d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre, del Departament de Territori i Sostenibilitat 
de la Generalitat de Catalunya, d’acord a l’informe d’aquest Organisme respecte al 
POUM aprovat inicialment per segona vegada, i emès en data 18 d’octubre de 2013.  
 
1.4.2. Xarxa Viària Urbana 
 
La xarxa urbana permet articular la totalitat de les vies d’accés a totes les zones de 
sòl urbanes de manera que es garanteix la connexió entre elles per tal de facilitar la 
mobilitat dins el sistema urbà de vehicles i vianants. 
 
A diferència de la xarxa territorial, els elements de la xarxa urbana tenen un règim de 
funcionament diferent, atès que no solament són vies de comunicació sinó que 
suporten de forma sostinguda activitats diverses, tant de tipus residencial, industrial 
com terciari.  
 
Els dos àmbits que configuren el sòl urbà de Tavèrnoles estan separats per la 
carretera BV-5213, de Vic a Sau. A partir d’aquesta, i cap al sud, es dóna accés al 
nucli antic i la seva perifèria en un únic punt d’entrada i sortida; cap al nord, en el 
que antigament era el camí a Roda de Ter, es dóna accés al sector del Roquet, 
també en un únic punt d’entrada i sortida. 
 
Es distingeix:  
 
2.1. Xarxa Viària Urbana bàsica, constituïda per:  
Vies de penetració: són els vials que permeten accedir al centre del sistema urbà a 
partir de les Vies d’Accés.  
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2.2 Xarxa Viària Urbana complementària  
És la constituïda per la resta de vies, i passeigs. Garanteix l’accessibilitat de la 
totalitat del sòl urbà a partir de la Xarxa Urbana bàsica, i la mobilitat rodada i 
peatonal a l’interior de la ciutat.  
 
1.4.3. Xarxa de camins 
 
Integren aquesta xarxa el conjunt de camins o vies que fan accessible la totalitat del 
territori del terme municipal, i que hauran de ser objecte de redacció d’un Pla 
Especial per a la seva identificació, ampliació, rectificació o creació de nous camins, 
tenint en compte el Pla de Camins aprovat per el Consell Comarcal d’Osona, i 
independentment de la seva titularitat.  
 
Senders 
Destaquen diversos senders ubicats en el municipi, com són: 
- GR2: Sender de Gran Recorregut La Jonquera – Aiguafreda 
- GR2-2: Variant del GR2. Rupit al Pantà de Sau 
- MV: Ruta del Meridià Verd  
- PRC40: Sender de Petit Recorregut Vic - Sant Pere de Casserres 
 
Camins ramaders.  
No hi ha constància de la ubicació de camins ramaders en el terme municipal 
segons cartografia del DMAH, tot i que existeixen. 
 
1.4.4. Altres elements del sistema de comunicacions  
 
A més de les xarxes viàries territorial i urbana es distingeix també com a elements 
del sistema de comunicacions els següents:  
 
Àrees per a aparcament.  
Constitueixen aquest element del sistema de comunicacions aquells terrenys de 
titularitat pública o privada, oberts al públic, destinats a l’estacionament de vehicles. 
a l’aire lliure, atès que aquestes àrees són les que generalment es preveuen 
integrades dins els àmbits dels parcs del sistema urbà o dels parcs urbans. 
L’edificació només és possible, com a màxim en plantes soterrani per tal de garantir 
la seva integració.  
 
Espais de protecció i servitud del sistema de comunicacions.  
Els espais de protecció i servitud del sistema de comunicacions, són els espais 
lliures que per la seva proximitat al sistema viari estan subjectes a aquest sistema i 
no poden ser edificats.  
També comprèn aquells terrenys reservats per a la futura construcció de determinats 
trams de la xarxa viària o elements del sistema de comunicacions.  
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1.5. SERVEIS URBANÍSTICS BÀSICS 
 
1.5.1. Abastament d’aigua 
 
La gestió de l’abastament d’aigua es realitza a través de l’empresa CASSA a tot el 
municipi, a excepció del sector de Fussimanya, en que la gestió és privada. 
 
Tavèrnoles disposa de servei d’aigua potable per mitjà d’una connexió a la Xarxa 
Osona Sud, la qual, partint des de l'estació de tractament d'aigües potables (ETAP) 
de Manlleu dóna servei a 16 municipis i 45.000 habitants. La instal·lació de la Xarxa 
Osona Sud està en servei per un cabal nominal de 90 l/s, 7.776 m3/dia, i actualment 
s'amplia fins a un cabal de projecte de 270 l/s, equivalent a 23.328 m3/dia, malgrat 
que el cabal real pot arribar a 26.000 m3/dia. 
 
El cabal assignat per al municipi, d'aplicació amb la planta ampliada, és de 164 m3. 
 
La connexió a aquesta xarxa es dóna en el punt que aquesta infraestructura 
coincideix amb la carretera BV-5213 de Vic a Sau. 
 
En les edificacions del sector de Fussimanya, l’abastament s’efectua a partir d’una 
sèrie de pous situats prop del pantà de Sau, del qual n’extreuen l’aigua. 
 
Pel que fa al servei d’aigua de la resta del territori, aquest es produeix per mitjà de 
diferents dipòsits, estacions de bombeig i canonades. 
 
1.5.2. Sanejament 
 
Actualment, els nuclis de Tavèrnoles i el Roquet disposen d’una xarxa de 
clavegueram unitària. 
 
Pel que fa a Tavèrnoles, es condueixen les aigües per gravetat fins a l’estació de 
bombeig situada a l’oest del nucli, en la part sud de la carretera BV-5213. Des 
d’aquest punt, es bombegen les aigües residuals fins a connectar amb la xarxa de 
clavegueram del sector del Roquet. Respecte a aquest nucli, la seva conducció es 
realitza a través d’una canonada principal, situada en l’eix del carrer del Pirineu, fins 
a connectar amb l’estació depuradora situada al nord d’aquest nucli. 
 
Pel que fa a l’àmbit de Fussimanya, les aigües residuals són recollides per una 
depuradora que dóna servei a una part reduïda de l’àmbit, mentre que la resta 
d’habitatges disposa majoritàriament de sistemes autònoms de recollida, per mitjà de 
fosses sèptiques. 
 
1.5.3. Subministrament elèctric 
 
El subministrament elèctric arriba a tota la població a través de la companyia Fecsa-
Endesa. Els nuclis de Tavèrnoles i el Roquet, així com de l’àmbit de Fussimanya, 
disposen d’enllumenat públic en els seus carrers, tot i que es força escàs en alguna 
part. 
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1.5.4. Telecomunicacions 
 
El municipi compta amb una xarxa de banda ampla adherida a la xarxa de guifi.net. 
La xarxa de guifi.net a Tavèrnoles està formada per tres antenes que donen 
cobertura a la gran majoria de veïns del poble a través de la tecnologia Wi-Fi. 
Aquestes antenes estan ubicades a la Bàscula Municipal, a l’Ajuntament i a la finca 
de El Bosc de Salou, en el municipi veí de les Masies de Roda. 
 
Pel que fa a antenes de telecomunicacions de telefonia mòbil, aquestes s’ubiquen a 
la zona dels Munts. 
 
1.5.5. Gas 
 
Actualment no hi ha xarxa col·lectiva de gas en cap àmbit del terme municipal. 
 
1.5.6. Gestió de residus 
 
La recollida de residus i el seu tractament es gestionen a través de Recollida de 
Residus d’Osona S.L., empresa mixta participada pel Consell Comarcal d’Osona 
(55%) i per un operador associat (CESPA amb un 45%). 
 
El municipi disposa d’una àrea de disposició de residus per a la recollida selectiva de 
la fracció resta (i contenidor), fracció orgànica (6 contenidors), fracció vidre (3 
contenidors) i fracció multiproducte (1 autocompactador), de manera que se 
substitueixen els contenidors en els carrers. La seva situació és al costat de la 
bàscula municipal. 
 
Existeix també una bassa d’abocament de purins, en la part central del municipi, 
proper al límit del terme amb les Masies de Roda. 
 
El terme no disposa de serveis de gestió de residus com serien deixalleria, dipòsit 
controlat de runes, ni centre de gestió de residus industrials; únicament disposa d’un 
gestor de residus de dejeccions ramaderes autoritzat. 
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1.6. EQUIPAMENTS I DOTACIONS 
 
El total d’equipaments i dotacions ubicats dins el terme municipal és el següent, 
classificat en funció dels seus usos: 
 
E1. Docents                        No hi ha cap centre. 
E2. Sanitari-assistencial                      No hi ha cap centre. 
E3. Administratiu   Ajuntament de Tavèrnoles. Tavèrnoles.  
E4. Cultural, social, religiós Església de Sant Esteve.  Tavèrnoles. 
     Centre cívic.    Tavèrnoles. 
E5. Esportiu   Camp de futbol.   Tavèrnoles. 
E6. Cementiri   Cementiri municipal.  Tavèrnoles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ajuntament      Església de Sant Esteve 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Camp de futbol           Cementiri municipal 
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1.7. RISCS NATURALS I TECNOLÒGICS 
 
Es resumeix a continuació els principals riscs per a la seguretat i el benestar de les 
persones. En la documentació ambiental del Pla d’ordenació s’inclou una exposició 
més acurada d’aquests riscs. 
 
1.7.1. Riscos geològics. 
 
L’Institut Geològic de Catalunya va realitzar, en data maig de 2008, un dictamen 
preliminar de riscos geològics, el qual pretén avaluar la perillositat geològica natural 
per tal de determinar l’existència d’indicis de processos geològics que puguin donar 
lloc a situacions de risc que convingui evitar, a partir de l’estudi de tres àrees al 
voltant del nucli del terme municipal de Tavèrnoles: 
 
 
 
 
 
 

        3 
 
 
 
 
 
      1 
 
          2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE  TAVÈRNOLES – Text refós 
Memòria de la informació   30 

Aquest estudi descriu: 
 
Àmbit 1 – Àrea del Banús. 
 
No s’observen indicis de despreniments, atès que els pendents de l’àrea són molt 
baixos. S’estima una perillositat natural molt baixa enfront despreniments. 
 
No s’observen indicis de lliscaments, tant per la manca de materials susceptibles 
com pels baixos pendents. S’avalua amb una perillositat natural molt baixa enfront a 
lliscaments. 
 
Respecte a esfondraments, a l’àrea no hi ha litologies susceptibles de generar-ne. 
S’estima tota l’àrea amb una perillositat natural baixa enfront esfondraments. 
 
En relació a processos erosius o deposicionals, no se’n reconeixen indicis, pel que 
s’estima una perillositat natural molt baixa enfront processos associats a torrentades 
i avingudes. 
 
No s’identifiquen zones potencialment inundables en aquesta àrea. 
 
Àmbit 2 – Àrea del Compòsit. 
 
Es detecta un àmbit (subàrea A), on s’estima una perillositat natural baixa a mitjana 
enfront despreniments. Per aquesta raó, es recomana la realització d’un estudi de 
caiguda de blocs del vessant previ a la implantació d’edificacions o d’altres 
estructures vulnerables. 
 

 
La resta de l’àrea s’avalua amb una perillositat baixa enfront despreniments. 
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En relació a les esllavissades, no s’han observat indicis, ni se’n té constància, i per 
tant s’estima per a tota l’àrea una perillositat natural enfront lliscaments. 
 
Respecte a l’existència d’esfondraments, les litologies dominants són molt poc 
susceptibles a aquest tipus de processos i no se n’han identificat ni es té constància 
d’aquest tipus de processos. Conseqüentment, s’estima una perillositat natural baixa 
a molt baixa enfront esfondraments. 
 
Pel que fa a processos erosius o deposicionals, no es té constància d’antecedents, 
ni s’ha observat processos de soscavació significatius. S’estima una perillositat 
natural baixa enfront processos associats a torrentades i avingudes. 
 
Al torrent de Tavèrnoles, es detecten zones potencialment inundables amb criteris 
geomorfològics. Es recomana la realització d’un estudi d’inundabilitat del torrent de 
Tavèrnoles. 
 
Àmbit 3 – Àrea de Fussimanya. 
 
S’identifiquen uns pendents elevats susceptibles de generar inestabilitats als 
vessants sobre el riu Ter (subàrea B) i sobre el torrent de l’Infern (subàrea C). 
S’estima per a aquestes, una perillositat natural mitjana enfront despreniments, 
recomanant la realització d’un estudi d’estabilitat del vessant previ a la implantació 
d’edificacions o altres estructures. 
 

 
A la resta de l’àrea, els indicis de despreniments són escassos i de poca magnitud, 
pel que s’estima una perillositat natural baixa enfront despreniments. 
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Pel que fa a la possibilitat d’esfondraments, no s’observen indicis de carstificació per 
dissolució, ni es té constància de l’existència d’esfondraments. Per tant, s’estima tota 
l’àrea amb una perillositat natural baixa enfront esfondraments. 
 
