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2. MEMÒRIA DE L’ORDENACIÓ  
 
2.0.1. JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE L’ACORD DE LA  COMISSIÓ 
TERRITORIAL D’URBANISME DE LA CATALUNYA CENTRAL, SO BRE LA 
PROPOSTA DE PLA QUE ES PREVEU SOTMETRE A APROVACIÓ 
PROVISIONAL, DE 18 DE NOVEMBRE DE 2014; I DE LA RES OLUCIÓ SOBRE 
LA MEMÒRIA AMBIENTAL DEL PLA, DE 19 DE DESEMBRE DE 2014. 
 
 
2.0.1.1. En l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, de 
18 de novembre de 2014, s’emet l’informe urbanístic i territorial sobre la proposta de 
Pla que es preveu sotmetre a aprovació provisional. 
 
A continuació es transcriu el contingut d’aquell acord, i la justificació de com han 
estat incorporades les seves observacions en el document: 
 

1.1 Planejament territorial: 
 
1.1.1 Cal que el POUM modifiqui en la Memòria d’ordenació, d’acord amb allò valorat en 

aquest informe, l’apartat explicatiu i justificatiu de la conformitat de les propostes 
que fa amb les determinacions del Pla territorial parcial de les Comarques 
Centrals. 

 
La present memòria d’ordenació justifica la conformitat de les propostes del Pla amb 
les determinacions del Pla territorial parcial de les Comarques Centrals, en l’apartat 
2.14. 
 

1.2 Sistemes: 
 
1.2.1 Cal, pel que fa a algunes peces destinades a vialitat o espais lliures no incloses en 

cap sector o polígon d’actuació urbanística, justificar que l’Ajuntament té capacitat 
econòmica per fer-se càrrec de la seva adquisició i/o adequació, tot reconsiderant 
la possibilitat d’incloure aquests sistemes en àmbits de planejament o de gestió. 

 
Els sòls que s’han qualificat com a sistema d’espais lliures i zones verdes en el 
POUM ja són actualment de titularitat pública, a l’haver-se efectuat la cessió 
corresponent en el seu dia. No es requereix, per tant, la seva inclusió en àmbits de 
planejament o de gestió. 
 

1.2.2  Cal que el document de POUM fixi els mecanismes necessaris per tal de garantir 
la urbanització de la peça de sòl qualificada d’espai lliure al nord oest de l’àrea 
urbana del Roquet, d’acord amb la normativa urbanística de la Modificació puntual 
de les Normes subsidiàries de planejament a l’àrea del Roquet. 

 
Pel que fa a aquest àmbit al nord de l’àrea urbana del Roquet, la proposta de POUM  
contemplava, al costat d’aquesta peça de sòl qualificada d’espai lliure, un sòl 
qualificat de sistema viari (qualificat com a zona verda en el planejament vigent). 
Aquest vial es plantejava per a possibilitar la connexió de la vialitat resultant del 
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desenvolupament dels àmbits urbanitzables situats a la part oest del nucli del 
Roquet. Tanmateix, i com a conseqüència de la reducció de la superfície d’aquests 
sòls urbanitzables (la qual s’exposarà més endavant), i el replantejament de 
l’ordenació i funcionalitat dels espais resultants d’aquests planejaments derivats, han 
portat a tornar a considerar aquesta peça de sòl de sistema viari dins la peça 
d’espais lliures contigua, i mantenint així la l’ordenació vigent. 
 
L’antiga Modificació puntual, aprovada definitivament per la Comissió d’Urbanisme 
de Barcelona el 15 de maig de 1996, es va desenvolupar sense un sistema de gestió 
assimilable als legalment establerts avui dia, i sense la constitució d’una junta de 
propietaris que la promogués. Aquesta raó va portar a que únicament es realitzés la 
cessió de l’esmentada zona verda, i no la pertinent urbanització d’aquest espai, que 
per les característiques de la població del municipi i la seva situació relativa respecte 
el sòl no urbanitzable, es va prescindir de dita urbanització. 
 
Tanmateix, l’actual equip de govern té previst procedir a urbanitzar aquest espai, i 
així ho té contemplat en els Pressupostos per a l’any 2015. 

 
1.2.3 Cal revisar la normativa urbanística que fixa el POUM per als sòl qualificats de 

protecció de sistemes. En aquest sentit cal, o bé eliminar la clau P del sistema 
d’espais oberts si és que regula el mateix que la clau S, o bé establir un nou article 
amb la seva regulació específica. Cal fer aquesta mateixa revisió en la memòria 
d’ordenació (punt 2.5.3. La protecció de sistemes). 

 
S’ha exclòs la clau P del sistema d’espais oberts en les Normes urbanístiques del 
POUM. L’apartat 2.5.3. de la memòria d’ordenació no requereix de modificació com 
a conseqüència d’aquesta exclusió. 
 

1.2.4 Cal incorporar a l’article 160. Sistema de serveis tècnics i ambientals (T) de la 
normativa urbanística la subclau T2. Energia. 

 
S’incorpora, a l’article 160 de la normativa urbanística, la subclau T2. Energia. 
 

1.3 Sòl urbà i urbanitzable: 
 
1.3.1 Cal revisar el paràmetre de densitat d’habitatges fixat per a la clau 1. Nucli antic en 

el punt 3. Condicions de l’edificació de l’article 166. 
 
Es modifica el paràmetre de densitat d’habitatges en el punt 3. Condicions de 
l’edificació de l’article 166, de manera que es fixa que el nombre màxim d’habitatges 
serà el que resulti de dividir l’edificabilitat màxima pel factor de 120 m2. Tot i que 
aquesta ràtio és inferior a la prevista en el POUM per als habitatges de protecció 
pública (establerta en 140 m2 de superfície construïda), cal tenir en compte, i així es 
justifica en la memòria social, que aquesta superfície dels habitatges de protecció 
pública parteix d’una edificació unifamiliar entre mitgeres, amb unes superfícies útils 
màximes de 90 m2 per a habitatge, 25 m2 de garatge i 8 m2 de traster. És a dir, dins 
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els 140 m2 de superfície construïda màxima per als habitatges de protecció s’hi 
inclou una part que és destinada a garatge i a traster. 
 

1.3.2 Cal corregir les separacions a límits que s’assenyalen per a les subclaus 6a i 6b, 
de cases aïllades, en els plànols d’ordenació atès que una part significativa de les 
edificacions existents estan envaint aquests límits a partions o carrer restant, 
doncs, en volum disconforme. 

 
S’han corregit els gàlibs edificables per a les subclaus 6a i 6b, de manera que cap 
part de les edificacions existents tingui la consideració de volum disconforme, i 
incloent en l’article 167, que, en cas de substitució de l’actual edificació, els nous 
gàlibs són els regulats amb caràcter general. 
 

1.3.3 Cal excloure l’ús de turisme rural d’entre aquells admesos per a la subclau 8a en el 
punt 4. Condicions d’ús de l’article 169. 
Respecte a aquesta subclau cal, a més, fixar normativament que es tracta d’una 
parcel·la única i indivisible. 

 
S’exclou l’ús de turisme rural d’entre els admesos per a la subclau 8a, en el punt 4 
de l’article 169, a la vegada que es fixa que es tracta d’una parcel·la única i 
indivisible, en l’apartat 2 del mateix article. 

 
1.3.4 Cal disminuir els creixements previstos en aquest POUM en sòl urbanitzable per tal 

de garantir que les propostes del Pla són coherents amb els criteris de 
desenvolupament urbanístic sostenible. 

 
Es redueixen els creixements previstos per als àmbits residencials, en la forma que 
s’exposa en la justificació dels punts 1.3.5 i 1.3.6. 
 

1.3.5 Respecte al PPU El Roquet Sud, cal reduir la superfície del sector urbanitzable 
delimitat d’acord amb allò exposat en la part valorativa. 
Cal, a més, rebaixar de forma proporcional a aquesta disminució de superfície el 
nombre màxim d’habitatges admesos. 

 
Es redueix la superfície del sector urbanitzable del PPU1 El Roquet Sud, excloent 
bona part de l’àmbit oest, d’acord al que s’exposa en la part valorativa de l’acord de 
la Comissió. 
 
Es redueix de forma proporcional el nombre màxim d’habitatges admesos, de les 40 
unitats previstes inicialment, a les 29 que es contemplen en el present expedient. 
 

1.3.6 Pel que fa a l’SND El Roquet Nord, cal que el Pla consideri la superfície d’aquest 
hipotètic creixement com a superfície màxima possible i sense caràcter definitiu, 
tot reduint-ne l’extensió proposada d’acord amb allò explicat a la part valorativa. 
D’altra banda, cal establir que els sòls localitzats al final de la bifurcació dels vials 
al sud de l’actual sòl urbà del Roquet, que presenten una important massa arbòria 
a conservar, es destinaran a sistema d’espais lliures i zones verdes. 
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Així mateix, cal reservar a aquest mateix sistema els sòls a l’entorn de la 
depuradora actual, al nord de l’àmbit. 
Altrament, caldrà fixar normativament que el pla parcial de delimitació haurà de 
garantir que l’ordenació proposada suposarà una correcta transició entre el sòl 
urbà i el no urbanitzable, tot conformant una façana adequada cap a la zona de 
passeig de la riera. 
Finalment, cal suprimir la programació d’aquest sector del pla d’etapes del POUM. 

 
Es redueix l’extensió proposada per al sector de sòl urbanitzable no delimitat, tenint 
en compte allò exposat en la part valorativa de l’acord de la Comissió, i reduint 
proporcionalment el nombre màxim d’habitatges admesos, de les 25 unitats 
previstes inicialment a les 18 que es contemplen en el present expedient. 
Dins les prescripcions obligatòries que es fixen per a aquest sector, s’hi inclou: 
- Els sòls localitzats al final de la bifurcació dels vials al sud de l’actual sòl urbà del 
Roquet, amb una important massa arbòria a conservar, es destinaran a sistema 
d’espais lliures i zones verdes. 
- Els sòls a l'entorn de la depuradora actual també es destinaran a sistema d'espais 
lliures i zones verdes. 
- El pla parcial de delimitació garantirà que l'ordenació proposada suposarà una 
correcta transició entre el sòl urbà i el no urbanitzable, tot conformant una façana 
adequada cap a la zona de passeig de la riera. 
Se suprimeix, alhora, la programació d’aquest sector del pla d’etapes del POUM. 
 

1.3.7 En relació amb el PPU2 Plans de Can Riera, cal justificar que tant la delimitació de 
l’àmbit com els paràmetres normatius determinats per a aquest responen a les 
necessitats reals del destí previst i reduir-ne, si és el cas, la superfície. 
Altrament, cal establir que el destí de la clau que es proposa sigui per a 
equipament privat educatiu. 
En darrer lloc, cal corregir la delimitació de l’àmbit del PPU2 en el plànol 
d’ordenació O.3.1. 

 
En l’apartat 2.12 de la present memòria es justifica la delimitació de l’àmbit i els 
paràmetres determinats, en base a l’estudi facilitat per part de la fundació que en 
promourà el seu desenvolupament, i les necessitats del programa funcional de 
l’escola infantil i escola de primària, secundària i batxillerat, i els seus espais 
auxiliars. 

 
1.4 Documentació: 
 
1.4.1 Catàleg de béns protegits: 
 

1.4.1.1 Cal afegir a cada fitxa del Catàleg la regulació de les intervencions admeses 
en el bé a protegir. 

 
S’afegeix, en cada fitxa del Catàleg de béns protegits, la regulació de les 
intervencions admeses. 
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1.5 Pel que fa a la documentació, cal esmenar les consideracions i mancances 
detectades en la normativa urbanística i la documentació, relacionades en l’informe 
tècnic annex. 

 
Es procedeix a esmenar les consideracions i mancances que es relacionen en 
l’informe tècnic annex, com es justificarà més endavant. 
 

2- Indicar a l’Ajuntament que aquest informe compleix les funcions de l’informe establert 
a les normes d’ordenació territorial dels plans territorials en relació amb els documents 
dels plans aprovats inicialment. 
 
3- Indicar a l’Ajuntament que aquest informe s’emet sense perjudici de la resolució que 
pugui adoptar-se definitivament quan s’elevi l’expedient a l’organisme competent. 
 
4- Notificar aquest acord a l’Ajuntament i a l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació 
Ambiental. 

 
L’informe tècnic annex al que es fa referència en el punt 1.5 de l’acord té el següent 
contingut, justificant-se també les seves incorporacions o esmenes requerides en el 
present expedient:  
 

1. Normativa 
 
1.1 Cal corregir en l’article 16. Reserves per a habitatge de protecció pública, que parla 
de què el POUM preveu 6 habitatges de protecció pública, atès que, d’acord amb la 
memòria social i amb les fitxes dels sectors de planejament, en preveu 7. 

 
Es corregeix l’article 16, fent constar que el POUM preveu 7 habitatges de protecció 
pública. 
 

1.2 Cal revisar l’article 17. Gestió del patrimoni municipal de sòl i habitatge ja que fa 
referència a l’article 99.3 de la Llei d’urbanisme de Catalunya el qual no sembla tenir 
relació amb allò regulat en dit article. 

 
S’exclou la referència que es feia a aquell article de la Llei d’urbanisme. 
 

1.3 Cal modificar l’article 23. Catàleg de masies i cases rurals vist que aquest fou 
aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, 
el 20 de setembre de 2013, i publicat al DOGC a efectes de la seva executivitat el 28 de 
juliol de 2014. 

 
Es modifica l’article 23 de les Normes urbanístiques, fent esment que el Pla 
d’ordenació no contempla el Catàleg de Masies i Cases Rurals i que aquest, tramitat 
independentment del POUM, va ser aprovat definitivament per la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de la Catalunya Central, el 20 de setembre de 2013, i publicat al DOGC 
a efectes de la seva executivitat el 28 de juliol de 2014. 
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1.4 Cal adaptar el redactat de l’article 66. Usos i obres de caràcter provisional a allò que 
estableix l’article 53 del Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, d’acord amb la 
modificació incorporada en la Llei 3/2012, del 22 de febrer. 

 
S’adapta el redactat de l’article 66 en base al que estableix l’article 53 del Text refós 
de la Llei d’urbanisme i d’acord amb la modificació incorporada en la Llei 3/2012, del 
22 de febrer. 
 

1.5 En l’article 151.4, cal fer referència a la “redacció del planejament derivat”, en 
comptes de limitar-se a “plans parcials o especials”. 

 
Es corregeix l’article 151.4 per fer referència a la redacció del planejament derivat. 
 

1.6 Cal eliminar de l’article 155.1 el sistema de protecció de sistemes (P) dins dels 
espais oberts, ja que és un sistema de comunicació que ja es troba regulat en l’article 
154. En aquest sentit, del sistema d’espais oberts només en formaran part el sistema 
d’espais lliures i les zones verdes, tal i com després se’n desprèn de la regulació feta en 
l’article 156 d’aquesta secció III. 

 
S’elimina, de l’article 155.1, la referència al sistema de protecció de sistemes (P) dins 
els espais oberts. 
 

1.7 En l’article 160.2, cal numerar correlativament els serveis tècnics segons els usos, 
on no hi figuren les claus T2 i T6. Caldria valorar la possibilitat de destinar una 
d’aquestes claus que manquen a l’ús “Energia” (per exemple, T2- Energia). 

 
S’inclou la clau T2-Energia en l’article 160.2. Així mateix, la clau T7 - De nova 
creació / Reserves sense ús assignat passa a identificar-se com a T6, de manera 
que els serveis tècnics queden correctament numerats del T1 al T6. 
 

1.8 En l’article 166.3, apartat “Nombre màxim d’habitatges”, es considera que caldria 
incrementar el coeficient de 80 m2 per habitatge tot ajustant-se a la superfície mitjana 
dels habitatges existents al municipi de Tavèrnoles, atès que es considera aquesta 
superfície molt petita. En qualsevol cas, aquest coeficient no podrà ser inferior a la 
superfície que el POUM prevegi com a mínima per als habitatges de protecció pública. 

 
S’incrementa el coeficient de 80 m2 per habitatge, en l’article 166.3, i s’estableix en 
120 m2 per habitatge, com s’ha exposat prèviament en la justificació del punt 1.3.1 
de l’acord de la Comissió. 
 

1.9 En l’article 168, que regula la clau 7-Industrial, només es fixa un mínim de places 
d’aparcament per a bicicletes dins la parcel·la per a les noves construccions o 
substitució de les existents, no determinant, per tant, un mínim per a turismes. Caldrà 
completar aquest aspecte tant en aquesta clau com en la clau 8-serveis. 

 
S’incorpora, en els articles 168 i 169, la reserva d’una plaça d’aparcament per a 
turismes per cada 200 m2 de nou sostre o fracció. 
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1.10 Cal, en l’article 176.8, establir el mateix percentatge de cessió d’aprofitament 
urbanístic que el previst en les fitxes dels sectors de sòl urbanitzable delimitat i no 
delimitat. 

 
S’estableix, en l’article 176.8, que el percentatge de cessió d’aprofitament urbanístic 
és del 15%, que és el previst en les fitxes dels sectors de sòl urbanitzable delimitat i 
no delimitat. 
 

1.11 Pel que fa a l’article 193.8 i 212.3, cal remetre la regulació de la divisió horitzontal 
de les masies a l’establerta en el Pla especial del Catàleg de masies i cases rurals 
vigent, atès que s’ha trobat divergències, com ara el nombre màxim d’entitats permeses, 
on en el catàleg s’estableix en 4 i en el POUM en 3. En qualsevol cas, es recomana que 
aquesta regulació quedi contemplada només una sola vegada, i en l’article 212. 

 
Se suprimeix l’apartat 8 de l’article 193, i en l’article 212.3 s’exclou la referència al 
nombre d’entitats admeses en divisió horitzontal, de manera que es remet al vigent 
Pla especial del catàleg de masies i cases rurals. Igualment, també s’ha suprimit 
l’apartat 9 de l’article 193, al coincidir amb l’apartat 4 de l’article 212, que serà el que 
es mantindrà. 
 

1.12 Pel que fa a l’article 195.1.a) cal establir que tant la superfície de la finca resultant 
de l’agregació com la de la finca matriu segregada, haurà de complir amb la unitat 
mínima de conreu. 

 
Es corregeix l’article 195.1.a) per establir aquests aspectes. 
 

1.13 En l’article 197.2, cal suprimir la consideració de la xarxa hidrològica com a sistema 
general, atès que no està dins dels supòsits de l’article 34.1 del Text refós de la Llei 
d’urbanisme. 

 
Se suprimeix la consideració com a sistema general de la xarxa hidrològica de 
l’article 197.2. 
 

1.14 Pel que fa a l’article 202.3, cal eliminar-lo atès que un POUM no pot determinar 
quina ha de ser la tramitació que han de seguir instruments de planejament 
plurimunicipals. A banda d’això, el traçat de les noves línies elèctriques en sòl no 
urbanitzable en ocasions pot tramitar-se mitjançant un pla especial o, en els casos en 
que aquest no és preceptiu, mitjançant un projecte d’actuació específica. Així mateix, 
d’acord amb l’article 48.1.b) del Decret 64/2014, per les instal·lacions soterrades de 
connexió de les obres implantades legalment a les xarxes de subministrament de 
serveis, no és exigible l’aprovació d’un projecte d’actuació específica per obtenir 
llicència urbanística. Per aquest motiu, caldria remetre la tramitació d’aquestes 
actuacions a la regulació legal i reglamentària vigent en cada moment.  

 
S’elimina el contingut de l’apartat 3 de l’article 202, el qual se substitueix pel 
següent: 
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“3. Les actuacions que tinguin per finalitat el traçat de les noves línies elèctriques en 
sòl no urbanitzable es tramitaran d’acord a la regulació legal i reglamentària vigent.” 
 

1.15 Pel que fa a l’article 203, en caràcter general, cal remetre la regulació i el tràmit de 
les infraestructures de radiocomunicació en sòl no urbanitzable a l’establert en la Llei 
12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de liberalització del comerç i 
determinats serveis, i en la Llei 9/2014, de 9 de maig, de Telecomunicacions. 

 
S’elimina el contingut de l’article 203, substituint-se pel següent: 
“1. Amb caràcter general, les infraestructures de radiocomunicació en sòl no 
urbanitzable, es regiran, regularan i tramitaran d’acord al que s’estableix en la Llei 
12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de liberalització del comerç i 
determinats serveis, i en la Llei 9/2014, de 9 de maig, de Telecomunicacions.” 
 

