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5. INFORME SOSTENIBILITAT AMBIENTAL
 
5.1. INTRODUCCIÓ 
 
El dia 29 d’abril de 2006 es va publicar 
l’avaluació dels efectes de determinats plans i programes sobre el medi ambient, 
norma que adapta per a l’Estat espanyol les exigències de la Directiva comunitària 
europea 2001/42/CE, de 27 de juny de 2001. Recentment també, s’ha aprovat la Lle
6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes. 
 
Aquesta normativa, juntament amb la nor
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost
procediment  d’elaboració i aprovació dels plans i pr
l’avaluació ambiental.  
 
L’avaluació ambiental de pl
nivell de protecció del medi ambient i contribuir a la integració d’aspectes 
mediambientals en la preparació i adopció de plans i programes amb el fi de 
promoure un desenvolupament sostenible. 
 
Seguint aquest nou marc normatiu, el passat 1
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya
sol·licitud de document de referència sobre el POUM de Tavèrnoles, adjuntant el 
Informe Ambiental Prelimin
sol·licitava a l’òrgan ambiental l’emissió d’un document de referència amb el que es 
determinés, una vegada efectuades les consultes necessàries, l’abast de l’Informe 
de Sostenibilitat Ambiental (en endavant, IS
ambientals aplicables. 
 
D’aquesta forma, amb data de 1
Ambient i Habitatge tramet a l’Ajuntament de Tavèrnoles el Document de Referència 
del Pla d’Ordenació urbanística M
determinava l’abast de l’ISA i en defini
 
Seguint aquest criteris, es va incorporar el corresponent ISA en la documentació del 
POUM que va ser objecte d’aprovació inicial el 7 de febrer d
objectius i requeriments del POUM que es presenta
aprovació inicial.  
 
Una vegada recollits els pertinents informes de les administracions, respecte d’aquell 
document aprovat inicialment per segona vegada, se
prescripcions, quan s’ha escaigut, 
 
Així mateix, en data 18 de novembre de 2014, la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
la Catalunya Central emet informe urbanístic i territorial sobre la proposta de Pla que 
es preveu sotmetre a aprovació provisional, a l’empara del previst a l’article 86bis i a 
la disposició transitòria divuitena del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel 
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, en la redacció donada pels articles 32 i 90 de 
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El dia 29 d’abril de 2006 es va publicar al BOE la Llei 9/2006, de 28 d’abril, sobre 
l’avaluació dels efectes de determinats plans i programes sobre el medi ambient, 

er a l’Estat espanyol les exigències de la Directiva comunitària 
europea 2001/42/CE, de 27 de juny de 2001. Recentment també, s’ha aprovat la Lle
6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes.  

Aquesta normativa, juntament amb la normativa urbanística rela
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, i Decret 305/2006, de 18 de juliol), incorpora en el 
procediment  d’elaboració i aprovació dels plans i programes, el 

L’avaluació ambiental de plans i programes té com a objectiu aconseguir un elevat 
nivell de protecció del medi ambient i contribuir a la integració d’aspectes 
mediambientals en la preparació i adopció de plans i programes amb el fi de 
promoure un desenvolupament sostenible.  

t aquest nou marc normatiu, el passat 19 d’octubre de 2009
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya
sol·licitud de document de referència sobre el POUM de Tavèrnoles, adjuntant el 
Informe Ambiental Preliminar corresponent. Amb aquesta documentació es 
sol·licitava a l’òrgan ambiental l’emissió d’un document de referència amb el que es 
determinés, una vegada efectuades les consultes necessàries, l’abast de l’Informe 
de Sostenibilitat Ambiental (en endavant, ISA) i els criteris, objectius i principis 

D’aquesta forma, amb data de 16 de desembre de 2010, el Departament de Medi 
Ambient i Habitatge tramet a l’Ajuntament de Tavèrnoles el Document de Referència 
del Pla d’Ordenació urbanística Municipal d’aquest municipi. Aquest document 

l’abast de l’ISA i en definia els criteris a seguir.  

va incorporar el corresponent ISA en la documentació del 
POUM que va ser objecte d’aprovació inicial el 7 de febrer de 2011, i s’adapta
objectius i requeriments del POUM que es presentava per a la seva segona 

Una vegada recollits els pertinents informes de les administracions, respecte d’aquell 
document aprovat inicialment per segona vegada, se n’han incorporat les seves 
prescripcions, quan s’ha escaigut,  

n data 18 de novembre de 2014, la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
la Catalunya Central emet informe urbanístic i territorial sobre la proposta de Pla que 

a aprovació provisional, a l’empara del previst a l’article 86bis i a 
la disposició transitòria divuitena del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel 
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, en la redacció donada pels articles 32 i 90 de 
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l BOE la Llei 9/2006, de 28 d’abril, sobre 
l’avaluació dels efectes de determinats plans i programes sobre el medi ambient, 

er a l’Estat espanyol les exigències de la Directiva comunitària 
europea 2001/42/CE, de 27 de juny de 2001. Recentment també, s’ha aprovat la Llei 

 

mativa urbanística relacionada (Decret 
, i Decret 305/2006, de 18 de juliol), incorpora en el 

ogrames, el instrument de 

aconseguir un elevat 
nivell de protecció del medi ambient i contribuir a la integració d’aspectes 
mediambientals en la preparació i adopció de plans i programes amb el fi de 

9 d’octubre de 2009, es va entrar al 
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya la 
sol·licitud de document de referència sobre el POUM de Tavèrnoles, adjuntant el 

. Amb aquesta documentació es 
sol·licitava a l’òrgan ambiental l’emissió d’un document de referència amb el que es 
determinés, una vegada efectuades les consultes necessàries, l’abast de l’Informe 

A) i els criteris, objectius i principis 

el Departament de Medi 
Ambient i Habitatge tramet a l’Ajuntament de Tavèrnoles el Document de Referència 

unicipal d’aquest municipi. Aquest document 

va incorporar el corresponent ISA en la documentació del 
e 2011, i s’adaptava als 
per a la seva segona 

Una vegada recollits els pertinents informes de les administracions, respecte d’aquell 
n’han incorporat les seves 

n data 18 de novembre de 2014, la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
la Catalunya Central emet informe urbanístic i territorial sobre la proposta de Pla que 

a aprovació provisional, a l’empara del previst a l’article 86bis i a 
la disposició transitòria divuitena del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel 
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, en la redacció donada pels articles 32 i 90 de 
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la Llei 3/2012, de 22 de febrer; i, en data 
General de Polítiques Ambientals emet la Resolució pertinent donant la conformitat a 
la memòria ambiental del Pla.
 
En la sessió de 6 de març de 2015, la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Catalunya Central acorda aprovar definitivament el POUM, supeditant
publicació al DOGC i consegüent executivitat a la presentació d’un text refós que 
incorpori un seguit de prescripcions.
 
El present document incorpora les prescripcions de dits I
en la versió que ara es presenta 
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12, de 22 de febrer; i, en data 19 de desembre de 2014 la Direcció 
General de Polítiques Ambientals emet la Resolució pertinent donant la conformitat a 
la memòria ambiental del Pla. 

En la sessió de 6 de març de 2015, la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Catalunya Central acorda aprovar definitivament el POUM, supeditant
publicació al DOGC i consegüent executivitat a la presentació d’un text refós que 
incorpori un seguit de prescripcions. 

El present document incorpora les prescripcions de dits Informe, Resolució
en la versió que ara es presenta com a Text refós. 
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19 de desembre de 2014 la Direcció 
General de Polítiques Ambientals emet la Resolució pertinent donant la conformitat a 

En la sessió de 6 de març de 2015, la Comissió Territorial d’Urbanisme de la 
Catalunya Central acorda aprovar definitivament el POUM, supeditant-ne la 
publicació al DOGC i consegüent executivitat a la presentació d’un text refós que 

Resolució i Acord, 
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5.2. JUSTIFICACIÓ DEL PLA
 
Les Normes d’Ordenació Complementàries i Subsidiàries de Planejament de 
Tavèrnoles, instrument d’ordenació vigent, no defineixen la revisió d’aqueste
obstant, la necessitat del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal és imprescindible 
degut a l’antiguitat del document i a la tramitació de posteriors expedients de 
planejament com són la delimitació de sòl urbà, la Modificació Puntual del sector del 
Roquet i la Modificació Puntual del sòl 
Fussimanya, tot i que aquest últim expedient ha quedat en suspens, sense arribar a 
publicar-se. 
 
Es fa necessari, per tant, disposar d’un document que reculli i actualitzi el 
planejament del municipi, a la vegada que posi en dubte les previsions de
instrument actualment vigent i les corregeixi
 
D’altra banda també, cal fomentar
habitants del poble actuals i els nouvin
futur.  
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JUSTIFICACIÓ DEL PLA  

Les Normes d’Ordenació Complementàries i Subsidiàries de Planejament de 
Tavèrnoles, instrument d’ordenació vigent, no defineixen la revisió d’aqueste
obstant, la necessitat del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal és imprescindible 
degut a l’antiguitat del document i a la tramitació de posteriors expedients de 

són la delimitació de sòl urbà, la Modificació Puntual del sector del 
oquet i la Modificació Puntual del sòl urbanitzable del municipi

Fussimanya, tot i que aquest últim expedient ha quedat en suspens, sense arribar a 

Es fa necessari, per tant, disposar d’un document que reculli i actualitzi el 
anejament del municipi, a la vegada que posi en dubte les previsions de

instrument actualment vigent i les corregeixi.  

al fomentar la sostenibilitat per millorar la qualitat de vida dels 
habitants del poble actuals i els nouvinguts sense hipotecar el desenvolupament 
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Les Normes d’Ordenació Complementàries i Subsidiàries de Planejament de 
Tavèrnoles, instrument d’ordenació vigent, no defineixen la revisió d’aquestes. No 
obstant, la necessitat del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal és imprescindible 
degut a l’antiguitat del document i a la tramitació de posteriors expedients de 

són la delimitació de sòl urbà, la Modificació Puntual del sector del 
del municipi en l’àmbit de 

Fussimanya, tot i que aquest últim expedient ha quedat en suspens, sense arribar a 

Es fa necessari, per tant, disposar d’un document que reculli i actualitzi el 
anejament del municipi, a la vegada que posi en dubte les previsions del 

la qualitat de vida dels 
sense hipotecar el desenvolupament 
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5.3. LEGISLACIÓ  

En el marc de l’ordenació territorial i el planejament urbanístic, les principals 
normatives que regulen l’avaluació ambiental de plans i programes són:

En l’àmbit europeu, la Directiva 2001/
determinats plans i programes en el medi ambient.

En l'àmbit estatal, la Llei 9/2006, de 28 d'abril
determinats plans i programes en el medi ambient.

En l’àmbit català, la Llei 6/2009, del 28 d’abril
programes. 

El Decret legislatiu 1/20 10
d’urbanisme, i, molt especialment, el Reglament (Decret 305/2006, de 18 de juliol), 
bàsicament en els articles 70, 100, 106 i 115 i la disposició transitòria dotzena.
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En el marc de l’ordenació territorial i el planejament urbanístic, les principals 
normatives que regulen l’avaluació ambiental de plans i programes són:

la Directiva 2001/ 42/CE, relativa a l’avaluació dels efectes de 
determinats plans i programes en el medi ambient. 

la Llei 9/2006, de 28 d'abril , sobre avaluació dels efectes de 
determinats plans i programes en el medi ambient. 

6/2009, del 28 d’abril , d’avaluació ambiental de plans i 

10, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme, i, molt especialment, el Reglament (Decret 305/2006, de 18 de juliol), 

articles 70, 100, 106 i 115 i la disposició transitòria dotzena.
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En el marc de l’ordenació territorial i el planejament urbanístic, les principals 
normatives que regulen l’avaluació ambiental de plans i programes són: 

, relativa a l’avaluació dels efectes de 

, sobre avaluació dels efectes de 

, d’avaluació ambiental de plans i 

ext refós de la Llei 
d’urbanisme, i, molt especialment, el Reglament (Decret 305/2006, de 18 de juliol), 

articles 70, 100, 106 i 115 i la disposició transitòria dotzena. 
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5.4. OBJECTIUS 
 
5.4.1. Objectius de l’Informe de Sostenibilitat Ambiental ISA
 
Tal i com s’ha comentat anteriorment, l’objectiu de l’ISA, d’acord amb la normativa 
que regula aquesta figura i amb el marc legal urbanístic que el fa preceptiu en 
aquest cas, és definir i especificar el grau de sostenibilitat ambiental del nou Pla. 
 
L’ISA caracteritza amb major profunditat els aspectes i elements clau del municipi i 
alhora, avalua els impactes potencials resultants de l’aplicació del POUM.
 
Els objectius que persegueix el present ISA són:

1. Determinar els requeriments i criteris ambientals significatius
aspectes i elements ambientals rellevants, determinar els objectius, cr
obligacions de protecció ambiental i definir els objectius i criteris ambientals 
adoptats. 

2. Analitzar i avaluar les alternatives generals d’ordenació considerades i 
justificarambientalment l’alternativa elegida. 

3. Descriure ambientalment 
4. Identificar i avaluarels probables efectes significatius sobre el medi ambient. 
5. Avaluar globalment el 

analitzar els perfils ambientals
seguiment i supervisió.  
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Objectius de l’Informe de Sostenibilitat Ambiental ISA 

Tal i com s’ha comentat anteriorment, l’objectiu de l’ISA, d’acord amb la normativa 
sta figura i amb el marc legal urbanístic que el fa preceptiu en 

aquest cas, és definir i especificar el grau de sostenibilitat ambiental del nou Pla. 

L’ISA caracteritza amb major profunditat els aspectes i elements clau del municipi i 
impactes potencials resultants de l’aplicació del POUM.

Els objectius que persegueix el present ISA són: 

els requeriments i criteris ambientals significatius
i elements ambientals rellevants, determinar els objectius, cr

obligacions de protecció ambiental i definir els objectius i criteris ambientals 

les alternatives generals d’ordenació considerades i 
l’alternativa elegida.  

ment el pla d’acord amb l’alternativa adoptada. 
els probables efectes significatius sobre el medi ambient. 

ment el Pla i justificar el compliment dels obj
s perfils ambientals, actual i resultant; i definir 
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Tal i com s’ha comentat anteriorment, l’objectiu de l’ISA, d’acord amb la normativa 
sta figura i amb el marc legal urbanístic que el fa preceptiu en 

aquest cas, és definir i especificar el grau de sostenibilitat ambiental del nou Pla.  

L’ISA caracteritza amb major profunditat els aspectes i elements clau del municipi i 
impactes potencials resultants de l’aplicació del POUM. 

els requeriments i criteris ambientals significatius:Descriure els 
i elements ambientals rellevants, determinar els objectius, criteris i 

obligacions de protecció ambiental i definir els objectius i criteris ambientals 

les alternatives generals d’ordenació considerades i 

ord amb l’alternativa adoptada.  
els probables efectes significatius sobre el medi ambient.  

el compliment dels objectius establerts; 
 les mesures de 



  PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE TAVÈRNOLES
Informe de sostenibilitat ambiental  

 
 

5.4.2. Objectius generals del POUM
 
El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Tavèrnoles té com a objectiu 
general l’estructuració del municipi d’acord amb les necessitats d’aquest,
els creixements residencials
valor paisatgístic o d’especial interès del terme municipal. 
 
Es tracta, en definitiva, d’articular el creixement necessari en el territori d’acord amb 
la seva pròpia dinàmica i les perspectives de creixement de Tavèrnoles i de la 
comarca d’Osona en general, de manera ambientalment sostenible, funcionalment 
eficient, econòmicament competitiva i socialment cohesionada, d’acord amb els 
preceptes que emanen de la Llei
 
A continuació s’exposen els principals objectius del POUM de Tavèrnoles.
 