En relació a processos erosius o deposicionals, no se’n reconeixen indicis, pel que 
s’estima una perillositat natural molt baixa enfront processos associats a torrentades 
i avingudes. 
 
Pel que fa a inundabilitat, no s’han identificat zones potencialment inundables dins 
l’àrea. 
 
Les conclusions d’aquest estudi, a mode de recomanacions generals, són: 
.La realització d’un estudi geotècnic per a cada nova construcció. 
.Prendre les mesures pertinents durant i posteriorment a l’execució d’excavacions o 
talussos antròpics. 
.Evitar edificar a les vores d’escarpaments i talussos. 
 
1.7.2. Risc d’inundabilitat. 
 
El risc d’inundabilitat del terme municipal està associat al desbordament dels cursos 
hidrogràfics. 
 
Segons l’estudi de Delimitació de zones potencialment inundables, elaborat per 
l’ACA (any 2003), destaca un únic punt o tram del traçat del torrent de Folgueroles (o 
torrent del Rigat), pròxim a un espai que el Pla d’ordenació proposa com a Sòl 
urbanitzable.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mapa de Delimitació de zones potencialment inundables 
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Recentment, l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya ha realitzat un Estudi 
d’inundabilitat en el municipi de Tavèrnoles, amb data de juny de 2014, i actualitzant 
un anterior Estudi de data octubre de 2008.  
 
En aquest Estudi s’analitza: 
 
- el torrent del Rigat, situat a l’oest del terme municipal, en el que s’identifica i es 
diferencia: 

.La zona d’inundació d’aquest torrent, corresponent a un període de retorn de 10 
anys, i amb un cabal màxim de 34,10 m3/s. 
.La zona d’inundació corresponent a un període de retorn de 100 anys, i amb un 
cabal màxim de 76,20 m3/s. 
.La zona d’inundació corresponent a un període de retorn de 500 anys, i amb un 
cabal màxim de 118,30 m3/s. 
 
De l’anàlisi d’aquest estudi se’n desprèn que, dins el terme municipal de 
Tavèrnoles, la part oest  del torrent del Rigat és on es produeix una major 
afectació pel que fa a inundacions. 

 
- la riera de Tavèrnoles, que discorre pel costat oest dels nuclis urbans de 
Tavèrnoles i el Roquet, i en el que s’identifica i es diferencia: 

.La zona d’inundació d’aquest torrent, corresponent a un període de retorn de 10 
anys, i amb un cabal màxim de 13,00 m3/s. 
.La zona d’inundació corresponent a un període de retorn de 100 anys, i amb un 
cabal màxim de 32,60 m3/s. 
.La zona d’inundació corresponent a un període de retorn de 500 anys, i amb un 
cabal màxim de 51,50 m3/s. 

 
De l’anàlisi d’aquest estudi se’n desprèn, d’una banda, que cap zona actualment 
edificada (definida dins l’àmbit del sòl urbà), està ubicada dins de la zona 
inundable definida; d’altra banda, el Pla d’ordenació inclou uns terrenys 
classificats com a sòl urbanitzable que estan ubicats dins la zona inundable de la 
riera, amb la voluntat de crear un espai de protecció al llarg d’aquesta. 
Evidentment, es tindran en compte les limitacions d’usos establerts per l’Agència 
Catalana de l’Aigua per a aquesta zona. 

 
1.7.3. Risc d’incendi. 
 
D‘acord amb el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen les mesures de 
prevenció d’incendis forestals el municipi de Tavèrnoles està catalogat com a 
municipi d’alt risc d’incendis forestals. 
 
Segons l’INFOCAT, al municipi de Tavèrnoles, pel perill d’incendi, se li recomana 
disposar del d’un Pla d’Actuació Municipal (PAM) per a incendis forestals, el qual ha 
de perseguir els objectius següents: 
Dividir per zones el territori en funció del risc i de les previsibles conseqüències dels 
incendis forestals. 



   PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE  TAVÈRNOLES – Text refós 
Memòria de la informació   34 

Preveure l’estructura organitzativa i els procediments per la intervenció en 
emergències per incendis forestals. 
Establir sistemes d’articulació amb les altres organitzacions implicades en 
l’INFOCAT. 
Preveure l’organització dels grups locals d’auxili immediat. 
Especificar els procediments d’informació a la població. 
Catalogar els mitjans i els recursos disponibles. 
 
El mapa de perill bàsic d’incendi del municipi de Tavèrnoles, segons cartografia del 
Departament de Medi Ambient i Habitatge, on es defineix l’estat del territori estimatiu 
de la freqüència i la intensitat en que si pot produir el perill d’incendi, és el següent: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mapa del perill bàsic d’incendi forestal (Font: Pròpia a base de cartografia del DMAH) 
 
Es pot comprovar que la zona est del municipi, a grans trets, presenta un risc major 
d’incendis que no la zona oest. Això respon a la distribució dels usos del sòl del 
municipi, majoritàriament conreus a l’oest i forestal a l’est. 
 
1.7.4. Risc de contaminació acústica. 
 
El municipi de Tavèrnoles és un nucli rural on les principal contaminació acústica 
prové del trànsit rodat i del funcionament de les indústries, activitats de restauració i 
explotacions ramaderes del municipi. 
 
En l’extrem oest del terme s’hi troba la carretera C-153, de Vic a Roda de Ter, on es 
connecta la carretera local BV 5213, que creua Tavèrnoles fins al Parador de Sau; al 
sud del terme es troba la N-141d, que va de Vic a la presa de l’embassament de 
Sau. Si bé en la carretera C-153 el trànsit rodat és intens, en la resta de xarxa viària 
del municipi no es genera una intensitat de vehicles gaire important. 
 
Pel que fa les emissions d’origen industrial, cal esmentar que la presència 
d’indústries al municipi és molt minsa, i les activitats industrials susceptibles de 
generar més soroll no es troben prop del nucli urbà.  
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Com a objectiu específic del nou Pla d’ordenació es busca la implantació d’una 
Ordenança Reguladora de Sorolls al municipi i l’elaboració del Mapa de 
Contaminació Acústica que divideixi les diferents parts del poble segons el gran de 
vulnerabilitat i afectació acústica. 
 
1.7.5. Risc de contaminació per nitrats. 
 
El Reial decret 261/1996, de 16 de febrer, de transposició de la directiva 91/676 
CEE, de 12 de desembre, identifica part del terme de Tavèrnoles com a zona 
vulnerable per nitrats d’origen agrari. Per aquest motiu, per aquelles noves 
construccions ramaderes a implantar en el municipi, caldrà tenir en compte les 
recomanacions del Codi de bones pràctiques agràries en relació amb el nitrogen, 
definit a l’ordre de 22 d’octubre de 1998. 
 
1.7.6. Risc de radiacions electromagnètiques. 
 
Actualment, dins el terme municipal de Tavèrnoles no hi ha antenes de 
telecomunicacions que, per la seva situació (els Munts, Ajuntament i bàscula 
municipal), requereixin de mesures especials. Tot i així, qualsevol nova construcció 
tindrà en compte la normativa vigent que fixa els nivells màxims permesos 
d’exposició als camps electromagnètics per al públic en general, en zones d’ús 
continuat i dictamina unes distàncies de protecció addicionals. 
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1.8. PLANEJAMENT VIGENT 
 
1.8.1. Planejament territorial i director 
 
1.8.1.1. El Pla territorial de Catalunya 
 
El Pla Territorial General de Catalunya (PTG) va ésser aprovat per la Llei 1/1995, de 
16 de març.  
 
Aquest Pla Territorial va establir sis “àmbits funcionals” per a la formulació dels plans 
territorials parcials, els quals van ser modificats per la Llei 24/2001, de 31 de 
desembre, motivada pel reconeixement de l’Alt Pirineu i Aran com un nou àmbit 
funcional diferenciat del de Ponent. Com a resultat d’aquesta modificació, en 
l’actualitat els àmbits de referència per a la formulació dels plans territorials parcials 
són els següents: 
- Alt Pirineu i Aran. 
- Comarques centrals. 
- Comarques gironines. 
- Camp de Tarragona. 
- Metropolità de Barcelona. 
- Ponent. 
- Terres de l’Ebre 
 
El municipi de Tavèrnoles està situat dins el Pla Territorial de les Comarques 
Centrals. 
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1.8.1.2. El Pla Territorial Parcial de les Comarque s Centrals  
 
El Pla Territorial Parcial de les Comarques Centrals va ser aprovat inicialment el 30 
d’agost de 2007 pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques, i aprovat 
definitivament per acord de Govern el 16 de setembre de 2008. 
 
Seguidament s’analitzen els aspectes del PTPCC que tenen incidència en l’àmbit del 
present Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, essent alguns d’aquests d’obligat 
compliment. 
 
En l’apartat de les “Normes d’ordenació territorial” , diferents articles són 
d’aplicació per al desenvolupament del Pla d’ordenació: 
 
- en l’article 1.16 Adequació del planejament urbanístic, del Títol I. Disposicions de 
caràcter general, es diu textualment: 
 
 (...) 
 

“2. El planejament urbanístic general que s’elabori o es revisi, els plans parcials de 
delimitació i les modificacions de planejament urbanístic vigent que augmentin el 
conjunt del sòl urbà més el sòl urbanitzable, s’adaptaran a les determinacions del Pla 
Territorial. 
 
3. Els plans d’ordenació urbanística municipal, o la revisió d’aquests, que s’aprovin 
amb posterioritat a l’entrada en vigor del Pla territorial, han de contenir dins la 
Memòria un apartat explicatiu i justificatiu de la conformitat de les propostes del Pla 
d’ordenació urbanística amb les determinacions d’aquest pla territorial. 
 
4. En l’elaboració de plans urbanístics municipals a què fa referència l’apartat 2, 
l’avanç de planejament que l’Ajuntament ha d’elaborar d’acord amb el que 
estableixen els articles 106 i 115 del Reglament de la Llei d’urbanisme serà tramès al 
Programa de Planejament Territorial per tal que, prèviament a l’aprovació inicial, 
aquest pugui informar l’Ajuntament sobre la conformitat de l’avanç amb les 
disposicions del pla territorial. Si l’informe no ha estat tramès en el termini d’un mes, 
es podrà continuar la tramitació del pla urbanístic. 
 
5. Cal també un informe del Programa de Planejament Territorial per a l’aprovació 
dels plans i projectes que incideixin de manera destacada en el desenvolupament del 
seu àmbit territorial. L’ informe és preceptiu per a l’aprovació dels plans i projectes 
següents: 
- Plans directors urbanístics 
- Plans d’ordenació urbanística municipal 
- Plans parcials de delimitació 
- Modificacions del planejament urbanístic municipal vigent que augmentin l’extensió 
en el conjunt del sòl urbà més el sòl urbanitzable. 
- Estudis informatius d’infraestructures de mobilitat 
- Plans directors de ports i aeroports 
- Plans territorials sectorials amb incidència sobre l’ordenació territorial i el 
desenvolupament urbanístic. 
En els plans urbanístics d’iniciativa municipal, l’informe el sol·licitarà l’ajuntament un 
cop aprovat inicialment el pla. 
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6. El Pla estableix la recomanació que el planejament urbanístic vigent, mitjançant 
els instruments de desenvolupament al seu abast, incloses les modificacions 
puntuals, s’ajusti als principis i objectius que el Pla propugna. En tot cas els serà 
d’aplicació el que disposa l’article 3.15. 
 
7. En cap cas, les modificacions de planejament urbanístic municipal no poden 
incrementar la superfície conjunta de sòl urbà i sòl urbanitzable en aquells nuclis i 
àrees urbanes on les possibilitats d’extensió previstes en el pla municipal excedeixin 
de les que són admissibles en el marc de les estratègies de desenvolupament 
urbanístic establertes en el Pla Territorial.” 

 
- en l’article 2.3 Tipus de sòl, del Títol II. Sistema d’espais oberts, es diu textualment: 
 

“1. Amb la finalitat de modular les normes de protecció en funció de les condicions de 
les diferents àrees de sòl i dels papers que han de representar en el territori, el Pla 
distingeix tres tipus bàsics de sòl en els espais oberts: 
a) Sòl de protecció especial 
b) Sòl de protecció territorial 
c) Sòl de protecció preventiva 
 
2. Dins de cadascun d’aquests tipus de sòl, el Pla pot distingir subtipus en funció de 
la seva naturalesa específica i de les mesures de protecció que convingui establir en 
cada cas. 
 
3. Les normes relatives al sistema d’espais oberts incloses al Pla són d’aplicació 
directa i executives a partir de l’entrada en vigor del Pla. Les normes prevalen sobre 
les del planejament territorial sectorial i urbanístic vigents en aquells aspectes en què 
siguin més restrictives en relació amb les possibles obres, edificacions i implantació 
d’activitats que poguessin afectar els valors del sòl que en motiven la protecció. 
 