1.16 Pel que fa a l’article 204.6, caldria replantejar el paràmetre de 100m de longitud 
màxima dels murs de contenció, atès que es considera excessiu. 

 
Es modifica el paràmetre de longitud màxima dels murs de contenció, fixant-se en 60 
metres. 
 

1.17 En relació a l’article 205.2, caldria excloure’l atès que no es troba entre els supòsits 
previstos al Text refós de la Llei d’urbanisme i al Decret 64/2014 per als quals és 
exigible l’aprovació d’un projecte d’actuació específica. 

 
S’exclou l’apartat 2 de l’article 205. 
 

1.18 Cal excloure de l’article 212.2 la frase: “...que forma part del pla d’ordenació” en 
referència al Catàleg de masies i cases rurals, atès que es tracta d’un pla especial 
independent ja aprovat definitivament. 

 
S’exclou la frase indicada en l’article 212.2. 
 

1.19 En l’article 213.1.b.2), cal determinar el punt d’aplicació de l’alçada màxima 
proposada. 

 
Es fixa, en l’article 213.b.2), que l’altura màxima es mesura en la cota mitjana del 
nivell natural de les terres. 
 

1.20 En l’article 215.1, apartat a), caldria reconsiderar el requisit establert per admetre 
noves construccions en finques amb superfície inferior a la unitat mínima de conreu, de 
que la finca constés al mateix nom que el sol·licitant. S’entén que els requisits han de 
referir-se a les finques i no als titulars o, en tot cas, justificar en quin precepte legal es 
fonamenta per limitar aquesta excepció a les persones titulars de les finques en el 
moment d’aprovació del POUM i no a posteriors propietaris de les mateixes. 
En l’apartat f), caldria aclarir perquè tots els paràmetres de l’apartat e) és només per a 
les granges noves de 1000m2 o inferiors, tot especificant quins paràmetres són 
d’aplicació en superfícies superiors. 
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En l’apartat g), cal establir que el tràmit en aquests casos és l’establert en l’article 49 del 
Text refós de la Llei d’urbanisme. 
En qualsevol cas, es considera convenient establir per a les instal·lacions agropecuàries 
un paràmetre de sostre o volum màxim edificable per finca mínima, sens perjudici que 
aquests paràmetres es puguin incrementar sempre i quan es mantingui aquesta mateixa 
proporcionalitat entre sostre i superfície mínima de finca on s’emplaci la instal·lació. 

 
S’exclou la referència al sol·licitant que constava en l’apartat a) de l’article 215.1. 
S’exclou l’apartat f), atès que l’apartat e) és d’aplicació independentment a la seva 
superfície. 
Es corregeix l’antic apartat g), que passa a ser l’apartat f), fent referència a l’article 
49 de la Llei d’urbanisme. 
S’estableix, en l’apartat 1.a), un sostre màxim edificable per a les instal·lacions 
agropecuàries en funció de la superfície on s’implantin. 
 

1.21 En l’apartat 218.1, apartat d), cal concretar pels magatzems agrícoles l’alçada 
màxima superior a 5m en els casos degudament justificats, recomanant una alçada 
màxima de 10m. 
En l’apartat g), cal establir que el tràmit en aquests casos és l’establert en l’article 49 del 
Text refós de la Llei d’urbanisme. 
En l’apartat h), cal excloure la determinació que els soterranis no comptabilitzaran a 
efectes d’edificabilitat, i establir que en qualsevol cas comptabilitzaran a efectes del 
sostre edificable. 
En l’apartat c), caldria establir un sostre màxim edificable, o bé un volum màxim per a 
aquests tipus d’instal·lacions. 

 
Es concreta, en l’apartat 218.1.d), l’alçada màxima dels magatzems agrícoles fins als 
10 m d’altura en casos degudament justificats. 
S’estableix, en l’apartat g) que el tràmit és l’establert en l’article 49 del Text refós de 
la Llei d’urbanisme. 
S’estableix, en l’apartat h), que els soterranis comptabilitzaran a efectes del sostre 
edificable. 
S’estableix, en l’apartat c), un sostre màxim edificable per als magatzems agrícoles 
en funció de la superfície on s’implantin. 
 

1.22 Caldria també que en la regulació dels usos admesos en sòl no urbanitzable, tant 
genèrica com particular en cada zona, es precisés una mica més sobre la possibilitat 
d’admetre o no tots els usos establerts en l’article 47 del Text refós de la Llei 
d’urbanisme, i concretament el de càmping i l’aparcament de caravanes, autocaravanes 
i remolcs tenda, atès que la Llei d’urbanisme estableix que aquests usos han d’estar 
expressament autoritzats pel POUM. 

 
En l’article 219, de regulació d’usos en sòl no urbanitzable, s’estableix que 
s’admeten els petits establiments comercials dedicats a la venda directa de 
productes agrorurals del lloc on s’ubiquin, així com l’ús de càmping i aparcament de 
caravanes, autocaravanes i remolcs tenda, en aquelles qualificacions que 
específicament ho admeti. Així, pel que fa als petits establiments comercials dedicats 
a la venda directa de productes agrorurals del lloc on s’ubiquin, s’inclou la seva 
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admissió en el sòl Agrícola de valor (21a), i recollint-se en l’article 226.1.e); sòl 
Forestal de valor (22a), article 227.f); i sòl Agroforestal (clau 23a), article 229.3.c). 
Respecte a l’ús de càmping i aparcament de caravanes, autocaravanes i remolcs 
tenda, se’n limita la seva admissió en sòl Agroforestal (clau 23a), i així es contempla 
en l’article 229.3.d). 
 

1.23 Pel que fa a l’article 219.3, si bé l’article 9.2 del Decret Llei 1/2009 preveu que els 
petits establiments comercial dedicats a la venda directa de productes agrorurals del lloc 
on s’ubiquin es poden implantar en els àmbits permesos pel planejament urbanístic, 
caldria que el POUM identifiqués precisament aquests llocs concrets, de conformitat 
amb la normativa urbanística, en comptes de fer una habilitació amb caràcter general, 
per a tot el sòl no urbanitzable del municipi. 

 
L’apartat 3 de l’article 219 estableix que els petits establiments comercials dedicats a 
la venda directa de productes agrorurals del lloc on s’ubiquin s’admeten en aquelles 
qualificacions de sòl no urbanitzable en que així es fixi. Així, aquests petits 
establiments únicament s’admeten en sòl Agrícola de valor (21a), sòl Forestal de 
valor (22a), i sòl Agroforestal (23a), tal com es fa constar en els articles 226.1.e), 
227.f), i 229.3.c), respectivament. 
 

1.24 En l’article 226.3.d), caldria suprimir-lo atès que, d’una banda, d’acord amb la 
normativa urbanística actual, altres actuacions d’interès públic previstes a l’article 47.4 
del Text refós de la Llei d’urbanisme podrien ser-hi admeses i, de l’altra, l’aprovació en 
exclusiva d’un pla especial no és preceptiu per aquesta actuació, doncs també es 
permet la seva implantació mitjançant un l’aprovació d’un projecte d’actuació específica. 

 
Se suprimeix l’apartat d) de l’article 226.3, de manera que l’actual apartat e) passarà 
a ser el d). 
 

1.25 Cal, pel que fa als articles 228 i 230 que regulen les claus 22b i 23b, 
respectivament, establir quins són els usos admesos i els prohibits, tal i com s’ha fet en 
la resta de claus. 

 
Els articles 228 i 230 inclouen un nou apartat (9), que estableix els usos admesos i 
els prohibits per a les claus 22b i 23b, respectivament. 
 

1.26 En relació a l’article 231, es considera innecessària aquesta clau 26 – Activitat 
reconeguda, atès que es tracta del reconeixement d’unes activitats específiques molt 
concretes ja autoritzades en el seu moment, i no pas d’una regulació pròpia de protecció 
del sòl no urbanitzable. En qualsevol cas, es considera més oportú eliminar aquesta 
clau, de manera que aquestes instal·lacions estiguin incorporades dins d’alguna de les 
qualificacions previstes en sòl no urbanitzable pel POUM i que permetin la seva 
compatibilitat, sens perjudici que es pugui fer constar en la normativa urbanística un 
llistat de totes les instal·lacions autoritzades, i el seu règim d’aplicació en els termes 
proposats. 

 
S’elimina la Clau 26 – activitat reconeguda, i, en conseqüència, l’article 231 que el 
regulava. Les activitats específiques que s’hi contemplaven passen a ser incloses en 
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la clau de sòl no urbanitzable del seu entorn, tot incorporant en els articles 
corresponents l’existència d’aquelles activitats legalment implantades. S’exclouen les 
referències que es feien a aquesta clau 26 en la resta de documents. 
 

1.27 Cal que la Disposició Transitòria Tercera faci referència a les parcel·lacions 
existents anteriors a l’aprovació inicial del POUM. 

 
S’esmena la Disposició Transitòria Tercera per tal de recollir aquest aspecte. 
 

1.28 Pel que fa a la fitxa urbanística del PAU-1 Fussimanya, cal esmenar l’error detectat 
en el sentit que no quadra el valor de sostre màxim admès amb el que resultaria de 
multiplicar l’índex d’edificabilitat atorgat per la superfície del PAU. 

 
Es corregeix l’índex d’edificabilitat del PAU-1 Fussimanya, incrementant-ne els 
decimals per tal que la multiplicació d’aquest índex per la superfície del polígon sigui 
sensiblement igual al sostre màxim edificable fixat. 
 

2. Documentació 
 
2.1 Cal revisar els números d’habitatges de nova creació que apareixen al llarg del 
document atès que en alguns casos no concorden. En aquest sentit, cal corregir el punt 
2.9 Descripció de l’ordenació de la memòria d’ordenació que parla de 38 habitatges 
nous a Fussimanya quan, en realitat, són 39 i el punt 3.7 de la memòria social, que 
parla d’un total de 103 nous habitatges en comptes dels 104. 

 
Es corregeix el nombre d’habitatges que consten en el document, una vegada 
reduïts els creixements en sòl urbanitzable, de manera que el total de nous 
habitatges és de 86 unitats (39 per al PAU-1 Fussimanya, 29 per al PPU-1 El Roquet 
sud, i 18 per al SND-1 El Roquet nord). 
 

Memòria 
 
2.2 Cal corregit de l’apartat 2.11.1. Zones i àrees la clau atorgada a l’àrea d’especial 
interès patrimonial ecològic-paisatgístic en entorn agroforestal atès que no és la 22b 
sinó la 23b. 
 

Es corregeix l’apartat 2.11.1. de la memòria d’ordenació. 
 

2.3 Cal revisar el percentatge total de cessions del PPU-2 Plans de can Riera 1 del punt 
2.12.1.2 ja que no coincideix amb el de la fitxa normativa del sector. 

 
S’esmena aquest apartat de la memòria, tenint en compte que l’àmbit d’aquest 
sector ha estat reduït per tal de no afectar el sòl destinat a sistema hidrogràfic, pel 
que el còmput dels paràmetres resultants ha resultat alterat. 
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Memòria social 
 
2.4 Cal corregir del punt 3.9.1.1. Mesures per a la dinamització social del municipi la 
superfície total classificada pel POUM de sòl no urbanitzable i que és de 1.832,1408 ha 
en comptes de les 1.823,55 que se citen en aquest punt. 

 
Es corregeixen les superfícies que consten en la memòria social (i en la resta de 
documents) pel que fa als diferents tipus de sòl, tenint en compte la reducció que 
s’ha establert en els diferents àmbits de sòl urbanitzable. 
 

Agenda i avaluació econòmica i financera 
 
2.5 Cal substituir en el paràgraf 3r del punt 4.1.2.1. Marc legislatiu l’article 156 del 
TRLUC pel 163 i l’article 153.4.b. pel 160.5.b. 

 
Se substitueixen les referències indicades. 
 

2.6 Cal completar l’agenda del document tot establint els terminis per a l’edificació de 
l’únic polígon d’actuació urbanística que preveu el POUM, el PAU 1 Fussimanya, 
d’acord amb l’article 68.2.h) del Reglament del TRLUC. 

 
Es completa l’agenda del document establint els terminis d’edificació del PAU1 
Fussimanya, en el seu apartat 4.1.3.1. 
 

2.7 Vist que el valor de repercussió net per m2 del PPU2 és, només, de 15,97€/m2, cal 
repassar la viabilitat financera d’aquesta actuació. 

 
Es modifica la viabilitat financera del PPU2 Plans de can Riera, a l’haver-se produït 
una reducció del seu àmbit, i redefinits els paràmetres del sector. Igualment, i atès 
que els altres sectors urbanitzables també han estat reduïts, se n’adapta la seva 
viabilitat d’acord amb els paràmetres resultants. 
 

2.8 Cal esmenar l’estudi de viabilitat econòmica de les actuacions, tot preveient en els 
diferents polígons o sectors el mateix percentatge de cessió d’aprofitament urbanístic 
que s’ha establert en la normativa urbanística i en les fitxes d’aquests àmbits. 

 
S’esmena el document en el sentit indicat. 

 
 

2.0.1.2. En la Resolució sobre la memòria ambiental del Pla d’ordenació urbanística 
municipal per part de la Direcció General de Polítiques Ambientals del Departament 
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, de 19 de desembre de 
2014, s’atorga la conformitat a la memòria ambiental condicionada a la incorporació 
de consideracions. 
 
A continuació es transcriu el contingut d’aquella Resolució, i la justificació de com 
han estat incorporades les seves observacions en el document: 
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1. Atorgar la conformitat a la memòria ambiental del Pla d’ordenació urbanística 
municipal de Tavèrnoles, condicionada a la incorporació de les consideracions 
següents: 
 
a) Cal esmenar les referències errònies identificades en la memòria ambiental d’acord 
amb les indicacions fetes en l’apartat de valoració de l’expedient de l’informe-proposta 
de 2 de desembre de 2014 

 
S’esmenen les referències identificades en la valoració de l’expedient de l’informe-
proposta de 2 de desembre de 2014. 
 

b) Cal incorporar la totalitat de les consideracions de l’informe de l’Agència Catalana de 
l’Aigua, de 8 d’abril de 2014. En concret, cal completar la documentació amb una 
previsió sobre la fórmula que s’adoptarà per a l’execució de les obres d’ampliació, 
millora i adaptació de la xarxa municipal d’abastament necessàries. 

 
S’afegeix, en la fitxa urbanística dels diferents àmbits de desenvolupament i en els 
articles que fan referència a la seva regulació (art. 172, 182, 183 i 184), que cada 
sector executarà, a càrrec seu, les obres necessàries per a l’ampliació, millora i 
adaptació de la xarxa municipal d’abastament, si s’escau, que en permetin l’adequat 
funcionament al creixement proposat. Aquestes obres es justificaran i valoraran en 
els projectes d’urbanització de cada sector. 
 
En aquest sentit el Pla director del servei d’abastament del municipi de Tavèrnoles, 
de data juny de 2009 (període en que s’iniciaven els treballs de redacció del POUM), 
contemplava una estimació vinculada a actuacions conseqüència del creixement 
urbanístic de Tavèrnoles, valorada en 50.000 euros i associada al creixement en el 
Roquet, per a una previsió de 27 habitatges. 
 
El POUM que es pretén aprovar provisionalment i definitiva preveu un creixement 
localitzat en tres àmbits: 
- a l’entorn del nucli del Roquet, en sòl urbanitzable delimitat, per a un màxim de 29 
habitatges; i en sòl urbanitzable no delimitat, per a un màxim de 18 habitatges. 
- a l’entrada del municipi, pel seu costat oest, en sòl urbanitzable delimitat, per a la 
implantació d’un equipament privat educatiu. 
- a l’entorn de les actuals edificacions del sector Fussimanya, en sòl urbà no 
consolidat, i preveient 39 nous habitatges i nova implantació de serveis. 
Per aquest motiu, es dóna el cas que les previsions del Pla director del servei 
d’abastament no coincideixen amb les que proposa el POUM, pel que es considera 
justificat que els diferents sectors de desenvolupament incloguin la prescripció que 
aquests es faran càrrec les obres necessàries per a l’ampliació, millora i adaptació 
de la xarxa municipal d’abastament que en permetin l’adequat funcionament al 
creixement proposat. 
 
Tanmateix, la disponibilitat de recursos actuals i la situació d’infraestructures 
existents de gran capacitat (cas de la canonada d’Osona sud) fa preveure que dites 
actuacions esdevinguin mínimes, al produir-se unes afectacions menyspreables en 
la xarxa municipal actual. 
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c) Cal prendre en consideració les recomanacions tècniques, no incorporades en el Pla, 
del dictamen preliminar de riscos geològics elaborat per l’Institut Geològic de Catalunya 
el maig de 2008, si s’escauen. 

 
En aquell Dictamen preliminar de riscos geològics a Tavèrnoles, amb número 
d’expedient AP-132/08, redactat per l’Institut Geològic de Catalunya el maig de 2008, 
hi constaven un seguit de recomanacions tècniques, que es transcriuen a 
continuació i passant-se a valorar la seva inclusió, o no, en el POUM: 
 

Amb caràcter general, independentment de la perillositat natural, cal tenir en compte les 
següents recomanacions: 

- La realització d’un estudi geotècnic per a cada nova construcció, d’acord amb les 
directrius actuals del “Código Técnico de la Edificación” (CTE). 
- Prendre les mesures adequades durant o posteriorment a l’execució d’excavacions 
o talussos antròpics per evitar el desenvolupament d’inestabilitats. 
- Evitar edificar a les vores d’escarpaments i talussos. Es recomana deixar una 
distància prudencial entre l’escarpament i les bases de les edificacions, ja que es 
poden veure afectades per un progressiu desenvolupament d’inestabilitzacions locals 
en forma de moviments de massa o despreniments. 
- Evitar les fonamentacions en terraplens o rebliments antròpics. Les seves 
característiques geotècniques no els fan aptes per a fonamentar estructures, ja que 
es poden generar assentaments diferencials importants en ser sotmesos a 
càrregues. 
- Respectar les lleres, evitant les actuacions que obstaculitzin el pas o impedeixin el 
correcte drenatge de l’aigua, i deixant espai lliure suficient al voltant de la llera.  

 
Pel que fa la recomanació de la realització d’un estudi geotècnic per a cada nova 
construcció, el vigent Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) estableix que cal realitzar 
un estudi geotècnic previ a tota nova construcció. L’obligat compliment de dit CTE 
en garanteix el compliment de la recomanació esmentada. 
 
Respecte a la recomanació de prendre les mesures adequades en l’execució 
d’excavacions o talussos antròpics, evitar edificar en les vores d’escarpaments i 
talussos, i evitar les fonamentacions en terraplens o rebliments antròpics, les 
fitxes dels sectors de desenvolupament en sòl urbà no consolidat i en sòl 
urbanitzable, i els articles de regulació d’aquests àmbits (art. 172, 182, 183 i 184), 
incorporen aquestes prescripcions.  Igualment, en l’article 201, pel que fa a  
protecció ambiental en sòl no urbanitzable, també s’incorporen aquestes 
prescripcions. 
Finalment, pel que fa a respectar les lleres, evitant les actuacions que 
obstaculitzin el pas o impedeixin en correcte drenatge de l’aigua, se n’inclou la 
seva obligació en l’article 197, de regulació de la xarxa hidrològica. 
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2.0.2. Justificació del compliment de l’acord de la  Comissió Territorial 
d’Urbanisme de la Catalunya Central de 6 de març de  2015, sobre l’aprovació 
definitiva del Pla d’ordenació urbanística municipa l de Tavèrnoles.  
 
 
2.0.2.1. 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. 
 
A continuació es transcriu el contingut d’aquell acord d’aprovació definitiva, i la 
justificació de com han estat incorporades les seves prescripcions en el document: 
 

1.1 Pel que fa a sistemes: 
 
1.1.1 Cal que en el quadre 8 de la memòria d’ordenació, on es justifica el compliment de 

la reserva mínima per a espais lliures fixada en l’article 58.1 f) del Text refós de la 
Llei d’urbanisme, s’inclogui en el còmput la superfície de sostre residencial admès 
en el PAU-1 Fussimanya com també els espais lliures de cessió establerts en 
aquest polígon d’actuació. 

 
El quadre 8 de la present memòria d’ordenació inclou els còmputs de les superfícies 
de sostre residencial i d’espais lliures establertes en el polígon d’actuació PAU-1 
Fussimanya. 
 
Amb aquestes variacions, se segueix donant compliment a l’article 58.1 f) de la Llei 
d’urbanisme, donat que la ràtio obtinguda és de 36,73 m2 de zona verda per 100 m2 
de sostre residencial, sensiblement major als 20 m2 per 100 m2 requerits en 
l’esmentat article de la Llei d’urbanisme. 

