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3.1. INTRODUCCIÓ 
 
La memòria social del pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) és el document 
d’avaluació i justificació de les determinacions i propostes en matèria d’habitatge, 
especialment relatives a les necessitats socials d’accés a l’habitatge. 
 
La funció de la memòria social del POUM és, d’una banda, analitzar les 
característiques socioeconòmiques de la població per tal d’identificar les necessitats 
d’habitatge social actual i les previsions futures, i quantificar-les, i d’altra, d’analitzar 
les necessitats d’equipaments comunitaris. 
 
En base a les necessitats detectades s’estableixen els mecanismes per donar-hi 
resposta.  
 
El Pacte Nacional per a l’habitatge 2007-2016 estima les necessitats anuals 
d’habitatge a Catalunya per aquest període d’entre 30.000 i 45.000 habitatges/any, 
als quals de 18.000 a 27.000 habitatges/any caldrà accedir-hi mitjançant alguna de 
les ajudes públiques disponibles.  
 
Com és ben sabut darrerament han empitjorat les condicions d’accés a l’habitatge 
per a les llars, i l’esforç d’aquestes per a la seva compra amb relació al seu salari ha 
augmentat significativament. La conjuntura econòmica actual fa preveure que, 
malgrat hi hagi hagut un estacionament en la demanda, que ha comportat una 
davallada en el preu dels habitatges, l’esforç que han de realitzar les llars per a 
accedir a un habitatge seguirà essent molt gran. Així mateix ha augmentat 
significativament la dificultat d’aquestes per obtenir finançament bancari.  
 
Per tot això, cal la intervenció de l’administració per efectuar polítiques públiques que 
garanteixen el dret bàsic recollit en la Constitució, a un habitatge digne i adequat.  
 
En aquest sentit, la Llei d’urbanisme (Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de 
febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme) estableix que el Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) ha d’incorporar en la seva documentació 
una Memòria Social, que ha de contenir la definició dels objectius de producció 
d’habitatge protegit i, si escau, dels altres tipus de protecció que determini la llei.  
 
D’aquesta manera, en els apartats tercer i següents de l’article 57 de la Llei 
d’urbanisme, es diu textualment: 
 
“3. Els plans d’ordenació urbanística municipal i llurs modificacions i revisions han de 
reservar per a la construcció d’habitatges de protecció pública sòl suficient per al 
compliment dels objectius definits en la memòria social i, com a mínim, el sòl 
corresponent al 30% del sostre que es qualifiqui per a l’ús residencial de nova 
implantació, tant en sòl urbà no consolidat com en sòl urbanitzable, un 20% del qual, 
com a mínim, s’ha de destinar a habitatges amb protecció oficial de règim general, 
de règim especial, o d’ambdós règims, o els règims que determini com a equivalents 
la normativa en matèria d’habitatge, destinats a la venda, al lloguer o a altres formes 
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de cessió d’ús. Resten exempts d’aquesta obligació mínima els plans d’ordenació 
urbanística municipal següents, llevat que el planejament territorial o director 
urbanístic determini una altra cosa: 
a) Els dels municipis que, per llur escassa complexitat urbanística, només 
distingeixen entre sòl urbà i sòl no urbanitzable. 
b) Els dels municipis de menys de cinc mil habitants, que no són capitals de comarca 
i que compleixen els requisits següents: 
Primer. Si en els dos anys anteriors a l’aprovació inicial del pla, la dinàmica 
d’atorgament de llicències ha estat inferior a cinc habitatges per cada mil habitants i 
any. 
Segon. Si 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 a què fa referència l’apartat 4. 
4. Als efectes del càlcul de les reserves mínimes obligatòries que estableix l’apartat 
3, és sostre residencial de nova implantació el sostre destinat a habitatge, tant de 
manera exclusiva com si s’admet indistintament amb altres usos, que prevegi el pla 
d’ordenació urbanística municipal per als sectors de sòl urbanitzable i per als 
polígons d’actuació urbanística en sòl urbà no consolidat i els sectors subjectes a 
plans de millora urbana que tinguin per objecte alguna de les finalitats a què fa 
referència l’article 70.2.a. No es considera en cap cas sostre residencial de nova 
implantació i no computa en el càlcul: 
a) El sostre corresponent a les construccions amb ús residencial existents en els dits 
sectors o polígons. 
b) El sostre dels sectors amb planejament urbanístic derivat i amb projecte de 
reparcel·lació aprovats definitivament de conformitat amb el planejament anterior, en 
els quals regeixen les determinacions del pla urbanístic derivat aprovat. 
El sistema d'habitatge dotacional públic no computa a l'efecte del compliment dels 
percentatges mínims de reserves a què fan referència l'apartat 3 d'aquest article i la 
disposició transitòria tercera.3. El sostre dels terrenys així qualificats tampoc no es 
considera sostre residencial de nova implantació a l'efecte del càlcul de les 
esmentades reserves, atesa la seva condició de sistema urbanístic de titularitat 
pública, que també exclou que es consideri sostre edificable als efectes de 
determinar les reserves per a zones verdes, espais lliures i equipaments que 
estableixen els articles 58.1.f, 5 i 7, 65.3 i 5, 70.7 i 8 i 100. 
6. Les reserves per a la construcció d'habitatges de protecció pública s'han 
d'emplaçar evitant la concentració excessiva d'habitatges d'aquest tipus, d'acord 
amb el que estableix l'article 3.2, per tal d'afavorir la cohesió social i evitar la 
segregació territorial dels ciutadans per raó de llur nivell de renda. 
7. El planejament urbanístic general o derivat, segons que correspongui, ha de 
determinar la localització concreta de les reserves per a la construcció d'habitatges 
de protecció pública mitjançant la qualificació de terrenys per a aquesta finalitat en 
sòl urbà no inclòs en sectors de planejament derivat, formin part o no de polígons 
d'actuació urbanística, la qual es pot vincular a un règim específic de protecció 
pública, i mitjançant la determinació del percentatge de sostre que els sectors de 
planejament derivat han de qualificar per aquesta destinació. El planejament ha de 
preveure els terminis obligatoris per a l'inici i per a l'acabament de la construcció 
d'aquests habitatges.” 
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Es planteja doncs la present Memòria Social, que té per finalitat avaluar i justificar 
les determinacions del Pla d’ordenació relatives a les necessitats socials d’accés a 
l’habitatge. 
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3.2. MARC LEGAL 
 
La present Memòria social contempla les disposicions de la legislació urbanística 
vigent: 
 
Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habitatge. 
 
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d‘agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme. 
 
Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme. 
 
Decret 305/2006, de 28 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’urbanisme. 
 
Decret 152/2008, de 29 de juliol, pel qual es regulen l’habitatge concertat i l’habitatge 
de lloguer amb opció de compra, i s’adopten altres mesures en matèria d’habitatge.  
 
Decret 80/2009, de 19 de maig, pel qual s’estableix el règim jurídic dels habitatges 
destinats a fer efectiu el dret de reallotjament, i es modifica el Reglament de la Llei 
d’urbanisme pel que fa al dret de reallotjament. 
 
Decret 13/2010, de 2 de febrer, del Pla per al dret a l’habitatge 2009-2012, que 
deroga els Decrets 244/2005, 50/2009 i 152/2008. 
 
Decret 171/2012, de 27 de desembre, pel qual es prorroga la vigència del Decret 
13/2010, de 2 de febrer, del Pla per al dret a l’habitatge del 2009-2012. 
 