4. Els plans directors urbanístics i els plans d’ordenació urbanística municipal han de 
contenir un plànol a escala en què es determini l’ordenació del sòl no urbanitzable, 
on s’assenyalin els límits dels diferents tipus de sòl d’espais oberts determinats pel 
Pla en el terme municipal, sense perjudici dels ajustaments que el major detall del 
plànol aconselli. 
 
5. Els plans territorials sectorials, els plans directors o especials urbanístics i els 
plans d’ordenació urbanística municipal poden establir els subtipus d’espais no 
urbanitzables de protecció que considerin adequats en funció dels seus objectius i 
del seu àmbit d’actuació, sense contradir les determinacions del Pla, amb el 
benentès que no es consideren contradictòries les disposicions que pretenguin un 
major grau de protecció o una major restricció de les possibles transformacions.” 

 
La definició de cadascuna d’aquestes classes de sòl es troba en els articles 2.6, 2.8 i 
2.10: 
 
- article 2.6 Sòl de protecció especial: definició: 

 
“Comprèn aquell sòl que pels seus valors naturals o per la seva localització en el 
territori, el Pla considera que és el més adequat per a integrar una xarxa permanent i 
contínua d’espais oberts que ha de garantir la biodiversitat i vertebrar el conjunt 
d’espais oberts del territori amb els seus diferents caràcters i funcions. 
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El sòl de protecció especial incorpora aquells espais que han estat protegits per la 
normativa sectorial com el Pla d’Espais d’Interès Natural i la Xarxa Natura 2000.” 

 
- article 2.8 Sòl de protecció territorial: definició: 
 

“Comprèn aquell sòl que el Pla no considera necessari que formi part de la xarxa de 
sòl de protecció especial, però que té valors, condicionants o circumstàncies que 
motiven una regulació restrictiva de la seva possible transformació, atès que existeix 
en l’àmbit del Pla suficient sòl de protecció preventiva per donar resposta a totes les 
necessitats de desenvolupament urbanístic o d’edificació en sòl no urbanitzable que 
es donessin al llarg del seu període de vigència. 
El pla distingeix quatre motius pels quals el sòl ha d’ésser considerat sòl de protecció 
territorial i en conseqüència ha de ser preservat o se n’ha de condicionar la 
transformació a un suficient interès territorial : 
- Interès agrari i/o paisatgístic 
Present a àrees d’activitats agràries d’interès per al territori, en aquells terrenys que 
aporten paisatges significatius o identitaris de l’àmbit territorial i també en terrenys 
que per estar molt poc contaminats per l’edificació convé mantenir en el període de 
vigència del pla com espais no urbanitzats estructuradors de l’ordenació del territori. 
- Potencial interès estratègic 
Present en aquelles àrees de sòl que per raons de localització, connectivitat, 
topografia o altres condicions poden tenir en el futur un paper estratègic en 
l’estructuració territorial dels assentaments, les activitats i les infraestructures i, en 
conseqüència, cal condicionar la seva possible transformació a un reconeixement de 
l’interès estratègic d’aquesta. 
- Preservació de corredors d’infraestructures 
En àrees de sòl que, per raó de la seva situació al llarg de determinades 
infraestructures o en llocs crítics del territori, han de quedar excloses de 
transformacions urbanístiques amb la finalitat de no dificultar futures propostes de 
millora de la mobilitat territorial o de dotació d’infraestructures en general.  
- Riscos i afectacions 
Existència de riscos naturals o tecnològics o d’altres afectacions o de situacions de 
vulnerabilitat que afecten superfícies significatives del territori i que el Pla assenyala 
com una circumstància que pot impedir o condicionar la transformació urbanística i 
l’edificació del sòl.” 
 

- article 2.10 Sòl de protecció preventiva: definició 
 
“S’inclouen en aquest tipus els sòls classificats com a no urbanitzables en el 
planejament urbanístic que no hagin estat considerats de protecció especial o de 
protecció territorial. El Pla considera que cal protegir preventivament aquest sòl, 
sense perjudici que mitjançant el planejament d’ordenació urbanística municipal, i en 
el marc que les estratègies que el Pla estableix per a cada assentament, es puguin 
delimitar àrees per a ésser urbanitzades i edificades, si escau. 
També el Pla preveu la possibilitat que, més enllà de les estratègies establertes per a 
cada nucli, es puguin admetre, en casos justificats, implantacions d’activitats o 
instal·lacions de valor estratègic general i d’especial interès per al territori, a través 
del procediment que el Pla determina en l’article 1.14 per a garantir una avaluació 
suficient dels pros i contres de la iniciativa.” 
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En referència al municipi de Tavèrnoles, en el plànol O.8 Espais oberts, estratègies 
d’assentaments i actuacions d’infraestructures, s’aprecien els diferents tipus de sòl 
dels espais oberts: 
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Dins els límits del terme municipal de Tavèrnoles, la part est del territori està 
classificat com a “Sòl de protecció especial ”, coincidint amb els límits del Pla 
especial de protecció i millora de l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona, a 
l’igual que una franja a la part sud-oest. Dins aquesta classificació hi apareixen tres 
àmbits de sòl urbanitzable. La part central i oest del territori, que presenta una 
topografia molt més planera, està classificada com a “Sòl de protecció preventiva ”. 
 
- en l’article 3.3 Tipus de teixits urbans, del Títol III. Sistema d’assentaments, es diu 
textualment: 
 

“1. En els plànols del Pla es distingeixen, d’una banda, amb la denominació de nuclis 
històrics i les seves extensions, els assentaments de naturalesa complexa que 
inclouen usos i teixits diversos i que s’han format a partir d’un nucli originari per les 
seves extensions per continuïtat al llarg del temps i, d’altra banda, amb la 
denominació d’àrees especialitzades, les que són resultat d’iniciatives per al 
desenvolupament d’usos específics: residencials, industrials, terciaris, equipaments, 
sovint en localitzacions separades de l’àrea urbana principal. 
 
2. El Pla considera que el conjunt dels nuclis històrics i les seves extensions 
configura el sistema d’assentaments bàsics del territori que ha de donar suport al 
desenvolupament urbanístic. Les àrees especialitzades constitueixen una situació de 
fet que el Pla té per objectiu racionalitzar per tal de millorar la funcionalitat del 
territori. 
 
3. Els diferents usos que es recullen en els plànols d’ordenació per a les àrees 
especialitzades són merament descriptius de la realitat física o del planejament 
urbanístic vigent. 
 
4. Els usos i delimitacions que s’assenyalen en els Plànols d’ordenació tenen valor 
descriptiu per a les diverses àrees especialitzades i la seva regulació es remet al que 
estableix el planejament urbanístic vigent. 
 
Amb el nom d’espais lliures interns es recullen en els plànols els àmbits no 
edificables de certa significació, assimilables a espais oberts, inclosos dins de peces 
de sòl urbà per tal de descriure més ajustadament la realitat física de l’assentament. 
 
També es recullen com àrees especialitzades alguns equipaments o instal·lacions en 
sòl no urbanitzable d’importància o rellevància territorial.” 
 

- en l’article 3.5 Tipus d’estratègies de desenvolupament, del Títol III. Sistema 
d’assentaments, es diu textualment: 
 

“1. Els plànols d’ordenació assenyalen les estratègies de desenvolupament que es 
proposen per a cada un dels nuclis històrics i les seves extensions en funció de 
l’entitat, les característiques, l’accessibilitat i la disponibilitat de sòl físicament apte 
per a un creixement en extensió. Són les següents: 
- Creixement potenciat o estratègic 
- Creixement moderat 
- Creixement mitjà- Canvis d’ús i reforma interior- Millora urbana i compleció 
- Manteniment del caràcter rural 
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Quan, en funció dels objectius d’ordenació territorial, és proposa que es produeixi 
creixement per extensió, el Pla estableix l’estratègia de creixement potenciat. Quan 
el creixement es considera adequat en una certa mesura, el pla estableix l’estratègia 
de creixement mitjà i creixement moderat. Quan es considera que no es donen 
circumstàncies adequades per a un creixement significatiu en extensió, s’estableixen, 
en funció dels objectius d’ordenació territorial, les estratègies de canvis d’ús i reforma 
interior, i de millora urbana i compleció. 
 
2. Els plànols d’ordenació recullen les àrees especialitzades existents d’acord amb el 
planejament urbanístic vigent i, si bé reconeix la possibilitat de desenvolupament 
d’acord amb aquest planejament municipal, el Pla estableix com a objectiu general la 
seva minimització o l’augment de la seva integració urbana quan són contigus amb 
un nucli històric. Tanmateix, en algunes àrees especialitzades el Pla expressa la 
necessitat de reorientar el seu desenvolupament per ta que sigui més coherent amb 
els objectius d’ordenació territorial, mitjançant l’assenyalament d’alguna de les 
estratègies següents: 
- Extensió 
- Reducció o extinció 
- Dotació i equipament 
- Específiques 
 
3. A banda de les estratègies de desenvolupament esmentades i que s’assenyalen 
en els plànols d’ordenació, el Pla estableix, mitjançant la seva normativa, directrius 
generals per al planejament urbanístic amb l’objectiu de vetllar per una correcta 
extensió urbana, garantir la gradualitat dels creixements i ordenar l’extensió de les 
àrees especialitzades i la creació d’espais per a l’activitat econòmica.” 

 
En el plànol O.4 Estratègies de desenvolupament, queda palès la tipologia de teixit, 
l’estratègia de desenvolupament i els àmbits de gestió supramunicipal proposats per 
al municipi: 
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Es distingeix, com a “nucli històric i les seves extensions ”, el nucli urbà de 
Tavèrnoles, així com els àmbits de sòl urbanitzable situats a continuació d’aquest. 
Igualment, es distingeix com a “àrea especialitzada d’ús industrial i/o logístic ” 
l’àmbit industrial de la part oest del municipi, i com a “àrea especialitzada d’ús 
residencial ” tres àmbits de sòl urbanitzable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per al “nucli històric i les seves extensions”, es proposa un creixement moderat . 
Per a les “àrees especialitzades d’ús residencial” dels tres àmbits de sòl actualment 
urbanitzable, es proposa una reducció o extinció . 
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Finalment, tot el terme municipal de Tavèrnoles està inclòs dins l’àmbit de gestió 
supramunicipal del Sistema de la Plana de Vic . 
 
 
- en l’article 3.7 Creixement moderat i mitjà, del Títol III. Sistema d’assentaments, es 
diu textualment: 
 

“1. El Pla estableix aquesta estratègia en aquells nuclis o àrees de mitjana o petita 
dimensió urbana que per les seves condicions de sòl i de connectivitat poden tenir un 
creixement proporcionat a la seva realitat física com a àrees urbanes. En àmbits on 
no hi hagi àrees urbanes de major importància, algunes a les quals s’assigna 
l’estratègia de creixement moderat poden assolir, en funció del seu valor de posició, 
una funció nodal amb relació al seu entorn pròxim. 
 
2. L’extensió urbana màxima que el Pla d’ordenació urbanística municipal pot 
proposar és orientativament la que resulti de l’aplicació de les següents expressions 
alfanumèriques: 
Moderat E= 30*A*f /100 
Mitjà E= 60*A /100 
E: superfície de l’extensió urbana admissible 
A: superfície de càlcul de l’àrea urbana existent 
f: factor de correcció per a nuclis de petita dimensió 
 
3. La superfície de l’àrea urbana existent a considerar en el càlcul (A) s’ha de 
determinar de la manera següent: s’ha de comptabilitzar tots els sòls consolidats o 
urbanitzats en la data d’aprovació definitiva del pla territorial, corresponents a trames 
urbanes d’ús dominant residencial o mixt amb una presència significativa d’habitatge, 
incloent-hi tota la superfície viària, de zones verdes i d’equipaments integrats o 
associats a aquestes trames, que formen part dels àmbits dels nuclis històrics i les 
seves extensions assenyalats en els plànols d’ordenació. En cas que les trames 
considerades estiguin en contigüitat amb altres trames consolidades o urbanitzades 
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destinades a activitat econòmica, que no han estat comptabilitzades per no contenir 
habitatge o per tractar-se d’àrees especialitzades, una proporció d’aquestes es 
considera que forma també part de l’àrea urbana existent a efectes de càlcul, amb 
els següents límits: 
a) No ha d’incrementar en més del 60% l’àrea urbana de caràcter residencial i mixt 
delimitada a efectes de càlcul. 
b) Es comptabilitza només el sòl d’activitat econòmica consolidat o urbanitzat que 
està situat dins d’una franja al voltant d’aquesta mateixa àrea urbana, d’una amplada 
igual a la meitat del màxim diàmetre d’aquesta. 
 
4. En el càlcul per proporcionalitat de l’extensió admissible en l’estratègia de 
creixement moderat, s’ha d’aplicar a les superfícies de càlcul iguals o inferiors a 50 
Ha. un factor de correcció que s’obtindrà de l’aplicació de l’expressió alfanumèrica 
següent. 
f = (18 + A – 0,005 * A²)/(A+5) 
A: superfície de càlcul en ha 
El factor f tindrà el valor 1 per a superfícies de càlcul iguals o superiors a 51 ha i el 
valor 2,43 per a superfícies de càlcul iguals o inferiors a 4 ha. 
 