 
1.1.2 Cal incorporar l’actuació corresponent a la urbanització de la zona verda provinent 

de la Modificació puntual aprovada definitivament el 15 de maig de 1996, i que ara 
serà a càrrec de l’Ajuntament, tant en l’agenda del document, establint els terminis 
per a la seva urbanització, com en l’estudi de viabilitat i l’informe de sostenibilitat 
econòmica, tot concretant el seu pressupost i amb la justificació de que 
l’Ajuntament té capacitat econòmica per dur-la a terme. 

 
S’incorpora, en el document 4 Agenda i Avaluació econòmica de les actuacions, 
l’actuació corresponent a la urbanització de la zona verda resultant de la Modificació 
puntual esmentada, amb la concreció i justificació dels aspectes requerits. 
 

1.2 Pel que fa a sòl urbà i urbanitzable: 
 
1.2.1 Cal modificar la regulació del paràmetre de separació a límits de les subclaus 6a i 

6b, d’acord amb l’exposat en la part valorativa de la proposta. 
 
Es modifiquen, d’una banda, els gàlibs en el plànol O.3.3. Ordenació del sòl urbà i 
urbanitzable Àmbit Tavèrnoles / El Roquet, de manera que les distàncies a límits 
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s’estableixen a partir de línies contínues i sense retranquejos. Alhora, l’article 167 
fixa, per a la subclau 6a, unes separacions a límits de 3-2-2 (i en l’illa compresa 
entre el carrer Montseny i el carrer del Mig, de 3-3-3), i per a la subclau 6b, unes 
separacions de 3-3-3. 

 
1.2.2 Cal excloure de la fitxa del sector PPU-1 El Roquet Sud, els percentatges parcials 

de sòl privat establert segons el règim dels habitatges, de manera que només hi 
consti el percentatge màxim de sòl privat del 55%. Així mateix, aquests 
percentatges també s’hauran d’excloure de la fitxa del sector SND-1 El Roquet 
Nord, juntament amb els paràmetres d’edificabilitat i densitat màxima fixats en 
aquest sector, tot establint que tots aquests paràmetres seran concretats en el 
corresponent pla parcial de delimitació. 

 
S’exclou, de la fitxa del sector PPU-1 El Roquet Sud, els percentatges parcials de sòl 
privat, fent constar únicament un aprofitament màxim del 55%. També es rectifica 
aquest aspecte en l’article 182 de les Normes urbanístiques, el qual estableix els 
paràmetres de l’esmentat Pla parcial urbanístic. 
 
Pel que fa a la fitxa del sector SND-1, s’estableix que els paràmetres d’aprofitament 
privat màxim, edificabilitat i densitat es concretaran en el corresponent pla parcial de 
delimitació. L’article 184 de les Normes urbanístiques, que recull els paràmetres 
d’aquest sector, es modifica per tal de fixar aquests mateixos criteris. 

 
1.2.3 Pel que fa al sector PPU-2 plans de Can Riera: 

 
1.2.3.1 Cal establir tant en la normativa urbanística com en la Agenda del 

document, que aquest sector s’haurà de desenvolupar durant el primer 
quadrienni a partir de l’executivitat de l’aprovació definitiva del POUM, i que 
en cas contrari, els terrenys passaran automàticament a estar classificats 
com a sòl urbanitzable no delimitat. 

 
1.2.3.2 Cal disminuir la superfície del sector per la banda nord, tot ajustant la 

seva delimitació a la traça del camí existent, i classificar com a sòl no 
urbanitzable els terrenys situats entre aquest camí i la reserva viària de la 
Ronda Est d’Osona. 

 
1.2.3.3 Cal replantejar l’estudi de viabilitat, tot justificant degudament el valor de 

repercussió mitjà brut proposat, i ajustant, si és necessari, els paràmetres i 
càrregues del sector per tal de garantir la seva viabilitat, tenint en compte 
els aprofitaments assignats en aquest àmbit envers les càrregues 
urbanístiques proposades. 

 
D’acord a l’anterior, s’inclou en l’article 183 (així com en la fitxa del mateix PPU-2) el 
condicionant que s’haurà de desenvolupar durant el primer quadrienni, i que en cas 
contrari els terrenys passaran a ser classificats com a sòl urbanitzable no delimitat.  
 
Es redueix la superfície del sector, tot excloent la part nord des de la traça del camí, 
àmbit que passarà a ser classificat com a sòl no urbanitzable. Val a dir que aquesta 
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variació de l’àmbit comporta també variar algun redactat de les prescripcions que es 
fixaven, com és la que establia que les zones verdes es concentrarien, en part, amb 
la reserva viària del nord del sector, i atès que ara no es produeix la continuïtat entre 
aquests sòls; així com la supressió de la prescripció que determinava que els 
terrenys inclosos en la franja de reserva viària de la Ronda Est serien de cessió 
obligatòria, gratuïta i lliure de càrregues i gravàmens. 
 
Respecte al replantejament de les càrregues urbanístiques del sector, per tal de 
garantir la viabilitat del seu desenvolupament, s’ha considerat oportú la reducció dels 
espais destinats a sistema de zones verdes i de vialitat, tot mantenint la superfície de 
sòl privat que constava en el document aprovat definitivament. Amb aquestes 
variacions, es produeix una notable reducció de les despeses d’urbanització 
previstes, de manera que, tot i la poca edificabilitat atorgada al sector, el 
desenvolupament d’aquest sigui viable. 
 

1.3 Normativa i documentació: 
 
1.3.1 Pel que a l’article 17. Gestió del patrimoni municipal de sòl i habitatge, cal adaptar 

el seu contingut a l’establert en l’article 163.2 del Text refós de la Llei d’urbanisme. 
En aquest sentit, cal esmenar també l’apartat 4.1.2.1 del document d’agenda i 
avaluació econòmica i financera. 

 
Es corregeix, en aquest sentit, l’article 17 de les Normes urbanístiques i l’apartat 
4.1.2.1 del document d’agenda i avaluació econòmica. 

 
1.3.2 A l’article 78, cal regular les places d’aparcament per a l’ús industrial. 

 
S’afegeix un nou apartat, 78 D) Edificis adscrits a l’ús industrial, on es fixa una plaça 
d’aparcament per cada 100 m² de superfície construïda de nova construcció o de 
substitució d’aquells edificis existents a la data d’aprovació inicial del POUM. 

 
1.3.3 En l’article 168, cal establir en les subclaus 8b i 8c un mínim de places 

d’aparcament per a turismes dins la parcel·la per a les noves construccions o 
substitució de les existents, atès que només s’ha previst per a bicicletes. Aquestes 
reserves hauran de ser coherents amb les previstes en l’article 78. 

 
S’estableix, per a les subclaus 8b i 8c, la reserva mínima d’aparcament d’una plaça 
per cada 100 m2 de sostre o fracció, de noves construccions o de substitució 
d’aquells edificis existents a la data d’aprovació inicial del POUM. 

 
1.3.4 En l’article 183, cal afegir que en el desenvolupament del planejament derivat i els 

projectes d’urbanització del sector PPU-2 caldrà recaptar l’informe vinculant del 
Servei Territorial de Carreteres de Barcelona, d’acord amb l’informe de la Direcció 
General de Transports i Mobilitat de 16 de desembre de 2013. 

 
S’afegeix aquesta prescripció en l’article 183 de les Normes urbanístiques, així com 
en la fitxa del PPU-2 Plans de Can Riera. 
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1.3.5 En l’article 215.1, apartat a), es recomana possibilitar que les instal·lacions 
agropecuàries puguin superar el sostre màxim de 5.400 m2 establert, amb la 
condició de que caldrà redactar en aquests casos un pla especial urbanístic. Així 
mateix, en l’apartat b), caldria especificar que la normativa sectorial en 
determinarà les distàncies entre les instal·lacions destinades a explotacions 
agropecuàries. 

 
Es rectifiquen els apartats a) i b) de l’article 215.1 en els sentits indicats. 

 
1.3.6 En l’article 218.1.c), cal reconsiderar els sostres màxims edificables proposats per 

als magatzems agrícoles, atès que s’han establert els mateixos que per a les 
granges, i es consideren excessius. 

 
S’estableix, en l’apartat 1.c) de l’article 218, un sostre màxim edificable per als 
magatzems agrícoles, tot reduint substancialment els que hi constaven, de manera 
que no s’admeten en finques inferiors a 1 hectàrea; tindran un màxim de 800 m2 en 
finques d’entre 1 i 4 hectàrees; un màxim de 1.000 m2 en finques d’entre 4 i 10 
hectàrees; i un màxim de 1.200 m2 en finques de més de 10 hectàrees. 

 
1.3.7 Cal també que en la regulació dels usos admesos en sòl no urbanitzable, tant 

genèrica com particular en cada zona, es precisés una mica més sobre la 
possibilitat d’admetre o no tots els usos establerts en l’article 47 del Text refós de 
la Llei d’urbanisme, atès que hi ha actuacions permeses a la llei que no queda clar 
si estan admeses o no pel POUM. 

 
S’afegeix, en l’apartat 1 de l’article 219, de regulació d’usos en sòl no urbanitzable, 
que són admesos tots aquells usos establerts en l’article 47 de la Llei d’urbanisme 
sempre i quan no siguin prohibits en la regulació de cada zona de sòl no 
urbanitzable concreta. 
 

1.3.8 Pel que fa a la regulació projectada sobre les activitats extractives en l’article 208, i 
tenint en compte l’informe emès per la Direcció General d’energia, Mines i 
Seguretat Industrial el 20 de novembre de 2013, caldrà justificar els motius pels 
quals només s’admeten l’explotació de pedreres i roques ornamentals, restant 
prohibides els altres de manera genèrica, tenint en compte que la llei sectorial 
vigent estableix que “qualsevol prohibició continguda en els instruments 
d’ordenació sobre activitats incloses en la Llei de Mines haurà de ser motivada i 
no podrà ser de caràcter genèric”. 

 
Respecte a la regulació de l’ús i de les activitats extractives, i en base als articles 91 
i 208 de les Normes urbanístiques del Pla d’ordenació, s’admet únicament les 
activitats extractives d’explotació de pedreres i roques ornamentals, a la vegada que 
es prohibeix específicament l’obertura de noves activitats extractives en sòls de 
protecció especial segons el Pla Territorial de les Comarques Centrals o en l’àmbit 
del Pla especial de l’EN Guilleries-Savassona. 
 
La prohibició de noves activitats en bona part del territori, i la limitació dels tipus 
d’explotacions admeses respon a la voluntat de preservació del medi natural de què 
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gaudeix el municipi de Tavèrnoles, que esdevé prioritària davant possibles 
afectacions paisatgístiques i ambientals provocades per activitats d’aquest tipus. 
Amb el recolzament polític de l’equip de govern es pretén, doncs, que les possibles 
activitats extractives siguin únicament possibles en la part oest del terme, que és la 
menys afavorida ambientalment i paisatgísticament i, en conseqüència, amb unes 
afectacions més reversibles. 
 

1.3.9 Pel que fa a l’article 219.3, cal establir que els petits establiments comercials 
dedicats a la venda directa de productes agrorurals del lloc on s’ubiquin es poden 
implantar només en aquelles qualificacions urbanístiques on el POUM les admeti 
expressament, excloent el concepte “amb caràcter general”. L’article també haurà 
de preveure aquesta excepcionalitat en els usos de càmping i aparcament de 
caravanes, autocaravanes i remolcs a tenda, tot establint que en aquests casos 
caldrà la redacció prèvia d’un Pla especial urbanístic. 

 
Es corregeix l’article 219.3 en el sentit indicat. 
 

1.3.10 Cal completar l’Agenda, l’Avaluació econòmica i financera i l’Informe de 
sostenibilitat econòmica, tot contemplant les actuacions previstes en el Pla i no 
incloses en polígons o sectors, entre les quals caldrà incloure la urbanització de la 
zona verda situada al nord-oest del nucli del Roquet, provinent de la Modificació 
puntual aprovada definitivament el 15 de maig de 1996. Així mateix, cal preveure 
la fórmula que s’adoptarà per a l’execució de les obres d’ampliació, millora i 
adaptació de la xarxa municipal d’abastament d’aigua necessàries, d’acord amb 
l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua, de 8 d’abril de 2014. 

 
El document 4 ‘Agenda i avaluació econòmica i financera de les actuacions. Informe 
de sostenibilitat econòmica’ incorpora, pel que fa a la urbanització de la zona verda 
situada al nord-oest del nucli del Roquet, provinent de la Modificació puntual 
aprovada definitivament el 15 de maig de 1996, la seva previsió temporal d’execució, 
estimació econòmica i ajuts disponibles per part de la Diputació de Barcelona per tal 
de fer front a la seva despesa i que en garanteixen la seva viabilitat. 
 
Respecte a la fórmula que s’adoptarà per a l’execució de les obres d’ampliació, 
millora i adaptació de la xarxa municipal d’abastament d’aigua necessàries, i tenint 
en compte l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua, de 8 d’abril de 2014, i el Pla 
Director del Servei d’Abastament d’Aigua Potable del municipi de Tavèrnoles, de 
data juny de 2009 es considera el següent: 
- l’esmentat Pla Director contempla un seguit d’actuacions que tenen per objectiu 
assegurar un servei d’abastament d’aigua potable fiable i de qualitat i, alhora, 
assegurar les infraestructures d’aquest servei per al creixement futur, i diferenciant 
les actuacions de millora del servei i infraestructures actuals (no necessàriament 
lligades al creixement urbanístic), d’aquelles necessàries per a poder absorbir el 
creixement de la demanda degut al desenvolupament urbanístic de zones en 
creixement, i localitzades en el sector del Roquet. 
- l’estimació econòmica d’aquesta última, identificada com a ‘B1 - Nova artèria 
subministrament a ampliació el Roquet’ s’estableix en 50.000 euros, i prevista com a 
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conseqüència del creixement d’aquest nucli en 27 habitatges (d’acord a la previsió 
de creixement del propi Pla Director). 
- el POUM contempla, com a creixement màxim a l’entorn del nucli del Roquet, 29 
habitatges conseqüència del desenvolupament del PPU-1, i una estimació de 18 
habitatges en el SND-1 aplicant els mateixos paràmetres que en el PPU-1 (tot i que 
la seva densitat es concretarà en el corresponent Pla parcial de delimitació). Per 
tant, en aquest àmbit el creixement s’estima en 47 habitatges, el 62% dels quals en 
el PPU-1, i el 38% es preveurien en el SND-1. 
- partint d’aquests percentatges, en els articles que regulen aquests sectors (i en les 
fitxes corresponents), se substitueix la prescripció que establia ‘El sector es farà 
càrrec de les obres que siguin necessàries per a l’ampliació, millora i adaptació de la 
xarxa municipal d’abastament, si s’escau’, per: 

- En el PPU-1: ‘El sector participarà en les obres necessàries per a l’ampliació, 
millora i adaptació de la xarxa municipal d’abastament, pel que fa a un 
percentatge del 62% del total d’aquestes obres, i amb una valoració estimada 
en el Pla Director del Servei d’Abastament d’Aigua Potable del municipi de 
Tavèrnoles de 50.000 euros. L’import definitiu d’aquestes obres es definirà 
juntament amb el projecte d’urbanització del sector, el qual tindrà en compte la 
previsió de creixement del sector contigu SND-1, i serà objecte d’un conveni 
entre el promotor i l’Ajuntament, per tal de garantir l’aportació econòmica del 
sector, la qual es farà efectiva prèviament a la recepció de les obres 
d’urbanització del sector.’ 
- En el SND-1: ‘El sector participarà en les obres necessàries per a l’ampliació, 
millora i adaptació de la xarxa municipal d’abastament, pel que fa a un 
percentatge del 38% del total d’aquestes obres, i amb una valoració estimada 
en el Pla Director del Servei d’Abastament d’Aigua Potable del municipi de 
Tavèrnoles de 50.000 euros. L’import definitiu d’aquestes obres serà definit en 
el projecte d’urbanització del sector PPU-1, i serà objecte d’un conveni entre el 
promotor i l’Ajuntament, per tal de garantir l’aportació econòmica del sector, la 
qual es farà efectiva prèviament a la recepció de les obres d’urbanització del 
sector.’ 

 
1.3.11 Cal, pel que fa a l’avaluació econòmica i financera de les actuacions, justificar 

amb caràcter general els valors de repercussió que s’han establert segons els 
usos en cada cas, atès que aquests són primordials per a poder justificar la 
viabilitat de cada polígon i sector. 

 
L’apartat 4.1.5.2 del Document 4 Agenda i avaluació econòmica i financera de les 
actuacions. Informe de sostenibilitat econòmica, incorpora la justificació dels valors 
de repercussió estimats, a partir de valors de venda assimilables segons els usos, 
els marges o beneficis establerts segons la legislació en matèria de valoracions 
aplicables, i les despeses de construcció en funció de la tipologia. 
 

1.3.12 Cal que el subapartat 2.5.3- Protecció de sistemes de la memòria estigui inclòs en 
l’apartat 2.3- Sistema viari i mobilitat, i no en l’apartat 2.5- Espais lliures. 

 
L’apartat de Protecció de sistemes s’inclou dins el punt 2.3- Sistema viari i mobilitat, 
com a subapartat 2.3.1.6, suprimint-se de l’apartat 2.5- Espais lliures.  
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2.1. OBJECTIUS I CRITERIS D’ACTUACIÓ DEL PLA D’ORDE NACIÓ 
 
Tal com s’ha exposat en els capítols de la Memòria de la informació, es fa necessari 
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 (Normes 
d’ordenació complementàries i subsidiàries de planejament) i les corregeixi, consolidi 
el nucli urbà, i on les zones verdes necessàries, els serveis, els comerços, les 
indústries i la sostenibilitat ambiental millorin la qualitat de vida dels habitants del 
poble actuals i de les generacions futures. 
 
2.1.1. Objectius del Pla d’ordenació 
 
L’objectiu general del present Pla d’ordenació és el de plantejar l'estructura general, 
definint els carrers, espais lliures i equipaments principals, i que han de permetre 
imaginar l'ordenació futura, assegurant una bona qualitat de vida dels ciutadans, per 
als pròxims anys.  
 
El Pla defineix els nous creixements,- a partir d’una previsió de creixement de 
població justificada i corregint les actuals previsions, totalment errònies -, delimitant 
uns àmbits o límits, en bona part a desenvolupar per promotors privats, però sobre 
els mateixos defineix les propostes urbanístiques generals, d'interès general del 
municipi, que permetin que encara que s’actuï independentment, la suma dels 
diferents sectors doni una ordenació global de qualitat urbanística, ambiental i 
paisatgística.  
 