Objectius generals 
 
- Ordenar el creixement del municipi de forma sostenible i compacta.
- Fonamentar l’ús sostenible del territori.
- Impulsar l’activitat cultural i econòmica.
- Potenciar el nucli antic i el centre de Tavèrnoles potenciant l’accessibilitat al mateix.
- Dimensionar les infraestructures, equipaments i zones verdes segons les 
necessitats del municipi. 
- Potenciar les oportunitats que oferei
- Potenciar les necessitats d’habitatge assequible mitjançant habitatge de protecció 
pública. 
- Protegir i gestionar els espais naturals de gran valor ecològic i paisatgístic.
- Millorar la qualitat de vida dels habitants de Ta
 
Objectius complementaris 
 
- La revisió de les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi de Tavèrnoles.
- L’adequació del planejament del municipi a la nova legalitat urbanística vigent a 
l’estat, i en especial a Catalunya.
- L’adaptació del planejament municipal a les directrius de planejament d’àmbit 
superior. 
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Objectius generals del POUM 

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Tavèrnoles té com a objectiu 
general l’estructuració del municipi d’acord amb les necessitats d’aquest,
els creixements residencials, industrials i de serveis sense malmetre els espais de 
valor paisatgístic o d’especial interès del terme municipal.  

Es tracta, en definitiva, d’articular el creixement necessari en el territori d’acord amb 
òpia dinàmica i les perspectives de creixement de Tavèrnoles i de la 

comarca d’Osona en general, de manera ambientalment sostenible, funcionalment 
eficient, econòmicament competitiva i socialment cohesionada, d’acord amb els 
preceptes que emanen de la Llei d’Urbanisme de Catalunya.  

A continuació s’exposen els principals objectius del POUM de Tavèrnoles.

Ordenar el creixement del municipi de forma sostenible i compacta.
Fonamentar l’ús sostenible del territori. 

at cultural i econòmica. 
Potenciar el nucli antic i el centre de Tavèrnoles potenciant l’accessibilitat al mateix.
Dimensionar les infraestructures, equipaments i zones verdes segons les 

Potenciar les oportunitats que ofereix l’entorn natural immediat. 
Potenciar les necessitats d’habitatge assequible mitjançant habitatge de protecció 

Protegir i gestionar els espais naturals de gran valor ecològic i paisatgístic.
Millorar la qualitat de vida dels habitants de Tavèrnoles. 

 

La revisió de les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi de Tavèrnoles.
L’adequació del planejament del municipi a la nova legalitat urbanística vigent a 

l’estat, i en especial a Catalunya. 
l planejament municipal a les directrius de planejament d’àmbit 
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El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Tavèrnoles té com a objectiu 
general l’estructuració del municipi d’acord amb les necessitats d’aquest, ordenant 

de serveis sense malmetre els espais de 

Es tracta, en definitiva, d’articular el creixement necessari en el territori d’acord amb 
òpia dinàmica i les perspectives de creixement de Tavèrnoles i de la 

comarca d’Osona en general, de manera ambientalment sostenible, funcionalment 
eficient, econòmicament competitiva i socialment cohesionada, d’acord amb els 

A continuació s’exposen els principals objectius del POUM de Tavèrnoles. 

Ordenar el creixement del municipi de forma sostenible i compacta. 

Potenciar el nucli antic i el centre de Tavèrnoles potenciant l’accessibilitat al mateix. 
Dimensionar les infraestructures, equipaments i zones verdes segons les 

Potenciar les necessitats d’habitatge assequible mitjançant habitatge de protecció 

Protegir i gestionar els espais naturals de gran valor ecològic i paisatgístic. 

La revisió de les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi de Tavèrnoles. 
L’adequació del planejament del municipi a la nova legalitat urbanística vigent a 

l planejament municipal a les directrius de planejament d’àmbit 
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5.4.3. Objectius ambientals generals del planejament
 
D’acord amb els principis de sostenibilitat generalment acceptats i reconeguts en 
multitud de tractats, declaracions
3 i 9 de la LU, on es defineixen els principis generals de l’actuació urbanística, 
s’estableix que, l’exercici de les competències urbanístiques ha de garantir l’objectiu 
del desenvolupament urbaníst
 
Pot afirmar-se que un model territorial tendeix cap a la sostenibilitat en la mesura 
que assegura l’ús sostenible dels diversos recursos naturals, fonamentalment el sòl, 
i sigui energèticament eficient, minimitzi i assimili la producció de 
contaminació i residus, conservi la diversitat biològica, i garanteixi la qualitat de vida 
de la població. 
 
Més concretament, les pautes generals que han d’orientar la planificació dels models 
d’ocupació del sòl són les següents:
 
1. Compactació de l’assentament urbà
Els models urbans expansius, dispersos o difusos impliquen un consum elevat de 
recursos, una major ocupació de sòls rurals i hàbitats naturals, un malbaratament 
energètic i, en conseqüència, uns nivells més alts de contamina
 
2. Optimització dels teixit urbà existent
Cal posar l’èmfasi de la gestió urbana en la revitalització dels barris o parts antigues i 
en la recuperació i renovació de zones de la població degradades i obsoletes.
 
3. Adopció de densitats raonablement 
Les tipologies urbanes de densitats edificatòries baixes impliquen alt consum de 
recursos, major manteniment i no afavoreixen la cohesió social. Cal adoptar 
densitats raonablement elevades que, sense caure en la congestió, permetin 
tipologies urbanes més eficients i evitin la segregació de col·lectius i comunitats.
 
4. Assignació flexible i mixta dels usos del sòl
L’optimització funcional d’una vila requereix evitar una excessiva especialització de 
les seves parts. Una coexistència en l’espai urbà del
ne el funcionament, evitar ocupacions innecessàries i redueix la mobilitat obligada.
 
5. Mobilitat sostenible i integrada amb els usos del sòl
El transport motoritzat és la principal font de l’efecte hivernacle i un gran con
d’energies fòssils. Els models expansius, difosos i en baixa densitat i les 
distribucions rígides dels usos comporten més desplaçaments i deriven en l’adopció 
d’opcions individuals. Per això, cal una planificació integrada dels usos i el transport 
que minimitzin la mobilitat obligada. 
 
6. Ús eficient i reutilització del sòl i altres recursos naturals
Cal fomentar el model que comporti un menor consum de sòl i un estalvi d’altres 
recursos, atenent a la possibilitat de reciclatge dels recursos consum
i impulsant la implantació d’energies renovables. En relació a l’aigua és important 
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Objectius ambientals generals del planejament 

D’acord amb els principis de sostenibilitat generalment acceptats i reconeguts en 
multitud de tractats, declaracions i legislacions internacionals, i concretament en l’art. 
3 i 9 de la LU, on es defineixen els principis generals de l’actuació urbanística, 
s’estableix que, l’exercici de les competències urbanístiques ha de garantir l’objectiu 
del desenvolupament urbanístic sostenible. 

se que un model territorial tendeix cap a la sostenibilitat en la mesura 
que assegura l’ús sostenible dels diversos recursos naturals, fonamentalment el sòl, 
i sigui energèticament eficient, minimitzi i assimili la producció de totes les formes de 
contaminació i residus, conservi la diversitat biològica, i garanteixi la qualitat de vida 

Més concretament, les pautes generals que han d’orientar la planificació dels models 
d’ocupació del sòl són les següents: 

mpactació de l’assentament urbà 
Els models urbans expansius, dispersos o difusos impliquen un consum elevat de 
recursos, una major ocupació de sòls rurals i hàbitats naturals, un malbaratament 
energètic i, en conseqüència, uns nivells més alts de contaminació. 

2. Optimització dels teixit urbà existent 
Cal posar l’èmfasi de la gestió urbana en la revitalització dels barris o parts antigues i 
en la recuperació i renovació de zones de la població degradades i obsoletes.

3. Adopció de densitats raonablement altes 
Les tipologies urbanes de densitats edificatòries baixes impliquen alt consum de 
recursos, major manteniment i no afavoreixen la cohesió social. Cal adoptar 
densitats raonablement elevades que, sense caure en la congestió, permetin 

més eficients i evitin la segregació de col·lectius i comunitats.

4. Assignació flexible i mixta dels usos del sòl 
L’optimització funcional d’una vila requereix evitar una excessiva especialització de 
les seves parts. Una coexistència en l’espai urbà dels diversos usos permet millorar
ne el funcionament, evitar ocupacions innecessàries i redueix la mobilitat obligada.

5. Mobilitat sostenible i integrada amb els usos del sòl 
El transport motoritzat és la principal font de l’efecte hivernacle i un gran con
d’energies fòssils. Els models expansius, difosos i en baixa densitat i les 
distribucions rígides dels usos comporten més desplaçaments i deriven en l’adopció 
d’opcions individuals. Per això, cal una planificació integrada dels usos i el transport 
que minimitzin la mobilitat obligada.  

6. Ús eficient i reutilització del sòl i altres recursos naturals 
Cal fomentar el model que comporti un menor consum de sòl i un estalvi d’altres 
recursos, atenent a la possibilitat de reciclatge dels recursos consum
i impulsant la implantació d’energies renovables. En relació a l’aigua és important 
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D’acord amb els principis de sostenibilitat generalment acceptats i reconeguts en 
i legislacions internacionals, i concretament en l’art. 

3 i 9 de la LU, on es defineixen els principis generals de l’actuació urbanística, 
s’estableix que, l’exercici de les competències urbanístiques ha de garantir l’objectiu 

se que un model territorial tendeix cap a la sostenibilitat en la mesura 
que assegura l’ús sostenible dels diversos recursos naturals, fonamentalment el sòl, 

totes les formes de 
contaminació i residus, conservi la diversitat biològica, i garanteixi la qualitat de vida 

Més concretament, les pautes generals que han d’orientar la planificació dels models 

Els models urbans expansius, dispersos o difusos impliquen un consum elevat de 
recursos, una major ocupació de sòls rurals i hàbitats naturals, un malbaratament 

ció.  

Cal posar l’èmfasi de la gestió urbana en la revitalització dels barris o parts antigues i 
en la recuperació i renovació de zones de la població degradades i obsoletes. 

Les tipologies urbanes de densitats edificatòries baixes impliquen alt consum de 
recursos, major manteniment i no afavoreixen la cohesió social. Cal adoptar 
densitats raonablement elevades que, sense caure en la congestió, permetin 

més eficients i evitin la segregació de col·lectius i comunitats. 

L’optimització funcional d’una vila requereix evitar una excessiva especialització de 
s diversos usos permet millorar-

ne el funcionament, evitar ocupacions innecessàries i redueix la mobilitat obligada. 

El transport motoritzat és la principal font de l’efecte hivernacle i un gran consumidor 
d’energies fòssils. Els models expansius, difosos i en baixa densitat i les 
distribucions rígides dels usos comporten més desplaçaments i deriven en l’adopció 
d’opcions individuals. Per això, cal una planificació integrada dels usos i el transport 

Cal fomentar el model que comporti un menor consum de sòl i un estalvi d’altres 
recursos, atenent a la possibilitat de reciclatge dels recursos consumits o no utilitzats 
i impulsant la implantació d’energies renovables. En relació a l’aigua és important 
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protegir els espais de recàrrega dels aqüífers i integrar el màxim la planificació 
hidrològica i la planificació d’usos.
 
7. Prevenció i correcció de to
La reducció de les diverses formes de contaminació (hídrica, atmosfèrica, acústica,
lumínica, electromagnètica, de sòls, etc.) ha de ser un dels objectius de l’ordenació.
 
8. Prevenció de riscs naturals i tecnològics
Cal considerar adequadament les àrees de riscs en l’assignació dels usos del sòl: 
zones inundables, zones de risc geomorfològic, amb risc industrial, ..., així com 
regular acuradament la implantació d’activitats de risc.
 
9. Permeabilització i desfragmentació del 
És important mantenir la permeabilitat ecològica del territori i en conseqüència la 
connectivitat dels espais lliures, evitar la formació de barreres i prevenir els 
processos de fragmentació de teixits i paisatges rurals.
 
10. Conservació de la biodiversitat i el patrimoni en general
És important garantir la conservació en xarxes d’espais d’interès natural, de mostres 
suficients i ecològicament viables d’ecosistemes, hàbitats i espècies i els àmbits de 
connexió per a la dispersió d’espècies i altr
d’interès geològic, paisatgístic, ... així com el patrimoni cultural civil i religiós. 
 
11. Manteniment i millora de la identitat i qualitat paisatgística dels ambients rurals i 
urbans 
Cal fixar objectius de qualitat pais
en el territori i protegir les unitats més excepcionals i que donen identitat al municipi.
 
12. Foment de la construcció sostenible
És important introduir criteris bioclimàtics en la edificació pública i 
materials amb l’aplicació de solucions constructives eficients, la introducció 
d’energies renovables, la prevenció de residus, la prevenció de la contaminació 
lumínica, etc.  
 
13. Reducció i valorització dels residus
Cal preveure en els edificis i en els espais urbans, espais adequats per a les 
operacions de recollida i transport i instal·lacions per a la recollida selectiva, ...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE TAVÈRNOLES – Text refós 
 

protegir els espais de recàrrega dels aqüífers i integrar el màxim la planificació 
hidrològica i la planificació d’usos. 

7. Prevenció i correcció de totes les formes de contaminació 
La reducció de les diverses formes de contaminació (hídrica, atmosfèrica, acústica,
lumínica, electromagnètica, de sòls, etc.) ha de ser un dels objectius de l’ordenació.

8. Prevenció de riscs naturals i tecnològics 
iderar adequadament les àrees de riscs en l’assignació dels usos del sòl: 

zones inundables, zones de risc geomorfològic, amb risc industrial, ..., així com 
regular acuradament la implantació d’activitats de risc. 

9. Permeabilització i desfragmentació del territori 
És important mantenir la permeabilitat ecològica del territori i en conseqüència la 
connectivitat dels espais lliures, evitar la formació de barreres i prevenir els 
processos de fragmentació de teixits i paisatges rurals. 

iodiversitat i el patrimoni en general 
És important garantir la conservació en xarxes d’espais d’interès natural, de mostres 
suficients i ecològicament viables d’ecosistemes, hàbitats i espècies i els àmbits de 
connexió per a la dispersió d’espècies i altres elements del patrimoni natural 
d’interès geològic, paisatgístic, ... així com el patrimoni cultural civil i religiós. 

11. Manteniment i millora de la identitat i qualitat paisatgística dels ambients rurals i 

Cal fixar objectius de qualitat paisatgística per a tots els tipus de paisatge presents 
en el territori i protegir les unitats més excepcionals i que donen identitat al municipi.

12. Foment de la construcció sostenible 
És important introduir criteris bioclimàtics en la edificació pública i 
materials amb l’aplicació de solucions constructives eficients, la introducció 
d’energies renovables, la prevenció de residus, la prevenció de la contaminació 

13. Reducció i valorització dels residus 
dificis i en els espais urbans, espais adequats per a les 

operacions de recollida i transport i instal·lacions per a la recollida selectiva, ...
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protegir els espais de recàrrega dels aqüífers i integrar el màxim la planificació 

La reducció de les diverses formes de contaminació (hídrica, atmosfèrica, acústica, 
lumínica, electromagnètica, de sòls, etc.) ha de ser un dels objectius de l’ordenació. 

iderar adequadament les àrees de riscs en l’assignació dels usos del sòl: 
zones inundables, zones de risc geomorfològic, amb risc industrial, ..., així com 

És important mantenir la permeabilitat ecològica del territori i en conseqüència la 
connectivitat dels espais lliures, evitar la formació de barreres i prevenir els 

És important garantir la conservació en xarxes d’espais d’interès natural, de mostres 
suficients i ecològicament viables d’ecosistemes, hàbitats i espècies i els àmbits de 

es elements del patrimoni natural 
d’interès geològic, paisatgístic, ... així com el patrimoni cultural civil i religiós.  

11. Manteniment i millora de la identitat i qualitat paisatgística dels ambients rurals i 

atgística per a tots els tipus de paisatge presents 
en el territori i protegir les unitats més excepcionals i que donen identitat al municipi. 

És important introduir criteris bioclimàtics en la edificació pública i privada i l’ús de 
materials amb l’aplicació de solucions constructives eficients, la introducció 
d’energies renovables, la prevenció de residus, la prevenció de la contaminació 

dificis i en els espais urbans, espais adequats per a les 
operacions de recollida i transport i instal·lacions per a la recollida selectiva, ... 
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5.4.4. Objectius ambientals específics del planejament de Tavèrnoles
 
D’acord amb el document de ref
Habitatge i seguint els criteris ambientals establerts pel marc normatiu descrit en el 
punt tres del present informe, es defineixen com objectius ambientals específics pel 
nou Pla: 
 
Objectiu 1: Ocupació i cons

· Potenciar un desenvolupament compacte del municipi.
· Adaptar el desenvolupament del municipi a la realitat territorial que afecta al 
municipi. 
· Adaptar l’oferta de creixement a les necessitats reals del municipi.
· Evitar una oferta de sòl ex
del nucli construït. 
· Potenciar la construcció dels solars i parcel·les de l’interior del nucli urbà.
· Promoure el desenvolupament de sistemes d’habitatges adossats i evitar la 
proliferació del sistema “
· Valorar la conveniència del creixement urbà en les urbanitzacions existents 
allunyades del nucli i ubicades en espais d’alt valor paisatgístic. 
· Ordenar acuradament les vores dels teixits urbans i els espais periurbans 
mitjançant l’ús del sistema d’espais lliures com a element de 
d’acabat de les ciutats.
· Garantir la màxima adaptació a la morfologia natural del terreny de les 
edificacions que es prevegin, així com un tractament adequats dels talussos 
que es puguin generar.