5. Quan el municipi no tingui cap àrea diferenciada destinada a activitat industrial, ja 
sigui formant part de l’àrea urbana principal o separada d’aquesta, o quan l’àrea 
industrial existeixi, però hagi exhaurit o estigui en vies d’exhaurir la disponibilitat de 
sòl per acollir noves edificacions, es pot augmentar la superfície de sòl d’extensió 
resultant de l’aplicació de les condicions establertes pels apartats 2, 3 i 4 d’aquest 
article, en un 25% de la seva superfície amb destí a àrea específica d’activitat 
industrial. La superfície de sòl pendent d’ocupar en un àrea industrial existent 
disminueix la superfície resultant de l’aplicació del percentatge assenyalat. La nova 
àrea per a activitat industrial s’ha de situar en continuïtat amb la resta de teixits 
d’extensió, tanmateix per raons topogràfiques, paisatgístiques o d’ordenació, pot 
disposar-se separada, però ben articulada, amb la resta de teixits mitjançant algun 
espai urbà o periurbà o algun element d’infraestructura o com a extensió d’un àrea 
especialitzada existent que el Pla no hagi assenyalat específicament com no 
extensible. 
 
6. La superfície d’extensió urbana que determinarà el Pla d’ordenació urbanística 
municipal comprèn els sectors de sòl urbanitzable i el sòl urbà no consolidat que 
estigui en disposició d’ésser desenvolupat per no contenir edificacions i usos de 
difícil desplaçament. 
 
7. El sòl urbà no consolidat que estigui ocupat per teixits urbans o instal·lacions que 
hagin de ser objecte d’un procés de remodelació, la complexitat del qual permet 
preveure que no es desenvoluparà dins dels primers 8 anys de vigència del Pla, no 
s’ha de tenir en compte en el càlcul. En tot cas, el Pla d’ordenació urbanística 
municipal ha de justificar aquesta previsió. 
 
8. L’extensió que resulta de l’aplicació dels apartats anteriors comprèn els teixits 
urbans de base residencial i aquells destinats a l’activitat econòmica industrial o 
terciària que s’integren en la trama general de l’àrea urbana. L’extensió representa el 
màxim orientatiu que el Pla considera adequat per al termini 2006-2026, sense 
perjudici del que assenyala l’article 3.14. En cas que s’hagués d’excedir aquest 
màxim, encara que sigui en poca quantitat, s’ha de justificar expressament per la 
racionalitat de l’ordenació, la coherència amb els objectius del Pla o altres motius 
d’interès públic. 



   PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE  TAVÈRNOLES – Text refós 
Memòria de la informació   46 

9. El planejament urbanístic ha de definir els àmbits de sòl urbà no consolidat i sòl 
urbanitzable constituents del creixement i ha de fer explícita la comprovació que no 
excedeixen del límit establert en aquest article. Tanmateix, i amb la finalitat que les 
limitacions del creixement convencional no afectin negativament la solució de 
necessitats o oportunitats de millora de l’àrea urbana, s’admet com a justificació per 
a sobrepassar si és necessari el límit d’extensió establert la provisió de sòl per als 
següents usos, d’acord amb les especificacions que s’assenyalen en aquest apartat: 

a) Habitatges de protecció pública en proporció superior al mínim establert 
per la legislació. 
b) Establiments hotelers. 
c) Equipaments públics supramunicipals. 
d) Equipaments privats qualificadors del nucli i àrea urbana (culturals, 
turístics, científics, sanitaris, educatius,...) 
e) Propostes de compactació de sòl urbanitzable, classificat en el planejament 
vigent, d’acord amb el que assenyala l’article 3.12, apartat 2. 

 
L’increment d’habitatges de protecció pública té com a limitació que el total 
d’habitatges de protecció pública – existents més previstos – no ha d’excedir del 40% 
del total d’habitatges del municipi – existents més previstos. 
 
Els equipaments i establiments hotelers que hagin de justificar una major extensió 
han d’estar en parcel·la única, no segregable i d’ús excloent. 
 
Els terrenys destinats a habitatges de protecció pública, equipaments públics o 
privats i hotels, que per raó d’aquests usos excedeixin de l’extensió obtinguda per 
aplicació del que estableixen els apartats 1, 2, 3 i 4 d’aquest article, no poden variar 
el seu destí urbanístic sense una prèvia modificació, en aquest sentit, del Pla 
territorial. 
 
Els motius de justificació de majors extensions assenyalats són vàlids també en les 
modificacions dels POUM.” 
 
 

- En l’article 3.12 Estratègies per a les àrees especialitzades , es diu textualment: 
 
“1. Són objectius del Pla la minimització de les àrees especialitzades aïllades d’ús 
residencial, l’augment de la integració urbana d’aquelles que estan en contigüitat 
amb nuclis històrics i les seves extensions i en tot cas la racionalització de les 
ubicacions d’aquelles àrees especialitzades que per causa del seu ús hagin d’estar 
aïllades. Són per tant propostes coherents amb els objectius del pla territorial 
aquelles que les revisions dels POUM facin en el sentit de disminuir el sòl qualificat 
per al desenvolupament d’àrees especialitzades aïllades i aquelles altres 
encaminades a aconseguir una major integració de les àrees especialitzades que 
són contigües als nuclis històrics i les seves extensions. 
 
2. Quan sigui necessari per a facilitar la supressió de les qualificacions urbanístiques 
existents que possibiliten el desenvolupament de noves àrees especialitzades en 
localitzacions contradictòries amb els objectius del Pla, les revisions del POUM 
poden proposar, en substitució, increments de sòl urbanitzable dels nuclis històrics i 
les seves extensions que continguin similar nombre d’habitatges o superfície 
d’activitat econòmica, sempre que es respectin les condicions que s’assenyala a 
l’article 3.15. 
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La supressió d’àrees qualificades que per causa de la seva localització, topografia, 
falta d’accessibilitat o dificultat de dotació de serveis siguin d’improbable urbanització 
no pot motivar la creació d’extensions de substitució en els temes establerts en 
aquest apartat. 
 
3. El Pla recull la realitat de la implantació, o la possibilitat de desenvolupament 
d’acord amb el planejament urbanístic vigent, de les àrees especialitzades existents 
en el territori i que s’assenyalen en els plànols. A totes aquestes àrees és d’aplicació 
el que, amb caràcter general, disposen aquest article i l’article 3.14. 
 
4. En algunes àrees especialitzades el Pla expressa la conveniència de reorientar el 
seu desenvolupament per tal que sigui més coherent amb els objectius d’ordenació 
territorial, mitjançant l’assenyalament d’alguna de les estratègies següents: 
.Extensió: S’assenyala en aquelles àrees en què, per la seva localització condicions 
de l’entorn, un augment de la seva dimensió es considera una alternativa preferible a 
la de noves implantacions menors separades, per l’efecte polaritzador i pels 
avantatges en la racionalització de la mobilitat i en la dotació de serveis que es 
poden derivar d’aquesta opció. 
.Reducció o extinció: S’assenyala en aquelles àrees previstes pel planejament 
urbanístic, i inclús existents, que comporten una extrema contradicció amb els criteris 
de planejament territorial, en les quals ja sigui pel seu escàs grau de consolidació o 
per la gran afectació dels valors territorials que comporten, els considera socialment 
rendible abordar al seva reducció o extinció. 
.Dotació/equipament: S’assenyala en aquelles àrees amb expressa necessitat 
d’equipament la satisfacció de la qual pot ser motiu d’ocupació addicional de sòl 
confrontant amb aquest destí. Les actuacions d’equipament són possibles també 
encara que no s’hagin assenyalat, d’acord amb el que estableix l’article 3.14. 
.Específiques: S’assenyalen en aquelles àrees on concorren característiques i 
circumstàncies específiques. El contingut i abast de l’estratègia en cada cas es 
defineix en aquestes normes. 
 
5. El desenvolupament de les estratègies requereix la seva concreció mitjançant els 
instruments de planejament urbanístic adequats en cada cas. 
 
6. El Pla admet la creació de noves àrees especialitzades d’activitats econòmiques, 
ja sigui perquè l’ús i característiques d’aquestes àrees no permeten integrar-les en 
els creixements dels nuclis històrics i les seves extensions formats per teixits 
complexos o perquè convé que constitueixin un nou punt de referència territorial. La 
definició d’aquestes àrees quan no l’hagi fet el Pla en termes quantitatius i 
d’adscripció a un àmbit territorial, pot fer-se directament mitjançant el procediment 
establert en l’article 1.14 o en plans directors urbanístics que desenvolupin el pla 
territorial. La localització i delimitació precisa de l’àrea s’ha de fer mitjançant els 
instruments urbanístics adients en cada cas. Quan es tracti de noves àrees d’activitat 
econòmica d’interès plurimunicipal, l’assenyalament de la nova àrea especialitzada 
comporta l’establiment de l’àmbit de gestió supramunicipal i que l’actuació es concreti 
d’acord amb el que assenyala l’article 5.3. 
 

 
- En l’article 3.13 Determinacions específiques en estratègies per a àrees 
especialitzades, del Títol III. Sistema d’assentaments, es diu textualment: 
 

A l’àmbit del Pla territorial s’estableixen de forma específica les següents estratègies: 
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(...) 
- Per a les àrees de Casanova del Raurell, Creu de la Ventallada, la Garriga i la 
Fussimanya, al municipi de Tavèrnoles, (...), l’estratègia de reducció o extinció amb 
l’objectiu de reduir al màxim els efectes negatius d’unes antigues classificacions 
urbanístiques que, si es desenvolupessin, afectarien de manera especialment greu 
els valors ambientals del territori dins el qual es troben immerses. 
 

 
- En l’article 3.14 Extensions de les àrees especialitzades, es diu textualment: 

 
“En els casos que s’assenyalen en aquest article, les àrees especialitzades poden 
ésser objecte d’extensió mitjançant l’ocupació del sòl confrontant que es determini en 
la revisió, o modificació, del planejament d’ordenació urbanística municipal:  
a) Quan el Pla preveu específicament la possibilitat d’extensió de l’àrea 
especialitzada.  
b) Quan una nova àrea d'activitat econòmica de gestió plurimunicipal prevista i no 
localitzada pel Pla se situï en continuïtat en una àrea especialitzada assenyalada pel 
Pla.  
c) En la revisió del planejament d’ordenació urbanística municipal es pot localitzar 
part de les àrees d’extensió, quantificades en el marc de l’estratègia proposada a 
l’àrea urbana, com extensions de les àrees especialitzades que hi siguin contigües.    
d) Per a ampliació de les instal·lacions o l’espai que sigui necessària per a la 
continuïtat d’una activitat econòmica espacialment unitària d’especial interès per al 
municipi i es donin les circumstàncies següents:  

-No és possible realitzar l’ampliació dins de l’àrea especialitzada delimitada en 
el Pla. 