També son objectius urbanístics:  
 
a) Modificar l‘àmbit i els usos previstos en les Normes subsidiàries en el sòl 
urbanitzable de la part oest del municipi, de manera que els usos industrials siguin 
substituïts per a ús d’equipament educatiu. 
b) Procurar que dos àmbits de sòl urbà (Tavèrnoles i el Roquet) configurin un únic 
espai, de manera que l’actual carretera que els separa configuri una zona d’unió 
entre ells, potenciant-ne la seva accessibilitat i millorant-ne la relació, i tot 
incorporant el projecte de millora de l’accés al nucli urbà de Tavèrnoles a la carretera 
BV-5213, Pk 3+317. 
c) Donar una solució urbanística que permeti el reconeixement de les actuals 
edificacions de caràcter bàsicament residencial de la zona de Fussimanya, partint 
d’una reducció significativa de l’àmbit de sòl urbanitzable previst en les Normes 
subsidiàries, i d’acord a les diferents reunions que hi ha hagut recentment amb 
tècnics de la Comissió d’Urbanisme i de l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació 
Ambiental. Val a dir que aquest àmbit és reconegut pel Pla territorial parcial de les 
Comarques centrals com una àrea especialitzada d’ús residencial, i proposant una 
reducció o extinció del seu àmbit. 
La solució que ara es proposa consisteix en la classificació d’aquests terrenys com a 
sòl urbà no consolidat, i en la delimitació d’un polígon d’actuació urbanística que 
engloba la totalitat dels terrenys. 
En aquest sentit, cal tenir present que les vigents Normes subsidiàries classifiquen 
aquesta urbanització dels anys 70, com a sòl urbanitzable, en un àmbit total de 
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62,50 Ha, i que, a dia d’avui, existeixen un gran nombre de parcel·les dins aquest 
sector, moltes d’elles sense edificar, en zones de pendent elevada, i totalment 
disperses, i que, a més, han fet front a despeses de contribució com a parcel·les 
urbanes al llarg dels últims anys. 
La concreció dels límits d’aquest polígon, que ha quedat fixat en 20,98 Ha, ha partit 
d’una primera identificació dels terrenys que presenten un major nombre 
d’edificacions existents,  i constatant que hi ha tres àmbits discontinus que cal 
respectar. Els entorns immediats no edificats d’aquests àmbits és on es preveu 
reubicar aquelles parcel·les disperses, procurant generar uns àmbits el màxim de 
compactes, i evitant la seva dispersió en el territori. Amb aquest criteri, bona part de 
les antigues parcel·les han quedat classificades com a sòl no urbanitzable. 
El desenvolupament d’aquest polígon d’actuació permetrà consolidar i finalitzar el 
procés urbanitzador de l’àmbit, i així ha quedat palès en el conveni formalitzat entre 
l’Ajuntament de Tavèrnoles i els propietaris de l’àmbit. 
Normativament, es limita el sostre màxim edificable en les parcel·les, tot establint 
dues subclaus urbanístiques en el sector: subzona 6d (habitatge aïllat) i subzona 6e 
(habitatge aïllat existent), es reconeixen les activitats existents en l’àmbit, de caràcter 
industrial o de serveis, i limitant-ne les seves possibles ampliacions. 
d) Ordenar i estructurar els nous creixements en continuïtat amb els nuclis urbans 
existents de Tavèrnoles i el Roquet. 
e) Optar per un model de nucli homogeni, sense crear grans disgregacions espacials 
ni distàncies, i sense grans diferències en intensitat d'ús o densitat, optant per un 
model compacte i de densitat semblant a l’actual.  
f) Preveure les necessitats d'habitatge assequible.  
g) Concretar una nova normativa urbanística. 
h) Mantenir la qualitat del medi rural i natural. 
 
2.1.2. Criteris d’actuació 
 
Com a síntesi de l’estudi i anàlisi del municipi s’estableixen els següents criteris 
d’actuació: 
 
2.1.2.1. Respecte a l’estructura general del territ ori. 
 
Establir criteris ambientals de protecció dels cursos d’aigua i potenciació dels valors 
naturals, per tal de garantir una major biodiversitat. 
 
Protecció del patrimoni cultural, arquitectònic, paisatgístic i natural existent. 
 
Potenciar els espais de lleure i passeig a l’entorn dels nuclis de població. 
 
Establir i actuar en la xarxa de comunicacions estructurant dels dos nuclis de 
població, de manera que el traçat i les dimensions siguin coherents per tal 
d’assegurar una mobilitat sostenible. 
 
Facilitar la conservació del medi agrícola i rural. 
Identificar les àrees d’especial protecció d’acord a planejaments de rang superior, i, 
en aquest sentit, tenir en compte el que s’estableix en el Pla territorial parcial de les 



   PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE  TAVÈRNOLES – Text refós 
Memòria de l‘ordenació   25 

Comarques centrals, el Pla especial d’interès natural Savassona i la Xarxa Natura 
2000, i el Pla especial de protecció i millora de l’espai natural Guilleries-Savassona. 
Establir uns creixements residencials a l’entorn dels nuclis actuals, completant el 
teixit i evitant el creixement dispers d’habitatges em zones aïllades i allunyades dels 
nuclis urbans. 
 
Millorar els serveis i equipaments actuals, per mitjà d’un ajustament de la normativa 
de manera que es faciliti la millora tipològica i es millori la qualitat de l’edificació. 
 
Localitzar els possibles creixements residencials tenint en compte tant les 
necessitats tipològiques com les d’accés, garantint un creixement compacte i limitant 
les actuacions fora d’aquests límits, tot establint les prescripcions del procés 
urbanitzador, especificant procediments, dimensions i característiques del 
desplegament previsible (densitats, edificabilitats,...) 
 
2.1.2.2. Respecte al sòl urbà 
 
Bàsicament, es procura impulsar la millora tipològica, rehabilitació i consolidació dels 
nuclis existents. Amb aquesta premissa, es proposen unes qualificacions 
urbanístiques que pretenen regular l’ordenació de les actuals edificacions, així com 
establir els paràmetres de les edificacions futures. Particularment, en el cas del nucli 
antic de Tavèrnoles, es concreten les possibles ampliacions de les edificacions, tant 
en planta com en alçada, a partir d’un gàlib edificatori màxim. 
 
D’altra banda, s’inclou dins el sòl urbà no consolidat l’àmbit que configura el gran 
nombre d’edificacions existents en la zona de Fussimanya, tot admetent noves 
edificacions principalment en els terrenys sense edificar situats entre les 
construccions actuals, com a nova ubicació de parcel·les edificables disperses en el 
territori, generalment situades en zones de pendent considerable. 
 
Aquest àmbit, amb la majoria de les edificacions que daten de la dècada dels 70, 
presenta, a l’igual que en molts altres àmbits del territori català, els problemes típics 
de les urbanitzacions de segona residència ubicades enmig de zones forestals, com 
són la llunyania al nucli urbà que conté els equipaments públics principals, manca 
d’alguns serveis, i espais viaris precaris i poc definits. Amb la delimitació d’un 
polígon d’actuació es pretén donar una solució que garanteixi disposar d’aquestes 
infraestructures, i consolidi els tres àmbits identificats, sense perdre de vista, en cap 
cas, l’entorn natural on s’ubiquen per tal de minimitzar possibles perjudicis i 
aconseguir una màxima integració amb el paisatge forestal que l’envolta. 
 
2.1.2.3. Respecte al sòl no urbanitzable 
 
D’una banda, es pretén protegir urbanísticament les zones d’interès agrícola, forestal 
i paisatgístic, tot preservant els camps agrícoles existents, conservant els cursos 
d’aigua, reconeixent el valor paisatgístic de tot el terme, i principalment el que forma 
part de l’espai natural de les Guilleries-Savassona, controlar les alteracions que 
poden provocar les activitats recreatives i d’oci sobre el medi, i preveure una 
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regulació per a l’emplaçament de les granges, tot concretant les distàncies respecte 
als nuclis habitats. 
 
D’altra banda, es limiten les possibilitats d’edificació del sòl no urbanitzable i es 
protegeixen les edificacions amb valors. 
 
Es desclassifiquen els àmbits previstos com a sòl urbanitzable dels sectors de La 
Garriga i Casanova del Raurell, d’una superfície de 42,95 Ha i 24,00 Ha, 
respectivament, passant a formar part del sòl no urbanitzable del municipi. 
 
2.1.2.4. Respecte al sòl urbanitzable 
 
Preveure els possibles creixements residencials a la part nord de la carretera BV-
5213, i com a continuació de l’actual barri del Roquet, de manera que l’ordenació 
futura estigui configurada per un únic nucli de població, travessat per la mateixa 
carretera. Igualment, aquests àmbits urbanitzables disposaran d’un espai de 
transició cap al seu costat oest, on se situa la riera de Tavèrnoles i la seva zona 
inundable, ja fora dels àmbits dels sectors delimitats. 
 
Preveure una àrea destinada a usos d’equipament privat educatiu en l’extrem oest 
del terme, el qual gaudeix de bones comunicacions viàries amb els municipis veïns, 
tot substituint els actuals usos industrials previstos en les Normes subsidiàries. 
 
2.1.2.5. Respecte a la mobilitat 
 
Es procura garantir la mobilitat sostenible del municipi a partir d’un seguit 
d’actuacions, promovent la pavimentació dels actuals vials amb tipologies i materials 
adequats al seu ús, potenciant i conservant de manera adequada la xarxa veïnal i 
rural de camins. En aquest sentit, s’incorpora el traçat provisional realitzat per la 
Diputació de Barcelona en la cruïlla entre la carretera BV-5213 i els accessos als 
nuclis de Tavèrnoles i el Roquet, millorant la seguretat viària en un punt molt perillós 
i causant de nombrosos accidents. També es fomenten els espais de passeig a 
l’entorn dels nuclis de Tavèrnoles i el Roquet, de manera que es configura un anell 
perimetral de passejada que envolta els dos nuclis. Pel que fa a Fussimanya, es 
delimita un polígon d’actuació que té, entre els seus objectius, el de finalitzar el 
procés urbanitzador iniciat als anys 70, i que permeti el condicionament dels espais 
públics viaris i de zones lliures. 
 
2.1.2.6. Respecte a les dotacions de serveis, espai s lliures i equipaments 
 
Dotar als nuclis de Tavèrnoles i el Roquet dels serveis urbanístics bàsics i xarxes de 
serveis tècnics i ambientals necessaris, potenciant l’ús d’energies alternatives i 
renovables i completant la xarxa de clavegueram i enllumenat, tot evitant esteses 
elèctriques. 
 
També es potenciarà la millora dels accessos i entorn de l’espai d’equipaments 
esportius de Tavèrnoles, i la plantació d’arbres autòctons tant a les zones públiques 
com als espais privats. 
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Pel que fa a la implantació de mesures i criteris ambientals i d’ecoeficiència en els 
edificis, es promou la implantació d’energies renovables. 
 
2.1.3. Determinacions del Pla d’ordenació 
 
Les determinacions del Pla d’ordenació urbanística municipal de Tavèrnoles són les 
següents: 
 
- Delimitació de les diferents classes de sòl que preveu la legislació urbanística. 
Concretament, es preveu classificar tot el terme municipal amb la següent 
quantificació: 
Sòl urbà consolidat:  9,6006 Ha 
Sòl urbà no consolidat:  20,9832 Ha 
Sòl urbanitzable delimitat:  14,6844 Ha 
Sòl urbanitzable no delimitat:  2,5180 Ha 
Sòl no urbanitzable:  1.838,5813 Ha 
 
- Definició del model d’implantació urbana per a un desenvolupament urbanístic que 
permeti la simultaneïtat de les necessitats de creixement i la preservació del medi, a 
fi de garantir i millorar la qualitat de vida i fomentant l’equilibri socioeconòmic: 

.Aportació de sòl per a creixement residencial 
Aquesta aportació es dóna lloc per mitjà de: 

- la classificació d’un sector de sòl urbanitzable delimitat (Pla parcial El 
Roquet sud), i d’un sector de sòl urbanitzable no delimitat (SND El Roquet 
nord), que globalment representen una ampliació de l’àmbit urbà de 6,5354 
ha, i un potencial de 47 habitatges.  
- la classificació com a sòl urbà no consolidat (PAU-1 Fussimanya), d’un 
àmbit de 20,98 Ha de superfície, amb un potencial per a 39 nous 
habitatges. 

.Aportació de sòl per a equipaments privats educatius 
Aquesta aportació es dóna lloc per mitjà de la classificació d’un àmbit de sòl 
urbanitzable, amb una superfície de 10,6670 ha, i possibilitant una 
edificabilitat total de 10.168 m2 destinats a equipament privat educatiu, i 
ubicat a l’entrada del municipi pel seu costat est. L’àmbit total que es preveu 
classificar com a sòl urbanitzable s’ha vist ajustada, de manera que se n’ha 
exclòs un sector contigu amb usos idèntics que es preveia en el document 
aprovat inicialment per segona vegada, els terrenys que formen part del 
sistema hidrogràfic, així com una franja de terreny en la part nord, limitant 
amb el terme municipal de les Masies de Roda, tenint en compte l’acord de la 
Comissió Territorial d’urbanisme de la Catalunya Central de 6 de març de 
2015, i afectant únicament terrenys que són propietat de l’Institut Català del 
Sòl. L’interès demostrat per a la implantació d’una nova escola de caràcter 
supramunicipal, i atesa la seva bona situació respecte a infraestructures de la 
xarxa viària bàsica, així com l’entesa amb la propietat del sòl, en fa preveure 
un desenvolupament idoni a mitjà termini. 
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- La definició de l’estructura general i el model de territori amb aportació 
d’infraestructures i dotacions d’interès públic tot preservant els valors paisatgístics, el 
patrimoni cultural i la identitat del municipi. 
En consideració amb els estàndards de la legislació urbanística, l’ordenació 
proposada aportarà al municipi l’estructura viària, les previsions mínimes per zones 
verdes, equipaments i serveis públics per a fins d’interès general o comunitari i altres 
dotacions públiques. 
- La determinació d’aquelles causes o circumstàncies que poden produir la 
modificació o revisió del present Pla d’ordenació.   
 
2.1.4. Els treballs previs 
 
Durant la redacció de formulació del POUM de Tavèrnoles i el de recollida de 
suggeriments en la fase de treballs previs, s’ha anat evolucionant la proposta 
d’ordenació fins a la solució que consta en la documentació d’aquest Pla d’ordenació 
que se sotmet a aprovació provisional. 
 
Cal destacar, d’entre les alternatives que s’han estudiat, les següents: 
 
- D’una banda, com a fet més destacable, és el fet de considerar bona part de les 
edificacions existents en la zona de Fussimanya com a sòl urbà no consolidat, 
modificant l’alternativa que constava en el document aprovat inicialment en data 7 de 
febrer de 2011, i recuperant els objectius de les antigues Normes subsidiàries pel 
que fa a aquest àmbit, les quals en preveien el reconeixement de les edificacions 
existents i el creixement del seu entorn. 
Aquesta solució ha estat fruit de la voluntat dels veïns d’aquest àmbit, de la voluntat 
política del nou consistori sorgit en les eleccions municipals del maig de 2011, i de 
diverses reunions amb tècnics de la Comissió d’Urbanisme i de l’Oficina Territorial 
d’Acció i Avaluació Ambiental. 
 
Les característiques de la solució que ara es proposa, per al sector Fussimanya són: 
- reducció significativa de la superfície del seu àmbit, respecte als límits establerts en 
les Normes subsidiàries. 
- espais compactes, a partir de la delimitació de 3 àmbits, units entre ells per la 
carretera de Fussimanya. 
- reubicació de part de les parcel·les disperses existents situades en zones de 
pendent elevat, situant-se cap a zones pròximes a entorns edificats, i amb topografia 
més planera. 
- consolidar i finalitzar el procés urbanitzador de l’àmbit, d’acord al conveni 
formalitzat entre l’Ajuntament de Tavèrnoles i els propietaris de l’àmbit. 
- desclassificació de part de les parcel·les disperses existents no edificades, que 
passen a formar part del sòl no urbanitzable del municipi. 
- evitar noves parcel·lacions en les finques que ja estan edificades. 
- limitar el sostre màxim edificable en les parcel·les, tot establint dues subclaus 
urbanístiques en el sector: subzona 6d (habitatge aïllat) i subzona 6e (habitatge aïllat 
existent). 
- reconeixement de les activitats existents en l’àmbit, de caràcter industrial o de 
serveis, i limitant-ne les seves possibles ampliacions. 
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- fruit de reunions amb propietaris del sòl urbanitzable residencial, s’ha cregut 
convenient, tot mantenint l’àmbit total, proposar dos plans parcials més petits enlloc 
d’un de sol i més extens. 
- d’altra banda, i també com a conseqüència d’alternatives presentades per 
propietaris, dins el sector de sòl urbanitzable corresponent al Pla parcial El Roquet 
sud, s’ha acabat incorporant un àmbit ubicat al sud del sòl urbà de Tavèrnoles, de 
manera que es genera un Pla parcial discontinu. Aquesta peça es destinarà a zona 
verda i equipaments, tot incloent una mínima part a vialitat, i permetent el tancament 
de l’anell perimetral de zona verda de passeig per la seva part sud. Amb aquesta 
solució, queda també exclosa la possibilitat de que en el nucli de Tavèrnoles es 
permeti un creixement residencial cap a la part sud del nucli. Aquesta zona verda ja 
estava prevista en les Normes subsidiàries. 
- Igualment, i tot i que en l’Avanç de planejament es proposava la desclassificació de 
l’àmbit de sòl urbanitzable situat a l’oest del terme municipal, i després de diverses 
trobades amb tècnics de la Comissió d’Urbanisme i de l’Incasòl (propietaris de bona 
part dels terrenys) s’ha decidit la seva inclusió, tot redefinint els seus límits, per tal de 
permetre la implantació d’edificacions destinades a equipament privat educatiu. Val a 
dir que les Normes subsidiàries vigents classifiquen bona part d’aquests terrenys 
com a sòl urbanitzable per a usos industrials. 
 
De les alternatives estudiades en sorgeix la proposta definitiva, la qual es descriu en 
els apartats que segueixen en aquesta memòria. 
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2.2. EL MODEL DE DESENVOLUPAMENT 
 
Tenint en compte tot el que s’ha anat exposant anteriorment, el Pla d’ordenació 
proposa un model territorial sostenible, coherent amb les preexistències i donant 
compliment a la planificació territorial. 
 
Per tal d’aprofundir en la solució que finalment s’ha optat, es diferencien els 
següents apartats globals: 
 
2.2.1. Estructura general 
 
D’acord a l’article 34 de la Llei d’urbanisme, els sistemes urbanístics generals 
configuren l’estructura general del territori, els quals determinen el desenvolupament 
urbà. Integren els sistemes urbanístics generals els terrenys que el planejament 
urbanístic reserva per a les comunicacions, per als equipaments comunitaris i per als 
espais lliures públics, si llur nivell de servei és d’abast municipal o superior. 
 
Per tant, com a sistema urbanístic general, dins els límits del terme municipal cal 
considerar els següents elements estructurants principals: 
.La carretera C-153, de Vic a Roda de Ter, en el límit oest del terme. 
.La carretera BV-5213 de Vic a Sau, des de l’oest fins al nord-est del terme. 
.La carretera N-141d, de Folgueroles a Vilanova de Sau, en la part sud del terme. 
.La futura implantació de la Ronda Est d’Osona, entre Sant Julià de Vilatorta i Roda 
de Ter, i que afecta a part del costat oest del terme municipal de Tavèrnoles, a nivell 
d’estudi de planejament impulsat per la Direcció General d’Infraestructures de 
Mobilitat Terrestre, del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya. 
.Els nuclis de Tavèrnoles i el Roquet. 
.L’àmbit de Fussimanya. 
.El conjunt de camins i senders que condueixen cap a les diferents edificacions 
rurals o cap als espais d’interès patrimonial, paisatgístic o històric. 
.El conjunt de cursos d’aigua ubicats dins el terme. 
.Els diferents espais que són qualificats com a àrees de protecció o àrees d’Especial 
Interès del Patrimoni Ecològic-paisatgístic pel planejament territorial: 
.Segons el Pla territorial parcial de les comarques centrals, l’àrea de protecció 
especial ubicada en la part oest del terme, limitant amb la carretera BV-5213 i el límit 
municipal de Folgueroles. 
.Segons el Pla especial de protecció i millora de l’Espai natural Guilleries-
Savassona: 

.el meandre que el riu Ter forma a l’oest del sector de Fussimanya, en la part 
central del terme. 

 .Sant Feliuet de Savassona, en la part central del terme. 
.el pla de Santa Margarida, en la part est del terme. 
.les cingleres de Vilanova, en tot el costat est del terme, limitant amb el 
municipi de Vilanova de Sau. 
.Els Munts, en la part sud-est. 
.La Solella de les valls, al llarg de la part sud. 
.El torrent de Tavèrnoles, a l’entorn del curs hídric amb el mateix nom. 
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2.2.2. La classificació del sòl 
 
La classificació del sòl ha vingut condicionada per les exigències de la Llei 
d’urbanisme, les directrius del planejament territorial, l’Avanç de planejament, els 
treballs previs del POUM, i el mateix POUM aprovat inicialment en data 7 de febrer 
de 2011, l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, de 
18 de novembre de 2014, i l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la 
Catalunya Central de 6 de març de 2015, de manera que la solució proposada resta 
de la següent manera: 
 
2.2.2.1. Sòl urbà: consolidat (SUC) i no consolidat  (SNC) 
 
L’article 26 de la Llei d’urbanisme defineix el concepte de sòl urbà, que és constituït 
pels terrenys que, havent estat sotmesos al procés d’integració en el teixit urbà, 
tenen tots els serveis urbanístics bàsics o bé són compresos en àrees consolidades 
per l’edificació d’almenys dues terceres parts de llur superfície edificable. 
 
Igualment, l’article 30 de la Llei d’urbanisme defineix el concepte de sòl urbà 
consolidat, constituït pels terrenys que tenen la condició de solar (definit en l’article 
29) i aquells terrenys als quals només manca, per assolir la condició de solar, 
assenyalar les alineacions o les rasants. 
 
Amb aquesta consideració es reconeixen dos nuclis de sòl urbà: Tavèrnoles (4,4752 
ha) i el Roquet (5,1254 ha). 
 