 
Objectiu 2: Estructura i identitat del sòl no urbanitzat

· Zonificar el terme municipal en funció de les seves característiques i establir 
les oportunes diferències de tractament.
· Establir un important grau de protecció a les zones d’especial interès 
ecològic i de connectors biològics.

 
Objectiu 3: Fragmentació territorial

· Situar les àrees d’expansió urbana sobre espais adequats d’interès natural 
baix.   
· Ubicar els creixements residencials en continuïtat amb l’espai construït.
· Deixar com a espais lli
principals: lleres i planes inundables, línies de carena o de canvi de pendent, 
fons de vall, etc. 

 
Objectiu 4: Riscos naturals i tecnològics

· Delimitar les zones de risc per a la seguretat i el benestar 
fi d’evitar-ne la urbanització i l’edificació
· Evitar l’ocupació de terrenys situats en zones amb un pendent superior al 
20%. Garantir, en compliment de la directriu de preservació dels terrenys amb 
pendent elevada prevista en l’article 
aprovat pel Decret 305/06, de 18 de juliol, per la qual no s’alterarà la 
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Objectius ambientals específics del planejament de Tavèrnoles

D’acord amb el document de referència emès pel Departament de Medi Ambient i 
Habitatge i seguint els criteris ambientals establerts pel marc normatiu descrit en el 
punt tres del present informe, es defineixen com objectius ambientals específics pel 

Objectiu 1: Ocupació i consum de sòl 
· Potenciar un desenvolupament compacte del municipi. 
· Adaptar el desenvolupament del municipi a la realitat territorial que afecta al 

· Adaptar l’oferta de creixement a les necessitats reals del municipi.
· Evitar una oferta de sòl excessivament elevada que desmotivi la rehabilitació 

· Potenciar la construcció dels solars i parcel·les de l’interior del nucli urbà.
· Promoure el desenvolupament de sistemes d’habitatges adossats i evitar la 
proliferació del sistema “ciutat jardí”. 
· Valorar la conveniència del creixement urbà en les urbanitzacions existents 
allunyades del nucli i ubicades en espais d’alt valor paisatgístic. 
· Ordenar acuradament les vores dels teixits urbans i els espais periurbans 

l sistema d’espais lliures com a element de 
d’acabat de les ciutats. 
· Garantir la màxima adaptació a la morfologia natural del terreny de les 
edificacions que es prevegin, així com un tractament adequats dels talussos 
que es puguin generar. 

bjectiu 2: Estructura i identitat del sòl no urbanitzat 
· Zonificar el terme municipal en funció de les seves característiques i establir 
les oportunes diferències de tractament. 
· Establir un important grau de protecció a les zones d’especial interès 

ògic i de connectors biològics. 

Objectiu 3: Fragmentació territorial 
· Situar les àrees d’expansió urbana sobre espais adequats d’interès natural 

· Ubicar els creixements residencials en continuïtat amb l’espai construït.
· Deixar com a espais lliures i sòl no urbanitzable els corredors biològics 
principals: lleres i planes inundables, línies de carena o de canvi de pendent, 

Objectiu 4: Riscos naturals i tecnològics 
· Delimitar les zones de risc per a la seguretat i el benestar de les persones a 

ne la urbanització i l’edificació 
· Evitar l’ocupació de terrenys situats en zones amb un pendent superior al 
20%. Garantir, en compliment de la directriu de preservació dels terrenys amb 
pendent elevada prevista en l’article 7 del reglament de la Llei d’urbanisme, 
aprovat pel Decret 305/06, de 18 de juliol, per la qual no s’alterarà la 
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Objectius ambientals específics del planejament de Tavèrnoles 

erència emès pel Departament de Medi Ambient i 
Habitatge i seguint els criteris ambientals establerts pel marc normatiu descrit en el 
punt tres del present informe, es defineixen com objectius ambientals específics pel 

· Adaptar el desenvolupament del municipi a la realitat territorial que afecta al 

· Adaptar l’oferta de creixement a les necessitats reals del municipi. 
cessivament elevada que desmotivi la rehabilitació 

· Potenciar la construcció dels solars i parcel·les de l’interior del nucli urbà. 
· Promoure el desenvolupament de sistemes d’habitatges adossats i evitar la 

· Valorar la conveniència del creixement urbà en les urbanitzacions existents 
allunyades del nucli i ubicades en espais d’alt valor paisatgístic.  
· Ordenar acuradament les vores dels teixits urbans i els espais periurbans 

l sistema d’espais lliures com a element de contenció i 

· Garantir la màxima adaptació a la morfologia natural del terreny de les 
edificacions que es prevegin, així com un tractament adequats dels talussos 

· Zonificar el terme municipal en funció de les seves característiques i establir 

· Establir un important grau de protecció a les zones d’especial interès 

· Situar les àrees d’expansió urbana sobre espais adequats d’interès natural 

· Ubicar els creixements residencials en continuïtat amb l’espai construït. 
ures i sòl no urbanitzable els corredors biològics 

principals: lleres i planes inundables, línies de carena o de canvi de pendent, 

de les persones a 

· Evitar l’ocupació de terrenys situats en zones amb un pendent superior al 
20%. Garantir, en compliment de la directriu de preservació dels terrenys amb 

reglament de la Llei d’urbanisme, 
aprovat pel Decret 305/06, de 18 de juliol, per la qual no s’alterarà la 
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classificació del sòl no urbanitzable d’aquells terrenys que tinguin un pendent 
superior al 20%. 

 
Objectiu 5: Mobilitat  

· Ubicar els creixemen
facin innecessaris els desplaçaments en vehicle privat.
· Gestionar de forma correcte el trànsit rodat a la zona del centre del municipi i 
els aparcaments en aquests espais per evitar desplaçaments inút
· Prioritzar els trajectes de vianants dins el nucli i reduir la mobilitat.
· Promoure els recorreguts a peu, en bicicleta i estudiar les possibilitats de 
promoció del transport públic.

 
Objectiu 6: Protegir els recursos hídrics i prevenir els riscos 
provocar períodes importants d’avingudes

· Protecció de la xarxa hídrica i dels seus entorns
· Delimitació de zones inundables, especialment del curs d’aigua el Rigat i la 
riera de Tavèrnoles 
· Garantir el subministrament d’aigua pota
de pagès, masies, etc.) existents.

 
Objectiu 7: Fomentar l’estalvi i la reutilització de l’aigua

· Reduir els consums i evitar malbarataments d’aigua per enjardinaments i 
equipaments privats com les piscines. Prioritz
urbanístiques que comporten un menor consum d’aigua. 
· Facilitar la infiltració i la retenció de l’aigua de pluja. Compensar la creació de 
superfícies impermeables
· Reduir el volum d’aigües brutes mitjançant l’aplicació del Decret 
Ecoeficiència en les noves promocions i en les reformes.
· Separació de les aigües residuals de tot el nucli.
· Aconseguir depurar el 100% de les aigües brutes. Fomentar la reutilització 
de les aigües pluvials, depurades, grises, etc., segons els nivell
exigibles als diversos usos.

 
Objectiu 8: Contaminació acústica

· Garantir el compliment els nivells d’immissió sonora establerts per la Llei 
16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica. 
· Localitzar al voltant de le
activitats poc sensibles al soroll i preveure mesures per reduir l’impacte 
acústic preexistent i el generat pe l’execució del pla.

 
Objectiu 9: Contaminació lluminosa

· Garantir el compliment 
ambiental de l’enllumenat per a la protecció de medi nocturn, i el Decret 
82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament.
· Establir uns paràmetres màxims d’il·luminació i d’intrusió lumínica màxim
als habitatges. 
· Establir una alçada màxima dels fanals, i col·locar arbres amb alçades 
superiors a aquests fanals en els casos que sigui possible.
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classificació del sòl no urbanitzable d’aquells terrenys que tinguin un pendent 

· Ubicar els creixements en forma adossada al nucli construït de manera que 
facin innecessaris els desplaçaments en vehicle privat. 
· Gestionar de forma correcte el trànsit rodat a la zona del centre del municipi i 
els aparcaments en aquests espais per evitar desplaçaments inút
· Prioritzar els trajectes de vianants dins el nucli i reduir la mobilitat.
· Promoure els recorreguts a peu, en bicicleta i estudiar les possibilitats de 
promoció del transport públic. 

Objectiu 6: Protegir els recursos hídrics i prevenir els riscos hidrològics que poden 
provocar períodes importants d’avingudes 

· Protecció de la xarxa hídrica i dels seus entorns 
· Delimitació de zones inundables, especialment del curs d’aigua el Rigat i la 

 
· Garantir el subministrament d’aigua potable a les edificacions aïllades (cases 
de pagès, masies, etc.) existents. 

Objectiu 7: Fomentar l’estalvi i la reutilització de l’aigua 
· Reduir els consums i evitar malbarataments d’aigua per enjardinaments i 
equipaments privats com les piscines. Prioritzar aquelles tipologies 
urbanístiques que comporten un menor consum d’aigua.  
· Facilitar la infiltració i la retenció de l’aigua de pluja. Compensar la creació de 
superfícies impermeables 
· Reduir el volum d’aigües brutes mitjançant l’aplicació del Decret 
Ecoeficiència en les noves promocions i en les reformes. 
· Separació de les aigües residuals de tot el nucli. 
· Aconseguir depurar el 100% de les aigües brutes. Fomentar la reutilització 
de les aigües pluvials, depurades, grises, etc., segons els nivell
exigibles als diversos usos. 

Objectiu 8: Contaminació acústica 
· Garantir el compliment els nivells d’immissió sonora establerts per la Llei 
16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica. 
· Localitzar al voltant de les fonts importants de contaminació acústica usos i 
activitats poc sensibles al soroll i preveure mesures per reduir l’impacte 
acústic preexistent i el generat pe l’execució del pla. 

Objectiu 9: Contaminació lluminosa 
· Garantir el compliment de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació 
ambiental de l’enllumenat per a la protecció de medi nocturn, i el Decret 
82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament.
· Establir uns paràmetres màxims d’il·luminació i d’intrusió lumínica màxim

· Establir una alçada màxima dels fanals, i col·locar arbres amb alçades 
superiors a aquests fanals en els casos que sigui possible. 
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classificació del sòl no urbanitzable d’aquells terrenys que tinguin un pendent 

ts en forma adossada al nucli construït de manera que 

· Gestionar de forma correcte el trànsit rodat a la zona del centre del municipi i 
els aparcaments en aquests espais per evitar desplaçaments inútils. 
· Prioritzar els trajectes de vianants dins el nucli i reduir la mobilitat. 
· Promoure els recorreguts a peu, en bicicleta i estudiar les possibilitats de 

hidrològics que poden 

· Delimitació de zones inundables, especialment del curs d’aigua el Rigat i la 

ble a les edificacions aïllades (cases 

· Reduir els consums i evitar malbarataments d’aigua per enjardinaments i 
ar aquelles tipologies 

· Facilitar la infiltració i la retenció de l’aigua de pluja. Compensar la creació de 

· Reduir el volum d’aigües brutes mitjançant l’aplicació del Decret de 

· Aconseguir depurar el 100% de les aigües brutes. Fomentar la reutilització 
de les aigües pluvials, depurades, grises, etc., segons els nivells de qualitat 

· Garantir el compliment els nivells d’immissió sonora establerts per la Llei 
16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica.  

s fonts importants de contaminació acústica usos i 
activitats poc sensibles al soroll i preveure mesures per reduir l’impacte 

2001, de 31 de maig, d’ordenació 
ambiental de l’enllumenat per a la protecció de medi nocturn, i el Decret 
82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament. 
· Establir uns paràmetres màxims d’il·luminació i d’intrusió lumínica màxima 

· Establir una alçada màxima dels fanals, i col·locar arbres amb alçades 
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· Instal·lar un sistema de control d’engegada i parada de la il·luminació pública 
que s’adeqüi al màxim a

 
Objectiu 10: Contaminació electromagnètica

· Preveure els espais per a la ubicació de les estacions de telèfon mòbil
 
Objectiu 11: Gestió dels materials i dels residus

· Promoure la correcta gestió de la recollida selectiva municipa
ciutadans. 
· Fixar les reserves de sòl necessàries per a l’emplaçament de les 
instal·lacions del servei de deixalleria. 
· Gestionar els residus d’enderroc, de la construcció i d’excavació que es 
generin en del desenvolupament del pla en in
l’Agència de Residus de Catalunya i d’acord amb la normativa vigent en 
matèria de residus: Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei reguladora de residus, el Decret 201/1994, de 26 
juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció, el Decret 
11/2001, de 12 de juny, de modificació i el reial Decret 105/2008, d’1 de febrer 
de 2008, de regulació de la producció i gestió dels residus de la construcció i 
la demolició. 

 
Objectiu 12: Sostenibilitat i ecoeficiència en la urbanització i l’ed

· Promoure l’ús d’energies renovables i eficients tant 
privat 
· Recollir els criteris establerts pel Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es 
regula l’adopció de criteris ambiental i d’ecoeficiència
pel seu compliment. 
· Delimitar adequadament les àrees edificables per permetre la màxima 
eficiència de captació solar de les edificacions i en l’aprofitament de la llum 
natural.  
· Exigència d’instal·lacions fotovoltaiques en nous edifici s públics i d’altres 
edificis de característiques adequades.

 
Objectiu 13: Biodiversitat territorial, permeabilitat ecològica i patrimoni natural en 
general 

· Incloure-hi tots els espais ja pro
de la natura o a través del planejament territorial i urbanístic de rang superior, 
i establir una reglamentació congruent amb les seves disposicions.
· Garantir la presència de mostres suficients dels hàbitat
i dels hàbitats d’espècies d’interès comunitari, amb una especial atenció als 
hàbitats de protecció prioritària. 
· Determinar les àrees específiques d’interès natural, ecològic o connector
·  Determinar els elements d’interès natur
arbres, etc.) i incloure
· Protegir les àrees i els elements d’interès natural per tal d’assegurar la seva 
recuperació, conservació i correcte gestió.
· Establir les mesures ne
protegits, transformin la destinació dels sòls.
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· Instal·lar un sistema de control d’engegada i parada de la il·luminació pública 
que s’adeqüi al màxim a la necessitat diària. 

Objectiu 10: Contaminació electromagnètica 
· Preveure els espais per a la ubicació de les estacions de telèfon mòbil

Objectiu 11: Gestió dels materials i dels residus 
· Promoure la correcta gestió de la recollida selectiva municipa

· Fixar les reserves de sòl necessàries per a l’emplaçament de les 
instal·lacions del servei de deixalleria.  
· Gestionar els residus d’enderroc, de la construcció i d’excavació que es 
generin en del desenvolupament del pla en instal·lacions autoritzades per 
l’Agència de Residus de Catalunya i d’acord amb la normativa vigent en 
matèria de residus: Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei reguladora de residus, el Decret 201/1994, de 26 
juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció, el Decret 
11/2001, de 12 de juny, de modificació i el reial Decret 105/2008, d’1 de febrer 
de 2008, de regulació de la producció i gestió dels residus de la construcció i 

Sostenibilitat i ecoeficiència en la urbanització i l’edificació
· Promoure l’ús d’energies renovables i eficients tant en l’àmbit públic com el 

· Recollir els criteris establerts pel Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es 
a l’adopció de criteris ambiental i d’ecoeficiència en els edificis, i vetllar 

 
· Delimitar adequadament les àrees edificables per permetre la màxima 
eficiència de captació solar de les edificacions i en l’aprofitament de la llum 

· Exigència d’instal·lacions fotovoltaiques en nous edifici s públics i d’altres 
edificis de característiques adequades. 