-Es tracta d’activitats intensives de gran projecció territorial i de difícil trasllat 
o, en àrees amb poca activitat econòmica, es tracta d’una activitat d’especial 
importància pels seus llocs de treball o per la generació de riquesa a nivell 
comarcal o local.  

e) Per a la ubicació d’equipaments i serveis de titularitat pública, compatibles amb els 
usos de l’àrea especialitzada.  
f) En àrees residencials amb un elevat grau de consolidació i amb una proporció 
significativa d’habitatge principal, quan es tracti de millorar l’ordenació, la integració 
en el territori, l’equipament o l’accessibilitat sempre que no comporti un augment de 
la superfície de l’espai parcel·lat per a habitatge o altres usos privats  
 
L’ordenació i justificació de l’extensió de l’àrea especialitzada que es proposi d’acord 
amb l’assenyalat en els casos d), i e) es farà en la revisió o modificació del pla 
d’ordenació municipal, que ha d’incloure, a més, l’estudi d’impacte i integració 
paisatgística de la proposta d’extensió a què fa referència l’article 6.4 d’aquestes 
normes.  
Les extensions han d’ocupar sòl de protecció preventiva. En cas que hagin d’ocupar 
sòl de protecció territorial, cal que es tramitin pel procediment que estableix l’article  
1.14 amb el benentès que el compliment de les condicions que assenyala el present 
article es considera argument per a la justificació de l’interès territorial de l’extensió. 
L’extensió no pot ocupar sòl de protecció especial. “ 
 
 

- En l’article 3.24 Condicions específiques per als plans i projectes de 
desenvolupament urbanístic, es diu textualment: 
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“Els plans directors urbanístics i els plans d’ordenació urbanística municipal, com a 
mínim, abastaran les següents determinacions: 

a) Ajustar, en la mesura del possible, l’oferta de sòl residencial i industrial a 
les necessitats estimades a Pla territorial parcial de les Comarques centrals, 
valorant si escau la possibilitat d’actuar sobre el sòl urbà no consolidat i el sòl 
urbanitzable sense planejament aprovat definitivament. Cal considerar les 
conseqüències ambientals de sobredimensionament de l’habitatge i del sòl 
industrial i els possibles desencaixos amb la planificació sectorial de les 
infraestructures ambientals. 
b) Prioritzar l’ús del sòl urbà no consolidat i del sòl urbanitzable enfront la 
qualificació de  noves àrees d’extensió. 
c) L’avaluació ambiental de plans i projectes de desenvolupament urbanístic 
que determinin l’extensió dels nuclis en contacte amb espais PEIN i de la 
Xarxa Natura 2000 valorarà especialment l’afectació d’aquests espais 
naturals. En tot cas, cal considerar que els plans i projectes de 
desenvolupament urbanístic que afectin aquests espais hauran de garantir el 
compliment dels punts 3 i 4 de l’article 93/42/CEE. 
d) Quantificar el consum d’aigua i la generació de residus i aigües residuals 
considerant el desenvolupament del Pla, i estimar si escau les necessitats 
addicionals d’infraestructures ambientals i el seu cost. Caldrà especifica que 
el creixement urbanístic ha d’internalitzar el cost global de la disposició, 
distribució i garantia del nou abastament previst derivat del seu 
desenvolupament. 
e) Incorporar mesures per la mobilitat sostenible. 
f) Contenir la proliferació de construccions en el sòl no urbanitzable i vetllar 
per la seva integració en el paisatge. 
g) Assegurar la funcionalitat dels connectors i la permeabilitat de la matriu. 
h) Adoptar mesures de minimització, correcció i/o compensació de les 
impermeabilitzacions hidrogràfiques derivades dels desenvolupaments 
urbanístics. 
i) En general, incorporar els objectius, criteris i indicadors ambientals de l’ISA 
del Pla territorial parcial de les Comarques centrals. 

 
 
En la memòria  del Pla Territorial de les Comarques Centrals, i a mode de resum, 
s’exposa: 
 
En el punt 3 “Àmbit funcional de les comarques centrals d e Catalunya” , aquest 
Pla Territorial fa esment dels punts forts, punts febles i reptes del territori per encarar 
el futur.  
 
Punts forts i oportunitats  
 - La millora de les infraestructures viàries nord-sud i est-oest, aquestes també ferroviàries, 
comportarà la progressiva transformació del territori en un espai de nova centralitat  
- La integració del territori en l’espai econòmic central català es reforçarà i comportarà el 
desenvolupament d’activitats econòmiques d’alt valor afegit, al mateix temps que facilitarà el 
manteniment i la difusió d’activitats industrials manufactureres cap al Baix Berguedà i la 
bipolaritat Cardona – Solsona  
- Existeix tradició empresarial i de ma d’obra especialitzada  
- Els territoris de la Conca d’Òdena, el Pla de Bages i la Plana de Vic poden acollir les  
transformacions de les àrees urbanes de les respectives capitals  
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- Existeix una xarxa de viles, més enllà de les capitals de comarca, amb teixit cultural i 
qualitat urbana capaces d’acollir els canvis demogràfics que es plantegen en els escenaris 
per a l’any 2026  
- Hi ha territoris amb una dinàmica demogràfica positiva o molt positiva  
- Existeix un patrimoni d’antigues instal·lacions industrials amb un valor de reutilització més 
enllà de la seva consideració com a elements d’interès turístic - arqueològic  
- Hi ha un bon entorn natural que fa del paisatge un actiu econòmic en moltes parts del 
territori i que igualment pot facilitar el desenvolupament harmoniós de les noves àrees 
urbanes  
- L’agricultura i la silvicultura són importants i tenen uns potencials significatius  
 
Punts febles i amenaces  
- La xarxa de comunicació és encara deficient en bona part de les comarques i les  
possibilitats del transport col·lectiu escasses  
- La crisi dels antics sectors industrials encara no s’ha resolt definitivament  
- Hi ha territoris fortament envellits i en regressió o estancament demogràfic de molt llarga 
durada  
- La morfologia del territori de les Comarques Centrals dificulta la seva conversió en un espai 
urbà articulat  
- L’existència d’amplis sectors amb urbanitzacions de baixa densitat suposa malbaratament 
de sòl, no facilita la mobilitat amb mitjans de transport col·lectius i pot generar marginalitats 
socials  
- La manca d’un lideratge natural – que hauria de ser compartit – per tal de conduir els  
processos de transformació econòmica i demogràfica  
- La inexistència d’organismes de cooperació supramunicipal pot dificultar les 
transformacions de les àrees urbanes que hauran de suportar els grans canvis quantitatius i 
qualitatius  
- Els centres universitaris són petits i no treballen en xarxa  
- Una part significativa dels espais oberts es troba en una situació de gran fragilitat davant 
els riscos d’incendis forestals, i d’altres pateixen els efectes negatius de les activitats 
mineres, en forma de runams i contaminacions dels cursos fluvials, i de la ramaderia 
intensiva, també per contaminacions induïdes  
 
Reptes  
 - Aconseguir que s’estructurin unes àrees urbanes potents, en els escenaris de Catalunya 
2026, al voltant d’Igualada, Manresa i Vic  
- Assegurar una estructura nodal que vertebri el territori i faciliti la recuperació demogràfica  
- Promoure els canvis qualitatius que permetin la consolidació d’estructures urbanes en les 
àrees extenses on dominen les urbanitzacions de baixa densitat  
- Crear organismes de cooperació supramunicipal, que també haurien de facilitar l’aparició 
d’un lideratge compartit, amb capacitat de dirigir les grans transformacions territorials  
- Mantenir l’activitat agrària  
- Conservar el paisatge, i regenerar-lo en els casos on les agressions sofertes denoten unes 
fragilitats hores d’ara estructurals: runams, contaminacions dels freàtics o incendis forestals  
 
 
En el punt 5.2. “Els escenaris per al 2026 i els processo s de transformació 
territorial” , es remarca:  
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Escenaris demogràfics i econòmics per al 2026  
La comarca d’Osona, amb una àrea urbana important al voltant de la seva capital, veuria 
incrementada la població, els llocs de treball i els habitatges principals de forma molt 
significativa:  
-Osona augmentaria la població en 100.000 habitants – el 76% -, l’ocupació en 56.000 nous 
llocs de treball – el 87% - i el parc d’habitatges principals en 38.200 unitats - el 86,5%.  
 
Noves infraestructures de mobilitat  
Durant els propers anys entraran en servei noves infraestructures de mobilitat que facilitaran 
la concreció dels escenaris econòmics i demogràfics i poden fer inclinar les previsions, al 
menys en part del territori, cap a la part alta de la forquilla del +/- 30 %. 
Seran factors de dinamització econòmica el reforçament de diversos eixos de comunicació, 
ja sigui mitjançant un nou traçat, l’adequació dels existents, o amb el desdoblament de la 
calçada. En concret, tenen especial interès els itineraris Comarques gironines / Comarques 
Centrals per les carreteres C-25 i C-37, el del Pla de Bages / Conca d’Òdena / Camp de 
Tarragona per la carretera C-37, l’actuació sobre la carretera C-16 fins a Bagà, obra aquesta 
que comportarà la superació d’uns dels trams més dificultosos del recorregut de la via E-9, 
Barcelona – Toulouse – Paris o el previst túnel de Toses. També tenen un alt interès 
estratègic pel territori les actuacions sobre les vies d’articulació interna: millora de la C-15 
fins a Igualada i el Garraf o dels itineraris Vic - Berga i Ripoll – Berga - Solsona – Tàrrega.  
Al costat d’aquestes realitzacions cal tenir en compte els efectes de l’eix transversal 
ferroviari català amb ample de via internacional, ara en fase d’estudi, que ha de relligar a 
mitjà termini un rosari de ciutats i àrees urbanes – de Lleida a Girona per Igualada, Manresa 
i Vic - amb una població estimada a l’any 2026 d’un milió d’habitants.  
 
Processos de transformació territorial a les Comarques Centrals de Catalunya  
Les transformacions a què donarà lloc el desenvolupament territorial durant els propers 
decennis, i a les quals el Pla ha d’oferir un marc de coherències per fer-les sostenibles en 
termes ambientals, socials i econòmics, vindran dirigides per tres processos 
complementaris:  
-un és el que podem qualificar de “metropolinització”, generat per la difusió del creixement 
econòmic de la Regió metropolitana. Aquest no és en absolut un fenomen nou: ja en són 
exemples recents la transformació cap a la primera residència, seguint els processos de 
relocalització industrial al Baix Llobregat, de les urbanitzacions implantades als municipis del 
sud de l’Anoia durant els anys setanta com a residència secundària de part de la població 
del sud de la conurbació barcelonina o la implantació de la indústria auxiliar de l’automòbil al 
Pla de Bages. Les seves característiques i intensitat, però, canviaran al llarg dels propers 
anys.  
-un altre és el que previsiblement es derivarà de la nova lògica territorial propiciada per les 
infraestructures de mobilitat transversal de Catalunya, ja realitzades o en projecte, al voltant 
dels sistemes urbans madurs i amb major capacitat de lideratge, centrats en la Conca 
d’Òdena, el Pla de Bages i la Plana de Vic.  
-el tercer, és el que ha de garantir que aquestes tres centralitats històriques siguin els nodes 
d’articulació amb les viles que tenen un menor pes quantitatiu i un menor potencial de 
transformació, situades al nord dels grans eixos transversals de comunicació. És, 
bàsicament, el cas de Berga, Cardona i Solsona, però també el de Ripoll, encara que formi 
part de l’àmbit de les Comarques gironines. En conjunt, totes les ciutats de les Comarques 
Centrals hauran de treballar en xarxa entre elles i amb les de les comarques veïnes per tal 
d’evitar processos que impliquin fenòmens de subordinació en comptes de cooperació.  
Els escenaris de referència han d’accelerar, amb diferent intensitat segons el lloc, els 
processos de transformacions ara ja perceptibles de l’estructura urbana de les Comarques 
Centrals, afectant la dimensió de les ciutats i el seu rang dins el context català. Aquestes 
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transformacions aniran acompanyades per els requeriments de protecció del sistema dels 
espais oberts agrícoles i naturals.  
Per tal de conduir adequadament aquests processos caldrà actuar en la perspectiva de:  
-evitar que el canvi d’escala d’algunes ciutats – o de les encara ara embrionàries àrees 
urbanes - provoqui fenòmens de desestructuració urbana o de segregació social,  
-promoure l’obtenció de les majors reserves de sòl per a la construcció d’habitatges de 
protecció pública,  
-impedir el malbaratament de sòl induït per l’aplicació d’unes densitats inadequadament 
baixes o de models de ciutat difusa,  
-promoure les actuacions sobre certes estructures urbanes fràgils com els són barris antics 
amb situacions d’exclusió social o de degradació del patrimoni arquitectònic o històric, però 
també les urbanitzacions concebudes inicialment per a segona residència i que, ja ara, estan 
vivint el procés de canvi cap a la residència principal,  
-potenciar la convivència d’activitats i habitatge a les àrees urbanes en tant que factor que 
ha d’ajudar a reduir la mobilitat obligada i a donar vida als nous desenvolupaments urbans,  
-preveure nous equipaments col·lectius i l’adequació de les infraestructures de serveis a les 
noves necessitats,  
-racionalitzar la implantació de polígons industrials o terciaris, quan siguin necessaris,  
-facilitar el transport públic mitjançant totes les mesures que tendeixin a la polarització i 
compacitat dels assentaments,  
-racionalitzar la xarxa de carreteres de manera que es doni prioritat a les solucions que 
estructurin territorialment els desenvolupaments urbans, de forma coherent amb els 
escenaris i les estratègies adoptades.  
-establir les mesures de protecció dels espais oberts, reconeixent els seus valors 
ambientals, paisatgístics i econòmics,  
-facilitar la integració dels ecosistemes en situació periurbana en la creació dels nous espais 
verds i lliures necessaris pels desenvolupaments urbans  
 
 
En el punt 5.3. “Els objectius específics del Pla territo rial de les Comarques 
Centrals de Catalunya” , es diu: 
 
Objectius relatius a la vertebració urbana del territori  
-Dirigir els processos de canvi d’escala de les àrees urbanes d’Igualada, Manresa i Vic  
-Establir les estratègies de desenvolupament per a les altres ciutats que formen l’estructura 
urbana madura del territori  
-Establir les estratègies que assegurin el desenvolupament proporcionat de les poblacions  
-Impulsar la creació d’instruments de cooperació supramunicipal en matèria d’ordenació 
urbanística  
-Reforçar les estructures urbanes febles del territori com són els conjunts de les Colònies 
industrials desenvolupades al llarg dels cursos fluvials i certes àrees amb extenses 
urbanitzacions de baixa densitat  
-Establir un predimensionat i unes directrius d’implantació d’àrees destinades a acollir nova 
activitat econòmica  
 
Objectius relatius a la protecció dels espais oberts  
-Preservar dels processos que els poguessin afectar de forma negativa aquelles parts del 
territori, el manteniment de l’activitat agrària dels quals és desitjable per garantir, a llarg 
termini: la competitivitat i la producció de qualitat, la gestió del medi ambient, la diversificació 
de l’economia i el desenvolupament endogen  
-Protegir la pluralitat dels paisatges naturals i culturals que composen el territori de les 
Comarques Centrals de Catalunya  
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-Orientar l’expansió de les àrees urbanes de forma que es creïn espais de qualitat ben 
interrelacionats amb els entorns naturals  
Objectius relatius a la implantació de les infraestructures de mobilitat  
-Integrar en el conjunt del Pla les propostes viàries i ferroviàries d’abast general  
-Aplicar criteris d’implantació de les carreteres i de les noves infraestructures ferroviàries de 
forma que es doni prioritat a les solucions que estructurin territorialment els 
desenvolupament urbans  
-Incorporar les propostes viàries que millorin la connectivitat global del territori  
Els objectius específics que adopta el Pla territorial de les Comarques Centrals de Catalunya 
per assolir els desitjats nivells d’utilització racional del territori i del medi, de cohesió social i 
de desenvolupament urbanístic sostenible, formen un tot en la mesura que integren 
estratègies d’equilibri i de desenvolupament per cada un dels sistemes bàsics territorials: 
espais oberts, assentaments i infraestructures de mobilitat. Són objectius que donen ple 
sentit a les propostes d’ordenació per a aquests sistemes, tal i com es desenvolupen en els 
capítols següents de la Memòria. 
 