 
La memòria social es regula a través dels articles 59 i DT 6ª2 de la Llei d’urbanisme, 
del 66 al 69 del Reglament de la Llei d’urbanisme i pels articles 14, 17, 18 i 20 de la 
Llei del dret a l’habitatge.  
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3.3. OBJECTIUS  
 
Els objectius bàsics de la present Memòria social són els següents: 
 
Definir els objectius de producció d’habitatge protegit del pla d’ordenació, en els 
diversos graus de protecció previstos per la legislació vigent, reservant sòl per a la 
construcció dels mateixos. 
 
Reservar sòl per a la construcció d’aquests habitatges de tal manera que aquestes 
reserves quedin emplaçades ordenadament en el territori tot evitant la concentració 
excessiva d’habitatges d’aquest tipus, d’acord amb el que estableix l’article 3.2 del 
TRLUC, per afavorir la cohesió social i evitar la segregació territorial dels ciutadans 
per raó de llur nivell de renda. 
 
Definir els mecanismes previstos per a l’obtenció del sòl per a la construcció 
d’habitatge protegit promogut a iniciativa pública.  
 
Establir les previsions temporals per a l’inici i l’acabament de la construcció dels 
habitatges protegits. 
 
Avaluar l’impacte de l’ordenació urbanística proposada en el pla d’ordenació en 
funció del gènere, així com respecte als col·lectius socials que requereixen atenció 
específica, tals com els immigrants i la gent gran, amb l’objectiu que les decisions 
del planejament establertes en el pla d’ordenació contribueixin al desenvolupament 
de la igualtat d’oportunitats entre dones i homes, així com afavorir als altres 
col·lectius mereixedors de protecció. 
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3.4. METODOLOGIA DE TREBALL  
 
3.4.1 Fonts consultades 
 
Les fonts consultades per efectuar el present treball han estat: 
 

A- Guia per a la redacció de la memòria social del POUM, de la Secretaria 
d’Habitatge. 

B- Institut d’Estadística de Catalunya, IDESCAT. 
C- Padró continu de l’Ajuntament de Tavèrnoles. 
D- Sistematització de documents de Planejament, del COAC. 
E- Observatorio Joven de Vivienda. OBJOVI. 

 
3.4.2. Definicions relatives als habitatges 
 
Habitatge amb protecció oficial 
 
(Art. 77 de la LDH): Habitatge que se subjecta a les característiques i les condicions 
que estableixen la Llei del dret a l’habitatge, els reglaments que la despleguin i els 
plans d’habitatge, i que un acte administratiu dictat pel departament competent en 
matèria d’habitatge qualifica com a tal d’acord amb el procediment específic establert 
per reglament. La protecció oficial es pot estendre a garatges, annexos, trasters i 
altres elements diferents de l’habitatge però que hi estiguin vinculats. Aquesta 
extensió de la protecció oficial s’ha de regular per reglament. 
 
Els habitatges amb protecció oficial es poden destinar a la venda, a l’ús propi, a la 
venda en dret de superfície, a la venda en copropietat, al lloguer o a d’altres formes 
de venda, cessió d’ús, o al lloguer amb opció a compra. Les diverses modalitats 
d’habitatge amb protecció oficial, s’han de concretar en els plans i els programes 
corresponents. 
 
Habitatges amb protecció oficial destinats a la venda: 

- De règim especial  
- De règim general  
- De preu concertat  
- Habitatges concertats de Catalunya 

 
Habitatges amb protecció oficial destinats al lloguer o a d’altres formes de 
cessió 
d’ús : 

- De règim especial a 25 anys  
- De règim especial a 10 anys  
- De règim general a 25 anys  
- De règim general a 10 anys  

 
Habitatges amb protecció oficial destinats al lloguer amb opció de compra: 

- De règim especial a 10 anys  
- De règim general a 10 anys  
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- De preu concertat a 10 anys  
- Habitatges concertats de Catalunya a 7 anys 

 
Altres habitatges amb protecció oficial: 

- Habitatges per a afectats urbanístics (HAUS). 
 
Tipologia d’habitatges amb protecció oficial (art. 7, Decret 13/2010, de 2 de 
febrer, del Pla per al dret a l'habitatge 2009-2012): 
 
Els habitatges amb protecció oficial destinats a la venda poden ser qualificats en 
qualsevol de les tipologies següents, en funció dels ingressos de les persones 
sol·licitants als quals es destinen: 
 

- Habitatges amb protecció oficial de règim especial : per a persones 
compradores amb ingressos familiars ponderats que no superin 2,339168 
vegades l’IRSC. 
- Habitatges amb protecció oficial de règim general : per a persones 
compradores amb ingressos familiars ponderats que no superin 5,146169 
vegades l’IRSC. 
- Habitatges amb protecció oficial de preu concertat : per a persones 
compradores amb ingressos familiars ponderats que no superin 6,081836 
vegades l’IRSC. 
- Habitatges concertats de Catalunya : per a persones compradores amb 
ingressos familiars ponderats que no superin 7 vegades l’IRSC 

 
Els habitatges amb protecció oficial destinats al lloguer o a d’altres formes de 
cessió d’ús  es poden qualificar en qualsevol de les tipologies següents, en funció 
del període de temps de vinculació al règim de lloguer i dels ingressos de les 
persones sol·licitants a les quals es destinen: 

- Habitatges amb protecció oficial de règim especial a 25 anys : per a 
persones 
llogateres amb ingressos familiars ponderats que no superin 2,339168 
vegades l’IRSC. 
- Habitatges amb protecció oficial de règim especial a 10 anys : per a 
persones 
llogateres amb ingressos familiars ponderats que no superin 2,339168 
vegades l’IRSC. 
- Habitatges amb protecció oficial de règim general a 25 anys : per a 
persones 
llogateres amb ingressos familiars ponderats que no superin 4,210502 
vegades l’IRSC. 
- Habitatges amb protecció oficial de règim general a 10 anys : per a 
persones 
llogateres amb ingressos familiars ponderats que no superin 4,210502 
vegades l’IRSC. 
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Les persones llogateres que comprin l’habitatge havent ocupat durant més de cinc 
anys l’habitatge són eximides de complir el límit d’ingressos d’aquest apartat en el 
moment d’adquirir-lo. 
 
Els habitatges amb protecció oficial destinats al lloguer amb opció de compra 
poden ser qualificats en les tipologies següents: 
 

- Habitatges amb protecció oficial de lloguer amb opció de compra de règim 
especial a 10 anys: per a beneficiaris amb ingressos familiars ponderats que 
no superin 2,339168 vegades l’IRSC. 
- Habitatges amb protecció oficial de lloguer amb opció de compra de règim 
general a 10 anys : per a beneficiaris amb ingressos familiars ponderats que 
no superin 4,210502 vegades l’IRSC. 
- Habitatges amb protecció oficial de lloguer amb opció de compra de preu 
concertat a 10 anys : per a beneficiaris amb ingressos familiars ponderats 
que no superin 6,081836 vegades l’IRSC. 
- Habitatges concertats de Catalunya de lloguer amb opció de compra a 7 
anys : per a beneficiaris amb ingressos familiars ponderats que no superin 7 
vegades l’IRSC. 

 
Les persones llogateres que exerceixin l’opció de compra havent ocupat durant més 
de cinc anys l’habitatge són eximides de complir el límit d’ingressos d’aquest apartat 
en el moment d’exercir-la. 
 