Biodiversitat territorial, permeabilitat ecològica i patrimoni natural en 

hi tots els espais ja protegits mitjançant  la legislació de conservació 
de la natura o a través del planejament territorial i urbanístic de rang superior, 
i establir una reglamentació congruent amb les seves disposicions.
· Garantir la presència de mostres suficients dels hàbitats d’interès comunitari 
i dels hàbitats d’espècies d’interès comunitari, amb una especial atenció als 
hàbitats de protecció prioritària.  
· Determinar les àrees específiques d’interès natural, ecològic o connector
·  Determinar els elements d’interès natural, geològic, etc. (fonts, arbredes, 
arbres, etc.) i incloure-les al Catàleg de Béns Protegits del POUM.
· Protegir les àrees i els elements d’interès natural per tal d’assegurar la seva 
recuperació, conservació i correcte gestió. 
· Establir les mesures necessàries per evitar usos que, atenent els valors 
protegits, transformin la destinació dels sòls. 
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· Instal·lar un sistema de control d’engegada i parada de la il·luminació pública 

· Preveure els espais per a la ubicació de les estacions de telèfon mòbil 

· Promoure la correcta gestió de la recollida selectiva municipal per part dels 

· Fixar les reserves de sòl necessàries per a l’emplaçament de les 

· Gestionar els residus d’enderroc, de la construcció i d’excavació que es 
stal·lacions autoritzades per 

l’Agència de Residus de Catalunya i d’acord amb la normativa vigent en 
matèria de residus: Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei reguladora de residus, el Decret 201/1994, de 26 de 
juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció, el Decret 
11/2001, de 12 de juny, de modificació i el reial Decret 105/2008, d’1 de febrer 
de 2008, de regulació de la producció i gestió dels residus de la construcció i 

ificació 
en l’àmbit públic com el 

· Recollir els criteris establerts pel Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es 
en els edificis, i vetllar 

· Delimitar adequadament les àrees edificables per permetre la màxima 
eficiència de captació solar de les edificacions i en l’aprofitament de la llum 

· Exigència d’instal·lacions fotovoltaiques en nous edifici s públics i d’altres 

Biodiversitat territorial, permeabilitat ecològica i patrimoni natural en 

tegits mitjançant  la legislació de conservació 
de la natura o a través del planejament territorial i urbanístic de rang superior, 
i establir una reglamentació congruent amb les seves disposicions. 

s d’interès comunitari 
i dels hàbitats d’espècies d’interès comunitari, amb una especial atenció als 

· Determinar les àrees específiques d’interès natural, ecològic o connector. 
al, geològic, etc. (fonts, arbredes, 

les al Catàleg de Béns Protegits del POUM. 
· Protegir les àrees i els elements d’interès natural per tal d’assegurar la seva 

cessàries per evitar usos que, atenent els valors 
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· Introduir criteris de biodiversitat i una concepció reticular en
espais lliures urbansi , en gen
 

Objectiu 14: Qualitat del paisatge
· Determinar les àrees espe
construccions d’habitatges i/o equipaments en aquests espais.
· Promoure i potenciar la qualitat paisatgística de l’entorn per millorar 
qualitat turística i econòmica al municipi.
 

En el POUM, cal especificar el 
planejament. Aquest perfil ha de ser formulat de manera que permeti, en una fase 
posterior, comparar-lo amb el perfil anàleg resu
POUM.  
 
Per aquesta finalitat,es defineixen
posterior. Aquests es calculen
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criteris de biodiversitat i una concepció reticular en
liures urbansi , en general, en el tractament de la vegetació urban

Qualitat del paisatge 
· Determinar les àrees específiques d’interès paisatgístic, evitant tot tipus 
construccions d’habitatges i/o equipaments en aquests espais.
· Promoure i potenciar la qualitat paisatgística de l’entorn per millorar 
qualitat turística i econòmica al municipi. 

En el POUM, cal especificar el perfil ambiental del municipi en relació amb el 
planejament. Aquest perfil ha de ser formulat de manera que permeti, en una fase 

lo amb el perfil anàleg resultant de l’ordenació plantejada pel 

es defineixen indicadors de referència per facilitar la ver
posterior. Aquests es calculen a l’apartat 11 del present informe. 
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criteris de biodiversitat i una concepció reticular en el disseny dels 
eral, en el tractament de la vegetació urbana. 

cífiques d’interès paisatgístic, evitant tot tipus de 
construccions d’habitatges i/o equipaments en aquests espais. 
· Promoure i potenciar la qualitat paisatgística de l’entorn per millorar la 

en relació amb el 
planejament. Aquest perfil ha de ser formulat de manera que permeti, en una fase 

l’ordenació plantejada pel 

indicadors de referència per facilitar la verificació 
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5.5. DESCRIPCIÓ DEL MEDI
 
5.5.1. El medi físic 
 
5.5.1.1. Geografia i geomorfologia
 
El terme municipal de Tavèrnoles
oriental de la comarca d’Osona (província de Barcelona), al límit físic entre la Plana 
de Vic i les Guilleries. 
 
Aquest municipi limita amb el
Gurb, Sant Sadurní d’Osormort i Les Masies de Roda. 
 
El sector de llevant, conegut com Savassona, forma part de les Guilleries, mentre 
que la resta del terme s'integra en el sector de la Plana de Vic. L
entre ambdós sectors la forma la serra que va dels Munts, a Masgrau, al castell de 
Savassona i al turó de Sant Feliuet, des d'on baixa a tocar la punta d'una gran 
marrada del Ter, a la Passarella. 
 
El sector del municipi que s’integra a
470 i els 530 m d'altitud) i és apte per a l'agricultura. En aquest sector més planer 
destaca el serrat del Pujol. 
 
A les terres de Savassona, una espectacular cinglera (cingles dels Munts i cingles de 
Vilanova) separa l'extrem oriental del terme de la vall de Sau. Es tracta d’una gran 
cornisa de pedra, amb llocs d'una gran bellesa (el Salt de la Minyona, Puigdefar)
 
Geomorfològicament, l’àrea 
sedimentació fluvial, i la serralada prelitoral formada a grans trets pels massissos de 
les Guilleries i el Montseny.
 
 
5.5.1.2. Litologia 
 
Pel que fa la litologia de Tavèrnoles, cal diferenciar la zona de Savassona de l
oest del municipi, dins la Plana de Vic.
 
La litologia de la zona est del municipi correspon a la cobertura de la unitat geològica 
Collsacabra- Savassona que 
inclinat suaument cap a l’oest, està constituït per conglomerats, gresos i arg
rogenques. Pel que fa l’eocè mitjà, comença per gresos o conglomerats calcaris que 
passen a calcàries compactes riques amb Nummulites atacius i N. Perforatus, 
característics de l’Eocè mitjà de nivell inferior. 
 
A la zona oest del terme municipa
Plana de Vic, conca d’erosió fluvial. Aquestes formacions quaternàries estan 
principalment constituïdes per materials al·luvials i col·luvials, que són dipòsits 
mixtes formats per l’acció conjunta de petits
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DESCRIPCIÓ DEL MEDI 

Geografia i geomorfologia 

El terme municipal de Tavèrnoles, amb una extensió de 18,8 km2,
oriental de la comarca d’Osona (província de Barcelona), al límit físic entre la Plana 

Aquest municipi limita amb els termes municipals de Folgueroles, Vilanova de Sau, 
Gurb, Sant Sadurní d’Osormort i Les Masies de Roda.  

El sector de llevant, conegut com Savassona, forma part de les Guilleries, mentre 
que la resta del terme s'integra en el sector de la Plana de Vic. L
entre ambdós sectors la forma la serra que va dels Munts, a Masgrau, al castell de 
Savassona i al turó de Sant Feliuet, des d'on baixa a tocar la punta d'una gran 
marrada del Ter, a la Passarella.  

El sector del municipi que s’integra a la plana de Vic és molt planer (oscil·la entre els 
470 i els 530 m d'altitud) i és apte per a l'agricultura. En aquest sector més planer 

 

A les terres de Savassona, una espectacular cinglera (cingles dels Munts i cingles de 
lanova) separa l'extrem oriental del terme de la vall de Sau. Es tracta d’una gran 

cornisa de pedra, amb llocs d'una gran bellesa (el Salt de la Minyona, Puigdefar)

Geomorfològicament, l’àrea d’estudi se situa entre la plana de Vic, conca de 
fluvial, i la serralada prelitoral formada a grans trets pels massissos de 

les Guilleries i el Montseny. 

Pel que fa la litologia de Tavèrnoles, cal diferenciar la zona de Savassona de l
la Plana de Vic. 

La litologia de la zona est del municipi correspon a la cobertura de la unitat geològica 
que pertany a l’eocè de nivell inferior i mitjà. L’eocè inferior, 

inclinat suaument cap a l’oest, està constituït per conglomerats, gresos i arg
rogenques. Pel que fa l’eocè mitjà, comença per gresos o conglomerats calcaris que 
passen a calcàries compactes riques amb Nummulites atacius i N. Perforatus, 
característics de l’Eocè mitjà de nivell inferior.  

A la zona oest del terme municipal, s’entra en contacte amb el que es considera la 
Plana de Vic, conca d’erosió fluvial. Aquestes formacions quaternàries estan 
principalment constituïdes per materials al·luvials i col·luvials, que són dipòsits 
mixtes formats per l’acció conjunta de petits cursos d’aigua amb aportacions laterals 
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, s’ubica a la part 
oriental de la comarca d’Osona (província de Barcelona), al límit físic entre la Plana 

s termes municipals de Folgueroles, Vilanova de Sau, 

El sector de llevant, conegut com Savassona, forma part de les Guilleries, mentre 
que la resta del terme s'integra en el sector de la Plana de Vic. La divisòria física 
entre ambdós sectors la forma la serra que va dels Munts, a Masgrau, al castell de 
Savassona i al turó de Sant Feliuet, des d'on baixa a tocar la punta d'una gran 

la plana de Vic és molt planer (oscil·la entre els 
470 i els 530 m d'altitud) i és apte per a l'agricultura. En aquest sector més planer 

A les terres de Savassona, una espectacular cinglera (cingles dels Munts i cingles de 
lanova) separa l'extrem oriental del terme de la vall de Sau. Es tracta d’una gran 

cornisa de pedra, amb llocs d'una gran bellesa (el Salt de la Minyona, Puigdefar) 

estudi se situa entre la plana de Vic, conca de 
fluvial, i la serralada prelitoral formada a grans trets pels massissos de 

Pel que fa la litologia de Tavèrnoles, cal diferenciar la zona de Savassona de la zona 

La litologia de la zona est del municipi correspon a la cobertura de la unitat geològica 
l’eocè de nivell inferior i mitjà. L’eocè inferior, 

inclinat suaument cap a l’oest, està constituït per conglomerats, gresos i argiles fines 
rogenques. Pel que fa l’eocè mitjà, comença per gresos o conglomerats calcaris que 
passen a calcàries compactes riques amb Nummulites atacius i N. Perforatus, 

l, s’entra en contacte amb el que es considera la 
Plana de Vic, conca d’erosió fluvial. Aquestes formacions quaternàries estan 
principalment constituïdes per materials al·luvials i col·luvials, que són dipòsits 

cursos d’aigua amb aportacions laterals 
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de les vessants. Litològicament, estan constituïts per arenes i argiles formades a 
partir de processos edàfics, afavorits per la fàcil erosió dels materials eocens del 
substrat.  
 
 
5.5.1.3. Climatologia 
 
Les terres del terme municipal de Tavèrnoles es troben dins d'un conjunt on 
predomina un tipus de clima mediterrani de muntanya mitjana amb tendència 
continental.  
 
Les precipitacions mitjanes anuals oscil·len entre els 700 i els 1
primavera i la tardor les èpoques que enregistren un major règim de precipitacions 
(200-250 mm), mentre que a l'hivern, es donen les mínimes pluviomètriques (100
150 mm). 
 
La temperatura mitjana anual oscil·la entre els 10°C i els 14°C, si bé el mes
la mitjana mínima assolida
estar entorn els 24°C. 

Figura 1. Mapa Amplitud tèrmica anual (Font: Pròpia a base de cartografia de l’Atles 
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de les vessants. Litològicament, estan constituïts per arenes i argiles formades a 
partir de processos edàfics, afavorits per la fàcil erosió dels materials eocens del 

del terme municipal de Tavèrnoles es troben dins d'un conjunt on 
predomina un tipus de clima mediterrani de muntanya mitjana amb tendència 

Les precipitacions mitjanes anuals oscil·len entre els 700 i els 1 000 mm, essent la 
rdor les èpoques que enregistren un major règim de precipitacions 

250 mm), mentre que a l'hivern, es donen les mínimes pluviomètriques (100

La temperatura mitjana anual oscil·la entre els 10°C i els 14°C, si bé el mes
ima assolida és d'uns 2°C, i el mes de juliol la mitjana màxima pot 

 
Figura 1. Mapa Amplitud tèrmica anual (Font: Pròpia a base de cartografia de l’Atles 

Climàtic de Catalunya) 
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de les vessants. Litològicament, estan constituïts per arenes i argiles formades a 
partir de processos edàfics, afavorits per la fàcil erosió dels materials eocens del 

del terme municipal de Tavèrnoles es troben dins d'un conjunt on 
predomina un tipus de clima mediterrani de muntanya mitjana amb tendència 

000 mm, essent la 
rdor les èpoques que enregistren un major règim de precipitacions 

250 mm), mentre que a l'hivern, es donen les mínimes pluviomètriques (100-

La temperatura mitjana anual oscil·la entre els 10°C i els 14°C, si bé el mes de gener 
és d'uns 2°C, i el mes de juliol la mitjana màxima pot 

 
Figura 1. Mapa Amplitud tèrmica anual (Font: Pròpia a base de cartografia de l’Atles 
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Figura 2. Mapa Pluja anual acumulada i dies de boira
 
 
5.5.1.4. Hidrologia  
 
Aigües superficials 
 
L’àmbit d’estudi, en el marc de la Divisió territorial hidràulica de Catalunya, es troba 
dins la conca del Ter. 
 
Pel municipi de Tavèrnoles discorren diverses rieres i torrents que daval
desguassar al Ter, el qual drena les terres del terme pel sector septentrional, formant 
límit natural amb el terme municipal de 
 
La ubicació dels principals cursos d’aigua vénen localitzats segons el següent gràfic:
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Figura 2. Mapa Pluja anual acumulada i dies de boira d’Osona (Font: Infomet)

L’àmbit d’estudi, en el marc de la Divisió territorial hidràulica de Catalunya, es troba 

Pel municipi de Tavèrnoles discorren diverses rieres i torrents que daval
desguassar al Ter, el qual drena les terres del terme pel sector septentrional, formant 

el terme municipal de les Masies de Roda.  

La ubicació dels principals cursos d’aigua vénen localitzats segons el següent gràfic:

19 

 
d’Osona (Font: Infomet) 

L’àmbit d’estudi, en el marc de la Divisió territorial hidràulica de Catalunya, es troba 

Pel municipi de Tavèrnoles discorren diverses rieres i torrents que davallen fins a 
desguassar al Ter, el qual drena les terres del terme pel sector septentrional, formant 

La ubicació dels principals cursos d’aigua vénen localitzats segons el següent gràfic: 
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Figura 3. Mapa cursos fluvials del municipi
 
1. Riera del Rigat   
2. Riera de Tavèrnoles  
3. Raconada dels Foquers  
4. Torrent de les Punxes  
5. Torrent del Castell  
 
 
Es destaca del sector més planer 
- La riera de Tavèrnoles, que en bona part forma límit natural amb el terme de 
Folgueroles, la qual neix al Turó de la M
riera hi va a parar el torrent de les Punxes que neix al Pla de Masgrau de Tavèrnoles
i la Raconada dels Foquers
Tavèrnoles i el Roquet. 
- El Torrent de Folgueroles
municipi per l’oest, fins a passar al terme municipal de Gurb on desemboca al riu 
Gurri. 
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        El Ter 

 
      Pantà de Sau
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Figura 3. Mapa cursos fluvials del municipi 

   6. Torrent de l’Infern 
   7. Torrent de Casadevall
   8. Torrent de Roviretes
   9. Torrent de l’Aguilar
   10. Torrent dels Munts

l sector més planer del municipi de Tavèrnoles: 
La riera de Tavèrnoles, que en bona part forma límit natural amb el terme de 

Folgueroles, la qual neix al Turó de la Mina i desemboca al Pantà de Sau. A aquesta 
riera hi va a parar el torrent de les Punxes que neix al Pla de Masgrau de Tavèrnoles
i la Raconada dels Foquers. La riera de Tavèrnoles discorre per l’oest del nucli de 

gueroles (El Rigat), el qual prové de Folgueroles i creua el 
municipi per l’oest, fins a passar al terme municipal de Gurb on desemboca al riu 
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Pantà de Sau 

  7 

  

  

 
7. Torrent de Casadevall 
8. Torrent de Roviretes 
9. Torrent de l’Aguilar 
10. Torrent dels Munts 

La riera de Tavèrnoles, que en bona part forma límit natural amb el terme de 
ina i desemboca al Pantà de Sau. A aquesta 

riera hi va a parar el torrent de les Punxes que neix al Pla de Masgrau de Tavèrnoles 
La riera de Tavèrnoles discorre per l’oest del nucli de 

, el qual prové de Folgueroles i creua el 
municipi per l’oest, fins a passar al terme municipal de Gurb on desemboca al riu 
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A les terres que formen part de les Guilleries, hom troba:
- El torrent del Castell, que neix al Pla de 
meandres de la cua del Pantà de Sau.
- El torrent de l'Infern, que neix sota del Puig d’en Roca i desemboca a la cua del 
Pantà de Sau. En aquest torrent hi desguassen el torrent de Casadevall, el de les 
Roviretes, el de l'Aguilar i el dels Munts.
 