La superfície total de sòl urbà consolidat, quantificada en 9,6006 ha, representa un 
percentatge del 0,51% de la superfície total del municipi. 
 
De la mateixa manera, l’article 31 de la Llei d’urbanisme defineix el concepte de sòl 
urbà no consolidat, essent aquell que el planejament urbanístic general el sotmet a 
actuacions de transformació urbanística incorporant-lo en sectors subjectes a un pla 
de millora urbana o en polígons d’actuació urbanística. 
 
Amb aquesta consideració es reconeix un àmbit de sòl urbà: Fussimanya (20,9832 
ha). 
 
Aquesta superfície representa un percentatge de l’1,11% de la superfície total del 
municipi. 
 
2.2.2.2. Sòl no urbanitzable (SNU) 
 
El conjunt de territori que cal reservar per tal d’evitar la seva transformació, ja sigui 
per raons agràries, forestals, naturals, paisatgístiques, o altres, és el que aquest Pla 
d’ordenació classifica com a sòl no urbanitzable. 
 
La superfície total de sòl no urbanitzable, quantificada en 1.838,5813 ha, representa 
un percentatge del 97,47% de la superfície total del municipi. 
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2.2.2.3. Sòl urbanitzable: delimitat (SUD) i no del imitat (SND) 
 
L’article 33 de la Llei d’urbanisme defineix el concepte de sòl urbanitzable, que és 
constituït pels terrenys que el Pla d’ordenació consideri necessaris i adequats per 
garantir el creixement de la població i de l’activitat econòmica. 
 
Amb aquesta premissa, el Pla d’ordenació classifica com a sòl urbanitzable delimitat 
un àmbit destinat a creixement residencial situat entre la carretera BV-5213 i el nucli 
del Roquet, així com un àmbit destinat a la implantació d’equipaments privats 
educatius en la part oest del terme, i amb front a la mateixa carretera BV-5213. 
 
De la mateixa manera, es defineix un àmbit de sòl urbanitzable no delimitat en el 
costat oest del nucli del Roquet, per a creixement residencial. 
 
La superfície total de sòl urbanitzable, quantificada en 17,2024 ha, representa un 
percentatge del 0,91% de la superfície total del municipi. D’aquesta extensió, 
14,6844 ha són considerades com a sòl urbanitzable delimitat (SUD), i 2,5180 ha 
són considerades com a sòl urbanitzable no delimitat (SND). 
 
2.2.3. Béns a protegir 
 
El Pla d’ordenació incorpora en la seva documentació, i d’acord a l’article 59 de la 
Llei d’urbanisme, el Catàleg de Béns a Protegir. 
 
En aquest catàleg s’hi relacionen aquells edificis, conjunts arquitectònics o 
construccions, i elements naturals, que tenen un interès patrimonial ja sigui a nivell 
arquitectònic, arqueològic o natural, i s’estableixen uns nivells de protecció en funció 
de si són Béns Culturals d’Interès Natural, Béns Culturals d’Interès Local, elements 
inclosos en l’apartat del Patrimoni Arqueològic, o Béns de Protecció Urbanística. 
 
2.2.4. El model de gestió 
 
La poca entitat del sòl urbà i urbanitzable permet establir l’execució a través de les 
Normes, la Memòria social i l’agenda i avaluació econòmica i financera. 
 
Els sectors delimitats en sòl urbanitzable són de gestió privada, mentre que les 
infraestructures són de gestió pública. 
 
La previsió temporal d’execució dels diferents àmbits urbanitzables és durant el 
primer sexenni, en la que es preveu el desenvolupament del sector urbanitzable 
delimitat residencial situat al sud del nucli del Roquet, així com del sector 
urbanitzable delimitat destinat a equipaments privats educatius. 
 
En una següent etapa es preveu el desenvolupament del sector urbanitzable no 
delimitat residencial situat a l’oest del nucli del Roquet. 
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2.3. SISTEMA VIARI I MOBILITAT 
 
El Pla d’ordenació defineix la xarxa viària de comunicacions seguint les directrius 
marcades per la legislació vigent en matèria de mobilitat. En base a aquests criteris, 
s’ha elaborat el corresponent Estudi d’avaluació de la mobilitat generada, el qual 
forma part del document número 9 del Pla d’ordenació. 
 
2.3.1. Sistema viari de comunicacions (X) 
 
Com s’ha exposat en el punt 1.4., el Pla d’ordenació distingeix la Xarxa Viària 
Territorial, la Xarxa Viària Urbana, i la Xarxa de Camins. Es defineix: 
 
2.3.1.1. Xarxa Viària Territorial (X1) 
 
Aquesta xarxa és la composada per les vies recollides en els catàlegs oficials de 
carreteres, permetent, d’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. 
 
S’inclou en aquesta xarxa els espais de protecció i servitud del sistema de 
comunicacions, que 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.  
 
2.3.1.2. Vies de llarg recorregut (X2) 
 
Composada per la xarxa de senders, carrerades i recorreguts d’interès paisatgístic, 
importants per la seva funció connectora de valors naturals i faunístics del territori. 
Esdevenen la xarxa de recorreguts d’interès amb finalitats turístiques i de lleure, 
completant juntament amb la xarxa de camins rurals l’accés a diferents indrets per 
assegurar la conservació i protecció del sòl no urbanitzable. 
 
És de destacar: 
- GR2: Sender de Gran Recorregut La Jonquera – Aiguafreda, el qual transcorre en 
part pel municipi, en la seva part est, travessant els Munts i resseguint la part alta de 
les cingleres de Vilanova. 
- MV: Ruta del Meridià Verd des del Pla del Compòsit fins al bosc de Sant Feliuet, 
travessant no sud a nord la part central del terme municipal. 
- PRC40: Sender de Petit Recorregut Vic - Sant Pere de Casserres, el qual 
transcorre en part pel terme de Tavèrnoles per la part sud, d’oest a est, fins a 
enllaçar amb el sender GR2. 
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2.3.1.3. Xarxa urbana (X3) 
 
Aquesta es composa per la trama urbana de carrers i resta d’espais públics 
(aparcaments) dels nuclis de Tavèrnoles, el Roquet, així com de la zona de 
Fussimanya; és a dir, inclou el conjunt del sistema viari ubicat dins el sòl urbà. 
 
2.3.1.4. Xarxa rural de camins (X4) 
 
Integren aquesta xarxa la resta de vies que tenen la finalitat de vertebrar, dotar 
d’accés rodat i dinamitzar la totalitat d’explotacions i usos situats en el sòl no 
urbanitzable. Pot donar-se el cas de que alguns d’aquests camins estiguin 
pavimentats. 
 
2.3.1.5. Reserva viària  (RX) 
 
Es qualifica com a Reserva viària la franja de terreny delimitada en l’informe de la 
Subdirecció General de Planificació i Projectes Viaris, de la Direcció General 
d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre, de data 18 d’octubre de 2013, i que ha de 
garantir la viabilitat de la futura Ronda Est d’Osona al seu pas pel municipi de 
Tavèrnoles. 
 
2.3.1.6 Protecció de sistemes (S) 
 
El Pla d’ordenació qualifica com a sistema de protecció de sistemes una franja de 
protecció a banda i banda de la xarxa viària territorial, que constitueix una reserva 
destinada a facilitar possibles eixamplaments i/o condicionaments de les vies, així 
com disposar d’un pas de corredor de serveis per a la implantació de nous serveis 
urbanístics que es requereixin o la millora dels existents, el qual se situarà 
preferentment fora de la zona de servitud de la carretera. 
 
2.3.2. Estudi de la mobilitat 
 
Del document que forma part del present Pla d’ordenació, que porta per títol “Estudi 
d’avaluació de la mobilitat generada”, se n’extreuen un seguit de conclusions 
respecte a la mobilitat del municipi: 
 
.La mobilitat de Tavèrnoles es caracteritza per escassos desplaçaments interns, 
dependència de nuclis importants de fora del municipi (Vic, Roda de Ter, 
Folgueroles, les Masies de Roda), amb temps elevats de recorregut i l’ús 
predominant del vehicle privat enfront d’altres modes de transport. 
 
.El transport públic col·lectiu es limita a un servei a la demanda, de Tavèrnoles a Vic, 
per part de l’empresa Sagalés, només dos dies a la setmana i únicament amb un 
viatge d’anada i un de tornada. 
 
.La pròpia morfologia del municipi (i sobretot en la seva part oriental) presenta 
pendents elevats en bona part del territori, el que en dificulta itineraris a peu i en 
bicicleta. 
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.El Pla d’ordenació potencia la connectivitat entre els dos nuclis, actualment separats 
per la carretera BV-5213, i inclou la proposta de millora de la cruïlla d’aquesta 
carretera, realitzada per la Diputació de Barcelona, per donar accés als àmbits de 
Tavèrnoles i el Roquet.  
 
Val a dir que, en data 16 de desembre de 2013, la Direcció General de Transports i 
Mobilitat, del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, 
emet informe favorable respecte l’Estudi d’avaluació de la mobilitat generada que 
forma part de la documentació del POUM. 
 
2.3.3. Actuacions en el sistema viari 
 
No es contemplen actuacions que afectin directament la xarxa viària. 
 
2.3.4. Projectes d’urbanització 
 
De la jerarquització de vies, se’n deriva la necessitat d’adaptar-ne la urbanització 
segons l’ús i la funció que compleixen: recuperar espais de lleure per a vianants, 
potenciar l’ús de la bicicleta, reordenar les dotacions de mobiliari urbà, així com 
l’establiment d’àrees específiques per a l’aparcament de vehicles. 
 
En general, es pot considerar que l’estat de conservació de bona part del paviment 
actual és força bo. Recentment s’ha procedit a asfaltar el nucli del Roquet.  
 
Per tant, els criteris que el Pla d’ordenació proposa en aquest sentit són: 
 
.La pavimentació de totes aquelles parts dels nuclis urbans que no en disposin . 
.Adequació de la pavimentació amb materials adequats a les característiques i 
intensitats del trànsit i la urbanització. 
.Proposar trets diferenciadors d’ús preferentment per a vianants per contribuir a 
l’obtenció d’un entorn urbà de qualitat. 
.En l’interior dels nuclis s’intentarà establir un criteri de material i acabats que permeti 
una màxima continuïtat per als itineraris de vianants. 
.En les noves urbanitzacions previstes en el sòl urbanitzable es tindrà especial cura 
en utilitzar materials respectuosos amb el medi, així com tractaments de paviments 
adaptats a les intensitats i tipus de trànsit. 
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2.4. NOVES INFRAESTRUCTURES DE SERVEIS TÈCNICS I AMBIENTALS 
 
2.4.1. Abastament d’aigua 
 
El subministrament d’aigua per als nuclis de Tavèrnoles i el Roquet es realitza a 
través de la seva connexió amb la xarxa Osona Sud, i gestionat a través de la 
companyia CASSA. 
 
Les edificacions implantades en l’àmbit de Fussimanya s’abasten a partir de pous 
situats prop del pantà de Sau, a través d’una companyia privada. 
 
El subministrament d’aigua per a la resta d’edificacions disperses en el territori, que 
inclou masies, activitats i cases ubicades en sòl no urbanitzable, es realitza a través 
d’una extensa xarxa de canonades, pous, dipòsits i bombeigs de servei municipal, 
de manera que es garanteix l’abastament en tot l’àmbit del terme. 
 
Respecte a la xarxa Osona Sud, partint des de l'estació de tractament d'aigües 
potables (ETAP) de Manlleu, aquesta dóna servei a 16 municipis i 45.000 habitants.  
La instal·lació 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. 
 
La instal·lació actualment consta dels elements tècnics següents: 
1. Una captació al riu Ter amb un bombament d'aigua bruta amb tamisat de gruixuts i 
cambra de dessorrat i 1 + 1 bombes per un cabal de 90 l/s, que amb l'ampliació 
passaran a 270 l/s. 
2. Un tamisat continu de fins de pas 4 mm. 
3. Una cambra de mescla, 1 cambra de floculació i una campana de pressió del 
decantador. Amb l'ampliació aquest equipament es desdobla. 
4. Un decantador tipus Pulsator. Amb l'ampliació es duplica i s'amplia el seu 
rendiment amb l'aplicació de lamel·les. 
5. Tres filtres de carbó actiu que amb l'ampliació passaran a ser set. 
6. Un tanc d'aigua tractada i bombes d'impulsió (1 + 1) al sistema d'Osona Sud, amb 
un calderí antiariet. 
7. El sistema d'emmagatzematge i dosificació de reactius. 
 
El cabal assignat per al municipi de Tavèrnoles, d'aplicació amb la planta ampliada, 
és de 164 m3/dia. 
 
2.4.1.1. Anàlisi del consum actual en el sòl urbà d e Tavèrnoles 
 
Segons el Pla Director del Servei d’Abastament d’Aigua Potable, es disposa de les 
següents dades: 
 
Al 2008, Tavèrnoles comptava amb 75 abonats: 68 domèstics, 2 d’activitats 
econòmiques (restaurants) i 5 d’activitats ramaderes. 
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El consum anual al municipi és de 12.303 m3 i la dotació en alta és de 22.257 
m3/any, (mitjana anys 2007 i 2008 xarxa Osona Sud). 
 
La població al municipi és de 318 habitants; d’aquests, 56 es concentren a la 
urbanització de Fussimanya, la resta es reparteix pels nuclis de Tavèrnoles, el 
Roquet i dispersos. 
 
La població permanent és de 200 habitants i l’estacional és de 62, el que fa un total 
de 262 habitants. Aleshores la població equivalent és de 215 habitants i en 
conseqüència la dotació en alta per a la població equivalent és de 283 l/hab·dia si 
tenim en compte tant els consums domèstics com els industrials i les activitats 
ramaderes. Si únicament considerem els consums domèstics, aquesta dotació en 
alta disminueix a 178 l/hab·dia. 
 
El consum mitjà registrat al 2008 és de 34 m3/dia . 
 
2.4.1.2. Estimació dels nous consums 
 
El Pla Director del Servei d’Abastament d’Aigua Potable del municipi de Tavèrnoles, 
redactat en data juny de 2009, coincidint amb els primers treballs de redacció del 
POUM, preveia els següents creixements per a l’any 2025: 
.increment del nombre d’habitatges en 34 unitats, repartits entre el nucli del Roquet 
(27 unitats) i la consolidació del nucli de Tavèrnoles (7 unitats). 
.poc increment d’activitats econòmiques (de les 2 actuals, a 3) 
.nul increment de les activitats ramaderes. 
 
Es preveu un consum mitjà al 2025 de 58 m3/dia . 
 
Tot i que aquesta previsió de la demanda no coincideix exactament amb les 
previsions del POUM, pot considerar-se que els càlculs estimats inclosos en el Pla 
Director pel consum dels propers anys no presentarà una diferència substancial 
respecte a les previstes pel Pla d’ordenació. 
 
Donat que el cabal assignat per al municipi de Tavèrnoles en la Xarxa Osona Sud, 
és de 164 m3/dia, es pot afirmar que aquesta infraestructura és suficient per cobrir la 
demanda futura de la població pels propers anys. 
 
Pel que fa a l’abastament de la zona de Fussimanya, el qual s’efectua a partir de 
pous situats prop del pantà de Sau, i donat que el Pla d’ordenació no en permet el 
seu creixement urbanístic, es pot considerar que es mantindran els valors de 
consum actuals. 
 
Respecte a la proposta de classificació com a sòl urbanitzable per a usos 
d’equipaments privats educatius d’un àmbit situat a l’oest del terme, molt pròxim a la 
carretera C-153 de Vic a Roda de Ter, i donada la proximitat respecte a la canonada 
existent de la Xarxa Osona Sud i les característiques d’aquest sector urbanitzable, el 
seu abastament d’aigua es realitzarà de manera directa a aquesta infraestructura; 
conseqüentment, el desenvolupament d’aquest pla parcial contemplarà les 
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actuacions necessàries per a dur a terme aquesta connexió, que aniran a càrrec dels 
propietaris que els desenvolupin. 
 
En conseqüència, el subministrament d’aigua a aquest àmbit urbanitzable ubicat en 
els Plans de Can Riera no afectarà en cap cas la dotació de que disposa el municipi 
de Tavèrnoles per a la resta de ciutadania. 
 
2.4.1.3. Consideracions per als nous serveis d’aigu a 
 
El planejament derivat corresponent serà el que concretarà el disseny i 
dimensionament de les instal·lacions necessàries per tal de garantir el servei a les 
futures edificacions, i caldrà optar, preferentment, per un sistema en xarxa mallada. 
 
De la mateixa manera, es proposen un seguit de mesures encaminades al foment de 
l’estalvi de l’aigua, la seva reutilització i un ús més racional, com són: 
.Afavorir la instal·lació d’equipaments estalviadors de baix consum en els habitatges. 
.Aprofitar l’aigua de la pluja en la mesura que sigui possible. 
 
2.4.2. Sanejament 
 
2.4.2.1. Transport 
 
Tant el nucli de Tavèrnoles com el del Roquet disposen d’una xarxa de clavegueram 
de tipus unitària, de manera que les aigües pluvials i les residuals són conduïdes a 
través d’una única conducció. Seria convenient anar transformant aquesta xarxa en 
separativa, per tal de facilitar la reutilització de l’aigua pluvial i optimitzar el 
tractament de les aigües residuals. 
 
Tots els àmbits de nova urbanització contemplaran un sistema separatiu per a 
l’evacuació de les aigües. En qualsevol cas, serà el planejament derivat amb els 
projectes d’urbanització corresponents el que concretarà el disseny i 
dimensionament de les instal·lacions que siguin necessàries. 
 
S’inclou dins els àmbits de nova urbanització, la zona de Fussimanya, en la qual es 
disposarà de la corresponent xarxa separativa i conducció de les aigües residuals 
cap a estació depuradora, previ abocament a la llera pública. 
 
Igualment, no serà admissible la connexió a la xarxa de residuals de qualsevol nou 
sector de baixants o qualsevol altre element de conducció d’aigües pluvials, aigües 
industrials no contaminades, aigües de reg o aigües procedents del rebaix del nivell 
freàtic. 
 
Els nous sectors amb xarxa separativa que no es puguin dotar de continuïtat amb la 
xarxa existent pel fet que aquesta sigui unitària, preveuran la construcció de 
sistemes anti-DSU (antidescàrrega del sistema unitari amb la funció d’evitar un 
abocament al medi) previs a la connexió al clavegueram unitari (com podria ser un 
dipòsit de retenció de pluvials que es podria aprofitar pel reg de zones verdes). 
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De la mateixa manera, en els nous sectors cal preveure la construcció de paviments 
permeables (en voreres, zones d’aparcament, etc.) amb la finalitat de minimitzar el 
volum d’aigües pluvials. 
 
2.4.2.2. Tractament i actuacions 
 

Tavèrnoles i el Roquet 
 
En l’actualitat, les aigües pluvials i residuals del nucli de Tavèrnoles es condueixen 
fins a l’estació de bombeig situada al costat del camp de futbol; des d’aquest punt, 
les aigües són conduïdes cap a la xarxa de clavegueram del Roquet. Pel que fa a 
aquest nucli, les aigües pluvials i residuals són conduïdes directament cap a l’estació 
depuradora situada al nord, disposant també d’una estació de bombeig que recull les 
aigües dels punts més baixos a l’entorn del restaurant, i les bombeja cap a la 
conducció principal. 
 
L’aigua total tractada a la depuradora de Tavèrnoles aquests últims anys ha estat: 
- el 2008 :  5.933 m3 
- el 2009 :  5.790 m3 
- el 2010 :  7.047 m3 
- el 2011 :  6.925 m3 
- el 2012 :  6.931 m3 
 
La taula següent mostra les característiques de l’EDAR de Tavèrnoles: 
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Aquesta EDAR està dissenyada per a una població equivalent de 175 habitants. Cal 
tenir en compte que aquesta estació depuradora ha d’absorbir gran quantitat 
d’aigües pluvials, provocant que el seu rendiment es vegi perjudicat, i portant-lo 
pràcticament al límit. 
 
Per tant, es fa necessari impulsar actuacions de millora del sanejament actual, per 
tal de separar les aigües pluvials de les residuals. 
 
De la mateixa manera, els nous creixements del municipi hauran de participar, 
mitjançant convenis, en la més que possible ampliació de l’estació depuradora 
actual. 
 