La superfície útil màxima dels habitatges amb protecció oficial, ha de ser de 90 m2, a 
excepció dels habitatges concertats de Catalunya pels quals ha de ser de 80m2. En 
habitatges adaptats a persones amb discapacitat, amb mobilitat reduïda permanent, 
es podrà incrementar la superfície útil fins a 108 m2, i podrà arribar a un màxim de 
120 metres quadrats quan es destinin a famílies nombroses. 
 
Habitatge per a afectats urbanístics (HAUS) (art. 1 Decret 80/2009, de 19 de 
maig): Nova tipologia d’habitatge amb protecció oficial. Només es poden qualificar 
amb aquesta tipologia els habitatges que, en primera transmissió, es destinin a fer 
efectiu el dret de reallotjament, d’acord amb el que preveu el Reglament de la Llei 
d’urbanisme. Aquesta tipologia d’habitatge amb protecció oficial s’integra en el Pla 
per al dret a l’habitatge vigent. 
 
Habitatges destinats a polítiques socials 
 
(Art.74 de la LDH): Als efectes del compliment de l’objectiu de solidaritat urbana, es 
consideren habitatges destinats a polítiques socials a més dels habitatges amb 
protecció oficial de compra o de lloguer o d’altres formes de cessió d’ús, els 
habitatges de titularitat pública, els habitatges dotacio als públics, els allotjaments 
d’acollida d’immigrants, els habitatges cedits a l’Administració pública, els habitatges 
d’inserció, els habitatges de copropietat, els habitatges privats de lloguer 
administrats per xarxes de mediació social, els habitatges privats de lloguer de 
pròrroga forçosa, els habitatges cedits en règim de masoveria urbana, els habitatges 
d’empreses destinats a llurs treballadors i altres habitatges promoguts per operadors 
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públics, de preu intermedi entre l’habitatge amb protecció oficial i l’habitatge del 
mercat lliure però que no es regeixen per les regles del mercat lliure. 
 
Habitatge dotacional públic (Sistema d’habitatges d otacionals públics)  
 
(Art. 3.j de la LDH): L’habitatge destinat a satisfer les necessitats temporals de 
persones amb dificultats d’emancipació o que requereixen acolliment o assistència 
residencial, com ara els joves, la gent gran, les dones víctimes de la violència de 
gènere, els immigrants, les persones separades o divorciades que hagin perdut el 
dret a l’ús de l’habitatge compartit, les persones pendents de reallotjament per 
operacions públiques de substitució d’habitatges o per actuacions d’execució del 
planejament urbanístic o els sense llar. La superfície d’aquests habitatges és 
determinada per les necessitats que s’han de satisfer. Poden ésser considerats 
habitatges dotacionals públics els destinats a estades de curta durada de persones 
amb necessitat d’acompanyament per a assegurar-ne la inserció social, amb 
tipologies i dissenys que en permetin l’ús compartit per persones sense llaços 
familiars. 
 
3.4.3. Altres definicions 
 
Cens de població 2001: les xifres de població del Cens 2001 provenen del Cens de 
població i habitatges amb data de referència 1 de novembre del 2001. Les dades del 
Cens de població de l'any 2001 no tenen caràcter de xifres oficials de població. 
 
Estimacions de població postcensals (Idescat): a partir de la distribució de la 
població per sexe i edat que ofereix l'últim Cens de població, es calcula la població 
postcensal per a l'any corresponent considerant el moviment natural i migratori 
enregistrat anualment i la seva distribució per sexe i edat. 
 
Estimacions de població intercensals (Idescat): les poblacions postcensals 
s'ajusten cada cinc anys mitjançant les xifres oficials del Cens o de la renovació 
padronal. L'ajust es distribueix linealment de forma retrospectiva, i així s'obtenen les 
poblacions intercensals. 
 
Índex d’envelliment: Quocient entre la població de 65 o més de 65 anys i la 
població de 0 a 15 anys (%). 
 
Índex de sobreenvelliment: Quocient entre la població de 85 anys endavant i la 
població de 65 anys endavant (%). 
 
Indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPRE M): és un indicador o 
referència del nivell de renda que serveix per a determinar la quantia de 
determinades prestacions o per accedir a determinades prestacions, beneficis o 
serveis públics de l'Estat, i que substitueix en aquesta funció al salari mínim 
interprofessional (SMI). 
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Indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRS C): Indicador per a aquelles 
prestacions i serveis competència del Govern de la Generalitat de Catalunya en 
substitució de l’IPREM d’àmbit estatal. 
 
Renda familiar disponible bruta (RFDB) per habitant : macromagnitud que mesura 
els ingressos de què disposen els residents d'un territori per destinar-los al consum o 
a l’estalvi. Aquesta renda no només depèn dels ingressos de les famílies directament 
vinculats a la retribució per la seva aportació a l'activitat productiva (remuneració 
d'assalariats i excedent brut d'explotació), sinó que també és influïda per l'activitat de 
l'Administració pública mitjançant els impostos i les prestacions socials. Es calcula 
com a saldo del compte de renda de les famílies, és a dir, és la diferència entre el 
conjunt de recursos i usos. El caràcter que té és el de renda bruta, atès que no 
dedueix cap consum del capital fix. 
 
Taxa d’activitat: Quocient entre la població activa (ocupada més desocupada) i la 
població de 16 i més. 
 
Padró continu: El padró municipal és un registre administratiu la formació del qual, 
així com el manteniment i la gestió, correspon a cada un dels ajuntaments existents. 
Les seves dades constitueixen prova de la residència i domicili en el terme públic i 
fefaent a tots els efectes administratius. És un registre de dades personals regulat 
per la Llei de bases de règim local i per la Llei de protecció de dades. El padró és 
des de 1996 un registre actualitzat de manera permanent, del qual s'obtenen xifres 
de població a 1 de gener de cada any. 
 
Projeccions de població (Idescat): les projeccions de població s’elaboren pel 
mètode dels components i consten de 4 escenaris d'evolució de la població: baix, 
mitjà baix, mitjà alt i alt. La data de referència de les poblacions projectades és el 31 
de desembre de cada any. 
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3.5.  ANÀLISI DEMOGRÀFICA -POBLACIÓ, SOCIETAT I ECO NOMIA- 
 
3.5.1. Demografia i població  
 
L’estudi de la població inclou quatre apartats: Tendència demogràfica, Estructura de 
la població, Migracions, i Distribució de la població. 
 
3.5.1.1. Tendència demogràfica 
 
Es realitza un estudi de la tendència demogràfica, on s’analitza: 

L’evolució del creixement net en el període 1998 - 2012 
 
L’evolució del creixement 
Segons dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya l’evolució de la població de 
Catalunya és la següent: 
 

Catalunya 
Any Població (hab) 
1998 6.147.610 
1999 6.207.533 
2000 6.261.999 
2001 6.361.365 
2002 6.506.440 
2003 6.704.146 
2004 6.813.319 
2005 6.995.206 
2006 7.134.697 
2007 7.210.508 
2008 7.364.078 
2009 7.475.420 
2010 7.512.381 
2011 7.539.618 
2012 7.570.908 

 
 
Com es pot observar, la població de Catalunya ha augmentat progressivament en 
aquests darrers anys, contràriament a la dimensió mitjana de les llars, que ha passat 
de 3,09 persones al 1991 a 2,72 llars el 2003. 
 
En el cas del municipi de Tavèrnoles, l’evolució demogràfica que ha experimentat el 
municipi en els darrers 14 anys segons l’Institut d’Estadística de Catalunya 
(IDESCAT) ha estat la següent: 
 

Any 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Població 250 269 272 267 270 277 385 301 300 310 318 302 304 307 312 

 
 
 



   PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE  TAVÈRNOLES – Text refós 
Memòria social   14 

Amb aquestes xifres s’obté la següent corba de l’evolució demogràfica,  
 

 
 
on es pot apreciar la tendència creixent de la població al municipi de Tavèrnoles, 
força constant des de l’any 2.001, amb un lleuger descens a l’any 2009.  
 