Cal destacar, la gran quantitat de basses o punts d’aigua al mig del bosc per 
l’abeurament dels ramats  que disposa al municipi. 
 
 
Aigües subterrànies 
 
Pel que fa les aigües subterrànies de la zona, l’àmbit d’estudi se situa dins
hidrogeològica de la Plana de Vic
Política d’aigües de la Unió Europea, aprovada pel Parlametn Europeu i el Consell el 
23 d’octubre de 2000, i publicada al DOCE el 22 de desembre de 2000 (2000/60/CE
Aquesta unitat correspon a les formacions terciàries formades per calcàries, els gresos 
de Folgueroles i les margues eocenes de Vic que formen l’aqüífer captiu.
 
El terme municipal Tavèrnoles està inclòs dins les zones declarades vulnerables a la 
contaminació de nitrats d’origen agrari segons la Directiva 91/676/CEE i normativa 
derivada. La comarca d’Osona és una de les regions de Catalunya on es dóna una 
activitat ramadera més important, per aquestes raons, cal tenir en compte aquesta 
situació en la redacció del nou POUM.
 
 
Abastament  
 
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 a l’entorn del
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 
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.
 
 
Sanejament d’aigua  
 
Pel que fa les aigües abocades
disposen d’una xarxa de clavegueram de tipus unitària, de manera que les aigües 
pluvials i les residuals són conduïdes
depuradora situada al nord del nucli del Roquet. 
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A les terres que formen part de les Guilleries, hom troba: 
El torrent del Castell, que neix al Pla de les Punxes i desemboca en un dels 

meandres de la cua del Pantà de Sau. 
El torrent de l'Infern, que neix sota del Puig d’en Roca i desemboca a la cua del 

Pantà de Sau. En aquest torrent hi desguassen el torrent de Casadevall, el de les 
Aguilar i el dels Munts. 

Cal destacar, la gran quantitat de basses o punts d’aigua al mig del bosc per 
l’abeurament dels ramats  que disposa al municipi.  

Pel que fa les aigües subterrànies de la zona, l’àmbit d’estudi se situa dins
hidrogeològica de la Plana de Vic-Collsacabra, definida per la Directiva Marc en 
Política d’aigües de la Unió Europea, aprovada pel Parlametn Europeu i el Consell el 
23 d’octubre de 2000, i publicada al DOCE el 22 de desembre de 2000 (2000/60/CE
Aquesta unitat correspon a les formacions terciàries formades per calcàries, els gresos 
de Folgueroles i les margues eocenes de Vic que formen l’aqüífer captiu.

El terme municipal Tavèrnoles està inclòs dins les zones declarades vulnerables a la 
inació de nitrats d’origen agrari segons la Directiva 91/676/CEE i normativa 

derivada. La comarca d’Osona és una de les regions de Catalunya on es dóna una 
activitat ramadera més important, per aquestes raons, cal tenir en compte aquesta 

acció del nou POUM. 

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 

Les edificacions implantades a l’entorn del sector 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. 

Pel que fa les aigües abocades, 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 fins a l’estació 
depuradora situada al nord del nucli del Roquet.  
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les Punxes i desemboca en un dels 

El torrent de l'Infern, que neix sota del Puig d’en Roca i desemboca a la cua del 
Pantà de Sau. En aquest torrent hi desguassen el torrent de Casadevall, el de les 

Cal destacar, la gran quantitat de basses o punts d’aigua al mig del bosc per 

Pel que fa les aigües subterrànies de la zona, l’àmbit d’estudi se situa dins la unitat 
, definida per la Directiva Marc en 

Política d’aigües de la Unió Europea, aprovada pel Parlametn Europeu i el Consell el 
23 d’octubre de 2000, i publicada al DOCE el 22 de desembre de 2000 (2000/60/CE). 
Aquesta unitat correspon a les formacions terciàries formades per calcàries, els gresos 
de Folgueroles i les margues eocenes de Vic que formen l’aqüífer captiu. 

El terme municipal Tavèrnoles està inclòs dins les zones declarades vulnerables a la 
inació de nitrats d’origen agrari segons la Directiva 91/676/CEE i normativa 

derivada. La comarca d’Osona és una de les regions de Catalunya on es dóna una 
activitat ramadera més important, per aquestes raons, cal tenir en compte aquesta 

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 

sector 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 
urbanitzable, es realitza a través 

d’una extensa xarxa de canonades, pous, dipòsits i bombeigs de servei municipal, 

vèrnoles com el del Roquet 
disposen d’una xarxa de clavegueram de tipus unitària, de manera que les aigües 

a través d’una única conducció fins a l’estació 
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La taula següent mostra les característiques d’aquesta EDAR:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pel que fa a la zona de Fussimanya
però actualment només s’hi connecta el restaurant de Fussimanya
d’embotits i un parell d’habitatges
disposen majoritàriament d’instal·lacions de servei individualitzades, per mitjà de 
fosses sèptiques. 
 
L’EDAR de Fussimanyaté les següents característiques:
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üent mostra les característiques d’aquesta EDAR: 

Fussimanya, es disposa d’un EDAR, l’EDAR de Fussimanya, 
però actualment només s’hi connecta el restaurant de Fussimanya

i un parell d’habitatges. La resta d’edificacions d’aquesta part del terme 
d’instal·lacions de servei individualitzades, per mitjà de 

L’EDAR de Fussimanyaté les següents característiques: 
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es disposa d’un EDAR, l’EDAR de Fussimanya, 
però actualment només s’hi connecta el restaurant de Fussimanya, la fàbrica 

. La resta d’edificacions d’aquesta part del terme 
d’instal·lacions de servei individualitzades, per mitjà de 
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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, i cal tenir present que també absorbeix 
gran quantitat d’aigües pluvials, provocant que el seu rendiment es vegi perju
portant-lo pràcticament al límit.
 
El projecte d’urbanització que es redacti per tal de desenvolupar el Polígon 
d’actuació de Fussimanya contemplarà les actuacions i instal·lacions pertinents per 
tal que el sector disposi d’un
l’informe del Consell Comarcal d’Osona, de 9 de juliol de 2013, segons el qual 
aquesta instal·lació haurà de garantir un cabal mínim de 70 m3 diaris, pel que caldrà 
dur a terme la corresponent ampliació.
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una població equivalent de 175 habitants, i cal tenir present que també absorbeix 
gran quantitat d’aigües pluvials, provocant que el seu rendiment es vegi perju

lo pràcticament al límit. 

El projecte d’urbanització que es redacti per tal de desenvolupar el Polígon 
d’actuació de Fussimanya contemplarà les actuacions i instal·lacions pertinents per 
tal que el sector disposi d’una correcta xarxa de clavegueram, i tenint en compte 
l’informe del Consell Comarcal d’Osona, de 9 de juliol de 2013, segons el qual 
aquesta instal·lació haurà de garantir un cabal mínim de 70 m3 diaris, pel que caldrà 
dur a terme la corresponent ampliació. 
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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, i cal tenir present que també absorbeix 
gran quantitat d’aigües pluvials, provocant que el seu rendiment es vegi perjudicat, i 

El projecte d’urbanització que es redacti per tal de desenvolupar el Polígon 
d’actuació de Fussimanya contemplarà les actuacions i instal·lacions pertinents per 

lavegueram, i tenint en compte 
l’informe del Consell Comarcal d’Osona, de 9 de juliol de 2013, segons el qual 
aquesta instal·lació haurà de garantir un cabal mínim de 70 m3 diaris, pel que caldrà 
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5.5.1.5. Qualitat aire 
 
La qualitat de l’aire en un indret està relacionada bàsicament amb dos factors, les 
activitats que puguin emetre contaminants i la meteorologia que fa dispersar aquests 
contaminants. 
 
La vigilància i control de la contaminació atmosfèrica a Catalunya e
per mitjà de la “Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica a 
Catalunya” (XVPCA), adscrita al departament de Medi Ambient i Habitatge de la 
Generalitat de Catalunya. Tavèrnoles no disposa d’estació fixa de la XVPCA, les 
estacions més properes són les ubicades a Vic (Osona), a uns 7 km i a Manlleu 
(Osona) a 6 km, per això, no es disposen dades continues de la contaminació 
atmosfèrica del municipi. 
 
De totes maneres, l’entorn de la zona i la poca quantitat d’indústries del m
fa preveure contaminacions de l’aire. 
 
Malgrat això, seguidament s’analitza la capacitat i la vulnerabilitat del medi atmosfèric 
del municipi de Tavèrnoles per a absorbir eventuals emissions de contaminants.
 

Vulnerabilitat:  Indicador del risc 
d’interès natural als contaminants atmosfèrics.

 
Capacitat: Paràmetre que ens indica quines àrees del territori ofereixen 
condicions més favorables per a l’establiment de nous focus emissors. La 
capacitat està relacionada amb les emissions que tenen lloc a la zona i amb el 
poder de dispersió del medi atmosfèric de l’àrea que s’estudia. Una alta 
capacitat indicaria un bon poder de dispersió del medi.

 
Segons els mapes de Capacitat i Vulnerabilitat del territori, la zo
presenta: 
 

PARÀMETRE 
SO2 

CO 
Partícules 

Taula 1. Dades capacitat i vulnerabilitat del territori (Font: Pròpia a base de MVCT)

Així doncs, el municipi de Tavèrnoles presenta una m
 
La informació ha estat facilitada per la 
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya
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La qualitat de l’aire en un indret està relacionada bàsicament amb dos factors, les 
activitats que puguin emetre contaminants i la meteorologia que fa dispersar aquests 

La vigilància i control de la contaminació atmosfèrica a Catalunya e
per mitjà de la “Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica a 
Catalunya” (XVPCA), adscrita al departament de Medi Ambient i Habitatge de la 
Generalitat de Catalunya. Tavèrnoles no disposa d’estació fixa de la XVPCA, les 

stacions més properes són les ubicades a Vic (Osona), a uns 7 km i a Manlleu 
(Osona) a 6 km, per això, no es disposen dades continues de la contaminació 

l’entorn de la zona i la poca quantitat d’indústries del m
fa preveure contaminacions de l’aire.  

Malgrat això, seguidament s’analitza la capacitat i la vulnerabilitat del medi atmosfèric 
del municipi de Tavèrnoles per a absorbir eventuals emissions de contaminants.

Indicador del risc d’exposició de la població i dels espais 
d’interès natural als contaminants atmosfèrics. 

Paràmetre que ens indica quines àrees del territori ofereixen 
condicions més favorables per a l’establiment de nous focus emissors. La 

ionada amb les emissions que tenen lloc a la zona i amb el 
poder de dispersió del medi atmosfèric de l’àrea que s’estudia. Una alta 
capacitat indicaria un bon poder de dispersió del medi. 

Segons els mapes de Capacitat i Vulnerabilitat del territori, la zona de Tavèrnoles 

VULNERABILITAT  CAPACITAT
Nul·la 
Nul·la 
Nul·la 

Taula 1. Dades capacitat i vulnerabilitat del territori (Font: Pròpia a base de MVCT)
 

Així doncs, el municipi de Tavèrnoles presenta una molt bona qualitat de l’aire.

La informació ha estat facilitada per la Direcció General de Qualitat Ambiental, 
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya
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La qualitat de l’aire en un indret està relacionada bàsicament amb dos factors, les 
activitats que puguin emetre contaminants i la meteorologia que fa dispersar aquests 

La vigilància i control de la contaminació atmosfèrica a Catalunya es porta a terme 
per mitjà de la “Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica a 
Catalunya” (XVPCA), adscrita al departament de Medi Ambient i Habitatge de la 
Generalitat de Catalunya. Tavèrnoles no disposa d’estació fixa de la XVPCA, les 

stacions més properes són les ubicades a Vic (Osona), a uns 7 km i a Manlleu 
(Osona) a 6 km, per això, no es disposen dades continues de la contaminació 

l’entorn de la zona i la poca quantitat d’indústries del municipi no 

Malgrat això, seguidament s’analitza la capacitat i la vulnerabilitat del medi atmosfèric 
del municipi de Tavèrnoles per a absorbir eventuals emissions de contaminants. 

d’exposició de la població i dels espais 

Paràmetre que ens indica quines àrees del territori ofereixen 
condicions més favorables per a l’establiment de nous focus emissors. La 

ionada amb les emissions que tenen lloc a la zona i amb el 
poder de dispersió del medi atmosfèric de l’àrea que s’estudia. Una alta 

na de Tavèrnoles 

CAPACITAT  
Alta 

 
Alta 

Taula 1. Dades capacitat i vulnerabilitat del territori (Font: Pròpia a base de MVCT) 

olt bona qualitat de l’aire. 

Direcció General de Qualitat Ambiental, 
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. 
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5.5.1.6. Soroll. 
 
El municipi de Tavèrnoles és un nucli rural on la
prové del trànsit rodat i del funcionament de les indústries, activitats de restauració i 
explotacions ramaderes del municipi.
 
El trànsit rodat al municipi no mou gran volum de cotxes i se centra a la carretera 
local BV 5213, que creua Tavèrnoles fins al Parador de Sau, i la N
Vic a la presa de l’embassament de Sau.
 
Pel que fa les emissions d’origen industrial, cal esmentar que la presència 
d’indústries al municipi és molt minsa, i les activitats industrials
generar més soroll no es troben prop del nucli urbà. 
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vèrnoles és un nucli rural on la principal contaminació acústica 
prové del trànsit rodat i del funcionament de les indústries, activitats de restauració i 
explotacions ramaderes del municipi. 

El trànsit rodat al municipi no mou gran volum de cotxes i se centra a la carretera 
13, que creua Tavèrnoles fins al Parador de Sau, i la N

Vic a la presa de l’embassament de Sau. 

Pel que fa les emissions d’origen industrial, cal esmentar que la presència 
d’indústries al municipi és molt minsa, i les activitats industrials
generar més soroll no es troben prop del nucli urbà.  
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principal contaminació acústica 
prové del trànsit rodat i del funcionament de les indústries, activitats de restauració i 

El trànsit rodat al municipi no mou gran volum de cotxes i se centra a la carretera 
13, que creua Tavèrnoles fins al Parador de Sau, i la N-141d que va de 

Pel que fa les emissions d’origen industrial, cal esmentar que la presència 
d’indústries al municipi és molt minsa, i les activitats industrials susceptibles de 
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5.5.2. El medi biòtic 
 
5.5.2.1. Vegetació. 
 
Biogeogràficament, el terme se subdivideix en dos sectors. Les terres més planeres, 
a l’oest, tindrien potencialment una vegetació euro
domini del bosc de roure martinenc (
sector integrat a les Guilleries, seria potencialment un terreny on es trobaria una 
vegetació mediterrània caracteritz
(Quercetum mediterraneo-montanum
 
En l’actualitat però, la superfície més planera, aproximadament una quarta part de la 
superfície municipal, està destinada en gran part a camps de conreu. Aquesta zona 
del terme presenta les característiques del paisatge agrícola típic del centre de la 
comarca d’Osona que es fonamenta en
a l’ensitjat. Les parcel·les agrícoles es caracteritzen per ser força regulars i de 
dimensions considerables.  Als marges d’aquests camps apareixen espècies 
típiques d’aquests ambients com el gram (
(Diplotaxis erucoides), el pixallits (
vulgare), el fenàs de marge (
Joan (Hypericum perforatum
més escasses com el màstec (
repunxó (Campanula rapunculus
 
Pel que fa a la superfície forestal, malgrat a la base del massís de les Guilleries la 
vegetació principal és l'alzinar amb marfull (
els 500 i els 800 m i l'alzinar muntanyenc (
les parts més altes; a Tavèrnoles, a l’estar influenciat per la humitat de la plana 
domina la roureda de roure martinenc(
roig que en resulta de degradar la roureda. 
 