 
1.8.1.3. El Pla d’infraestructures del transport de  Catalunya 2006-2026  
 
La Secretaria per a la Mobilitat ha elaborat el Pla d’infraestructures de transport de 
Catalunya (PITC) amb l’objectiu de definir de manera integrada la xarxa 
d’infraestructures viàries, ferroviàries i logístiques necessàries per a Catalunya amb 
l’horitzó temporal de l’any 2026, i té el propòsit d’ampliar-lo amb la resta 
d’infraestructures, portuàries i aeroportuàries a curt termini, per tal de constituir un 
pla complert d’infraestructures de Catalunya. 
 
Aquest Pla continua la tradició interrompuda de la planificació d’infraestructures a 
Catalunya. Els dos primers plans d’infraestructures, el de la Mancomunitat de 
Catalunya (1922) i el Pla general d’obres públiques (1935), no arribaren a poder-se 
implementar per circumstàncies polítiques alienes als plans. El Pla de carreteres de 
1985 (revisat el 1995) ha estat, així, el primer i l’únic pla d’infraestructures terrestres 
que arriba a esgotar el seu termini normalment. 
 
El PITC té caràcter de pla territorial sectorial, d’acord amb la Llei 23/1983, de 21 de 
novembre, de política territorial, i de pla específic a l’efecte d’allò que estableix la Llei 
9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat. 
 
El PITC no contempla actuacions en l’àmbit territorial del municipi de Tavèrnoles, ja 
sigui a nivell d’infraestructures viàries, ferroviàries o logístiques. 
 
 
1.8.1.4. El Pla Director d’Instal·lacions i Equipam ents Esportius de Catalunya  
 
El Decret 95/2005, de 31 de maig, va aprovar el Pla Director d’Instal·lacions i 
Equipaments Esportius de Catalunya (PIEC), que és l’instrument jurídic i tècnic 
mitjançant el qual el Govern de la Generalitat planifica, fomenta i coordina tant la 
seva actuació com la de la resta d’institucions, organismes i entitats, adreçades a 
dotar Catalunya dels equipaments que facilitin a tots els ciutadans la pràctica 
fisicoesportiva i contribueixin a fomentar, divulgar i implantar arreu de Catalunya 
l’esperit que aquestes pràctiques comporten. 
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Les determinacions del PIEC afecten els equipaments que són titularitat d’entitats de 
caràcter públic i d’entitats privades inscrites o adscrites al Registre d’entitats 
esportives de la Generalitat de Catalunya, tret que expressament s’indiqui una altra 
cosa. 
 
A data d’avui, el municipi de Tavèrnoles no disposa del Mapa d’instal·lacions i 
equipaments esportius (MIEM), que és una eina de planificació municipal en que 
l’ajuntament concreta i situa les necessitats d’equipaments esportius en l’àmbit 
municipal i les contrasta amb les determinacions del PIEC. Per a aquests casos, el 
PIEC proposa uns estàndards orientatius de sòl d’equipament esportiu per a la 
Xarxa Bàsica, que per als municipis de menys de 1.000 habitants està establert 
entre 4,5 i 5 m2/habitant en funció de la tipologia d’edificació. 
 
 
1.8.1.5. El Pla director urbanístic de la reserva d e sòl per a l’eix transversal 
ferroviari  
 
L’Eix Transversal Ferroviari (ETF) és una de les principals actuacions en matèria 
ferroviària inclosa en el Pla Estratègic d’Infraestructures de Transport de Catalunya. 
Aquesta nova línia ferroviària de via doble, dissenyada per a trànsit mixt de 
mercaderies i d’alta velocitat per a viatgers neix com a conseqüència d’una nova 
concepció de les comunicacions del transport ferroviari i del model territorial del país. 
 
 L’ETF té com objectiu donar un servei ferroviari d’altes prestacions que connecti les 
ciutats de Lleida, Igualada, Manresa, Vic i Girona, però també un ramal entre 
Igualada i Martorell, que connecta amb Barcelona. 
 
Tot i la proximitat d’aquesta infraestructura amb el límit del terme municipal en la 
seva part sud-oest, el Pla director urbanístic de la reserva de sòl per a l’eix 
transversal ferroviari no contempla  el municipi de Tavèrnoles dins els 57 municipis 
afectats. 
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1.8.1.6. El Pla Especial de Protecció i Millora de l’Espai Natural Guilleries-
Savassona 
 
El Pla especial de protecció i millora de l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona 
va ser aprovat en data 8 de març de 2004 i publicada la seva aprovació en el DOGC 
núm. 4093 de 17 de març de 2004. 
 
L’Espai Natural de les Guilleries-Savassona engloba part dels municipis de 
Folgueroles, Sant Julià de Vilatorta, Tavèrnoles i Vilanova de Sau. Els quatre 
municipis de l’estudi s’inclouen a la Zona de muntanya Montseny-Guilleries-
Lluçanès.  
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Segons el Pla, en total, l'àrea dels quatre municipis és de 10.428,31 ha, de les quals 
1.872,80 ha formen part de Tavèrnoles, situades en la zona est del terme municipal. 
No obstant, analitzant amb més detall l’àrea afectada, es constata que la superfície 
del terme de Tavèrnoles és de 1.485 ha. 
 
L’objecte d’aquest Pla Especial és l’establiment de totes aquelles determinacions i 
mesures necessàries per a l’adequada preservació, consolidació, dinamització, 
foment i millora del medi físic, rural (forestal, agrícola i agroforestal) i del paisatge 
d’aquest entorn. 
 
Són objectius genèrics: 
- Consolidar i millorar l'espai rural, amb l'establiment de mesures especials de 
manteniment de l'activitat agrària i agroalimentària, especialment a les zones de 
muntanya, les zones desfavorides i les que estan sota la influència de pressió 
urbanística 
- Consolidar les activitats agràries compatibles amb la conservació del medi com a 
activitats econòmiques bàsiques que vertebren i equilibren el territori i el món rural. 
- Mantenir i millorar el medi i els ecosistemes agrícoles 
- Millorar les condicions de vida i benestar de les persones dedicades a l'agricultura, 
la ramaderia i l'explotació forestal, amb una atenció específica a les que viuen en 
nuclis disseminats. 
 
Són objectius específics del Pla Especial: 
- La consolidació i millora de l’activitat que es desenvolupa dins l’àmbit 
- La protecció i conservació dels elements i sistemes naturals o construïts 
- La regulació, foment i millora dels aprofitaments agrícoles, ramaders i forestals 
- El control i la gestió d’aquest espai 
 
De l’estudi de la “Normativa ” que forma part del Pla Especial, en destaquen els 
següents articles, que defineixen i classifiquen les zones i àrees de l’àmbit d’aquest 
Pla: 
 

Art. 45 Definicions. zones i àrees 
El Pla Especial zonifica els terrenys situats dintre del seu àmbit atenent a les seves 
característiques naturals (conreus, boscos, pastures, etc.) i regula cadascuna de les 
zones. 
El Pla Especial delimita també àrees, que es superposen a les zones, en funció del 
grau de protecció del domini públic (amb l’objecte d’establir la regulació específica 
d’alguns sistemes), de protecció d’elements d’especial interès o d’àrees de 
desenvolupament. 
 
Art. 46. Classificació. zones i àrees: 
1. Classificació zones: 

Tot l’àmbit del Pla Especial té la consideració de sòl no urbanitzable 
d’especial protecció i està zonificat en: 
ZFO ZONA D’INTERÈS FORESTAL 
ZAG ZONA D’INTERÈS AGRÍCOLA 
ZAF ZONA D’INTERÈS AGRO-FORESTAL 

2. Classificació de les àrees: 
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El present Pla Especial delimita les següents àrees en sòl rural, en funció del 
grau de protecció del domini públic, del seu especial interès o del seu nivell 
de desenvolupament específic: 
A. Àrees de protecció del domini públic: 

APH Àrea de protecció del domini públic de la xarxa hidrològica 
APV Àrea de protecció del domini públic de la xarxa viària de 

comunicacions 
APS Àrea de protecció del domini públic de la xarxa d’infraestructures 
de serveis tècnics 

B. Àrees d’especial interès 
AEP Àrea d’interès del patrimoni ecològic– paisatgístic 
APA Àrea d’interès del patrimoni arquitectònic- arqueològic 

C. Àrees de desenvolupament específic: 
AAL Àrea d’usos associats al lleure 
AFP Àrea de flexibilització del perímetre urbà 

 
(..) 
 
Art. 80. Disposicions específiques per a les zones d’interès agrícola (ZAG) 
1. Comprèn aquells sòls que per la seva destinació i funció d’espais de conreu s’han 
de preservar del procés urbanitzador amb la finalitat d’assegurar el desenvolupament 
i millora de les explotacions agràries existents tot preservant la funció ambiental de 
l’espai. 
2. Els objectius principals d’aquesta zona són els següents: 

a) El desenvolupament de les activitats agràries i aquells altres usos 
relacionats amb les mateixes d’acord amb els objectius establerts en el 
present Pla Especial. 
b) El manteniment d’espais oberts (sense coberta forestal) a fi de garantir la 
presència d’hàbitats que incrementen la biodiversitat de l’espai. 
c) El manteniment de zones que, en relació a la preservació i extinció 
d’incendis forestals generen una certa discontinuïtat en la massa forestal. 

3. No s’admeten els usos i activitats forestals, essent admesos la resta d’usos i 
activitats 
regulats amb caràcter general en el capítol segon del Títol III del present Pla 
Especial. 
 
Art. 81. Disposicions específiques per a les zones d’interès forestal (ZFO) 
1. Comprèn aquells sòls fonamentalment forestals que formen part del Pla d’Espais 
d’Interès Natural i que cal preservar del procés urbanitzador amb la finalitat 
d’assegurar els seus valors, permetent el desenvolupament i millora de les 
explotacions agràries existents, la conservació, regeneració i millora de les masses 
forestals tot preservant la biodiversitat que ofereixen. 
2. En aquesta zona es prohibeix l’establiment de granges de nova creació, essent 
admesos la resta d’usos i activitats regulats amb caràcter general en el capítol segon 
del Títol III del present Pla Especial. 

 
Art. 82. Disposicions específiques per a les zones d’interès agroforestal (ZAF) 
1. Comprèn aquells sòls que incorporen sòls forestals i sòls de conreu que per la 
seva destinació i funció d’espais oberts s’han de preservar del procés urbanitzador 
amb la finalitat d’assegurar el desenvolupament i millora de les explotacions agràries 
existents, conservant, regenerant i millorant les masses forestals i preservant la 
biodiversitat que ofereix un paisatge en mosaic, constituint un agrosistema.  
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2. En aquesta zona es prohibeix l’establiment de granges de nova creació essent 
admeses les ampliacions de les existents així com les reconversions, de les 
mateixes, en granges amb especificacions de sanitat controlada. S’admeten, també, 
la resta d’usos i activitats regulats amb caràcter general en el capítol segon del Títol 
III del present Pla Especial. 
 
(...) 
 