Des de l’any 1.998 al 2.012 hi ha hagut un increment de 62 habitants, el que 
representa un creixement d’un 25% en 14 anys; anualment, el creixement mitjà és 
de l’ordre de l’1,75%. 
 
3.5.1.2. Estructura de la població 
 
S’analitza l’estructura de la població agrupant els habitants per classes d’edat de 5 
anys. Les dades es refereixen al 2011 o 2012: 
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Població per sexe i edat. Quinquennal. Tavèrnoles any 2011: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El recompte de població segons sexe i edat per grans grups dels darrers anys, 
segons dades de l’Idescat, és el següent: 
 
Població segons sexe i edat. Grans grups. Tavèrnoles. Sèrie temporal.  

 
 
 
Amb aquestes dades s’obté l’índex d’envelliment del municipi: 
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Any 
Índex 

envelliment 
2012 121 %  
2011 104 %  
2010 107 %  
2009 102 %  
2008 109 %  
2007 130 %  
2006 122 %  
2005 121 %  
2004 116 %  
2003 108 %  
2002 100 %  
2001 97 %  
2000 87 %  

 
Es pot veure que pels anys 2004 a 2007 l’índex d’envelliment era superior que el 
dels anys 2008 a 2011, tendint a descendir i a situar-se als nivells de l’any 2001 i 
2002. Això significa que el nombre d’habitants del grup de població d’entre 0 a 14 
anys tendia a igualar el de 65 anys i més, gràcies a un increment del nombre 
d’habitants compresos en aquest primer grup dels joves. L’any 2012 ha tornat a 
incrementar-se l’índex d’envelliment, situant-se a nivells dels anys 2005 i 2006. 
 
3.5.1.3. Moviments migratoris 
 
Segons dades de IDESCAT es pot veure a continuació el saldo migratori ocorregut a 
Tavèrnoles en els darrers anys: 
 
Migracions. Inmigrants segons municipi de destinació i procedència. Tavèrnoles. 
Sèrie temporal. 
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Migracions. Emigrants segons municipi, procedència i lloc de destinació. Tavèrnoles. 
Sèrie temporal. 
 

 
 
El saldo migratori ocorregut a Tavèrnoles en els darrers anys: 
 
 
Migracions. Saldos destinació-procedència. Tavèrnoles. Sèrie temporal.  
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És notori que el moviment migratori es dóna amb major proporció amb la resta de la 
comarca d’Osona, i per tant amb la resta de la província o amb la resta de Catalunya 
és netament inferior.  
Així mateix, Tavèrnoles és un poble que per vàries qualitats de vida com la 
tranquil·litat, l’aspecte de mitja muntanya, el caire rural del municipi, el paisatge i 
moltes altres característiques el fan un gran aparador per segones residències 
procedents principalment de Barcelona i la zona metropolitana, a més d’altres 
municipis de la comarca. Aquest fet, en alguns casos acaba amb un canvi de 
residència on Tavèrnoles passa a ser la primera residència i veu incrementada així 
la seva població residencial. Aquest procés sovint s’inicia en una estada algun 
allotjament rural pròxim, posteriorment es passa a un lloguer o adquisició d’una 
casa, pis o apartament per caps de setmana, festius i vacances i en el cas que sigui 
possible es produeix un traspàs de residència. 
 
Tot i així, en l’evolució demogràfica del poble descrita anteriorment ja s’ha tingut en 
compte la població  estacional, és a dir, aquella que únicament resideix al municipi 
als caps de setmana, dies festius i períodes de vacances, la qual, també caldrà tenir 
molt present per qualsevol decisió que es vulgui prendre sobre futurs 
desenvolupaments social, culturals, ambientals i/o econòmics al municipi.  
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3.5.1.4. Distribució de la població 
 
La població de Tavèrnoles es troba distribuïda de la següent manera: 
 
 .Tavèrnoles:       50 habitants 
 .El Roquet:        56 habitants 
 .Fussimanya:     60 habitants 
 .Masos i masies disperses:  146 habitants 
 
La densitat de població és de 16,6 hab/km2. Aquesta densitat no és molt elevada en 
comparativa a la majoria de municipis catalans, degut a que Tavèrnoles és 
essencialment un municipi rural on l’extensió de camps de conreu, pastures i boscos 
és molt important i majoritari dins el seu terme municipal. 
 
És destacable que la part del casc antic engloba les edificacions a l’entorn de 
l’Ajuntament, l’església i la rectoria, en edificacions baixes en carrers estrets. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carrer del Call           Carrer de l’església 
 
Pel que fa al creixement residencial fora d’aquest casc antic, aquest s’ha produït en 
habitatges aïllats unifamiliars, tant a Tavèrnoles, com al Roquet o a Fussimanya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Edificacions aïllades nucli de Tavèrnoles          Edificacions aïllades nucli del Roquet 
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3.5.2. Habitatge  
 
3.5.2.1. Recomptes 
 
Actualment, i en base a la documentació de l’Institut d’Estadística de Catalunya, es 
disposa dels següents indicadors:  
 

 
 
 

 
 
 
 Habitatges per tipus 
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Com es pot apreciar, la darrera dada estadística existent pel que fa al parc 
d’habitatges al municipi és del cens de l’any 2001. Per conèixer el nombre 
d’habitatges actuals s’ha procedit al seu recompte segons la seva localització en el 
terme, i on es quantifiquen els següents nombres d’habitatges i habitants: 
 
Tavèrnoles  21 habitatges  50 habitants  (16,03 % de la població) 
El Roquet  20 habitatges  56 habitants (17,95 % de la població) 
Fussimanya  48 habitatges  60 habitants (19,23 % de la població) 
Dispers   41 habitatges          146 habitants (46,79 % de la població) 
 
Per tant, es pot partir d’un nombre total d’habitatges de 130 unitats.  
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3.5.2.2. Característiques del parc d’habitatges 
 
A partir de l’anàlisi de les dades dels habitatges principals per superfície útil se’n 
desprèn que el municipi es caracteritza per un elevat percentatge d’habitatges grans, 
ja que més del 90% dels habitatges tenen més de 90 m2, per sobre dels valors 
comarcals (66%), i català (44%). No consten habitatges petits, inferiors a 60 m2. 
 
3.5.2.3. Localització dels habitatges buits  
 
La poca densitat de població, i la reduïda dimensió dels nuclis habitats, comporta 
que no existeixi, actualment, edificacions buides a Tavèrnoles, el Roquet i al sector 
Fussimanya. En aquest últim àmbit, però, molts dels seus habitatges són de segona 
residència.  
 
Únicament es té constància d’habitatges buits dispersos en el territori, fruit de 
l’abandonament de velles masies o cases de pagès. 
 
Amb aquests antecedents, no s’ha generat cap àrea especialment degradada en el 
terme municipal, pel que no es fa necessària la declaració d’àrees de conservació i 
rehabilitació. 
 
3.5.2.4. Antiguitat i estat de conservació dels hab itatges principals 
 
Respecte a l’antiguitat dels habitatges, queda palès que Tavèrnoles és un municipi 
amb edificacions força noves. Només el 15% dels seus habitatges principals daten 
d’anys anteriors al 1900, i més del 50% daten d’anys posteriors al 1971. 
 