Cal esmentar que les diverses comunitats forestals rarament
diferenciades. Habitualment s’observa una àmplia franja de barreja que les separa, 
on s'hi defineixen les característiques de les comunitats enllaçades.
 
A l'alzinar típic (Quercetum ilicis galloprovinciale
(Quercus ilex) i al sotabosc, força atapeït, hi abunden espècies típicament 
mediterrànies com són l’arboç (
(Erica sp.) i el boix (Buxus sempervirens
mediterraneomontanum), continua dominant l’alzina, però, a diferència de l’anterior, 
el sotabosc té menys espècies termòfiles mediterrànies i presenta  plantes típiques 
de les rouredes submediterrànies. A nivell arbori, s’incorporen espècies de tendència 
més continental com el roure martinenc (
la blada (Acer opalus).  
 
Les rouredes de roure martinenc són boscos de transició del ecosistemes forestals 
medioeuropeus cap als mediterranis. El roure martinenc és l’espècie arbòria 
majoritària que comparteix l’espai amb d’altres com la balda (
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Biogeogràficament, el terme se subdivideix en dos sectors. Les terres més planeres, 
encialment una vegetació euro-siberiana caracteritzada pel 

domini del bosc de roure martinenc (Buxo-Quercetum pubescentis
sector integrat a les Guilleries, seria potencialment un terreny on es trobaria una 
vegetació mediterrània caracteritzada pel domini de l'alzinar muntanyenc 

montanum). 

En l’actualitat però, la superfície més planera, aproximadament una quarta part de la 
superfície municipal, està destinada en gran part a camps de conreu. Aquesta zona 

senta les característiques del paisatge agrícola típic del centre de la 
comarca d’Osona que es fonamenta en els cultius de cereals per gra
a l’ensitjat. Les parcel·les agrícoles es caracteritzen per ser força regulars i de 

erables.  Als marges d’aquests camps apareixen espècies 
típiques d’aquests ambients com el gram (Cynodon dactylon), la ravenissa blanca 

), el pixallits (Taraxacum officinale), el fonoll (
), el fenàs de marge (Brachypodium phoenicoides), l’herba de cop o de Sant 

Hypericum perforatum), el gallaret (Papaver rhoeas) i espècies remarcables 
més escasses com el màstec (Chondrilla juncea), la xicoira (Cichorium intybus

Campanula rapunculus). 

la superfície forestal, malgrat a la base del massís de les Guilleries la 
vegetació principal és l'alzinar amb marfull (Quercetum ilicis galloprovinciale
els 500 i els 800 m i l'alzinar muntanyenc ( Quercetum-mediterraneo montanum

altes; a Tavèrnoles, a l’estar influenciat per la humitat de la plana 
domina la roureda de roure martinenc(Buxo-Quercetum pubescentis
roig que en resulta de degradar la roureda.  

Cal esmentar que les diverses comunitats forestals rarament
diferenciades. Habitualment s’observa una àmplia franja de barreja que les separa, 
on s'hi defineixen les característiques de les comunitats enllaçades.

Quercetum ilicis galloprovinciale), l’arbre que domina és l’alzina 
i al sotabosc, força atapeït, hi abunden espècies típicament 

mediterrànies com són l’arboç (Arbutus unedo), les estepes (Cistus sp
Buxus sempervirens). A l’alzinar muntanyenc (
), continua dominant l’alzina, però, a diferència de l’anterior, 

el sotabosc té menys espècies termòfiles mediterrànies i presenta  plantes típiques 
de les rouredes submediterrànies. A nivell arbori, s’incorporen espècies de tendència 

l roure martinenc (Quercus humilis), la moixera (

Les rouredes de roure martinenc són boscos de transició del ecosistemes forestals 
medioeuropeus cap als mediterranis. El roure martinenc és l’espècie arbòria 

ria que comparteix l’espai amb d’altres com la balda (Acer opalus
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Biogeogràficament, el terme se subdivideix en dos sectors. Les terres més planeres, 
siberiana caracteritzada pel 

Quercetum pubescentis), mentre que el 
sector integrat a les Guilleries, seria potencialment un terreny on es trobaria una 

ada pel domini de l'alzinar muntanyenc 

En l’actualitat però, la superfície més planera, aproximadament una quarta part de la 
superfície municipal, està destinada en gran part a camps de conreu. Aquesta zona 

senta les característiques del paisatge agrícola típic del centre de la 
els cultius de cereals per gra i farratges per 

a l’ensitjat. Les parcel·les agrícoles es caracteritzen per ser força regulars i de 
erables.  Als marges d’aquests camps apareixen espècies 

), la ravenissa blanca 
), el fonoll (Foeniculum 

), l’herba de cop o de Sant 
) i espècies remarcables 

Cichorium intybus), i el 

la superfície forestal, malgrat a la base del massís de les Guilleries la 
Quercetum ilicis galloprovinciale) entre 

mediterraneo montanum) a 
altes; a Tavèrnoles, a l’estar influenciat per la humitat de la plana 

Quercetum pubescentis) i el bosc de pi 

Cal esmentar que les diverses comunitats forestals rarament es troben ben 
diferenciades. Habitualment s’observa una àmplia franja de barreja que les separa, 
on s'hi defineixen les característiques de les comunitats enllaçades. 

), l’arbre que domina és l’alzina 
i al sotabosc, força atapeït, hi abunden espècies típicament 

Cistus sp.), els brucs 
). A l’alzinar muntanyenc (Quercetum 

), continua dominant l’alzina, però, a diferència de l’anterior, 
el sotabosc té menys espècies termòfiles mediterrànies i presenta  plantes típiques 
de les rouredes submediterrànies. A nivell arbori, s’incorporen espècies de tendència 

moixera (Sorbus aria) o 

Les rouredes de roure martinenc són boscos de transició del ecosistemes forestals 
medioeuropeus cap als mediterranis. El roure martinenc és l’espècie arbòria 

Acer opalus), l’auró 
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blanc (Acer campestre), l’auró negre (
(Sorbus torminalis), el roure cerrioide (
el roure de fulla gran (Q. petraea
 
El bosc de pi roig (Pinus silvestris
muntà, amb tendències submediterrànies. L’estrat arbori és poc espès amb un 
sotabosc pobre o molt divers depenent del manteniment silvícola. 
 
Prop de torrents i rieres, la vegetació de ribera es representa mitjançant bàsicament 
vernedes freixenedes, gatelledes i en ocasions, avellanedes. Al voltant d’alguns 
torrents apareixen plantacions de pollancres, plàtans ...les quals presenten 
sotaboscos molt pobres i en d’altres, apareixen rouredes. Cal destacar que els 
fondals de rierols i torrents de la zona de les Guilleries que no han estat explotats 
silvícolament des de fa anys hi trobem els típics boscos de galeria que mantenen la 
humitat i la frescor típica d’aquests ambients. 
 
Per la seva importància, cal potenciar els ecosistemes de ribera.
 
Cal destacar la flora rupícola que s’arrapa a les parets de les cingleres on s’ubiquen 
plantes molt especialitzades. Es pot destacar 
granulata, Sempervivum tectorum, Sedum telephyium, Ramondamyconi, Juniperus 
phoenicea, etc. 
 
 
5.5.2.2.Fauna  
 
La situació de Tavèrnoles, a la confluència entre les regions biogeogràfiques 
eurosiberiana i mediterrània, fa que aquest municipi aculli una gr
d’hàbitats i en conseqüència d’espècies animals lligades a aquests. 
 
 
Conreus 
 
Els camps de conreu suposen espais imprescindibles per a l’estada i l’alimentació de 
molts ocells.  
 
En aquest biòtop hom troba gran quantitat d’ocells, sedentaris
tinnunculus), l’òliba (Tyto alba
comunitats de fringíl·lids, de pàrids i de sílvids; estivals com el falcó mostatxut (
subbuteo); però sobretot hivernants, com el pinsà comú, el tord c
(Sturnus vulgaris i Sturnus unicolor
típiques de l’espai agrícola mediterrani com la garsa (
(Passer domesticus). 
 
A les terres de conreu, és freqüent la presència del
duodecimcostatus), la musaranya comuna (Crocidura russula), la mostela (Mustela 
nivalis) i la guineu (Vulpes vulpes)
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), l’auró negre (Acer monspessulanus), la moixera de pastor 
), el roure cerrioide (Q. cerrioides), sobretot en zones més seques i 

Q. petraea). 

Pinus silvestris) es tracta d’un ambient de caràcter migeuropeu 
muntà, amb tendències submediterrànies. L’estrat arbori és poc espès amb un 
sotabosc pobre o molt divers depenent del manteniment silvícola.  

p de torrents i rieres, la vegetació de ribera es representa mitjançant bàsicament 
vernedes freixenedes, gatelledes i en ocasions, avellanedes. Al voltant d’alguns 
torrents apareixen plantacions de pollancres, plàtans ...les quals presenten 

pobres i en d’altres, apareixen rouredes. Cal destacar que els 
fondals de rierols i torrents de la zona de les Guilleries que no han estat explotats 
silvícolament des de fa anys hi trobem els típics boscos de galeria que mantenen la 

ípica d’aquests ambients.  

Per la seva importància, cal potenciar els ecosistemes de ribera. 

Cal destacar la flora rupícola que s’arrapa a les parets de les cingleres on s’ubiquen 
plantes molt especialitzades. Es pot destacar Saxifragavayredana, Saxifrag
granulata, Sempervivum tectorum, Sedum telephyium, Ramondamyconi, Juniperus 

La situació de Tavèrnoles, a la confluència entre les regions biogeogràfiques 
eurosiberiana i mediterrània, fa que aquest municipi aculli una gr
d’hàbitats i en conseqüència d’espècies animals lligades a aquests. 

Els camps de conreu suposen espais imprescindibles per a l’estada i l’alimentació de 

En aquest biòtop hom troba gran quantitat d’ocells, sedentaris com el xoriguer (
Tyto alba), el mussol comú (Athene noctua

comunitats de fringíl·lids, de pàrids i de sílvids; estivals com el falcó mostatxut (
); però sobretot hivernants, com el pinsà comú, el tord c

Sturnus vulgaris i Sturnus unicolor). També hi conviuen espècies antropòfil·les, 
típiques de l’espai agrícola mediterrani com la garsa (Pica pica) i el pardal comú 

A les terres de conreu, és freqüent la presència del talpó comú 
), la musaranya comuna (Crocidura russula), la mostela (Mustela 

nivalis) i la guineu (Vulpes vulpes) 
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), la moixera de pastor 
), sobretot en zones més seques i 

) es tracta d’un ambient de caràcter migeuropeu 
muntà, amb tendències submediterrànies. L’estrat arbori és poc espès amb un 

p de torrents i rieres, la vegetació de ribera es representa mitjançant bàsicament 
vernedes freixenedes, gatelledes i en ocasions, avellanedes. Al voltant d’alguns 
torrents apareixen plantacions de pollancres, plàtans ...les quals presenten 

pobres i en d’altres, apareixen rouredes. Cal destacar que els 
fondals de rierols i torrents de la zona de les Guilleries que no han estat explotats 
silvícolament des de fa anys hi trobem els típics boscos de galeria que mantenen la 

Cal destacar la flora rupícola que s’arrapa a les parets de les cingleres on s’ubiquen 
Saxifragavayredana, Saxifraga 

granulata, Sempervivum tectorum, Sedum telephyium, Ramondamyconi, Juniperus 

La situació de Tavèrnoles, a la confluència entre les regions biogeogràfiques 
eurosiberiana i mediterrània, fa que aquest municipi aculli una gran proporció 
d’hàbitats i en conseqüència d’espècies animals lligades a aquests.  

Els camps de conreu suposen espais imprescindibles per a l’estada i l’alimentació de 

com el xoriguer (Falco 
Athene noctua), així com 

comunitats de fringíl·lids, de pàrids i de sílvids; estivals com el falcó mostatxut (Falco 
); però sobretot hivernants, com el pinsà comú, el tord comú i estornells 

). També hi conviuen espècies antropòfil·les, 
) i el pardal comú 

talpó comú (Microtus 
), la musaranya comuna (Crocidura russula), la mostela (Mustela 
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D’altra banda, cal destacar que els camps constitueixen una font de recursos tròfics 
bàsica per a molt ocells de mida
camps hi viuen gran quantitat de vertebrats dels que cal destacar la gran presència 
de micromamífers.   
 
 
Alzinar típic 
 
Els ocells nidificants més nombrosos a l’alzinar són el bruel (
mallerenga blava (Parus caeruleus
cuallarga (Aegithalos caudatus
cargolet (Troglodytes troglodytes) 
representats algunes espèciesde tallarols: el de casquet (
garriga (S.cantillans) i el de cap
capçades de les alzines l’esparver (
gallicus). 
 
Pel que fa als micromamífers es poden destacar espècies com la rata cellarda 
(Eliomys quercinus), el ratolí de bosc, el ratolí mediterrani, els talpons (
spp.), la rata negra i, en els alzinars més secs, la musaranya nana (
etruscus). 
 
Dins del grup dels carnívors destaca la presència 
geneta o gat mesquer (Genetta genetta
 
 
Roureda de roure martinenc i alzinar muntanyec
 
Aquests hàbitats presenten les espècies que solen acompanya
s’enriqueix per tot un seguit d’espècies presents a la roureda, com són el rossinyol 
(Luscinia megarhynchos), el raspinell (
pica-soques blau (Sitta europaea
nisus) i el gamarús (Strix aluco
Els rèptils característics d’aquests ambients són el llangardaix verd (
la serp d’Esculapi (Elaphe longissima
 
Aquest hàbitat hi ha gran presència de micromamífers, són característics d’aquest 
bosc l’eriçó comú (Erinaceuseuropaeus
talpó muntanyenc (Microtusagrestis
musaranya cuaquadrada (S.araneus
rata cellarda (Eliomys quercinus
També trobem, en menors densitats, el talp (
esparses i de pocs individus, les musaranyes 
musaranya mediterrània (N.anomalus
 
Els quiròpters estan representats principalment per rates pinyades del gènere 
Nyctalus, que són espècies principalment arborícoles.
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D’altra banda, cal destacar que els camps constitueixen una font de recursos tròfics 
bàsica per a molt ocells de mida mitjana que nidifiquen al bosc i que als marges dels 
camps hi viuen gran quantitat de vertebrats dels que cal destacar la gran presència 

Els ocells nidificants més nombrosos a l’alzinar són el bruel (Regulus ignicapill
Parus caeruleus), la merla (Turdus merula

Aegithalos caudatus), el mosquiter pàl·lid (Phylloscopus bonelli
Troglodytes troglodytes) i el pit-roig (Erithacus rubecula)
ts algunes espèciesde tallarols: el de casquet (Sylvia atricapilla

) i el de cap-negre(S. melanocephala). També poden niar a les 
l’esparver (Accipiter nisus) i l’àguila marcenca (

l que fa als micromamífers es poden destacar espècies com la rata cellarda 
), el ratolí de bosc, el ratolí mediterrani, els talpons (

), la rata negra i, en els alzinars més secs, la musaranya nana (

grup dels carnívors destaca la presència de la guineu (Vulpes vulpes
Genetta genetta) i  el porc senglar (Sus scrofa

Roureda de roure martinenc i alzinar muntanyec 

Aquests hàbitats presenten les espècies que solen acompanyar l’alzinar tíbpic, si bé 
s’enriqueix per tot un seguit d’espècies presents a la roureda, com són el rossinyol 

), el raspinell (Certhia brachydactyla), les mallerengues i el 
Sitta europaea). El cucut (Cuculus canorus), l’esparver (

Strix aluco) també són presents en aquests tipus de bosc.
Els rèptils característics d’aquests ambients són el llangardaix verd (

Elaphe longissima).  

gran presència de micromamífers, són característics d’aquest 
Erinaceuseuropaeus), el talpó roig (Clethrionomys glareolus
Microtusagrestis), la musaranya menuda (Sorex minutus

S.araneus), el ratolí de bosc (Apodemus sylvaticus 
Eliomys quercinus) i el liró gris (Glis glis), espècie no massa freqüent. 