Art. 88. Regulació de les Àrees d’especial interès (clau B) 
1. Són àrees d’alt valor ecològic, paisatgístic, patrimonial i cultural per contenir 
ecosistemes, formacions, comunitats o espècies de gran interès, importants 
formacions geològiques, paisatge singular i característic, elements del patrimoni 
històric i cultural. Per l’alt interès i la seva vulnerabilitat l’objectiu principal d’aquestes 
àrees és salvaguardar i, si fos el cas, reconstruir, aquest patrimoni natural i cultural. 
2. En aquestes àrees el Consorci prioritzarà les seves actuacions, posarà els mitjans 
de gestió i establirà les mesures de foment necessaris per dur a terme les funcions 
ecològiques i culturals d’aquests indrets. 
3. El Consorci també elaborarà els informes preceptius per a les llicències d’obres i 
activitats d’aquestes àrees. Podrà sol·licitar documentació annexa i els estudis 
complementaris adients o elaborar-los el propi Consorci, i restringir –si cal– els usos i 
les activitats transitòriament, donant prioritat a la conservació del medi. 
4. Circulació i accés: 
a) A peu, BTT, i amb cavall, podrà quedar restringida ocasionalment en algunes 
zones del cingles segons l’època de l’any. Es restringirà l’accés a les cingleres quan 
coincideixi amb els períodes de nidificació d’ocells rapinyaires. 
b) Motoritzat segons la xarxa viària bàsica definida en el plànol O-01 i O-03 a O-08. 
En general és restringida i limitada a vehicles de servei. 
c) No s’admet obrir camins de nou traçat als cingles. 
5. Activitats esportives: 
Les activitats esportives compliran amb la legislació sectorial d'aplicació. 
La pràctica de l’escalada podrà quedar restringida ocasionalment en algunes zones 
del 
cingles segons l’època de l’any, evitant els períodes de nidificació de rapinyaires. 

 
Aquest pla especial destaca unes àrees d’especial interès del patrimoni ecològic-
paisatgístic d’una banda i del patrimoni arquitectònic de l’altra que, pel seu alt interès 
i la seva vulnerabilitat, són àrees a salvaguardar i si s’escau, a reconstruir. Les àrees 
d’especial interès ubicades al terme municipal de Tavèrnoles descrites en aquest pla 
especial són: 
 
Com a àrees d’especial interès del patrimoni ecològic-paisatgístic: 

- Meandre de Fussimanya 
- Sant Feliuet de Savassona. Es tracta d’una zona on s’ubica: l’església de 
Sant Feliuet, església preromànica que s'assenta en roca viva; la pedra del 
sacrifici, jaciment més rellevant de Savassona i el bosc de Sant Feliuet de 
Savassona.  
- Pla de Santa Margarida: S’hi ubiquen les ruïnes de  l’església de Santa 
Margarida d’Ardola.  
- Cingleres de la Riba o de Vilanova: Aquestes cingleres s’ubiquen al límit 
municipal entre Vilanova de Sau i Tavèrnoles.  Malgrat pertanyin en la seva 
major part al municipi de Vilanova de Sau, cal tenir en compte que és un 



   PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE  TAVÈRNOLES – Text refós 
Memòria de la informació   59 

indret amb un alt interès ecològic- paisatgístic i cultural i que s’hi ubica un 
punt panoràmic de gran bellesa, el Salt de la Minyona.  
- Els Munts. És el cim més enlairat de Savassona amb un 862,3 m d’altitud. 
Es tracta d’un vèrtex geodèsic i es tracta d’una zona típica d’iteneraris de 
passeig. 
- La Solella de les Valls. Espai d’interès paisatgístic i geològic amb parets 
verticals de diferents estrats calcaris.  
- Torrent de Tavèrnoles. Torrent que travessa el municipi i desemboca a la 
cua del Pantà de Sau. 

 
Com a àrees d’especial interès del patrimoni arquitectònic: 

- Bauma de la Baronessa 
- Bauma 81-Savassoma 
- El Dau 
- Pedra del Sacrifici 
- Pedres gravades de Savassona 
- Puig del Far 
- Reg de la Fíbula 
- Sant Feliuet de Savassona 
- Sant Pere de Savassona 
- Santa Margarida d’Ardola 
- Castell de Savassona 
- Tomba 1958 
- Tombes antropomòrfiques 

 
El Pla d’Ordenació Urbanística caldrà tenir en compte les determinacions i mesures 
proposades pel Pla Especial de Protecció i Millora de l’Espai Natural Guilleries – 
Savassona. 
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1.8.2. Planejament urbanístic vigent 
 
1.8.2.1. Les Normes d’Ordenació  Complementàries i Subsidiàries de 
Planejament del terme municipal de Tavèrnoles 

 
Les Normes d’Ordenació Complementàries i Subsidiàries de Planejament del 
municipi van ser publicades el 25 d’agost de 1.977. Anteriorment, el municipi de 
Tavèrnoles va ser objecte d’una Delimitació de Sòl Urbà, aprovada per la Comissió 
Provincial d’Urbanisme el novembre de 1.964, i la qual quedava desfasada. 
 
Aquesta normativa tenia per objecte salvaguardar els excepcionals valors 
paisatgístics del terme municipal, compatibilitzant amb el normal creixement del nucli 
urbà i amb algunes localitzacions de segona residència situades en zones aptes i 
degudament acotades. 
 
La finalitat de les Normes se sintetitzaven en els següents punts: 
- Protecció de la naturalesa en tots els seus aspectes. 
- Adequat aprofitament dels recursos naturals i humans amb una ordenació de les 
explotacions agrícoles i industrials. 
- Aconseguir un major equilibri en el desenvolupament de les diferents activitats. 
- Promoció d’un adequat desenvolupament turístic. 
- Control de les localitzacions de la segona residència. 
 
A fi de portar a terme els objectius que es proposaven, aquestes Normes establien 
les següents situacions en l’àmbit del territori com a estratègia de planejament: 
- Protecció, que englobaria la zona del Parc Guilleries-Collsacabra. 
- Conservació, per a la zona agropecuària i agrícola. 
- Transformació d’ús, per a zona industrial. 
- Incorporació i adaptació, per al nucli urbà i àrees de segona residència. 
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El quadre resum d’aquesta estratègia de planejament i la seva quantificació era el 
següent: 
 
            Ha      % 
  

Protecció    960,50  50,26 
 Conservació    764,10  39,98 
 Transformació d’ús      31,90    1,68 
 Incorporació i adaptació  154,50    8,08 
 

  Total           1.911,00          100,00 
 
Igualment, es proposava la següent classificació del sòl: 
1.- Sòl Urbà .  
Constituït essencialment pel que podria definir-se com l’actual nucli antic i el seu 
entorn, amb una superfície d’1,15 ha. (0,06 % del total de superfície del terme 
municipal). 
2.- Sòl Urbanitzable programat . 
Constituït pels terrenys declarats aptes per a ser urbanitzats, distingint una part per a 
usos de segona residència (153.35 ha), i una part per a usos industrials (31,90 ha), 
el que representa un total de 185,25 ha (9,68 % del total de superfície del terme 
municipal). 
3.- Sòl No Urbanitzable . 
Constituït per la resta de territori, amb una superfície total de 1.724,60 ha (90,26 % 
del total de superfície del terme municipal). 
D’aquesta divisió bàsica del sòl en destaca la gran superfície que es destina a Sòl 
Urbanitzable Programat, en diferents sectors. Els que es destinen a residencial són: 
El Roquet, al nord del nucli urbà, Zona del Xuclà, al sud del nucli urbà, Fussimanya, 
al nord del terme municipal, La Garriga, al nord del terme municipal i Casa Nova del 
Raurell, al nord del terme municipal 
El que es destina a usos industrials és la Zona industrial, a l’oest del terme 
municipal. 
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El quadre resum d’aquesta divisió bàsica del sòl i la seva quantificació era el 
següent: 
 
             Ha      % 
  

Sòl Urbà         1,15    0,06 
 Sòl Urbanitzable Programat  153,35    8,02 
 Sòl Urbanitzable No Programat    31,90    1,68 
 Sòl No Urbanitzable             1.724,60  90,24 
 

  Total               1.911,00          100,00 
 
Així mateix, cal remarcar la ubicació que es preveu dels usos residencials de segona 
residència, allunyada del nucli urbà, i enmig de les zones de més alt valor 
paisatgístic. La classificació dels terrenys com a sòl urbanitzable van ser fruit d’unes 
estimacions que avui dia es poden considerar errònies, i que preveien una 
creixement de la població fins als 6.300 habitants. Aquesta previsió es justificava 
amb l’aplicació d’un índex de 35 habitants/hectàrea al total de superfície del 
municipi, considerant aquest com una àrea de baixa densitat. 
 
Les normes d’ordenació consten dels següents capítols principals: 

 
Capítol IV – Normes Generals 
    

1. Normes d’ordenació i urbanització 
    

2. Normes d’edificació 
    

3. Naturalesa, àmbit d’aplicació i vigència de les Normes 
    

4. Disposicions transitòries. 
 
Capítol V – Normes Específiques 
 
   1. Introducció 
 
   2. Divisió en zones i normes d’aplicació 
     

.Habitacional 
 

    .Industrial 
 
    .Sistemes locals 
 
    .Agrícola-forestals 
 
    .Especials 
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El territori municipal es va dividir en unes zones, segons el plànol de Zonificació: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquestes zones quedaven estructurades urbanísticament en les Normes 
urbanístiques segons el següent quadre, en relació amb els sòls i àrees dels que 
formen part: 
 

SÒL ÀREES ZONES 

I- Sòl Urbà  
   i Urbanitzable 
Programat 

 
1 – Habitacional 
 
 
 
 
2 – Industrial 
 
3 – Sistemes locals 

 
1.1. Casc antic 
1.2. Ciutat jardí intensiva 
1.3. Ciutat jardí extensiva especial 
1.4. Ciutat jardí extensiva 
 
2.1. Indústria jardí 
 
3.1. Verd públic 
3.2. Esportiu 
3.3. Equipament 
 

II – No Urbanitzable 

 
4 – Agrícola forestal 
 
 
5- Especials 
 
 

 
4.1. Reserva forestal 
4.2. Reserva agrícola 
 
5.1. Protecció llocs d’interès 
5.2. Reserva natural 

 
Analitzant la Normativa que fa referència a cada classificació, es conclou: 
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En Sòl Urbà i Urbanitzable  s’estableixen tres àrees: 
 
La primera, anomenada “habitacional”, és la destinada a usos residencials, amb 
quatre zones, definides de la següent manera: 

 
Zona de casc antic , que comprèn el nucli urbà i se’l protegeix amb unes zones 
verdes de forma que el seu aspecte, contemplat des de la carretera, no es vegi 
perjudicat i conservi les seves característiques actuals. Les normes que regulen 
aquesta zona són molt estrictes, encaminades a conservar el seu aspecte típic. 
 
Zona de ciutat jardí intensiva , assignada a la zona destinada a l’assentament 
d’habitatges pròxims a l’actual nucli, essent una expansió d’aquest, i l’únic 
creixement destinat a població permanent. Alguns sectors d’aquesta zona ja es 
troben edificats. 
 
Zona de ciutat jardí extensiva , destinada a futurs nuclis de segona residència 
en la part nord del municipi, exigint-se la compatibilitat de l’actuació urbanística 
amb l’entorn ambiental en el que es troben ubicades. S’admet també una zona 
de ciutat jardí extensiva especial. 

 
La segona, destinada a usos industrials, presenta una única zona: 
 

Zona indústria jardí , situada junt a la carretera de Vic a Roda de Ter, en 
l’extrem occidental del municipi, i lligat amb les zones que es proposen per als 
municipis veïns. 

 
La tercera és l’àrea de sistemes locals, on es distingeixen tres zones, totes elles de 
caràcter públic: 
 

Zona de verd públic , espais públics que serviran de protecció al nucli urbà, i 
de necessària expansió dels seus habitants. Es pretén en tot moment que es 
mantingui l’actual equilibri del marc ambiental en el que es troba assentat.  
 
Zona esportiva , on actualment hi ha una piscina pública, rodejada per la zona 
de ciutat jardí intensiva, i preveient suficient terreny per a la possible expansió 
de les instal·lacions esportives actuals. 
 
Zona d’equipament , que es correspon a una assenyalada en un punt 
estratègic, i anirà destinada a albergar serveis d’interès col·lectiu, restaurants, 
estacions de servei, comerços, etc... 

 
En Sòl No Urbanitzable  s’estableixen dues àrees: 
 
Com a àrea agrícola forestal es distingeix: 

 
Zona de reserva forestal, que són zones arbrades o boscos integrats dins del 
paisatge de Tavèrnoles que convé mantenir pel necessari equilibri ecològic del 
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municipi. Els paratges inclosos en aquesta zona, tindran als efectes de la Llei 
del Sòl la consideració de zona no urbanitzable objecte de protecció i tutela. 
Està format per diferents sectors principalment de la part central del terme 
municipal, que sense arribar a constituir àrees forestals de gran interès, 
mereixen ser protegides, conservades i tractades adequadament. 
Entre altres condicions en aquesta zona, els moviments de terra no han 
d’atemptar el paisatge, no s’admeten explotacions de ramaderia estabulada si 
no es garanteix l’harmonia amb el paisatge, i en les tales s’ha d’anar en compte 
amb la conservació d’exemplars arboris o espècies de caràcter singular. 
 