Abans de De 1900 De 1931 De 1941 De 1951 De 1961 De 1971 De 1981 
Any 1900 a 1930 a 1940 a 1950 a 1960 a 1970 a 1980 a 1991 Total 
1991 7 2 2 1 2 7 16 9 46 
 
Pel que fa a l’estat de conservació, es pot constatar que de cap manera apareix cap 
nucli de concentració d’edificis en mal estat, principalment degut a la poca antiguitat 
de la major part dels habitatges del seu terme. Solament alguna que altra masia 
presenta un estat deficient. 
 
3.5.3. Activitat econòmica 
 
3.5.3.1. Sectors industrials 
 
La indústria és un sector econòmic gairebé sense presència al poble. Únicament 
existeixen tres activitats industrials: 
.Dues són ubicades en sòl no urbanitzable: Can Massans, dedicada al compostatge, 
la Baga, com a fàbrica de pinsos,  
.Una ubicada en sòl urbà: sala de desfer de Fussimanya. 
No obstant, existeixen importants polígons industrials en els municipis veïns, i amb 
bona comunicació amb Tavèrnoles. En conseqüència, degut a les característiques 
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del municipi i als paràmetres anteriors, no es creu convenient proposar una zona 
industrial dins el terme. 
 
3.5.3.2. Comerç i serveis 
 
A l’igual que succeeix amb l’industrial, els sectors de comerç i de serveis tampoc 
gaudeixen de gaire presència al poble. No obstant, es preveu el desenvolupament 
de sectors destinats a equipaments privats educatius a l’entrada del terme, ben 
comunicat amb els municipis veïns. 
 
3.5.3.3. El sector agrícola i ramader 
 
Al contrari que amb la resta de sectors, aquest últim és força important, tot i que, a 
l’igual que la majoria de pobles de caràcter agrícola, va perdent pes amb el pas dels 
anys. 
 
3.5.3.4. El turisme 
 
L’entorn natural de la vall de Sau-Collsacabra permet oferir una àmplia oferta 
destinada al gaudiment del paisatge de la zona. Se’n poden destacar, per exemple, 
les cases de turisme rural, l’hostal i els restaurants. Tots aquests establiments 
atrauen gran nombre de visitants interessats en conèixer els racons d’una part 
important de l’espai natural Guilleries-Savassona. 
 
3.5.3.5. Dinàmica immobiliària  
 
El recull de les llicències urbanístiques atorgades, en els últims anys, és la següent: 
 

Any 
Llicències Habitatge Habitatge 

Industrial Total 
menors Unifamiliar plurifamiliar 

2012 14 0 0 0 14 

2011 17 1 0 0 18 

2010 24 1 0 0 25 

2009 21 1 0 0 22 

2008 25 0 0 0 25 

2007 23 1 0 2 26 

2006 26 2 0 0 28 

2005 27 0 0 0 27 

2004 25 0 0 0 25 
 Font: Ajuntament i elaboració pròpia 
 
De l’anàlisi de les dades de l’anterior taula se’n desprèn que, aquests darrers anys, 
el nombre de llicències és reduït i força constant, destacant-ne les 2 concedides a 
l’any 2006, per a habitatge unifamiliar. 
 
De la mateixa manera, la dinàmica d’atorgament de llicències durant els anys 2010 i 
2011 ha estat de 3,20 habitatges per cada mil habitants i any (inferior a cinc 
habitatges per cada mil habitants i any). 
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3.5.3.6. Mobilitat laboral del municipi. 
 
El municipi de Tavèrnoles, com la gran majoria de pobles de Catalunya, es troba 
molt lligat als pobles del seu entorn així com a les principals zones industrials més 
pròximes. Aquest fet provoca que hi hagi moviments interns, externs i 
desplaçaments des de fora i desplaçaments a fora, que caldrà tenir molt present 
alhora de desenvolupar els principals accessos i sortides del municipi així com 
justificar la implantació de noves zones industrials en el mateix.  
 
3.5.3.7. Ocupació i atur 
 
Possiblement un dels aspectes més importants per la definició del municipi del futur, 
especialment pel que fa als aspectes socioeconòmics, és l’estat d’ocupació dels 
habitants del municipi conjugat amb la taxa d’atur. 
 
La gràfica de la població aturada del municipi és la següent: 
 
 

 
 
 
Analitzat el gràfic anterior, es constata que fins l’any 2009 el percentatge d’atur s’ha 
mantingut dins uns termes d’estabilitat, experimentant un increment considerable 
l’any 2010 i una lleugera reducció l’any 2011. 
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3.6.  PREVISIÓ DE CREIXEMENT PER L’HORITZÓ DE VIGÈNCIA DEL POUM 
 
Tenint en consideració l’objectiu d’aquesta memòria de preveure les noves 
necessitats del municipi a mig termini, en aquest apartat s’estableix un supòsit 
d’escenari de població futura (any 2025), tenint en compte, no només la lògica 
interna de creixement del municipi, sinó també les diferents previsions de creixement 
de l’àmbit de territori del sector Guilleries-Collsacabra, així com també les 
necessitats de sòl per tal que aquest creixement i desenvolupament sigui sostenible i 
respectuós amb el medi i els recursos naturals. 
 
Partint de tot aquest conjunt de paràmetres, s’ha analitzat l’evolució de la població 
del municipi en les últimes dècades, i on es pot extreure, com a conclusió, que 
aquesta evolució presenta un increment constant al llarg d’aquests. Prenent les 
dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya, aquesta ha estat l’evolució: 
 
  Any        Població      Increment 
   

1.975 162  -----   
1.981 187  15,4 % 
1.985 206  10,2 % 
1.990 218    5,8 % 
1.995 239    9,6 % 
2.000  272  13,8 % 
2.005  301  10,6 % 
2.010  304    1,0 % 

 
Es pot apreciar que l’evolució de la població presenta un creixement constant, amb 
una mitjana d’increment de població pròxima al 10 % cada 5 anys. Aquest promig, 
aplicat en els propers quinquennis, marcaria la següent tendència de creixement de 
la població: 
 
  Any        Població      Increment 
   

2.010  304  10,0 % 
2.015  334  10,0 % 
2.020  368  10,0 % 
2.025  405  10,0 % 

 
 
En conclusió, es parteix d’un nombre d’habitants per a l’any 2025 pròxim als 405 
habitants, el que representa un increment de 101 habitants respecte als 304 
habitants de l’any 2010. Aquest potencial demogràfic haurà de situar-se, part en les 
parcel·les de sòl urbà que actualment resten sense edificar, i part en el sectors de 
sòl urbanitzable del Roquet sud i el Roquet nord, a més de l’àmbit en sòl urbà no 
consolidat de Fussimanya. 
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3.7. RESERVES DE SÒL PER A HABITATGE PROTEGIT EN EL  POUM 
 
El pla d’ordenació urbanística municipal, un cop efectuat l’anàlisi demogràfic i 
establertes les necessitats que se’n deriven, dóna compliment a l’article 57.3 de la 
Llei d’urbanisme, el qual fixa les reserves mínimes per a la construcció d’habitatges 
de protecció pública: 
“3. Els plans d’ordenació urbanística municipal i llurs modificacions i revisions han de 
reservar per a la construcció d’habitatges de protecció pública sòl suficient per al 
compliment dels objectius definits en la memòria social i, com a mínim, el sòl 
corresponent al 30% del sostre que es qualifiqui per a l’ús residencial de nova 
implantació, tant en sòl urbà no consolidat com en sòl urbanitzable, un 20% del qual, 
com a mínim, s’ha de destinar a habitatges amb protecció oficial de règim general, 
de règim especial, o d’ambdós règims, o els règims que determini com a equivalents 
la normativa en matèria d’habitatge, destinats a la venda, al lloguer o a altres formes 
de cessió d’ús. Resten exempts d’aquesta obligació mínima els plans d’ordenació 
urbanística municipal següents, llevat que el planejament territorial o director 
urbanístic determini una altra cosa: 
a) Els dels municipis que, per llur escassa complexitat urbanística, només 
distingeixen entre sòl urbà i sòl no urbanitzable. 
b) Els dels municipis de menys de cinc mil habitants, que no són capitals de comarca 
i que compleixen els requisits següents: 
Primer. Si en els dos anys anteriors a l’aprovació inicial del pla, la dinàmica 
d’atorgament de llicències ha estat inferior a cinc habitatges per cada mil habitants i 
any. 
Segon. Si 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 a què fa referència l’apartat 4. 
 