També trobem, en menors densitats, el talp (Talpa europaea) amb poblacions 
esparses i de pocs individus, les musaranyes d’aigua (Neomys fodiens

N.anomalus), lligades a la presència d’aigua.

Els quiròpters estan representats principalment per rates pinyades del gènere 
, que són espècies principalment arborícoles. 
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D’altra banda, cal destacar que els camps constitueixen una font de recursos tròfics 
mitjana que nidifiquen al bosc i que als marges dels 

camps hi viuen gran quantitat de vertebrats dels que cal destacar la gran presència 

Regulus ignicapillus), la 
Turdus merula), la mallerenga 

Phylloscopus bonelli), el 
Erithacus rubecula). També són 

Sylvia atricapilla), el de 
També poden niar a les 

) i l’àguila marcenca (Circaetus 

l que fa als micromamífers es poden destacar espècies com la rata cellarda 
), el ratolí de bosc, el ratolí mediterrani, els talpons (Microtus 

), la rata negra i, en els alzinars més secs, la musaranya nana (Suncus 

Vulpes vulpes), la 
Sus scrofa). 

r l’alzinar tíbpic, si bé 
s’enriqueix per tot un seguit d’espècies presents a la roureda, com són el rossinyol 

), les mallerengues i el 
), l’esparver (Accipiter 

) també són presents en aquests tipus de bosc. 
Els rèptils característics d’aquests ambients són el llangardaix verd (Lacerta viridis) i 

gran presència de micromamífers, són característics d’aquest 
Clethrionomys glareolus), el 

Sorex minutus), la 
Apodemus sylvaticus ), la 

, espècie no massa freqüent. 
) amb poblacions 

Neomys fodiens) i la 
), lligades a la presència d’aigua. 

Els quiròpters estan representats principalment per rates pinyades del gènere 
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La distribució dels mamífers superiors és molt semblant a la que ens trobem en 
l’alzinar, amb el porc senglar, la guineu i la geneta com principals habitants, així com 
la rara presència del gat salvatge (
 
 
Bosc de pi roig 
 
Els ocells nidificants més abundants 
tallarol de casquet, el mosquiter pàl·lid i el pinsà. Les mallerengues petita i 
emplomallada (Parus ater i 
pineda, on assoleixen densitats prou 
carbonera i la blava són espècies rares. Altres ocells habituals a la pineda són el 
picot garser gros (Dendrocopos major
en aquestes pinedes el límit latitudinal més bai
representatiu és l’astor (Accipiter gentilis
pi per fer-hi el niu. També són corrents els mussols banyuts (
 
Dels mamífers superiors cal destacar la presència d
gat mesquer o geneta i la rara presència del gat salvatge (
típicament forestal. 
 
 
Cingleres 
 
La major part dels ocells rupícoles i rapinyaires que empren aquest biòtop utilitzen 
les cingleres solament com emplaçament per als nius. D’aquesta manera, 
esquerdes, forats, balmes i avencs ofereixen accidents idonis per albergar els nius.
 
Entre les espècies rupícoles trobem l’oreneta cuablanca (
roquerol (Ptyonoprogne rupestris
 
D’entre els rapinyaires destaca la presència del falcó peregrí (
duc (Bubo bubo) i l’aufrany (
De l’últim grup d’ocells que constitueixen les espècies que nidifiq
les cingleres es pot anomenar el pelaroques (
(Prunella collaris) i la merla blava (
sedentària, però actualment és ben escassa.
 
 
Cursos fluvials 
 
Als ambients aquàtics, els invertebrats, malgrat sovint passen desapercebuts, 
suposen la fauna més abundant i variada. 
 
L’avifauna que acompanya aquests hàbitats és bàsicament la que acompanya al 
bosc caducifoli humit. Les espècies nidificants més abundants són
(Lusciniamegarhynchos), el tallarol de casquet (
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mífers superiors és molt semblant a la que ens trobem en 
l’alzinar, amb el porc senglar, la guineu i la geneta com principals habitants, així com 
la rara presència del gat salvatge (Felissylvestris). 

Els ocells nidificants més abundants són el pit-roig, el cargolet, el bruel, la merla, el 
tallarol de casquet, el mosquiter pàl·lid i el pinsà. Les mallerengues petita i 

i P.cristatus ) són dos dels ocells característics d’aquesta 
pineda, on assoleixen densitats prou apreciables, mentre que la mallerenga 
carbonera i la blava són espècies rares. Altres ocells habituals a la pineda són el 

Dendrocopos major) i el trencapinyes (Loxia curvirostra
en aquestes pinedes el límit latitudinal més baix. Entre els rapinyaires, el més 

Accipiter gentilis), que té una preferència marcada sobre el 
hi el niu. També són corrents els mussols banyuts (Asio otus) 

Dels mamífers superiors cal destacar la presència de la guineu i el porc senglar, el 
gat mesquer o geneta i la rara presència del gat salvatge (Felis sylvestris

La major part dels ocells rupícoles i rapinyaires que empren aquest biòtop utilitzen 
ament com emplaçament per als nius. D’aquesta manera, 

esquerdes, forats, balmes i avencs ofereixen accidents idonis per albergar els nius.

Entre les espècies rupícoles trobem l’oreneta cuablanca (Delichon urbica
Ptyonoprogne rupestris), el falciot (Apus apus) i el ballester (

D’entre els rapinyaires destaca la presència del falcó peregrí (Falco peregrinus
) i l’aufrany (Neophron percnopterus). 

De l’últim grup d’ocells que constitueixen les espècies que nidifiquen i s’alimenten a 
les cingleres es pot anomenar el pelaroques (Tichodroma muraria

) i la merla blava (Monticola solitarius). Aquesta última és l’única 
sedentària, però actualment és ben escassa. 

els invertebrats, malgrat sovint passen desapercebuts, 
suposen la fauna més abundant i variada.  

L’avifauna que acompanya aquests hàbitats és bàsicament la que acompanya al 
bosc caducifoli humit. Les espècies nidificants més abundants són

), el tallarol de casquet (Sylvia atricapilla
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mífers superiors és molt semblant a la que ens trobem en 
l’alzinar, amb el porc senglar, la guineu i la geneta com principals habitants, així com 

roig, el cargolet, el bruel, la merla, el 
tallarol de casquet, el mosquiter pàl·lid i el pinsà. Les mallerengues petita i 

) són dos dels ocells característics d’aquesta 
apreciables, mentre que la mallerenga 

carbonera i la blava són espècies rares. Altres ocells habituals a la pineda són el 
Loxia curvirostra) que tenen 

x. Entre els rapinyaires, el més 
), que té una preferència marcada sobre el 

Asio otus) i còrvids. 

e la guineu i el porc senglar, el 
Felis sylvestris), espècie 

La major part dels ocells rupícoles i rapinyaires que empren aquest biòtop utilitzen 
ament com emplaçament per als nius. D’aquesta manera, 

esquerdes, forats, balmes i avencs ofereixen accidents idonis per albergar els nius. 

Delichon urbica), el 
) i el ballester (Apus melba). 

Falco peregrinus), el 

uen i s’alimenten a 
Tichodroma muraria), el cercavores 

). Aquesta última és l’única 

els invertebrats, malgrat sovint passen desapercebuts, 

L’avifauna que acompanya aquests hàbitats és bàsicament la que acompanya al 
bosc caducifoli humit. Les espècies nidificants més abundants són el rossinyol 

Sylvia atricapilla), el cargolet 
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(Troglodytestroglodytes) i el rossinyol bastard (
espais les garses, els oriols (
 
Les poblacions de micromamífers existents són les lligades a la presència de cursos 
d’aigua o masses d’aigua estables. En aquest cas s’engloben les musaranyes 
d’aigua mediterrània (Neomys anomalus
Cal destacar la relació del teixó 
aquest hàbitat. 
 
Cal destacar la importància d’aquests hàbitats per la seva funció com corredor 
biològic. 
 
 
Masies 
 
Els masos i altres construccions humanes han ofert bons llocs per a la ins
nius, així com recursos tròfics de manera abundant. Es pot anomenar els pardals, 
l’oreneta vulgar (Hirundorustica
(Delichon urbica), l’òliba (
(Athene noctua), la puput (
estornells (Sturnus sp.) i la garsa (
 
Així com gran varietat de micromamífers. 
 
 
Malgrat la fauna sigui un element dinàmic el qual no permet assenyalar àrees molt
concretes d’interès, a l’àmbit d’estudi es poden destacar diverses zones 
especial interès faunístic: 
 

- Cingles de la Riba o de Vilanova: Els espais verticals de conglomerat petri 
d’aquests cingles són una àrea d’interès faunístic per la nidificació
rapinyaires rupícoles

- Meandre de Fussimanya: Les parets del cingle d’aquest indret i el bon estat 
de la vegetació fa que aquest espai pugui ser utilitzat per a la nidificació o 
com a punt de repòs  de difer
pescaire...). 

- Les basses d’abeurament: Les basses o punts d’aigua al mig del bosc 
utilitzats per l’abeurament del bestiar permeten el desenvolupament
éssers vius que contribueix
aquàtics, amfibis i rèptils). Cal remarcar que algunes d’aquestes basses 
poden esdevenir nuclis estables d’amfibis urodels com el 
i T. Helveticus. 

 
Tot l'àmbit d’estudi es troba fora de la zona de protecció del trencalòs
barbatus) (Decret 282/1994, de 29 de setembre, pel qual s’aprova el Pla de 
recuperació del trencalòs a Catalunya.)
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) i el rossinyol bastard (Cettia cetti). També nien en aquests 
espais les garses, els oriols (Oriolus oriolus) i el xot (Otus scops).  

s poblacions de micromamífers existents són les lligades a la presència de cursos 
d’aigua o masses d’aigua estables. En aquest cas s’engloben les musaranyes 

Neomys anomalus) i la rata d’aigua (Arvicola sapidus
ó del teixó (Meles meles)  i el visó americà (Mustela vison

Cal destacar la importància d’aquests hàbitats per la seva funció com corredor 

Els masos i altres construccions humanes han ofert bons llocs per a la ins
nius, així com recursos tròfics de manera abundant. Es pot anomenar els pardals, 

Hirundorustica), el falciot (Apus apus), l’oreneta cuablanca 
), l’òliba (Tyto alba), el xoriguer (Falcotinnunculus

), la puput (Upupa epops), la cuereta blanca (Motacilla alba)
.) i la garsa (Pica pica).  

Així com gran varietat de micromamífers.  

Malgrat la fauna sigui un element dinàmic el qual no permet assenyalar àrees molt
concretes d’interès, a l’àmbit d’estudi es poden destacar diverses zones 

Cingles de la Riba o de Vilanova: Els espais verticals de conglomerat petri 
d’aquests cingles són una àrea d’interès faunístic per la nidificació
rapinyaires rupícoles (aufrany, falcó peregrí, duc, gamarús...).
Meandre de Fussimanya: Les parets del cingle d’aquest indret i el bon estat 
de la vegetació fa que aquest espai pugui ser utilitzat per a la nidificació o 
com a punt de repòs  de diferents espècies (corb marí, duc, bernat 

Les basses d’abeurament: Les basses o punts d’aigua al mig del bosc 
r l’abeurament del bestiar permeten el desenvolupament

éssers vius que contribueixen a la biodiversitat de l’indre
aquàtics, amfibis i rèptils). Cal remarcar que algunes d’aquestes basses 
poden esdevenir nuclis estables d’amfibis urodels com el Triturus marmoratus 

estudi es troba fora de la zona de protecció del trencalòs
Decret 282/1994, de 29 de setembre, pel qual s’aprova el Pla de 

recuperació del trencalòs a Catalunya.). 
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. També nien en aquests 

s poblacions de micromamífers existents són les lligades a la presència de cursos 
d’aigua o masses d’aigua estables. En aquest cas s’engloben les musaranyes 

Arvicola sapidus).  
Mustela vison) amb 

Cal destacar la importància d’aquests hàbitats per la seva funció com corredor 

Els masos i altres construccions humanes han ofert bons llocs per a la instal·lació de 
nius, així com recursos tròfics de manera abundant. Es pot anomenar els pardals, 

), l’oreneta cuablanca 
Falcotinnunculus), el mussol 

Motacilla alba), els 

Malgrat la fauna sigui un element dinàmic el qual no permet assenyalar àrees molt 
concretes d’interès, a l’àmbit d’estudi es poden destacar diverses zones pel seu 

Cingles de la Riba o de Vilanova: Els espais verticals de conglomerat petri 
d’aquests cingles són una àrea d’interès faunístic per la nidificació d’aus 

frany, falcó peregrí, duc, gamarús...). 
Meandre de Fussimanya: Les parets del cingle d’aquest indret i el bon estat 
de la vegetació fa que aquest espai pugui ser utilitzat per a la nidificació o 

ents espècies (corb marí, duc, bernat 

Les basses d’abeurament: Les basses o punts d’aigua al mig del bosc 
r l’abeurament del bestiar permeten el desenvolupament d’alguns 

a la biodiversitat de l’indret (invertebrats 
aquàtics, amfibis i rèptils). Cal remarcar que algunes d’aquestes basses 

Triturus marmoratus 

estudi es troba fora de la zona de protecció del trencalòs (Gypaetus 
Decret 282/1994, de 29 de setembre, pel qual s’aprova el Pla de 
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Tavèrnoles tampoc es troba dins l’àmbit de protecció de la llúdriga (
segons l’Ordre MAB/138/2002, de 22 de març, p
deconservació de la llúdriga
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Tavèrnoles tampoc es troba dins l’àmbit de protecció de la llúdriga (
Ordre MAB/138/2002, de 22 de març, per la qual s’aprova el Pla 

deconservació de la llúdriga.  
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Tavèrnoles tampoc es troba dins l’àmbit de protecció de la llúdriga (Lutra lutra), 
er la qual s’aprova el Pla 
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5.5.3. L’entorn socioeconòmic
 
5.5.3.1. La població 
 
A la taula que trobem a continuació podem observar les principals característiques 
del municipi de Tavèrnoles:
 

Característica
Superfície (km
Població total (hab)
Densitat (hab/km
Altitud (metres)
Coordenades UTMx
Coordenades UTMy

Taula 2. Característiques de Tavèrnoles
 
Tendència demogràfica 
 
Segons dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya, l’evolució de la població de 
Catalunya és la següent: 
 

 
Taula 3. Evolució de la població a Catalunya

(Font: Institut Català d’Estadística)
 
Com es pot observar, la població de Catalunya ha 
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.
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L’entorn socioeconòmic 

A la taula que trobem a continuació podem observar les principals característiques 
avèrnoles: 

Característica TAVÈRNOLES 
Superfície (km2) 18,8 
Població total (hab) 312 
Densitat (hab/km2) 16,6 
Altitud (metres) 537 
Coordenades UTMx 444.285 
Coordenades UTMy 4.644.847 

Taula 2. Característiques de Tavèrnoles 

ons dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya, l’evolució de la població de 

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 

Taula 3. Evolució de la població a Catalunya 
(Font: Institut Català d’Estadística) 

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. 
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A la taula que trobem a continuació podem observar les principals característiques 

ons dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya, l’evolució de la població de 

augmentat progressivament en 
aquests darrers anys, contràriament a la dimensió mitjana de les llars, que ha passat 
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En el cas del municipi de Tavèrnoles, l’evolució demogràfica que ha experimentat el 
municipi en els darrers 10  anys segons l’Institut d’Estadística de Catalunya 
(IDESCAT) és la següent: 
 

Any 1998 1999 2000 2001 
Població 250 269 272 267 

 
Taula 4. Evolució de la població a Tavèrnoles (Font: Institut Català d’Estadística)

Amb aquestes dades s’obté la següent corba de l’evolució demogràfica:
 
 