Zona de reserva agrícola, que comprèn els terrenys en explotació agrícola 
que convé preservar totalment i mantenir-los fora del procés urbanístic per la 
seva situació marginal, concretament a l’est del terme, a l’objecte de construir 
una reserva lliure que garanteixi el necessari equilibri de l’ordenació. Els 
paratges inclosos en aquesta zona els hi són d’aplicació les normes de la Llei 
del Sòl per les àrees paisatgístiques objecte de protecció i defensa. 
Correspon aquesta classificació a la part occidental del terme municipal, que 
posseeix pendents més suaus i apropiades per aquest ús i on actualment es 
desenvolupen les activitats agrícoles més importants del municipi. 
Els condicionants més importants per a aquesta zona són que s’admeten 
excepcionalment edificacions i instal·lacions d’utilitat pública o d’interès social, 
edificis aïllats d’habitatge unifamiliar sense possibilitat de formació de nucli de 
població,  no s’admeten les construccions pròpies de zones urbanes, i els 
moviments de terra no han d’atemptar el paisatge. 

 
Com a àrea especial es distingeix: 

 
Zona de protecció dels llocs d'interès,  que té, com a principi bàsic, que les 
masses arbrades, les capes vegetals, els edificis rústics, els edificis o elements 
arquitectònics d’interès monumental-històric-artístic, les poblacions animals, la 
configuració geològica i fins i tot les activitats agropecuàries dels seus 
habitants, constitueixen elements d’un conjunt del més gran interès natural, 
paisatgístic, històric, monumental, forestal o rústic que es deurà protegir i 
millorar per evitar qualsevol intervenció anàrquica. S’assenyalen tres àrees de 
protecció: Sant Feliu, Els Munts i Santa Margarida d’Àrdola. Són d’aplicació les 
normes corresponents a la zona de reserva natural. 
 
Zona de reserva natural, que és el territori que forma part de l’Àrea d’Especial 
protecció de les Guilleries-Collsacabra i està dedicat al: 
- manteniment de l’equilibri ecològic i de la flora i fauna presents. 
- gaudiment de la muntanya i del paisatge pels qui, preferentment a peu, 
transiten per la mateixa. 
Es qualifica així tota la part Oriental del Municipi. 
El principi bàsic és la protecció dels elements de major interès natural, 
paisatgístic, forestal, rústic i històric per evitar la intervenció anàrquica de 
l’home: flora, fauna, ecosistemes, configuració geològica, edificacions rústiques 
o monumentals i fins i tot activitats agropecuàries. 
Es consideren inamovibles els elements físics i monumentals existents. 
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Els usos permesos en aquesta zona són: habitatge rural, agropecuaris 
tradicionals (sense arribar a ser industrials), aprofitaments forestals i pastura 
segons la tradició i d’acord amb la legislació vigent. 
Només es poden conrear els camps existents a 1.975 i aquests no es poden 
ampliar. No es pot pasturar a l’interior dels boscos amb perill d’erosió. 
L’aprofitament forestal només es pot fer per aclarida, tampoc es pot alterar la 
constitució específica de les masses forestals, només es poden substituir 
espècies dominants per retornar al bosc antic i només les repoblacions amb 
espècies pròpies del lloc adequades a l’ecòtop, no es pot destruir la vegetació 
preexistent. No s’admeten usos industrials, explotacions mineres, pedreres i 
similars o qualsevol altre ús no especificat. 
No es poden obrir camins sense justificació. 
No es poden realitzar parcel·lacions urbanístiques. 
Condicions de l’edificació: aquesta zona es considera saturada d’edificacions 
aïllades tradicionals. Es poden realitzar obres de conservació, millora i 
ampliació d’edificis rurals existents. Els edificis d’interès monumental o 
ambiental no es poden enderrocar. 
S’han de conservar i harmonitzar els elements arquitectònics d’interès amb els 
nous. 

 
El quadre resum de la zonificació proposada era el següent: 
 
            Ha      % 
  

Casc antic        1,15    0,06 
 Ciutat jardí intensiva    18,00    0,94 
 Ciutat jardí extensiva especial   61,70    3,22 
 Ciutat jardí extensiva          66,95    3,51 
 Indústria jardí     28,40    1,49  

Verd públic        1,80    0,09 
Esportiu        1,85    0,10 
Equipament        3,05    0,15 
Protecció llocs d’interès      9,40    0,49 
Reserva natural   945,40  49,27 
Reserva forestal   420,65  22,02 
Reserva agrícola   340,95  17,84 

 

  Total           1.911,00          100,00 
 
Si s’analitza l’àmbit i la vigència de les Normes d’Ordenació Complementàries i 
Subsidiàries de Planejament de Tavèrnoles, únic instrument d’ordenació vigent, no 
es defineix la justificació d’una revisió de les Normes. No obstant, la necessitat del 
POUM és imprescindible, degut a la falta de concreció, ambigüitat i antiguitat del 
document vigent, així com de la tramitació de posteriors expedients de planejament, 
com són la delimitació de sòl urbà, diverses modificacions puntuals i un pla parcial. 
 
Es fa necessari, per tant, disposar d’un document que reculli i actualitzi el 
planejament del municipi, a la vegada que posi en dubte les previsions de 
l’instrument actualment vigent i les corregeixi, consolidi el nucli urbà, i on les zones 
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verdes necessàries, els serveis, els comerços, les indústries i la sostenibilitat 
ambiental millorin la qualitat de vida dels habitants del poble actuals i els nou 
vinguts. 
 
El nou POUM té present totes les necessitats principals com són les comunicacions, 
les noves tecnologies, les aigües residuals, l’abastament d’aigua, equipament 
municipals... tot configurant un nucli urbà consolidat compacte i que respecti el medi 
ambient.    
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1.8.2.2. Delimitació de Sòl Urbà 
 

La Delimitació del Sòl Urbà va ser aprovada el dia 7 de desembre de 1.982, i 
publicada el dia 7 de novembre de 1.990. 
 
Aquest instrument venia a completar les Normes d’Ordenació Complementàries i 
Subsidiàries de Planejament, referent a les peticions de la Comissió Provincial 
d’Urbanisme pel que fa a les prescripcions respecte a la delimitació del sòl urbà. 
 
Aquest document corregeix les normes, que deixaven al marge del sòl urbà una 
sèrie d’edificacions existents i consolidades, que gaudeixen dels mateixos serveis 
del casc antic. 
 
El quadre resum de les superfícies d’aquesta delimitació i la seva quantificació era el 
següent: 
 
            M2      % 
  

Casc antic      4.420    9,04 
 Sòl Urbà programat   23.842  48,75 
 Vials         7.962  16,28 
 Zona verda          12.687  25,93 
 

  Total            48.911          100,00 
 
Es preveuen dues qualificacions en la part de sòl urbà ampliat: una com a sòl urbà 
de nova reparcel·lació, i l’altra com a zona d’habitatge unifamiliar aïllat ja edificat, en 
parcel·les irregulars. 
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1.8.2.3. Modificació puntual de les Normes d’Ordena ció Complementàries i 
Subsidiàries de Planejament, del sector Roquet 

 
Aquest document va ser aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de 
Barcelona el dia 15 de maig de 1.996, i publicat el 28 de juny de 2.000. 
 
El motiu de la seva tramitació parteix de la consideració que les Normes 
classificaven com a Sòl Urbanitzable del sector El Roquet uns terrenys en part 
edificats amb construccions de tipus unifamiliar aïllada, situades a cada costat del 
camí del Pujol, en la zona que va de la cruïlla de l’accés a Tavèrnoles fins a la cruïlla 
del camí de la Bauma; s’afirma que aquesta és una àrea consolidada, i disposant de 
tots els serveis. 
 
Per tant, la modificació proposa classificar com a sòl urbà la part que engloba les 
edificacions preexistents, i mantenir com a sòl urbanitzable la resta de terrenys 
actualment destinats a camps de conreu. Les prescripcions que s’aplicaran a la 
primera zona són les següents: 
 - Garantir la cessió del 10% del sector modificat, destinada a Espai lliure. 

- Mantenir la zona d’equipament ocupada per la piscina, vestidors i bar amb 
restaurant, admetent la titulació privada. 

 - Realitzar la urbanització dels carrers i dels espais de cessió. 
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1.8.2.4. Modificació puntual de les Normes d’Ordena ció Complementàries i 
Subsidiàries de Planejament, del Sòl Urbanitzable d el municipi 

 
A instàncies de l’Ajuntament, recentment s’ha tramitat una modificació puntual que 
pretén restringir el creixement discontinu del municipi i acotar, definir i legalitzar les 
situacions preexistents en urbanitzacions desplegades a l’entorn dels anys 70 del 
segle passat. 
 
Aquesta modificació puntual va ser aprovada inicialment el dia 8 de setembre de 
2.008, provisionalment el dia 2 de febrer de 2.009, i tramesa a la Comissió 
d’Urbanisme en data 10 de febrer de 2.009 per a la seva aprovació definitiva. 
 
L’àmbit afectat per aquesta modificació són els tres sòls urbanitzables definits en les 
Normes Subsidiàries en la part nord del terme: 
 - Sector Fussimanya. 
 - Sector de La Garriga 
 - Sector de la Casa Nova del Raurell 
 
Es plantejaven un conjunt de modificacions: 
 - Desclassificació de dos dels sectors de sòl urbanitzable que resten sense 

desplegar, que són els situats a la finca de la Garriga i de la Casa Nova del 
Raurell, que passarien a ser Sòl No Urbanitzable, de protecció de reserva 
natural. 

 - Acotar el perímetre de l’àmbit del sector Fussimanya, a fi de permetre la 
definició del sòl que es considerarà Sòl Urbanitzable Delimitat per facilitar les 
tramitacions pertinents i la legalització de l’estat actual de la parcel·lació, 
reduint la superfície total de l’àmbit a les parcel·les consolidades i el seu 
entorn. 

 - Fixar les cessions que seran obligatòries per complir amb els estàndards 
legalment exigibles de sòl públic, i que mai es varen establir, per aconseguir 
la qualitat al paisatge urbà. 

 - Executar els serveis urbans que no existeixen, perquè la urbanització en 
aquest moment només té els d’accés rodat, aigua i llum, mancant la resta. 

 
La tramitació d’aquest expedient porta associada també la tramitació del Pla Parcial 
“Fussimanya”, de manera simultània, el qual s’aprovà inicialment el dia 6 d’octubre 
de 2.008. 
 
La Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central en sessió de 10 de juny 
de 2009, adopta el següent acord: 
 

“Vista la proposta de la Ponència Tècnica i d’acord amb els fonaments que s’hi 
exposen, aquesta Comissió acorda: 
 
-1 Aprovar definitivament la Modificació puntual de les Normes subsidiàries de 
planejament, de Tavèrnoles, promoguda i tramesa per l’Ajuntament, pel que fa als 
sectors de la Garriga i de Casanova del Raurell i supeditar-ne la publicació al DOGC 
i consegüent executivitat a la presentació d’un text refós, per triplicat, verificat per 
l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional de l’expedient i degudament diligenciat, 
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que faci referència, exclusivament, a aquests sectors amb la seva normativa 
urbanística corresponent. 
-2 Suspendre l’aprovació de la Modificació puntual de les Normes subsidiàries de 
planejament, de Tavèrnoles, promoguda i tramesa per l’Ajuntament, pel que fa al 
sector de Fussimanya, fins que mitjançant un text refós que es presentarà per 
triplicat, verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional de l’expedient i 
diligenciar, s’incorpori la prescripció següent: 
 
2.1 Cal reorientar la proposta tramesa de forma que aquesta prevegi la classificació 
de sòl no urbanitzable dels terrenys inclosos en el sector de Fussimanya – amb una 
normativa urbanística pròpia- reconeixent, només, les edificacions existents, les 
quals es regularan d’acord amb les determinacions establertes en la Disposició 
transitòria sisena del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, 
de 18 de juliol, sobre el règim aplicable als habitatges preexistents en sòl no 
urbanitzable que no s’ajustin a la Llei d’urbanisme.” 

 

 
 
Aquestes prescripcions de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya 
Central han estat incorporades, en part, en el present Pla d’ordenació, amb la 
següent justificació: 
 
. En els àmbits dels sectors situats a la finca de la Garriga i de la Casa Nova del 
Raurell la seva classificació és la de Sòl No Urbanitzable, de protecció de reserva 
natural. 
 
. Es redueix significativament l’àmbit proposat per a Fussimanya, i es classifica com 
a Sòl urbà no consolidat. Aquest apartat es justifica degudament en el document 
número 2 d’aquest Pla, Memòria de l’Ordenació. 
 
 