Fussimanya 
 
Aquest àmbit ha patit la implantació de considerables edificacions residencials 
unifamiliars des dels anys 70. En aquest àmbit es va ubicar l’EDAR de Fussimanya, 
però actualment només s’hi connecta el restaurant de Fussimanya, i la fàbrica 
d’embotits i una part reduïda de parcel·les. La resta d’edificacions d’aquesta part del 
terme disposen majoritàriament de sistemes autònoms de recollida, per mitjà de 
fosses sèptiques. L’EDAR de Fussimanya té les següents característiques: 
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Aquesta EDAR està dissenyada, a l’igual que la ubicada al nord del Roquet, per a 
una població equivalent de 175 habitants. 
 
Donat que es preveu la utilització d’aquesta instal·lació per a tot l’àmbit de les 
edificacions de Fussimanya, caldrà tenir en compte les mesures adients per a 
garantir el seu correcte funcionament com a conseqüència de l’increment de cabal, 
associat a l’increment de connexions produït. D’acord a l’informe del Consell 
Comarcal d’Osona, de 9 de juliol de 2013, caldrà ampliar l’EDAR existent per poder 
tractar un cabal mínim de 70 m3 al dia. 
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 Altres edificacions 
 
Aquelles edificacions situades de forma dispersa en el territori, que no disposen de 
xarxa col·lectiva, hauran de tractar les seves aigües residuals mitjançant tractaments 
autònoms adaptats a les característiques dels seus efluents i disposats dins la seva 
parcel·la. Serà prioritari l’ús de les instal·lacions que contemplin dues etapes de 
tractament: decantació i filtre biològic. 
 
Quan se sol·liciti informe a l’Agència Catalana de l’Aigua en relació al planejament 
en sòl urbanitzable o en sòl no urbanitzable (Plans especials), aquestes figures 
contemplaran i justificaran el següent: 
.Producció prevista d’aigües residuals, en quantitat (m3/dia, m3/any) i en qualitat. 
.Previsió d’evacuació d’aigües residuals, amb dimensionament i expressió de les 
xarxes pluvials, col·lectors, materials, diàmetres, direcció de les aigües, etc... 
.Previsió de depuració de les aigües residuals. 
.Adopció de xarxa separativa. 
.Adequació al PSARU-2005 i al Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el 
Reglament dels serveis públics de sanejament. 
 
 
2.4.3. Infraestructures energètiques 
 
2.4.3.1. Subministrament elèctric 
 
L’abast i el servei del subministrament actual es pot considerar satisfactori. No 
obstant, caldria incorporar mesures destinades a reduir l’impacte de l’estesa aèria 
mitjançant el soterrament total o parcial de les línies existents. 
 
Respecte a les edificacions, el seguit de mesures aplicables són: 
.Aprofitar l’orientació i insolació de l’edifici. 
.Incorporar les energies renovables en el disseny sempre que sigui possible. 
.Utilitzar materials aïllants, reciclables i no contaminants. 
.Considerar la possibilitat d’ús de captadors solars per a la producció d’aigua calenta 
sanitària. 
.Considerar la possibilitat d’ús de plafons fotovoltaics en alguna de les façanes, 
principalment en habitatges aïllats. 
 
L’adopció d’aquestes solucions comportarà una reducció de la despesa energètica i 
una millora de qualitat de vida dels usuaris dels habitatges. 
 
2.4.3.2. Enllumenat públic 
 
Es pot considerar que l’enllumenat públic de Tavèrnoles i el Roquet és satisfactori. 
Cal destacar que les lluminàries existents disposen del cablejat soterrat, fet que en 
millora considerablement l’aspecte visual i ambiental. 
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Pel que fa a Fussimanya, a excepció de zones puntuals, el seu enllumenat és força 
precari i insuficient, pel que cal fomentar una modificació general de la instal·lació 
per a assolir uns nivells òptims d’il·luminació.  
 
No obstant, es tindrà en compte, per tal de prevenir la contaminació lumínica, tot allò 
establert per la legislació sectorial vigent: Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació 
ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn i el Decret 
82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la 
Llei 6/2001. 
 
S’aplicaran aspectes d’eficiència energètica i d’ús racional de l’energia, sempre i 
quan això no generi unes despeses innecessàries. 
 
És convenient potenciar l’elecció adequada dels sistemes d’il·luminació, preveient la 
implantació d’energies renovables, l’ús eficient de les instal·lacions, i una gestió 
energètica adient per conèixer, controlar i millorar la relació entre les prestacions de 
l’enllumenat i el seu consum energètic. Igualment, pot ser interessant l’ús de noves 
tecnologies en instal·lacions municipals que milloren tant l’eficiència energètica 
d’aquestes com el servei que ofereixen a la població. 
 
 
2.4.4. Telecomunicacions 
 
El Pla identifica un espai situat als Munts, on es concentra un conjunt d’antenes de 
telecomunicacions. 
 
Es preveu, igualment, reservar l’espai identificat com a APIR 53, a l’est del nucli de 
Tavèrnoles, d’acord al Pla d’ordenació ambiental de les infraestructures de 
comunicació de la comarca d’Osona, elaborat per l’antic Departament de Medi 
Ambient i ratificat per la resta de departaments implicats, la Federació de Municipis 
de Catalunya, Localret i el conjunt d’operadors de telefonia. 
 
No es preveu cap altra reserva per a futures antenes de telecomunicacions dins el 
terme municipal. No obstant, si es requerís d’algun espai per a aquesta finalitat, es 
podran col·locar en aquells espais que el Pla d’ordenació ha qualificat com a sistema 
d’equipaments, sempre que siguin admesos per la normativa sectorial i altres 
normes de règim de béns quan aquests siguin de titularitat pública. També es podrà 
admetre la seva implantació en sòl no urbanitzable, d’acord amb la tramitació 
establerta a la Llei d’urbanisme. 
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2.5. ELS ESPAIS LLIURES  
 
El conjunt d’espais lliures del terme municipal de Tavèrnoles s’estructura en tres 
grups: les zones verdes específiques per al lleure i esbarjo quotidià de la ciutadania, 
els cursos d’aigua i la protecció de sistemes. 
 
2.5.1. Les zones verdes 
 
Amb aquesta nomenclatura queden inclosos uns espais que poden ser ubicats en 
sòl urbà, sòl urbanitzable i sòl no urbanitzable. 
 
Els espais qualificats com a zones verdes ubicades en el sòl urbà dels nuclis de 
Tavèrnoles i el Roquet són els que el planejament vigent té destinats a aquesta 
finalitat. En el cas de Fussimanya, es proposen uns espais destinats a zones verdes 
dins el Polígon d’actuació que  es delimita. 
 
Cal fer esment, però, que la major part de les zones verdes urbanes són peces 
residuals, de formes irregulars, i amb manca de manteniment, i amb un ús 
assimilable al de jardí urbà, però poc vinculat a espais lliures públics de relació, 
lleure i esbarjo. Únicament un espai de zona verda pot ser considerat com a parc de 
lleure i esbarjo, però de dimensions reduïdes i poc mobiliari urbà, i es correspon a la 
zona de forma triangular situada just a l’entrada del nucli del Roquet.  
 
Amb caràcter general, a banda de potenciar aquestes peces existents, els nous 
espais que es qualifiquin com a zones verdes a partir del desenvolupament de 
planejament derivat tindran una dimensió suficient per esdevenir una aportació 
positiva, sostenibles ambiental, social i econòmicament i encaminades a la millora 
qualitativa de l’espai públic, tot considerant el paisatge com a element integrador del 
medi urbà i del medi rural. 
 
És interessant també, que es procuri que les zones verdes estiguin el màxim de 
relacionades amb els equipaments, reforçant la funció pública d’ambdós. 
 
En la gestió de tota zona verda cal prioritzar una sèrie de criteris encaminats a 
assolir un respecte i bon ús dels recursos naturals, com poden ser el consum 
racional de l’aigua per al reg, la utilització de plantes autòctones. 
 
2.5.2. Els cursos d’aigua 
 
Formen part del sistema hidràulic una part del pantà de Sau, totes les rieres, 
torrents, fonts, així com la capa freàtica que es troba en el subsòl del municipi, que 
es regulen en la pròpia Llei d’aigües i delimitats en els plànols d’ordenació d’aquest 
Pla d’ordenació. 
 
Els curs d’aigua més destacable és el riu Ter, en la part nord central del terme 
municipal, limitant amb la cua del pantà de Sau. Altres cursos importants són el 
Rigat, situat a l’oest del terme, i la riera de Tavèrnoles, al costat oest dels nuclis 
urbans. 
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S’han de garantir les escorrenties naturals evitant la presència de qualsevol element 
artificial que pugui dificultar el pas de les aigües i els sistemes naturals de les rieres, 
tot mantenint les condicions naturals dels cursos per tal de garantir la seva 
funcionalitat com a elements de connexió biològica que són. De la mateixa manera, 
cal potenciar la recuperació dels ecosistemes de ribera. 
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2.6. HABITATGE DOTACIONAL PÚBLIC 
 
El Pla d’ordenació no preveu cap reserva específica per a habitatge dotacional públic 
destinada a satisfer les demandes temporals de col·lectius de persones amb 
necessitats d’assistència o emancipació. El document número 3 que porta per títol 
“Memòria social” és el que en justifica que no és necessària aquesta reserva, ateses 
les característiques del municipi. 
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2.7. XARXA D’EQUIPAMENTS 
 
El sistema d’equipaments comprèn els centres públics, els edificis de caràcter 
religiós, cultural, docent, esportiu, sanitari, assistencial, de transport, de serveis 
tècnics i tots aquells equipaments amb un interès públic o social. 
 
En l’actualitat, únicament el nucli de Tavèrnoles disposa d’equipaments públics, però 
en un nombre molt reduït, i limitant-se a l’edifici per a l’Ajuntament, la sala polivalent 
de l’Ajuntament, el centre cívic, el camp de futbol, l’església de Sant Esteve i el 
cementiri.  
 
El desenvolupament dels sectors classificats com a sòl urbanitzable suposaran 
poder ampliar els espais d’equipaments públics, de manera que se’ls assignarà l’ús 
més adequat en el moment que correspongui. La ubicació d’aquests sectors 
permetrà disposar de sòl per a aquests sistemes a l’entorn del nucli del Roquet, zona 
actualment deficitària, i a l’oest del terme, enfront a la carretera BV-5213, així com a 
la zona situada al sud del Joglar. 
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2.8. PATRIMONI PÚBLIC DE SÒL I D’HABITATGE 
 
La Llei d’urbanisme, en els articles 160, 161, 162, 163 i 164 regula els patrimonis 
públics de sòl i habitatge. D’acord a aquests articles, l’ajuntament haurà de constituir 
el patrimoni municipal de sòl i d’habitatge, donat que el Pla d’ordenació delimita uns 
sectors que generaran cessions de sòl de titularitat pública amb aprofitament. 
 
A part dels sòls de cessió concretats per a cada sector, i d’acord a l’article 163.2 de 
la Llei d’urbanisme, el sòl corresponent al percentatge d’aprofitament urbanístic de 
cessió obligatòria i gratuïta que determina el Pla d’ordenació en sòl urbanitzable 
s’incorporarà al patrimoni municipal de sòl i d’habitatge i, en el cas de terrenys d’ús 
residencial, s’adequaran a les finalitats que li corresponen d’acord amb la legislació 
urbanística: 

- Preveure, posar en marxa i desplegar, tècnicament i econòmicament, 
l’expansió de les poblacions i la millora de la qualitat de vida. 
- Fer efectiu el dret de la ciutadania a accedir a un habitatge digne i adequat. 
- Intervenir en el mercat immobiliari per a abaratir el preu del sòl urbanitzat i 
facilitar l’adquisició de sistemes urbanístics. 
- Formar reserves per protegir i tutelar el sòl no urbanitzable. 

 
El Pla preveu uns mínims de reserva per a la construcció d’habitatges de protecció 
pública. En aquest sentit, i d’acord a l’article 57.3.b) de la Llei d’urbanisme, el 
municipi de Tavèrnoles té menys de 5000 habitants, no és capital de comarca i, 
alhora, en els dos darrers anys, la dinàmica d’atorgament de llicències ha estat 
inferior a cinc habitatges per cada mil habitants i any, a la vegada que el Pla no 
permet més de dos-cents habitatges de nova implantació per al conjunt dels àmbits 
d’actuació urbanística en sòl urbà no consolidat i en sòl urbanitzable. Per aquestes 
raons, no  resulta preceptiva la reserva per a la construcció d’habitatges de protecció 
pública fixada en el sòl corresponent al 30% del sostre que es qualifiqui per a l’ús 
residencial de nova implantació. 
 
El document número 3 d’aquest Pla d’ordenació, que porta per títol “Memòria social”, 
és el que concreta les polítiques socials, els objectius i les actuacions, i justifica els 
càlculs i paràmetres que s’han esmentat en el paràgraf anterior. 
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2.9. DESCRIPCIÓ DE L’ORDENACIÓ 
 
Atenent a tot el que s’ha anat exposant, les determinacions d’aquest Pla d’ordenació 
es concreten en una ordenació del règim urbanístic del sòl, a través de la 
classificació, qualificacions, proteccions i condicions d’ordenació, orientada a obtenir 
un únic àmbit urbà, a partir dels dos nuclis actuals, i preveient un escenari a l’any 
2025 a l’entorn de 47 habitatges nous (29 d’ells conseqüència del desenvolupament 
d’un Pla parcial urbanístic, i una estimació de 18 habitatges previstos en sòl urbà no 
delimitat, i a l’espera de concretar-se’n el seu nombre definitiu en el corresponent pla 
parcial de delimitació), amb una població estimada total a l’entorn de 405 habitants. 
Val a dir que el desenvolupament del Pla comportarà la creació de sòl residencial 
per a 39 noves parcel·les en l’àmbit de sòl urbà no consolidat de Fussimanya. 
 
Aquest escenari es concreta a partir de la proposta de nous creixements residencials 
al sud i a l’oest de l’actual nucli del Roquet, i consolidació de l’àmbit bàsicament 
residencial de Fussimanya. 
 
Igualment, es proposa una alternativa per al desenvolupament d’un àmbit previst 
com a sòl urbanitzable industrial pel planejament vigent, tot plantejant un sòl destinat 
a equipaments privats educatius a l’entrada del terme municipal a partir de la 
carretera C-153 de Vic a Roda de Ter, i pensat especialment per a la ubicació d’una 
escola. 
 
D’altra banda, es protegeix de manera explícita els valors principals dels que 
gaudeix el terme de Tavèrnoles, com són el paisatge i el patrimoni històric, i tot 
aquell conjunt d’edificacions disperses en el territori que mereixen el seu 
reconeixement. 
 
De manera simultània, el Pla d’ordenació preveu estimular les activitats agrícola, 
artesanal, turisme i educació en el lleure, en el sòl no urbanitzable, regulant el 
patrimoni edificat, el tractament de la part agrícola i els entorns dels cursos d’aigua, i 
protegint els boscos, camins i pastures. 
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2.10. SÒL URBÀ 
 
L’estudi dels nuclis de població actuals de Tavèrnoles i el Roquet, la seva extensió, i 
el seu grau de consolidació porten a la conclusió de que hi ha poc espai de maniobra 
per a proposar intervencions encaminades a la millora qualitativa dels conjunts. 
 
Per aquesta raó, en aquests nuclis, no es dóna lloc a possibles àmbits de 
desenvolupament dins el sòl urbà. El Pla d’ordenació, doncs, manté l’ordenació 
vigent a dia d’avui per a Tavèrnoles i el Roquet, regularitzant-la normativament a uns 
paràmetres més adients per la seva morfologia i característiques. 
 
En el cas de Fussimanya, el present Pla pretén reconèixer les edificacions que s’han 
implantat, majoritàriament al llarg dels anys 70, atès l’elevat grau de consolidació 
assolit des de llavors, i admetent edificacions residencials puntuals per tal de 
completar, de manera coherent i ordenada, els espais que a dia d’avui estan sense 
edificar entre les construccions existents.  En aquest sentit, i tot i que la Comissió 
d’urbanisme manifestava que calia classificar aquest àmbit com a Sòl no 
urbanitzable, i després de diverses trobades amb tècnics de la pròpia Comissió i de 
l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental, s’intenta trobar una solució 
raonada per tal que al gran nombre de veïns integrants d’aquest àmbit se’ls 
reconeguin els seus drets edificatoris exercits, tot classificant la zona en qüestió dins 
un polígon d’actuació en sòl urbà no consolidat, amb la finalitat de disposar dels 
serveis urbanístics adequats i finalitzar el procés urbanitzador, en molts llocs precari i 
inclús inexistent. 
 
2.10.1. El nucli històric 
 
El nucli de Tavèrnoles concentra el seu nucli històric al sud del nucli urbà, amb front 
al carrer de l’Església i al carrer del Call, i on l’església de Sant Esteve és l’element 
arquitectònic més destacat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Església de Sant Esteve         El Joglar 
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Carrer del Call           Carrer de l’església 
 
Es fomenta la conservació de les estructures edificatòries, regulant els fronts 
edificats i els gàlibs per a possibles ampliacions, tant en planta com en alçada, i es 
defineixen els espais privats annexes a aquestes edificacions. Amb aquests criteris 
es qualifica amb la clau 1 tot el nucli històric de Tavèrnoles 
 
2.10.2. Els creixements 
 
La tipologia edificatòria predominant en les àrees de creixement urbà que s’han 
desenvolupat a continuació del nucli històric de Tavèrnoles, així com les que s’han 
implantat en el sector del Roquet, és la de cases aïllades unifamiliars destinades a 
habitatge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Edificacions aïllades nucli de Tavèrnoles          Edificacions aïllades nucli del Roquet 
 
Donat que apareixen diferents paràmetres reguladors segons el planejament vigent, 
en funció de la seva ubicació a Tavèrnoles o al Roquet, s’estableixen dues subclaus, 
les quals pretenen mantenir, en la mesura possible, tot allò permès en la normativa 
actual. 
 
Una tercera subclau és la que proposa regular les edificacions actuals conegudes 
com Can Món i Casanova, degut als seus trets diferencials respecte a la resta 
d’edificacions. 
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Casanova 
 
2.10.3. Els serveis 
 
El Pla d’ordenació reconeix com a zona de serveis aquelles àrees urbanes 
destinades a uns usos diferents de les industrials o residencials. 
 
En concret, es qualifica amb la clau 8, el restaurant de Can Colomer en el nucli de 
Tavènoles i  l’Hostal del Roquet, en el nucli del Roquet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Restaurant Can Colomer           Hostal del Roquet 
 
2.10.4. Actuacions urbanes 
 
Com ja s’ha citat anteriorment, el Pla d’ordenació preveu un Polígon d’actuació 
urbanística que té per finalitat completar el teixit urbà preexistent de la zona de 
Fussimanya, atès el grau de consolidació que presenta aquest àmbit, i per tal de 
finalitzar el procés urbanitzador iniciat a la dècada dels 70. 
 
En aquest àmbit es proposen dues subclaus per a les parcel·les de caire residencial: 
una primera per a reconèixer les actuals construccions i fixar-ne possibles 
ampliacions, i una altra per a noves edificacions que ajudin a delimitar i definir els 
àmbits. 



   PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE  TAVÈRNOLES – Text refós 
Memòria de l‘ordenació   53 

Es proposa, igualment, una clau industrial on s’ubica l’actual fàbrica d’embotits i 
edificacions annexes, i dues subclaus de serveis (una per a l’actual restaurant) i 
l’altra per a una futura implantació hotelera. 
 
2.10.4.1. Polígon d’actuació urbanística PAU 1 FUSS IMANYA 
 
Es tracta d’un àmbit configurat per les parcel·les residencials construïdes 
majoritàriament al llarg dels anys 70, a banda i banda de la carretera de 
Fussimanya, i els seus entorns actualment sense edificar. 
 
Té com a objectius el reconeixement de les actuals edificacions de caràcter 
residencial implantades majoritàriament al llarg dels anys 70; l’admissió de noves 
construccions en els espais buits entre edificacions existents, com a nova ubicació 
de parcel·les disperses en el territori, i d'acord al Conveni formalitzat entre 
l'Ajuntament de Tavèrnoles i els propietaris de l'àmbit; i la finalització del procés 
urbanitzador de tot l'àmbit, en molts llocs precari i inclús inexistent. 
 
La superfície total de l’àmbit és de 209.832 m2. 
 
Les cessions totals entre vials, espais lliures i serveis tècnics suposen un 24,53 % de 
la superfície total de l’àmbit. 
 
Es preveu un nombre màxim d’habitatges de 88 unitats, tenint en compte que 
actualment n’hi ha 49. 
 