Atès que el municipi de Tavèrnoles té una població de 315 habitants (a 1 de gener 
de 2013), que no és capital de comarca, que la dinàmica d’atorgament de llicències 
en els dos darrers anys ha estat inferior a cinc habitatges per cada mil habitants i 
any, i que el Pla admet un total de 86 habitatges de nova implantació en sòl urbà no 
consolidat i en sòl urbanitzable, el POUM resta exempt de l’obligació mínima de 
reserva de sòl per a la construcció d’habitatges de protecció pública.  
 
No obstant, el present Pla preveu destinar un total de 7 habitatges de protecció , 
amb diferent règim i en diferents sectors de creixement, per tal que puguin ser 
assignats a la demanda exclosa del municipi o altres col·lectius que poguessin 
requerir-ho. Concretament, es preveuen 5 habitatges en sòl urbanitzable delimitat, 
en el Pla parcial urbanístic PPU-1 El Roquet Sud, i una estimació de 2 habitatges en 
l’àmbit de sòl urbanitzable no delimitat SND-1 El Roquet Nord, tot i que aquest sector 
està pendent del corresponent Pla parcial urbanístic de delimitació que concreti la 
densitat i edificabilitat del seu àmbit.  
 
Així mateix el pla d’ordenació preveu obtenir sòl per a destinar-lo a Equipaments 
públics. Aquest sòl per a equipaments, que obtindrà l’Ajuntament com a cessió 
obligatòria i gratuïta en el moment del desplegament dels diversos sectors 
urbanístics, es podrà destinar, si escau, a la construcció d’habitatges dotacionals 
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públics. Aquests habitatges dotacionals públics són habitatges de protecció oficial 
per acollir els col·lectius amb dificultats d’accés a un habitatge de renda lliure. 
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3.8. RESERVES DE SÒL PER A HABITATGE DOTACIONAL  
 
Aquest tipus d’habitatge és el destinat a satisfer les necessitats temporals de 
persones amb dificultats d’emancipació o que requereixen acolliment o assistència 
residencial, com ara els joves, la gent gran, les dones víctimes de la violència de 
gènere, els immigrants, les persones separades o divorciades que hagin perdut el 
dret a l’ús de l’habitatge compartit, les persones pendents de reallotjament per 
operacions públiques de substitució d’habitatges o per actuacions d’execució del 
planejament urbanístic o els sense llar. Poden ésser considerats habitatges 
dotacionals públics els destinats a estades de curta durada de persones amb 
necessitat d’acompanyament per a assegurar-ne la inserció social, amb tipologies i 
dissenys que en permetin l’ús compartit per persones sense llaços familiars. 
 
Les demandes ateses des de serveis socials de primària, segons dades facilitades 
pels propis Serveis Socials de Tavèrnoles, en relació a l'habitatge, són les següents: 
 
.3 persones majors de 65 anys han estat diagnosticades com a persones 
dependents, això vol dir que tenen la mobilitat reduïda  i han hagut necessitar  
ajudes tècniques per a moure's dins de casa seva. 
.1 persona menor de 25 anys ha estat diagnosticada com a persona dependent. 
.Cap persona sense ser diagnosticades com a persones dependents han sol·licitat 
fer l'adaptació del bany perquè tenen una autonomia personal limitada per a les 
activitats bàsiques de la vida diària. 
.Cap persona ha hagut de deixar casa seva per una ordre de desnonament. 
.Cap família ha hagut de deixar casa seva i buscar un allotjament alternatiu per 
conflictes greus de relació amb els familiars convivents. 
 
Analitzada la situació d’aquest tipus de persones, i vista la seva repercussió respecte 
a la població general del municipi, no es creu convenient  preveure cap reserva de 
sostre per a habitatges dotacionals públics dins de  l’àmbit del Pla . 
 
No obstant, en cas que es consideri necessari crear una àrea d’habitatge públic 
dotacional a curt o mitjà termini, es pot destinar a aquesta finalitat el sostre 
procedent de les cessions d’aprofitament residencial, o assignant aquest ús a algun 
dels equipaments sense ús definit, a través de la redacció d’un pla especial 
d’assignació d’ús, amb les limitacions que estableix l’article 58.1.g. de la Llei 
d’urbanisme. 
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3.9. POLÍTIQUES SOCIALS DEL POUM  
 
3.9.1. Compliment de les polítiques socials del pla  d’ordenació 
 
3.9.1.1. Mesures per a la dinamització social del m unicipi 
 
El pla d’ordenació estableix un model de creixement urbà contigu, amb la voluntat 
sostenible de concentració dels assentaments a fi i efecte d’evitar la dispersió en el 
territori que comportaria el malbaratament del mateix. 
 
Segons el pla, la superfície de sòl urbà consolidat del municipi, considerant els seus 
dos nuclis de Tavèrnoles i el Roquet, és de 9,60 hectàrees.  
 
Així mateix, es preveu una superfície de 14,6844 hectàrees de sòl urbanitzable 
delimitat, i una superfície de 2,5180 hectàrees de sòl urbanitzable no delimitat.  
 
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, d’una superfície de 20,98 
Ha, 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, i situades en zones de pendent considerable. 
 
La resta de sòl del municipi, que equival a 1.838,5813 hectàrees, es classifica en el 
pla d’ordenació com a sòl no urbanitzable. 
 
L’objectiu general del present Pla d’ordenació, tal i com s’estableix en la Memòria 
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.  
 
Així mateix, es defineixen 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 privat 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. 
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c) Reconèixer les actuals edificacions de caràcter bàsicament residencial de la zona 
de Fussimanya, tot incloent-les en un àmbit de sòl urbà no consolidat, i admetre 
noves edificacions en els buits existents entre construccions. 
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. 
 
3.9.1.2. Actuacions del POUM pel què fa als sectors  de creixement residencial 
 
El pla d’ordenació contempla tres sectors urbanístics residencials, un en un àmbit de 
sòl urbà no consolidat, un en un àmbit del sòl urbanitzable delimitat i un altre en sòl 
urbanitzable no delimitat. 
 
Tot seguit es presenta un quadre que recull els còmputs generals de cada sector 
residencial que inclou: 
.Superfície del sector. 
.Sostre màxim del sector. 
.Nombre màxim d’habitatges del sector. 
.Nombre d’habitatges lliures. 
.Sostre destinat a habitatge de protecció – règim general i especial. 
.Nombre d’habitatges destinats a habitatge de protecció – règim general i especial. 
.Sostre destinat a habitatge de protecció – règim concertat. 
.Nombre d’habitatges destinats a habitatge de protecció – règim concertat. 
.Sostre corresponent a la cessió de l’aprofitament urbanístic del sector. 
 