Es preveu el seu desenvolupament en el primer sexenni. 
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2.11. SÒL NO URBANITZABLE 
 
El terme municipal de Tavèrnoles té una superfície total de 1.886,3675 ha. La major 
part del seu àmbit es troba inclòs dins el Pla especial de protecció i millora de l’Espai 
natural de les Guilleries-Savassona, i la resta la formen els terrenys agraris i els 
nuclis habitats. 
 
La classificació de sòl no urbanitzable que proposa el Pla d’ordenació es correspon 
amb aquells terrenys que queden englobats segons el que s’estableix en l’article 32 
de la Llei d’urbanisme. 
 
En l’ordenació del sòl no urbanitzable queden especificats els diferents tipus de sòl, 
a partir dels quals el Pla d’ordenació i l’Informe ambiental defineixen l’estat del medi 
natural, els seus valors i les línies d’actuació que en garanteixin la seva conservació, 
mitjançant l’establiment de les diferents mesures de protecció i condicions d’ús. 
 
En general, els factors que interactuen en el sòl no urbanitzable del municipi i que 
defineixen la seva estructura són: la xarxa viària territorial, els camins rurals, les 
masses de vegetació natural, els terrenys agrícoles, la xarxa hidrogràfica i l’espai 
edificat. 
 
Dins el medi rural es dóna importància als recorreguts d’interès paisatgístic, que 
permeten el gaudi de bona part del paisatge del terme, així com de l’espai de les 
Guilleries-Savassona i l’entorn del pantà de Sau. 
 
Es protegeix també el patrimoni natural, paisatgístic, cultural i arqueològic del terme, 
entre les que destaca els hàbitats d’interès comunitari, les masses forestals i el 
conjunt de cursos d’aigua com a connectors biològics, junt amb la vegetació de 
ribera que hi és associada. 
 
Es preveu un Pla especial urbanístic que engloba el Castell de Savassona i el seu 
entorn. Té per finalitat l’ordenació de l’espai, la regulació dels usos i les possibles 
intervencions de les diferents edificacions incloses en aquest àmbit. 
 
D’altra banda, es regulen les edificacions en el sòl no urbanitzable, així com 
l’aparició d’activitats poc compatibles amb el paisatge forestal i terrenys agrícoles, 
per tal d’evitar la seva dispersió per tot el territori, i garantint al màxim la seva 
integració en el paisatge. 
 
Per a realitzar aquesta regulació s’ha realitzat l’Inventari d’edificacions en sòl no 
urbanitzable, per tal de determinar l’ús i estat del conjunt d’edificacions i considerar o 
no la seva protecció. 
 
Les explotacions ramaderes queden regulades de manera que donin compliment a 
les distàncies de protecció respecte el nucli, així com a la normativa a la que estan 
sotmeses directament. 
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Val a dir, però, que la presència d’instal·lacions i serveis tècnics en sòl no 
urbanitzable és una servitud ineludible en aquest tipus de sòl. El Pla d’ordenació en 
possibilita la seva implantació, manteniment i ampliació, en cas que sigui necessari, 
dels serveis tècnics i ambientals, de manera compatible amb la preservació de 
l’agricultura, els serveis naturals i l’adequació paisatgística de les instal·lacions. 
 
2.11.1. Zones i àrees 
 
Per a la preservació i protecció del medi rural s’ha dut a terme l’ordenació i regulació 
del sòl no urbanitzable, mitjançant la categorització d’uns tipus de sòl en funció del 
seu ús o valors a protegir. Els àmbits, àrees i zones que aquest Pla d’ordenació 
preveu - els usos i legislació corresponent dels quals queden definits en les Normes 
-, són els següents: 

 
.Àmbits i àrees de protecció establertes en planejament de rang superior: 
- Sòl de protecció preventiva del Pla territorial parcial de les comarques centrals. 
- Sòl de protecció especial del Pla territorial parcial de les comarques centrals. 
- Àmbit del PEIN Savassona i de la Xarxa Natura 2000. 
- Àmbit del Pla especial de protecció i millora de l’espai natural Guilleries-

Savassona. 
 
.Zones: 
- Agrícola de valor (clau 21a) 
- Forestal de valor (clau 22a) 
- Àrees d’especial interès patrimoni ecològic–paisatgístic en entorn forestal (clau 

22b) 
- Agroforestal (clau 23a) 
- Àrees d’especial interès patrimoni ecològic–paisatgístic en entorn agroforestal 

(clau 23b) 
 
A grans trets, aquestes zones i àrees tenen els conceptes i regulació que tot seguit 
es descriu: 
 
2.11.1.1. Sòl de protecció preventiva del Pla terri torial parcial de les comarques 
centrals 
 
Comprèn l’espai així definit pel Pla territorial parcial de les comarques centrals. Es 
localitza a la part oest del terme, a excepció d’una franja contigua a la carretera C-
153 de Vic a Roda de Ter. 
 
A aquest sòl li són d’aplicació les Normes d’ordenació Territorial d’aquest Pla 
territorial, aprovat definitivament en data 16 de setembre de 2008 i publicat en el 
DOGC número 5241, de 22 d’octubre de 2008, i així es fixa en la Normativa 
urbanística del POUM. 
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2.11.1.2. Sòl de protecció especial del Pla territo rial parcial de les comarques 
centrals 
 
Comprèn l’espai així definit pel Pla territorial parcial de les comarques centrals. Es 
localitza a la part est del terme, i inclou una franja contigua a la carretera C-153 de 
Vic a Roda de Ter. 
 
A aquest sòl li són d’aplicació les Normes d’ordenació Territorial d’aquest Pla 
territorial, aprovat definitivament en data 16 de setembre de 2008 i publicat en el 
DOGC número 5241, de 22 d’octubre de 2008, i així es fixa en la Normativa 
urbanística del POUM. 
 
2.11.1.3. Àmbit del PEIN Savassona i Xarxa Natura 2 000 
 
Comprèn unes franges situades en els extrems est i sud-est del terme municipal. 
 
La normativa urbanística d’aquest POUM estableix que a aquest sòl li serà 
d’aplicació allò establert en la Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals; el 
Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s’aprova el Pla d’espais d’interès 
natural; l’Acord GOV/12/2006, de 5 de setembre, pel qual es designen zones 
d’especial protecció per a les aus (ZEPA) i s’aprova la proposta de llocs 
d’importància comunitària (LIC); i el Pla especial de delimitació dels espais naturals 
Serres de Milany-Santa Magdalena i Puigsacalm-Bellmunt, i Savassona, aprovat 
definitivament en data 30 de novembre de 2004. 
 
2.11.1.4. Àmbit del Pla especial de protecció i mil lora de l’espai natural 
Guilleries-Savassona 
 
Aquest àmbit coincideix pràcticament amb el sòl de protecció especial del Pla 
territorial de les comarques centrals de la part est del terme. 
 
La normativa urbanística d’aquest POUM estableix que a aquest sòl li serà 
d’aplicació allò establert en la Normativa del Pla especial de protecció i millora de 
l’espai natural Guilleries-Savassona, aprovat definitivament el 28 de gener de 2004, i 
publicat el 17 de març de 2004. 
 
2.11.1.5. Agrícola de valor (clau 21a) 
 
Comprès per 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. 
 
Es localitza a la part oest del terme, i configurat pels terrenys més planers a l’entrada 
del municipi des de la carretera C-153 de Vic a Roda de Ter. 
 
Té com a objectius principals el desenvolupament de les activitats agràries i aquells 
altres usos relacionats amb les mateixes, el manteniment d’espais oberts sense 
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coberta forestal, a fi de garantir la presència d’hàbitats per preservar la biodiversitat 
de l’espai, i el manteniment de zones que, en relació a la preservació i extinció 
d’incendis forestals, generen certa discontinuïtat de la massa forestal. 
 
Pel que fa a la regulació dels sues usos, no s’admeten les activitats forestals, essent 
admesos la resta d’usos i activitats agrícoles i agropecuàries regulats amb caràcter 
general en aquesta normativa, es regulen les noves edificacions ramaderes i 
agropecuàries en general, i s’admeten els moviments de terra d’afeixament amb 
finalitats agrícoles, així com l’eliminació de feixes sempre que se’n resolgui 
adequadament l’escorrentia de les aigües. 
 
2.11.1.6. Forestal de valor (clau 22a) 
 
És comprès per aquells sòls que constitueixen espais forestals d’interès o extensió, i 
que són mereixedors d’un tractament adequat. 
 
Es localitza a la part sud del terme, dins del Pla especial Guilleries-Savassona. 
 
Té com a objectius principals el desenvolupament de les activitats forestals i aquells 
altres usos relacionats amb les mateixes, el manteniment de masses arbòries, a fi de 
garantir la presència d’hàbitats per preservar la biodiversitat de l’espai i el 
manteniment i conservació de zones amb la finalitat de preservació i extinció 
d’incendis forestals. 
 
Respecte als usos, s’admeten els usos i activitats forestals i agropecuàries regulats 
amb caràcter general en aquesta normativa; només s’admetran noves edificacions 
vinculades a la utilització forestal dels terrenys d’acord amb legislació urbanística i 
sectorial vigent i les limitacions que imposen les Normes, i en cap cas s’hi admetrà 
l’ús d’habitatge. Són admeses petites construccions per a l’aixopluc dels animals que 
hi pasturin; es permeten les rompudes d’acord amb la legislació sectorial vigent. La 
repoblació forestal es portarà a terme amb espècies pròpies de la zona, prohibint la 
plantació intensiva d’espècies que puguin alterar l’equilibri ecològic i l’entitat de les 
vegetacions autòctones. 
Es prohibeixen les noves edificacions ramaderes i agropecuàries en general. 
 
2.11.1.7. Àrees d’especial interès del patrimoni ec ològic – paisatgístic en 
entorn forestal (Clau 22b) 
 
És comprès per les àrees, en entorn forestal, 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. 
 
Té com a objectius principals salvaguardar i, si fos el cas, reconstruir, aquest 
patrimoni natural i cultural, per l’alt interès i la seva vulnerabilitat. 
 
Es distingeixen els següents espais: 
Els Munts, al sud-est del terme. 
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La Solella de les Valls i el Torrent de Tavèrnoles, al sud del terme 
 
Les Normes urbanístiques en regulen els seus accessos, usos i activitats, els quals 
poden ser restringits ocasionalment segons l’època de l’any. 
 
2.11.1.8. Agroforestal (clau 23a) 
 
És comprès per aquells sòls forestals i sòls de conreu inclosos dins el Pla d’Espais 
d’Interès Natural de les Guilleries-Savassona, 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. 
 
Es localitza a la part nord-est del terme. 
 
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. 
 
2.11.1.9. Àrees d’especial interès del patrimoni ec ològic – paisatgístic en 
entorn agroforestal (Clau 23b) 
 
És comprès per les àrees, en entorn agroforestal, 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. 
 
Té com a objectius principals salvaguardar i, si fos el cas, reconstruir, aquest 
patrimoni natural i cultural, per l’alt interès i la seva vulnerabilitat. 
 
Es distingeixen els següents espais: 
Meandre de Fussimanya i Sant Feliuet de Savassona en la part central del terme. 
Pla de Santa Margarida i Cingleres de la Riba o Vilanova, en la part est del terme 
 
Les Normes urbanístiques en regulen els seus accessos, usos i activitats, els quals 
poden ser restringits ocasionalment segons l’època de l’any. 
 
2.11.2. Edificacions en sòl no urbanitzable 
 
El Pla d’ordenació pretén limitar les possibilitats d’edificació en sòl no urbanitzable, i, 
alhora, regular les edificacions existents; per això s’inclou l’inventari d’edificacions en 
el medi rural, que les classifica segons el seu ús (rural, xalet, granges, indústria, 
turisme,...). 
 
Aquest inventari s’estructura en tres grans grups tenint en compte les activitats que 
s’hi duen a terme i l’espai que les envolta: edificacions agropecuàries, habitatges i 
altres. 
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Respecte a les explotacions ramaderes, se’n regula la seva localització, per a evitar 
que s’ubiquin a unes distàncies massa properes als nuclis i alhora garantir que es 
doni compliment a la normativa sectorial que els són d’aplicació. La regulació de les 
granges existents i les de nova implantació garantirà la reducció del risc de 
contaminació per nitrats. 
 
Pel que fa a l’habitatge en sòl no urbanitzable, el Pla d’ordenació també el regula, 
tant per la protecció de les edificacions existents d’interès com per evitar l’aparició 
d’activitats poc compatibles amb el paisatge i la seva dispersió pel territori. També 
en determina que caldrà adoptar subministrament via energies renovables com a 
font energètica per als consums propis de l’habitatge, especialment en tots aquells 
àmbits que no disposin d’electrificació rural, evitant així l’estesa de noves xarxes 
sobre el territori. 
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2.12. SÒL URBANITZABLE 
 
Atenent als estudis urbanístics realitzats i a les determinacions del Pla d’ordenació, 
es classifiquen com a sòl urbanitzable els terrenys que es consideren necessaris i 
adequats per a garantir el creixement residencial previst i l’espai de serveis proposat. 
 
Tal i com s’ha anat justificant, la posició dels sectors residencials se situen al sud 
(com a sòl urbanitzable delimitat) i oest (com a sòl urbanitzable no delimitat) del nucli 
del Roquet, i el sector per a equipament privat educatiu se situa just en el límit oest 
del terme municipal, i amb front a la carretera BV-5213 (com a sòl urbanitzable 
delimitat). 
 
En compliment de l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya 
Central, de 18 de novembre de 2014, els sectors residencials PPU-1 El Roquet sud i 
SND-1 El Roquet nord han reduït els seus àmbits i el nombre màxim d’habitatges 
admesos, fixant-se els seus paràmetres en la forma en que seguidament s’exposa. 
 
Pel que fa al sector PPU-2 Plans de can Riera, i en compliment del mateix acord de 
la Comissió, s’ha reduït la superfície del seu àmbit, excloent els terrenys afectats per 
sistema hidrogràfic de la riera del Rigat. Així mateix, també s’ha exclòs de l’àmbit del 
Pla parcial, la part contigua amb el terme municipal de les Masies de Roda, per a 
donar compliment a l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya 
Central de 6 de març de 2015, en el qual s’aprova definitivament el POUM. Així, 
s’han fixat els paràmetres d’aquest sector tenint en compte les diverses trobades 
amb la propietat del sòl (Incasòl), i vist l’interès mostrat per a implantar una escola de 
caràcter supramunicipal en aquest àmbit del municipi, que en fa preveure un 
desenvolupament idoni a mitjà termini. A partir de l’estudi facilitat per part de la 
fundació que en promourà el seu desenvolupament, el programa funcional de 
l’escola infantil i escola de primària, secundària i batxillerat requereix dels següents 
mínims per tal de garantir un adequat ús i funcionament de tots els seus espais: 
 

 .Superfície escola infantil        1.150 m² 
 .Superfície escola primària, secundària i batxillerat (2)   9.000 m² 
 Total superfície construïda      10.150 m² 
 

 Espais oberts 
 .Camp d’esports i espais annexes    28.000 m² 
 .Aparcament          5.000 m² 
 .Zona enjardinada        15.000 m² 
 .Vialitat interna         6.000 m² 
 Total espais oberts       54.000 m² 
 

En base a aquestes necessitats, es concreten els paràmetres com es descriu en el 
següents apartats, i tenint en compte que part d’aquest aprofitament serà objecte de 
cessió a l’Ajuntament de Tavèrnoles en concepte d’aprofitament urbanístic. 
 
La tramitació del desenvolupament dels sectors en sòl urbanitzable, i d’acord als 
articles de la Llei d’urbanisme que els són d’aplicació, es farà a través d’un pla 
parcial urbanístic, en el cas de tractar-se de sòl urbanitzable delimitat, i a través d’un 
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pla parcial urbanístic de delimitació, en el cas de tractar-se de sòl urbanitzable no 
delimitat. 
 
2.12.1. Sòl urbanitzable delimitat 
 
Aquest Pla d’ordenació classifica com a sòl urbanitzable delimitat els següents 
àmbits: 
 
2.12.1.1. Sector PPU-1 EL ROQUET SUD 
 
Es tracta d’un sector discontinu, de dos àmbits, que té com a objectius: omplir el buit 
físic que existeix entre els nuclis de Tavèrnoles i el Roquet, separats per la carretera; 
millorar els accessos i comunicacions entre aquests dos nuclis; obtenir una peça de 
sòl en la part sud del nucli de Tavèrnoles, per tal de ser destinada primordialment a 
espais lliures i, si s’escau, a equipaments públics; protegir l’espai posterior de les 
edificacions qualificades amb la clau 6e, tot prohibint-ne la implantació d’edificacions; 
i generar uns adequats espais de transició envers el sòl no urbanitzable, 
principalment en el costat oest del sector. 
 
La superfície total de l’àmbit és de 40.174 m2. 
 
Les cessions totals entre vials, espais lliures i equipaments suposen un 45,00 % de 
la superfície total de l’àmbit. 
 
Es preveu un nombre màxim d’habitatges de 29 unitats, dels quals 5 es destinaran a 
habitatges de protecció pública. 
 
Es preveu el seu desenvolupament en el primer sexenni. 
 
2.12.1.2. Sector PPU-2 PLANS DE CAN RIERA -1- 
 
Té com a objectius: permetre el desenvolupament d’un sector en que la major part 
dels seus terrenys són propietat de l’Institut Català del Sòl, classificat per les Normes 
Subsidiàries com a Sòl Urbanitzable industrial, per a la creació d’equipaments  
privats educatius a  l’entrada del municipi, i ben comunicat amb els municipis veïns; i 
admetre els usos per a serveis privats tals com el docent. 
 
La superfície total de l’àmbit és de 106.670 m2. 
 
Les cessions totals entre vials, protecció de sistemes, espais lliures i equipaments 
suposen un 21,00 % de la superfície total de l’àmbit. 
 
Es preveu el seu desenvolupament durant el primer quadrienni a partir de l’aprovació 
definitiva del POUM. En cas contrari, els terrenys passaran automàticament a estar 
classificats com a sòl urbanitzable no delimitat. 
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2.12.2. Sòl urbanitzable no delimitat 
 
Aquest Pla d’ordenació classifica com a sòl urbanitzable no delimitat l’àmbit situat a 
l’oest del nucli del Roquet: 
 
2.12.2.1. Sector SND-1 EL ROQUET NORD 
 
Té com a objectius: disposar d’un espai de futur creixement residencial, ja previst en 
les actuals Normes Subsidiàries. 
 
La superfície total de l’àmbit és de 25.180 m2. 
 
Les cessions totals entre vials, espais lliures i equipaments, així com el sòl 
d’aprofitament privat màxim, es determinarà en el moment del desenvolupament del 
sector. Els paràmetres d’edificabilitat i densitat també seran concretats  en el 
corresponent pla parcial de delimitació. 
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2.13. JUSTIFICACIÓ DE L’OBJECTIU DE DESENVOLUPAMENT  SOSTENIBLE 
 
El present Pla d’ordenació ha tingut en compte els principis de sostenibilitat 
ambiental, d’eficàcia i d’equitat social, de manera que s’ha procurat una minimització 
de les noves ocupacions de sòl amb urbanització (però sempre partint de tot allò que 
preveu el planejament vigent), en regular el mercat de l’habitatge, en la potenciació 
de l’activitat econòmica en el sòl no urbanitzable, i en protegir els valors del territori. 
 
Tot i establir la regulació detallada del sòl del terme municipal, s’intenta que l’activitat 
urbanitzadora sigui la mínima necessària. S’estableixen mesures per a garantir el 
correcte tractament de l’espai rural, fent especial èmfasi en les masies sense 
admetre d’incrementar la seva ocupació amb nova edificació i apostant per la 
potenciació i diversificació de l’activitat econòmica dels seus habitants. 
 
En la distribució del sòl urbà i urbanitzable, de cara a la mobilitat, es procura una 
compactació dels dos nuclis, a partir d’un nus viari a la carretera que actualment els 
separa i millorant els accessos al del Roquet. S’ha considerat incompatible per la 
urbanització o edificació, el sòl amb riscos naturals o tecnològics, i s’ha tingut en 
compte el risc d’inundació. 
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2.14. JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE LES DETERMINAC IONS DEL PLA 
TERRITORIAL PARCIAL DE LES COMARQUES CENTRALS 
 
El plànol O.8 Espais oberts, estratègies d’assentaments i actuacions 
d’infraestructures resumeix una sèrie de paràmetres als quals cal donar compliment: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE  TAVÈRNOLES – Text refós 
Memòria de l‘ordenació   65 

Anàlisi del seu contingut: 
- Es distingeix, com a “nucli històric i les seves extensions ”, el nucli urbà de 
Tavèrnoles i del Roquet, així com els àmbits de sòl urbanitzable situats a continuació 
d’aquests. 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 . 
 
Seguidament s’explica i justifica la conformitat de les propostes del Pla amb les 
determinacions del Pla Territorial de les Comarques Centrals. 
 
2.14.1. Àrees 
 
2.14.1.1. Sistema d’espais oberts 
 
El Pla Territorial de les Comarques Centrals estableix, per al conjunt del sòl no 
urbanitzable de Tavèrnoles, dues categories dins el sistema d’espais oberts: 
- sòl de protecció especial 
- sòl de protecció preventiva 
(Dins el terme municipal, no hi ha cap espai de sòl de protecció preventiva). 
 
En el plànol O.2.1. Ordenació del sòl no urbanitzable del POUM s’identifiquen tots 
aquells àmbits i àrees de protecció establertes en planejament de rang superior, 
entre els quals s’hi inclou el Sòl de protecció preventiva del Pla Territorial Parcial de 
les Comarques Centrals i el Sòl de protecció especial del Pla Territorial Parcial de les 
Comarques Centrals. L’article 220 de les Normes urbanístiques del POUM determina 
el compliment de les normatives de planejament superior en els àmbits identificats 
en l’esmentat plànol O.2.1. 
 
Pel que fa al Sòl de protecció preventiva, que es correspon a la part oest del 
municipi, el POUM el qualifica majoritàriament com a zona 21a Agrícola de valor. 
 
El Sòl de protecció especial, en la part est, és qualificat alhora pel POUM, amb les 
zones: 
- 21a Agrícola de valor 
- 22a Forestal de valor 
- 22b Àrea d’especial interès del patrimoni ecològic-paisatgístic en entorn forestal. 
- 23a Agroforestal 
- 23b Àrees d’especial interès del patrimoni ecològic-paisatgístic en entorn 
agroforestal. 
 
Així mateix, aquesta part est del territori també forma part de l’àmbit del Pla especial 
de protecció i millora de l’espai natural Guilleries-Savassona, i en menor superfície, 
del PEIN Savassona – Xarxa Natura 2000, essent obligat el compliment de la 
normativa urbanística d’aquests instruments per al sòl afectat. 
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2.14.1.2. Sistema d’assentaments. Tipologies  de te ixits i estratègies de 
desenvolupament. 
 
2.14.1.2.1. Nuclis històrics i les seves extensions 
 
S’identifica, en el Pla Territorial parcial de les Comarques Centrals, com a nucli 
històric i les seves extensions, el nucli urbà de Tavèrnoles i del Roquet, així com els 
àmbits de sòl urbanitzable vigents situats a continuació d’aquests, de grans 
dimensions en comparació amb el nucli consolidat, i que, a dia d’avui, no s’han 
desenvolupat. 
 
Per a aquest nucli històric, el Pla territorial en fixa una estratègia de 
desenvolupament de “creixement moderat”. 
 
La superfície urbana existent és de l’ordre de 9,05 ha, i aquesta serà la superfície 
emprada per al càlcul de la superfície d’extensió urbana admissible, segons la 
fórmula següent: 

E = 30 * A * f / 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 
   f = (18 + A – 0,005 * A2 ) / (A + 5) 
   A : superfície de càlcul en Ha 
 
La justificació del seu compliment és la següent: 
 
Les dades de càlcul de són les següents: 

 A: 9,05 Ha. 
   f: ( 18 + 9,05 – 0,005 * 9,052 ) / ( 9,05 + 5 ) = 1,90 
 
Amb aquestes dades, la superfície de l’extensió urbana admissible és la següent: 
   E = 30 * 9,05 * 1,90 / 100 =  5,15 Ha 
 
La proposta del Pla d’ordenació considera els següents àmbits de desenvolupament 
en l’àmbit del nucli històric i les seves extensions, com a sòl d’extensió urbana, i una 
vegada reduïts els seus àmbits en compliment de l’acord de la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de la Catalunya Central de 18 de novembre de 2014: 
 

.Pla parcial urbanístic -1-. El Roquet sud     4,02 Ha  

.Sòl urbanitzable no delimitat -1-. El Roquet nord    2,52 Ha 
 
Total:            6,54 Ha 

 
La diferència de superfície d’extensió admissible és de 1,39 Ha (6,54 Ha – 5,15 Ha). 
 
En l’informe emès per la Secretaria per a la Planificació Territorial del Departament 
de Política Territorial i Obres Públiques de data 19 de novembre de 2009, en relació 
a l’avanç del Pla d’ordenació urbanística municipal de Tavèrnoles, en que es preveia 
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un sòl d’extensió urbana de l’ordre de 9,8 ha, amb una diferència de superfície 
d’extensió admissible de l’ordre de 4,5 ha, es concloïa que aquesta diferència era 
acceptable , a la vista de la directriu establerta a l’apartat 2 de l’article 3.12 de les 
Normes d’ordenació territorial. 
 
Atès que la diferència de superfície d’extensió admissible s’ha reduït sensiblement 
respecte les propostes contemplades en l’avanç (de 4,5 ha a 1,39 ha), i aquella ja es 
considerava acceptable, les propostes que ara s’inclouen en el document s’han 
d’entendre, en conseqüència, també acceptables. 
 
La part de sòl que ha estat exclosa dels àmbits de sòl urbanitzable delimitat i de sòl 
urbanitzable no delimitat (de l’ordre de 3,11 ha), passa a formar part del sòl no 
urbanitzable del municipi. 
 
2.14.1.2.2. Àrees especialitzades 
 
El Pla Territorial Parcial de les Comarques Centrals identifica les següents àrees 
especialitzades dins el terme municipal de Tavèrnoles: 
- àrea especialitzada a l’entrada del municipi, en el seu extrem oest, d’ús industrial 
i/o logístic. 
- àrea especialitzada en la part central, al nord, corresponent a la urbanització 
Fussimanya, d’ús residencial. 
- àrea especialitzada al costat est de la de Fussimanya, corresponent a la 
urbanització la Garriga/Creu de la Ventallada, d’ús residencial. 
- àrea especialitzada en l’extrem nord-est del terme municipal, corresponent a la 
urbanització Casanova del Raurell, d’ús residencial. 
 
Les estratègies de desenvolupament de cadascuna d’elles, i la justificació de com 
han estat reconegudes i classificades pel POUM, es realitza seguidament: 
 
- Pel que fa a l’àrea especialitzada de l’entrada del municipi, el Pla territorial engloba 
una àrea amb una extensió de 28,40 ha, que es correspon a un àmbit de sòl 
urbanitzable de caràcter industrial previst en les antigues Normes subsidiàries. No es 
contempla cap estratègia de desenvolupament. 
 
El POUM en proposa el seu canvi d’ús, per a ser destinat a usos d’equipament privat 
educatiu. Alhora, n’adapta els seus límits per tal que aquests es corresponguin a la 
propietat de l’INCASÒL, i preveient el seu desenvolupament mitjançant un únic pla 
parcial: 
 

.Pla parcial urbanístic -2-. Els Plans de Can Riera -1-  10,67 Ha  
 
Total:         10,67 Ha 

 
El POUM en proposa la seva classificació com a Sòl urbanitzable delimitat . El sòl 
corresponent a la diferència entre l’extensió contemplada en les Normes i el 
contemplat en el Pla d’ordenació, que és de l’ordre de 17,73 Ha, passa a formar part 
del sòl no urbanitzable. 
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- Pel que fa a l’àrea especialitzada de Fussimanya, el Pla territorial en contempla 
una extensió de 62,50 ha, d’acord a la classificació com a sòl urbanitzable de les 
vigents Normes subsidiàries, i contemplant una estratègia de reducció o extinció. 
 
El POUM en proposa una extensió de 20,98 ha, classificat com a sòl urbà no 
consolidat, i reduint en 41,52 ha la superfície prevista en les Normes subsidiàries, la 
qual passa a formar part del sòl no urbanitzable. 
 
- Respecte a l’àrea especialitzada de la Garriga/Creu de la Ventallada, el Pla 
territorial identifica una àrea amb una superfície de 34,60 ha, d’acord a la 
classificació com a sòl urbanitzable de les vigents Normes subsidiàries, i 
contemplant una estratègia de reducció o extinció. 
 
El POUM en proposa la seva extinció, classificant aquest àmbits com a Sòl no 
urbanitzable . 
 
- Finalment, per a l’àrea especialitzada de Casanova del Raurell, el Pla territorial 
identifica una àrea de 30,20 ha, d’acord a la classificació com a sòl urbanitzable de 
les vigents Normes subsidiàries, i fixant una estratègia de desenvolupament de 
reducció o extinció. 
 
El POUM en proposa la seva extinció, classificant aquest àmbit com a Sòl no 
urbanitzable . 
 
2.14.2. Xarxes 
 
2.14.2.1. Xarxa viària 
 
El Pla Territorial Parcial de les Comarques Centrals identifica, dins el terme 
municipal de Tavèrnoles, aquells elements existents que de la xarxa viària, sense 
que se’n contempli cap nova infraestructura dins el seu territori. 
 
El POUM inclou, dins el sistema viari, aquells elements de la xarxa viària actual del 
Pla territorial, i preveient, com a reserva viària, el traçat de la futura Ronda Est 
d’Osona, en compliment de l’informe de la Subdirecció General de Planificació i 
Projectes Viaris de la Direcció General d‟Infraestructures de Mobilitat Terrestre, del 
Departament de Territori i Sostenibilitat, de 18 d‟octubre de 2013.  
 
2.14.2.2. Xarxa ferroviària 
 
El terme municipal de Tavèrnoles no es veu afectat per cap infraestructura existent o 
en projecte de la xarxa ferroviària, de manera que el Pla territorial no en contempla 
cap element dins el seu territori. 
 
El POUM no preveu cap element de la xarxa ferroviària. 
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2.14.3. Àmbits 
 
El Pla Territorial Parcial de les Comarques Centrals inclou, dins el terme municipal 
de Tavèrnoles, els límits del Pla especial Guilleries-Savassona, que abasta tot el 
sector est del territori, a partir del nucli urbà. 
 
El POUM inclou la delimitació d’aquest Pla especial en la seva documentació gràfica, 
dins el sòl no urbanitzable, i les seves determinacions en les Normes urbanístiques. 
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2.15. QUADRE DE DADES 
 
Els quadres de dades del Pla d’ordenació són els següents: 
 
.Quadre 1. Classificació de sòl. 
.Quadre 2. Àmbits de planejament i actuació urbanística. 
.Quadre 3. Qualificacions en sòl urbà consolidat. 
.Quadre 4. Qualificacions en sòl urbà no consolidat. 
.Quadre 5. Qualificacions en sòl no urbanitzable. 
.Quadre 6. Qualificacions en sòl urbanitzable. 
.Quadre 7. Quantificació de la superfície d’equipaments esportius. 
.Quadre 8. Estàndard de zona verda. 
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Quadre 1. Classificació de sòl. 
 

 Superfície Percentatge 

   
Sòl urbà consolidat (SUC)           9,6006                 0,51   

Sòl urbà no consolidat (SNC)         20,9832                   1,11 

   Total Sòl urbà         30,5838                 1,62   

   
Sòl urbanitzable delimitat  (SUD)         14,6844                 0,78   

Sòl urbanitzable no delimitat (SND)           2,5180                 0,13   

   Total sòl urbanitzable         17,2024                 0,91   

   
Total sòl no urbanitzable (SNU)    1.838,5813               97,47   

   
Superfície del municipi   1.886,3675             100,00    
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Quadre 2. Àmbits de planejament i actuació urbaníst ica. 
 
 

     Superfície  Sòl públic total 

Nom  ús  m²  m² % 

         

PAU 1 Fussimanya  

Residencial 
Industrial 
Serveis      209.832  51.478 24,53 

         
PPU 1 El Roquet sud  residencial       40.174         18.078        45,00   

PPU 2 Plans de can Riera 1  
Equipament 

educatiu     106.670         22.403        21,00   

         SND1 El Roquet nord (*)  residencial       25.180         12.590        50,00   

 
 
 

   
Sistemes 

   
Viari (X) 

Hidrogràfic 
(HI) 

Espais  lliures 
(V) 

Equipaments 
(E ) 

S Tècnics 
(T) 

Nom 
 

m² % m² % m² % m² % m² % 

             
PAU 1 Fussimanya 

 
 35.379  16,86      14.723    7,02     

 
1.376  0,65  

             
PPU1 El Roquet sud 

 
   6.026   15,00   

 
   8.838   22,00  3.214   8,00     

PPU2 Plans de can Riera1  
 

   2.134   2,00   
 

 13.869   13,00  6.400   6,00     

             
SND1 El Roquet nord (*) 

 
   3.022   12,00        6.295   25,00  2.518   10,00    714   2,83 

 
 
 
 

   Edificabilitat bruta  Densitat  HPP 

Nom  m²st/m²s m²st  hab/ha habitatges  % st m² st 

           
PAU 1 Fussimanya  0,157    33.031    4,2         88          

           
PPU 1 El Roquet sud  0,226      9.100    7,2         29     7,7    700    

PPU 2 Plans de can Riera 1  0,095    10.168             

           SND1 El Roquet nord (*)  0,23      5.791    7,1         18     4,8    280    

 
 
(*) = Els paràmetres que es prenen en l’àmbit del SND1 són estimatius, tenint en compte 
que aquests seran concretats en el posterior pla parcial urbanístic de delimitació, però se 
n’ha fet una aproximació partint dels paràmetres del sector PPU1, atès que ambdós són 
assimilables pel que fa a usos, tipologies i ordenacions resultants. 
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Quadre 3. Qualificacions en sòl urbà consolidat. 
 
NUCLI DE TAVÈRNOLES 

  

  Sòl urbà no inclòs 

  en àmbits d'actuació 

CLAU Descripció m² Percentatge 
    

 SISTEMES   
X Viari         10.321         23,07    

V Espais lliures / zones verdes           3.522           7,87    

E Equipaments           6.047         13,51    

T Serveis tècnics               18            0,04    
    

 ZONES   
1 Nucli antic           4.796         10,72    

6a Cases aïllades Tavèrnoles         18.706         41,80    

Vp Verd privat              512         1,14 

8 Serveis              830           1,85    
    

 TOTAL         44.752       100,00    

    

    
NUCLI DEL ROQUET 

  

  Sòl urbà no inclòs 

  en àmbits d'actuació 

CLAU Descripció m² Percentatge 
    

 SISTEMES   
X Viari           6.011         11,73    

V Espais lliures / zones verdes           5.425         10,58    

E Equipaments                -                  -      

T Serveis tècnics                -                  -      
    

 
ZONES 

  
6b Cases aïllades el Roquet         29.869         58,28    

6c Cases aïllades especial           4.443           8,67    

8 Serveis           5.506         10,74    
    

 TOTAL         51.254       100,00    
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Quadre 4. Qualificacions en sòl urbà no consolidat.  
 
PAU 1 FUSSIMANYA 

  

  Sòl urbà inclòs 

  en àmbit d'actuació 

CLAU Descripció m² Percentatge 

    

 
SISTEMES 

  
X Viari         35.379         16,86   

V Espais lliures / zones verdes         14.723           7,02   

T Serveis tècnics           1.376           0,65   

    

 ZONES   
6d Habitatge aïllat Fussimanya         46.319         22,08   

6e Habitatge aïllat existent 
Fussimanya         91.052         43,39   

Vp Verd privat           9.783        4,66 

7 Industrial           2.196        1,05 

8a Serveis (hoteler)           7.234      3,45 

8c Serveis (restauració)           1.770           0,84   

    

 TOTAL       209.832       100,00   

    
 
Quadre 5. Qualificacions en sòl no urbanitzable. 
 
CLAU Descripció m² Percentatge 

    
 ZONES o SISTEMES   

21a Agrícola de valor               3.799.211             20,66   

22a Forestal de valor               1.353.260               7,36   

22b AEP en Forestal de valor               1.429.449               7,78 

23a Agroforestal               9.798.700             53,29   

23b AEP en Agroforestal               1.354.562               7,37   

HI Sistema hidrogràfic                 413.438            2,25   

RX Reserva viària                 230.097            1,25   

T Serveis tècnics ambientals                     7.096            0,04   

    

 TOTAL             18.385.813           100,00   



   PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE  TAVÈRNOLES – Text refós 
Memòria de l‘ordenació   75 

Quadre 6. Qualificacions en sòl urbanitzable. 
 
 

  
  Sòl urbanitzable delimitat 

 
Sòl urbanitzable 

    
no delimitat (*) 

CLAU Descripció m² Percentatge 
 

m² Percentatge 

       
 

SISTEMES 
     

X Viari        8.160            5,56    
 

         3.022             12,00    

V Espais lliures / zones verdes        22.707          15,46    
 

       6.295             25,00  

E Equipaments        9.614            6,55    
 

         2.518             10,00    

T Serveis tècnics     
 

            714               2,83    

       
 

ZONES 
     

32-32hpo Des. Residencial          22.096          15,05    
 

        12.631             50,17    

38 Equipament privat educatiu      84.267          57,38    
 

    

       

 
TOTAL      146.844     100,00    

 
       25.180           100,00    

 
 
(*) = Els paràmetres que es prenen per al Sòl urbanitzable no delimitat són estimatius, tenint 
en compte que aquests seran concretats en el posterior pla parcial urbanístic de delimitació, 
però se n’ha fet una aproximació partint dels paràmetres del sector PPU1, atès que ambdós 
són assimilables pel que fa a usos, tipologies i ordenacions resultants. 
 
 
Quadre 7. Quantificació de la superfície de sòl d’e quipaments esportius 
 
Còmput de la superfície actual qualificada com a equipaments esportius en sòl urbà. 
 
Actualment, existeix un únic àmbit destinat a equipaments esportius, situat al sud del 
nucli urbà de Tavèrnoles, i amb una superfície de 4.025 m2. 
 
Tenint en compte la població del municipi, de 312 habitants, en resulta una ràtio de 
12,90 m2 de sòl per equipaments esportius per habitant, superior als estàndards 
orientatius de sòl d’equipament esportiu per als municipis de menys de 1.000 
habitants (establert en 4,5 – 5 m2/habitant). 
 
 
Respecte a la previsió futura a l’horitzó del POUM, els equipaments que s’obtindran 
com a conseqüència del desenvolupament dels sectors en sòl urbanitzable es 
destinaran a les necessitats del municipi, desconeixent-se, a dia d’avui, el seu ús 
concret. No obstant, en cas que no es qualifiqués cap nou àmbit com a equipament 
esportiu, i tenint en compte una previsió de 405 habitants, la ràtio se situaria al 
voltant dels 9,90 m2/habitant , superior als estàndards orientatius. 
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Quadre 8. Estàndard de zona verda. 
 
Còmput del sostre admès pel Pla d'ordenació en Sòl Urbà 

    
NUCLI DE TAVÈRNOLES Sòl urbà no inclòs 

  en àmbits d'actuació 

 
ZONES  m² 

parcel·la  m² sostre 

1 Nucli antic         4.796             4.144    
6a Cases aïllades Tavèrnoles       18.706             7.482    
8 Serveis           830             498 

    

 TOTAL       24.332           12.124    

    
NUCLI DEL ROQUET Sòl urbà no inclòs 

  en àmbits d'actuació 

 
ZONES  m² 

parcel·la  m² sostre 

6b Cases aïllades el Roquet       29.869           11.948    
6c Cases aïllades especial         4.443             1.777    
8 Serveis         5.506          3.304 

    

 TOTAL       39.818           17.029    

    
NUCLI DE FUSSIMANYA Sòl urbà no inclòs 

  en àmbits d'actuació 

 
ZONES  m² 

parcel·la  m² sostre 

6d Habitatge aïllat Fussimanya       46.319           13.650    
6e Habitatge aïllat existent Fussimanya       91.052           17.150    
8 Serveis         9.004          1.794 

    

 TOTAL     146.375           32.594    

    
   m² sostre 
SOSTRE RESIDENCIAL TOTAL ADMÈS PEL PLA:        61.747    

    
Còmput de la zona verda en Sòl Urbà   
   m² zona verda 
NUCLI DE TAVÈRNOLES            3.522    
NUCLI DEL ROQUET            4.438    
NUCLI DE FUSSIMANYA          14.723    
    

TOTAL            22.683    
    

    

m² de zona verda per 100 m² de sostre residencial    
no inclòs en cap sector de planejament urbanístic:   
      36,73 