Cal fer l’incís que, pel que fa a l’àmbit del Sòl urbanitzable no delimitat SND1 El 
Roquet sud, es fa una estimació de les seves edificabilitats i nombre d’habitatges, 
assimilant-lo als paràmetres del Pla parcial contigu PPU1, atès que el corresponent 
Pla parcial urbanístic de delimitació serà el que en concretarà els esmentats 
paràmetres, realitzant-se, per tant, un supòsit del que representaria, numèricament, 
el desenvolupament del sector. 
 
 
(1) = A efectes de càlcul, el sostre residencial de nova implantació en el PAU 1 Fussimanya 
genera un nombre màxim d’habitatges de 39. 
 
(2) = La superfície construïda màxima que s’ha considerat per a habitatge de protecció, 
considerat com a edificació unifamiliar , és de 140 m2 per habitatge.  
Aquesta superfície s’obté a partir de tenir en compte una superfície útil màxima de 90 m2 

destinada a habitatge, 25 m2 de garatge i 8 m2 de traster (article 9.3 del Decret  13/2010, de 
2 de febrer, del Pla per al dret a l'habitatge del 2009-2012, i el Decret 171/2012, de 27 de 
desembre, pel qual es prorroga la vigència del Decret 13/2010) :   
(90+25+8)/0.85 = 144,7 m2 de superfície construïda ≈ 140 m2 de superfície construïda  
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De l’anàlisi dels còmputs generals d’aquests sectors se’n desprenen les següents 
conclusions: 
 
-En Sòl urbà no consolidat es preveu un màxim de 39 nous habitatges, tots ells 
lliures. 
 
-En Sòl Urbanitzable Delimitat es preveu un màxim de 29 habitatges. D’aquests, 3 es 
destinaran a habitatges de protecció pública de règim general i de règim especial, i 2 
es destinaran a habitatges de protecció pública de preu concertat. 
 
-En Sòl Urbanitzable No Delimitat es fa una estimació d’un màxim de 18 habitatges 
lliures. D’aquests, 2 es destinaran a habitatges de protecció pública de règim general 
i de règim especial. 
 
Així mateix el pla defineix, per a cadascun dels sectors urbanístics descrits (a 
excepció de l’àmbit SND1 El Roquet nord), les cessions mínimes necessàries per a 
l’execució dels diferents sistemes públics d’equipaments, espais lliures i vialitat, per 
donar servei a aquests sectors i per millorar-lo en l’àmbit de casc urbà existent. 
 
 
3.9.1.3. Calendari per a l’execució de l’habitatge de protecció pública 
 
El calendari per a la construcció de l’habitatge de protecció pública es basa en 
l’agenda de desplegament de les actuacions del pla d’ordenació, agenda que 
s’estableix en document conformant del Pla. Així, i segons aquesta agenda, els 
distints sectors urbanístics es desenvoluparan en el primer sexenni. En el moment 
de desenvolupament de cada sector, l’Ajuntament obtindrà el sòl per a la construcció 
d’habitatge protegit que sigui promogut a iniciativa pública.  
 
Se’n fa aquí una breu síntesis en allò relacionat amb la construcció dels habitatges 
protegits. 
 
L’Agenda d’execució dels diferents sectors urbanístics es resumeix a continuació: 
 
 
En sòl urbanitzable delimitat: 

 
En l’àmbit del sòl urbanitzable delimitat, durant el primer sexenni es preveu la 
disponibilitat de sòl per a construir 420 m² de sostre per a habitatges de protecció 
pública de règim general i especial, per a 3 habitatges i 280 m² de sostre per a 
habitatges de protecció pública de preu concertat, per a 2 habitatges més. 

sos tre Habitatges

Superfície Sostre màxim Nomb re màxim Habitatges HPP-Genera l HPP-General sostre Habitatges

Sector residencial habitatges lliures i especial i especial HPP-Concertat HPP-Concertat ces sió A.U.

m² m² ut ut m² ut m² ut m²

PPU 1 El Roquet Sud 4 0.1 74        9 .10 0          29 2 4 420            3 280                2 1.365        

SECTORS A DESENVOLUPAR EN EL PRIMER SEXENNI



   PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE  TAVÈRNOLES – Text refós 
Memòria social   33 

 
En sòl urbanitzable No delimitat:  

 
En l’àmbit del sòl urbanitzable no delimitat, es preveu la disponibilitat de sòl per a 
construir 280 m² de sostre per a habitatges de protecció pública de règim general i 
especial, per a 2 habitatges. Es reitera que el futur Pla parcial urbanístic de 
delimitació concretarà la densitat del sector i el nombre d’habitatges de protecció a 
reservar. 
 
 
Total en el municipi: 
 
En resum, computant els sectors residencials en sòl urbanitzable que es preveu, el 
pla d’ordenació reserva sòl per a la construcció de 700 m² de sostre per a habitatges 
de protecció pública de règim general i especial, amb un total de 5 habitatges , i 280 
m² de sostre per a habitatges de protecció pública de preu concertat, amb un total de 
2 habitatges , tot tenint en compte que el sector de Sòl urbanitzable no delimitat 
SND1 El Roquet nord no té concretats els aprofitaments, edificabilitats i densitats 
(els quals es fixaran en el pertinent Pla parcial urbanístic de delimitació), pel que el 
nombre d’habitatges de protecció que s’han estimat dins aquest sector no són, en 
cap cas, definitius ni vinculants. 
 
D’acord amb els terminis fixats per la legislació urbanística, i en concret d’acord amb 
les disposicions de l’article 68.2.h) del Reglament de la Llei d’urbanisme, el Pla 
d’ordenació fixa, en la seva normativa urbanística, els terminis per a la construcció 
dels habitatges protegits. 
 
En qualsevol cas, pel què fa als terminis per a la construcció dels habitatges de 
protecció pública compresos en sectors urbanístics, aquests terminis no podran ser 
superiors a 2 anys per l’inici de les obres, a comptar des de que la parcel·la tingui la 
condició de solar, i a 3 anys per a llur finalització, a comptar des de la data 
d’atorgament de la llicència d’obres. 
 
La reserva de sòl prevista en el pla d’ordenació per a la construcció d’habitatge de 
protecció pública, efectuada com a conseqüència de la present Memòria social, es 
considera suficient per oferir als habitants del municipi els habitatges necessaris a un 
preu inferior als de renda lliure durant els dos sexennis de desplegament del Pla 
d’ordenació. 
 
 
 
 
 

s os tre Hab itatges

S upe rf ície S os tre  màxim Nomb re  mà xim Hab itatge s HPP -G en eral HP P-General s os tre Habitatg es

S ector re s ide ncia l ha bita tg es lliu res i  e spe cia l i especia l HP P -Conce rtat HPP -Con certa t ce s s ió A.U.

m² m² u t u t m² ut m² ut m²

S ND 1 E l R oqu et Nord 25. 180       5. 79 1         1 8 1 6 280             2 -                  0 869          
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3.10. CONTEXT ACTUAL AL MUNICIPI EN RELACIÓ A LA DI SPONIBILITAT 
D’HABITATGES  I CONSTRUCCIÓ D’HABITATGES DE PROTECC IÓ PÚBLICA 
 
Segons informació facilitada per l’oficina tècnica municipal als redactors del pla 
d’ordenació, no existeixen habitatges buits o desocupats en els nuclis de Tavèrnoles 
i/o el Roquet. 
 
És evident doncs, que la considerable oferta de venda d’habitatge de renda lliure 
influirà en la temporalitat del desplegament dels sectors urbanístics residencials 
previstos, temporalitat que queda concretada en l’Agenda del pla d’ordenació. 
 
Per tant, a pesar de la voluntat i benefici públic que suposarà la construcció dels 
habitatges de protecció previstos en el Pla d’ordenació, cal tenir en compte, en una 
previsió realista, que aquests no es podran obtenir en un termini immediat. Aquest 
fet es veu agreujat per la conjuntura econòmica actual, que dificulta enormement el 
creixement residencial. 
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3.11. AVALUACIÓ DE L’IMPACTE DE L’ORDENACIÓ URBANÍS TICA EN FUNCIÓ 
DEL GÈNERE I ELS COL·LECTIUS SOCIALS QUE REQUEREIXE N ATENCIÓ 
ESPECÍFICA 
 
3.11.1. Introducció 
 
S’avalua a continuació, i en compliment de l’article 69.5 del Reglament de la Llei 
d’urbanisme, l’impacte de l’ordenació urbanística proposada en el Pla d’ordenació en 
funció del gènere, així com respecte als col·lectius socials que requereixen atenció 
específica, tals com els immigrants, el jovent i la gent gran. 
 
L’objectiu d’aquesta avaluació és que, en funció de la informació sobre la realitat 
social plasmada en la present Memòria social, es prenguin decisions per al 
planejament urbanístic que contribueixin al desenvolupament de la igualtat 
d’oportunitats entre dones i homes, així com afavorir als altres col·lectius 
mereixedors de protecció. 
 
3.11.2. Diagnosi i identificació dels col·lectius o bjecte d’avaluació 
 
3.11.2.1. Gent gran 
 
És un col·lectiu al qual s’ha de prestar especial atenció al municipi atenent a la seva 
alta proporció respecte a la totalitat de la població plasmada en l’estudi demogràfic 
efectuat. 
 
És per això que el Pla d’ordenació té especial cura de millorar les condicions 
d’accessibilitat i mobilitat per a vianants en l’entorn urbà. En segon terme la 
disposició dels equipaments que s’obtindran amb el desplegament dels sectors 
urbanístics previstos s’ha dissenyat de manera que adquireixin proximitat amb el 
casc urbà existent, per donar facilitats al seu ús. En quan a aquests usos, podran ser 
per donar servei directament a aquest col·lectiu, ja siguin sanitaris, assistencials, 
socioculturals, etc...Finalment és un col·lectiu que podrà accedir als habitatges de 
protecció pública previstos. 
 
3.11.2.2. Jovent  
 
Pel què fa al jovent es beneficiaran també dels equipaments i espais lliures previstos 
en el desplegament del pla d’ordenació, i podran accedir als habitatges de protecció 
pública amb l’objectiu de facilitar la seva emancipació. 
 
3.11.2.3. Persones amb mobilitat reduïda 
 
El pla d’ordenació té especial cura de millorar les condicions d’accessibilitat i 
mobilitat per a vianants amb mobilitat reduïda en l’entorn urbà, i l’ordenació 
urbanística ho reflecteix específicament. En segon terme la disposició dels 
equipaments que s’obtindran amb el desplegament dels sectors urbanístics previstos 
s’ha dissenyat de manera que adquireixin proximitat amb el casc urbà existent, per 
donar facilitats d’accés al seu ús. Finalment és un col·lectiu que mereix protecció, i 
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per tant podrà accedir als habitatges de protecció pública previstos, part dels quals 
es podran preveure amb condicions específiques per a ells. 
 
3.11.2.4. Immigrants 
 
És un col·lectiu que podrà accedir als habitatges de protecció pública previstos. Com 
es pot apreciar en l’estudi demogràfic realitzat, així com per l’observació de la realitat 
social, no és especialment significatiu el nombre d’immigrants que viuen al municipi. 
Aquest fet facilita que la seva integració a la societat local sigui elevada. Per tant 
aparentment no existeix perill de segregació o concentració per aquest motiu.  
 
3.11.3. Àmbits d’aplicació  
 
3.11.3.1. En la vida quotidiana 
 
Comerç i serveis  
 
Col·lectiu objecte d’atenció: persones que realitzen les tasques de cura i gestió 
domèstica i les que reben la seva atenció, gent gran i persones amb mobilitat 
reduïda. 
 
El Pla d’ordenació possibilita el desenvolupament del comerç local per facilitar el seu 
ús quotidià a aquest col·lectiu, tot i que actualment, per la manca de serveis bàsics, 
la ciutadania es veu obligada a desplaçaments a les poblacions veïnes.  
 
Educació  
 
Col·lectiu objecte d’atenció: persones que realitzen les tasques de cura i gestió 
domèstica i les que reben la seva atenció i al jovent. 
 
El Pla d’ordenació possibilita la creació d’una gran àrea destinada a equipament 
privat educatiu a l’entrada del municipi, així com la disposició d’altres equipaments 
educatius a distintes parts del municipi. 
 
Esports i equipaments i espais lliures en general  
 
Col·lectiu objecte d’atenció: persones que realitzen les tasques de cura i gestió 
domèstica i les que reben la seva atenció, jovent, gent gran i la població en general. 
 
El Pla d’ordenació disposa àmplies dotacions per a equipaments de diversos usos al 
llarg del nucli urbà, així com espais lliures d’oci i esbarjo. 
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3.11.3.2. En l’habitatge  
 
Requisits d’accessibilitat i habitabilitat per als habitatges  
 
Col·lectiu objecte d’atenció: persones que realitzen les tasques de cura i gestió 
domèstica i les que reben la seva atenció, gent gran i persones amb mobilitat 
reduïda. 
 
El Pla d’ordenació considera suficients els requeriments que determina la legislació 
vigent en matèria d’accessibilitat i habilitat per als habitatges. 
 
Habitatges de protecció pública 
 
Col·lectiu objecte d’atenció: persones que realitzen les tasques de cura i gestió 
domèstica i les que reben la seva atenció, jovent, gent gran, persones amb mobilitat 
reduïda, immigrants i població en general. 
 
El Pla d’ordenació determina la reserva de sòl per a la construcció d’habitatges de 
protecció pública per a l’ús de tots aquests col·lectius esmentats. Les reserves 
s’efectuen en els àmbits de sòl urbanitzable, i caldrà prendre les mesures 
adequades per evitar la concentració excessiva d’habitatges d’aquest tipus, per 
afavorir la cohesió social i evitar la segregació territorial dels ciutadans per raó de llur 
nivell de renda. 
 
3.11.3.3. Mobilitat, accessibilitat i seguretat 
 
Recuperació del centre  
 
Col·lectiu objecte d’atenció: persones que realitzen les tasques de cura i gestió 
domèstica i les que reben la seva atenció, jovent, gent gran, persones amb mobilitat 
reduïda, immigrants i població en general. 
 
El Pla d’ordenació té especial cura de millorar les condicions d’accessibilitat i 
mobilitat per a als col·lectius esmentats i la població en general. Contempla part dels 
carrers del centre històric urbanitzats amb prioritat invertida per a vianants. 
 
Seguretat   
 
Col·lectiu objecte d’atenció: persones que realitzen les tasques de cura i gestió 
domèstica i les que reben la seva atenció, jovent, gent gran, persones amb mobilitat 
reduïda, immigrants i població en general. 
 
L’ordenació proposada pel pla evita la creació d’espais urbanístics insegurs. 
 
 
 
 