 
Gràfica 1. Evolució de la població a Tavèrnoles 

(Font: Pròpia a base de dades de l’Institut Català d’Esta
 
 
En aquesta gràfica 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
representa un creixement d’un 25% en 14 anys; anualment, el creixement mitjà és 
de l’ordre de l’1,75%. 
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En el cas del municipi de Tavèrnoles, l’evolució demogràfica que ha experimentat el 
en els darrers 10  anys segons l’Institut d’Estadística de Catalunya 

 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
270 277 385 301 300 310 318

volució de la població a Tavèrnoles (Font: Institut Català d’Estadística)
 

Amb aquestes dades s’obté la següent corba de l’evolució demogràfica:

Gràfica 1. Evolució de la població a Tavèrnoles  
(Font: Pròpia a base de dades de l’Institut Català d’Estadística)

En aquesta gràfica 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
representa un creixement d’un 25% en 14 anys; anualment, el creixement mitjà és 
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En el cas del municipi de Tavèrnoles, l’evolució demogràfica que ha experimentat el 
en els darrers 10  anys segons l’Institut d’Estadística de Catalunya 

2008 2009 2010 2011 2012 
318 302 304 307 312 

volució de la població a Tavèrnoles (Font: Institut Català d’Estadística) 

Amb aquestes dades s’obté la següent corba de l’evolució demogràfica: 

 

 
dística) 

En aquesta gràfica 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 
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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 2
 
 
 
 
 
 
Població per sexe i edat. Quinquennal. Tavèrnoles any 20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.
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S’analitza l’estructura de la població agrupant els habitants per classes d’edat de 5 
anys. Les dades es refereixen al 2011: 

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. 
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S’analitza l’estructura de la població agrupant els habitants per classes d’edat de 5 

El recompte de població segons sexe i edat per grans grups dels darrers anys, 

Tavèrnoles. Sèrie temporal.  
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Amb aquestes dades s’obté l’índex d’envelliment del municipi:
 

Any envelliment
2012 
2011 
2010 
2009 
2008 
2007 
2006 
2005 
2004 
2003 
2002 
2001 
2000 

 
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
2002. Això significa que el nombre d’habitants del grup de
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
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Amb aquestes dades s’obté l’índex d’envelliment del municipi: 

Índex 
envelliment 

121 %  
104 %  
107 %  
102 %  
109 %  
130 %  
122 %  
121 %  
116 %  
108 %  
100 %  
97 %  
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 

se l’índex d’envelliment, situant-se a nivells dels anys 2005 i

35 

 

Es pot veure que pels anys 2004 a 2007 l’índex d’envelliment era superior que el 
se als nivells de l’any 2001 i 

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 

se a nivells dels anys 2005 i 2006. 
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Pel que fa a la tipologia de llars, pràcticament el 90% són llars unifamiliars, de les 
quals la major part són d’un únic nucli familiar. 
 
Moviments migratoris 
 
Migracions interiors . Saldos destinació

 
Tavèrnoles. Sèr ie temporal.  

 
Mateixa

Any  comarca
 

2011  

2010  

2009  

2008  -16 

2007  

2006  

2005  

2004  

2003  

2002  

2001  

2000  

1999  

1998  

1997  -11 

1995  

1994  11 

1993  22 

1992  

1990  

1989  

1988  

 

Font: Idescat, a partir de l'Estadística de variacions residencials de l'INE.
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Pel que fa a la tipologia de llars, pràcticament el 90% són llars unifamiliars, de les 
quals la major part són d’un únic nucli familiar.  

. Saldos destinació -procedència (municipis)  

Mateixa Resta de la Resta de Resta

comarca província Catalunya d'Espanya

3 3 -1 0 

3 -2 0 0 

3 -1 0 2 

16 0 0 0 

3 1 0 1 

6 6 -4 0 

-3 1 0 0 

8 4 2 0 

7 1 -3 0 

3 0 1 1 

-1 2 3 2 

-1 0 -3 0 

9 -1 -1 -3 

8 2 0 0 

11 0 0 -1 

-4 0 0 -4 

11 0 0 0 

22 -2 -2 0 

2 0 -2 0 

-3 -2 -1 0 

3 2 0 0 

-3 0 0 0 

Font: Idescat, a partir de l'Estadística de variacions residencials de l'INE. 
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Pel que fa a la tipologia de llars, pràcticament el 90% són llars unifamiliars, de les 

d'Espanya Total

0 5

0 1

2 4

0 -16

1 5

0 8

0 -2

0 14

0 5

1 5

2 6

0 -4

3 4

0 10

1 -12

4 -8

0 11

0 18

0 0

0 -6

0 5

0 -3
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Migracions exteriors. Saldos dest inació

 
Tavèrnoles. Any 2009.  

 
Resta Resta

 
de la UE d'Europa

 

 0 0 

 
 

Font: Idescat, a partir de l'Estadística de variacio
 

 
Tal i com s’ha valorat a la memòria social, 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. 
 
 
Distribució de la població 
 
La població de Tavèrnoles es troba distribuïda en varis nuclis ha
principal, Tavèrnoles, i d’altres de secundaris, com són el Roquet i Fussimanya
També és important el nombre de masos masies i explotacions ramaderes q
troben disperses pel municipi.
 
Tal i com s’ha esmentat anteriorment, la densitat de població de Tavèrnoles és de 
16,6 habitants/km2. Aquesta baixa densitat de població es deu a la tipologia rural del 
municipi amb gran extensió de conreus i espai for
 
Pel que fa a les característiques
 
La part del nucli antic, que engloba les edificacions a 
l’església, les escoles i la rectoria. Es tracta d’edificacions b
El creixement d’aquest nucli antic s’ha produït cap a nord i oest, i fins a la carretera 
BV-5213, en edificacions aïllades de caràcter unifamiliar.
 
Una segona part és la que se situa al nord 
Roquet, formada per edificacions aïllades de caràcter unifamiliar.
 
Una tercera és la que se situa al nord del terme, en el sector Fussimanya, on part 
dels seus terrenys presenten edificacions consolidades de caràcter residencial 
unifamiliar aïllat. 
 
Finalment els masos, masies i explotacions ramaderes que es troben dispersos al 
llarg de tot el terme municipal de Tavèrnoles.
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inació -procedència.  

No

Àfrica Amèrica Àsia Oceania consta

1 1 0 0 

Font: Idescat, a partir de l'Estadística de variacions residencials de l'INE. 

Tal i com s’ha valorat a la memòria social, 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.  

La població de Tavèrnoles es troba distribuïda en varis nuclis ha
, i d’altres de secundaris, com són el Roquet i Fussimanya

També és important el nombre de masos masies i explotacions ramaderes q
troben disperses pel municipi. 

Tal i com s’ha esmentat anteriorment, la densitat de població de Tavèrnoles és de 
. Aquesta baixa densitat de població es deu a la tipologia rural del 

municipi amb gran extensió de conreus i espai forestal respecte el sòl urbà. 

característiques dels nuclis de població, se’n pot destacar:

antic, que engloba les edificacions a l’entorn 
l’església, les escoles i la rectoria. Es tracta d’edificacions baixes en carrers estrets.
El creixement d’aquest nucli antic s’ha produït cap a nord i oest, i fins a la carretera 

5213, en edificacions aïllades de caràcter unifamiliar. 

Una segona part és la que se situa al nord de la carretera BV-5213
Roquet, formada per edificacions aïllades de caràcter unifamiliar. 

Una tercera és la que se situa al nord del terme, en el sector Fussimanya, on part 
dels seus terrenys presenten edificacions consolidades de caràcter residencial 

alment els masos, masies i explotacions ramaderes que es troben dispersos al 
llarg de tot el terme municipal de Tavèrnoles. 
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No

consta  Total

0 2

Tal i com s’ha valorat a la memòria social, 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 

La població de Tavèrnoles es troba distribuïda en varis nuclis habitats, un de 
, i d’altres de secundaris, com són el Roquet i Fussimanya. 

També és important el nombre de masos masies i explotacions ramaderes que es 

Tal i com s’ha esmentat anteriorment, la densitat de població de Tavèrnoles és de 
. Aquesta baixa densitat de població es deu a la tipologia rural del 

estal respecte el sòl urbà.  

dels nuclis de població, se’n pot destacar: 

 de l’Ajuntament, 
aixes en carrers estrets. 

El creixement d’aquest nucli antic s’ha produït cap a nord i oest, i fins a la carretera 

5213, en la zona del 

Una tercera és la que se situa al nord del terme, en el sector Fussimanya, on part 
dels seus terrenys presenten edificacions consolidades de caràcter residencial 

alment els masos, masies i explotacions ramaderes que es troben dispersos al 
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5.5.3.2. L’habitatge 
 
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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Actualment, i en base a la documentació de l’Institut d’Estadística de Catalunya, es 
indicadors:  
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Actualment, i en base a la documentació de l’Institut d’Estadística de Catalunya, es 
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Habitatges principals segons l'any de construcció d e l'edifici

 
Tavèrnoles.  

 

 Abans de De 1900

Any  1900 a 1930

 

1991  7 2 

 

Font: Idescat. Cens d'habitatges. 
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Habitatges principals segons l'any de construcció d e l'edifici   

De 1931 De 1941 De 1951 De 1961 De 1971

a 1940 a 1950 a 1960 a 1970 a 1980

2 1 2 7 
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De 1971 De 1981

a 1980 a 1991 Total

16 9 46
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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.
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
 El Roquet 20 habitatges
 Fussimanya  48 habitatges
 Dispers  41 habitatges
 
Per tant, es pot partir d’un nombre total d’habitatges de 
De les dades descrites anteriorment se’n desprèn:
 
-El municipi es caracteritza per un elevat perce
del 90% dels habitatges tenen més de 90 m
i català (44%). No consten habitatges petits, inferiors a 60 m
 
-La poca densitat de població, i la reduïda dimensió dels nuclis habi
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 
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. 
 
-La dimensió de les llars de Tavèrnoles pel que fa al nombre de persones és 
superior a la mitjana d’Osona i de Catalunya, amb un percentatge superior al 30% de 
llars amb 4 membres. 
 
-En més d’un 50%, la llar tipus del municipi és la d’una parella amb fills. 
 
-Respecte a l’antiguitat dels habitatges, queda palès que Tavèrnoles és un municipi 
amb edificacions força noves. Només el 
d’anys anteriors al 1900, i més del 
el nombre d’habitatges del municipi de l’any 2001).
 
-Els edificis de Tavèrnoles són, en un 60,7% de dues plantes, en un 30,4% d’una 
planta i en un 8,9 % de tres plantes i no existeixen edificis amb major nombre de 
plantes. Amb aquestes dades s’observa la tipolo
municipi. 
 
-Pel que fa a habitatges protegits
a la construcció d’habitatge de protecció oficial.
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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:

21 habitatges 50 habitants  
20 habitatges 56 habitants 

8 habitatges 60 habitants 
41 habitatges 146 habitants 

Per tant, es pot partir d’un nombre total d’habitatges de 130 unitats.
s descrites anteriorment se’n desprèn: 

l 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. 

La poca densitat de població, i la reduïda dimensió dels nuclis habi
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 

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 

dimensió de les llars de Tavèrnoles pel que fa al nombre de persones és 
superior a la mitjana d’Osona i de Catalunya, amb un percentatge superior al 30% de 

En més d’un 50%, la llar tipus del municipi és la d’una parella amb fills. 

Respecte a l’antiguitat dels habitatges, queda palès que Tavèrnoles és un municipi 
amb edificacions força noves. Només el 9% dels seus habitatges principals daten 
d’anys anteriors al 1900, i més del 70% daten d’anys posteriors al 1971 (considerant 

bre d’habitatges del municipi de l’any 2001). 

Els edificis de Tavèrnoles són, en un 60,7% de dues plantes, en un 30,4% d’una 
planta i en un 8,9 % de tres plantes i no existeixen edificis amb major nombre de 
plantes. Amb aquestes dades s’observa la tipologia rural dels edificis d’aquest 

Pel que fa a habitatges protegits, no s’ha realitzat al municipi cap actuació destinada 
a la construcció d’habitatge de protecció oficial. 
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Com es pot apreciar, la darrera dada estadística existent pel que fa al parc 
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: 

unitats.  

ntatge d’habitatges grans, ja que més 
, per sobre dels valors comarcals (66%), 

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 

el territori, fruit de 

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 

dimensió de les llars de Tavèrnoles pel que fa al nombre de persones és 
superior a la mitjana d’Osona i de Catalunya, amb un percentatge superior al 30% de 

En més d’un 50%, la llar tipus del municipi és la d’una parella amb fills.  

Respecte a l’antiguitat dels habitatges, queda palès que Tavèrnoles és un municipi 
% dels seus habitatges principals daten 

osteriors al 1971 (considerant 

Els edificis de Tavèrnoles són, en un 60,7% de dues plantes, en un 30,4% d’una 
planta i en un 8,9 % de tres plantes i no existeixen edificis amb major nombre de 

gia rural dels edificis d’aquest 

, no s’ha realitzat al municipi cap actuació destinada 
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-Segons les dades facilitades per l’ajuntament de Tavèrnolessobre les
urbanístiques atorgades  en els últims anys, tal i com es detalla a la taula del punt 
3.5 de la memòria social, gairebé la totalitat són per rehabilitacions i les llicències per 
obra nova són escasses. 
 
 
5.5.3.3. Les comunicacionsi infraestructur
 
Xarxa Viària  
 
Per raó de la diferent funció i exigències en les característiques tècniques dels 
elements que constitueixen la xarxa viària es distingeix la Xarxa Viària Territorial, la 
Xarxa Viària Urbana i la Xarxa de Camins. 
 
Xarxa Viària Territorial 
 
Les principals infraestructures del terme municipal de Tavèrnoles són:
 

• C-153:  Carretera que va de Vic a Roda de Ter, limita amb l’àmbit oest del 
terme municipal. 

• BV-5213: Carretera local que creua Tavèrnoles fins al Parador de Sau, 
bifurcant-se per entra

• N-141d: Carretera que 
un tram se situa dins el terme municipal de Tavèrnoles

• Ronda Est d’Osona:
Vilatorta i Roda de Ter, per part de la Direcció General d’Infraestructures de 
Mobilitat Terrestre, del Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya.

 
Xarxa Viària Urbana 
 
La Xarxa Viària Urbana es pot dividir en:

- La Xarxa Viària Urbana bàsic
que permeten accedir al centre del sistema urbà a partir de les vies d’accés).

- La Xarxa Viària Urbana complementària, constituïda per la resta de vies i 
passeig. 

 
Xarxa de camins 
 
Integren aquesta xarxa el c
territori del terme municipal, i que hauran de ser objecte de redacció d’un Pla 
Especial per a la seva identificació, ampliació, rectificació o creació de nous camins, 
tenint en compte el Pla de C
 

- Camins ramaders: Segons cartografia del DMAH, al
Tavèrnoles no hi ha catalogat cap camí ramader, tot i que existeixen.

- Senders destacables:
- GR2: Sender de Gran Recorregut La Jonquera 
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facilitades per l’ajuntament de Tavèrnolessobre les
urbanístiques atorgades  en els últims anys, tal i com es detalla a la taula del punt 
3.5 de la memòria social, gairebé la totalitat són per rehabilitacions i les llicències per 

Les comunicacionsi infraestructures 

Per raó de la diferent funció i exigències en les característiques tècniques dels 
elements que constitueixen la xarxa viària es distingeix la Xarxa Viària Territorial, la 
Xarxa Viària Urbana i la Xarxa de Camins.  

Les principals infraestructures del terme municipal de Tavèrnoles són:

Carretera que va de Vic a Roda de Ter, limita amb l’àmbit oest del 

Carretera local que creua Tavèrnoles fins al Parador de Sau, 
trar a la urbanització de Fussimanya. 
que va de Vic a la presa de l’embassament de Sau i que 

un tram se situa dins el terme municipal de Tavèrnoles. 
Ronda Est d’Osona:  en fase d’estudi pel que fa al tram entre Sant Julià de 

da de Ter, per part de la Direcció General d’Infraestructures de 
Mobilitat Terrestre, del Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya. 

La Xarxa Viària Urbana es pot dividir en: 
La Xarxa Viària Urbana bàsica, constituïda per les vies de penetració (vials 
que permeten accedir al centre del sistema urbà a partir de les vies d’accés).
La Xarxa Viària Urbana complementària, constituïda per la resta de vies i 

Integren aquesta xarxa el conjunt de camins o vies que fan accessible la totalitat del 
territori del terme municipal, i que hauran de ser objecte de redacció d’un Pla 
Especial per a la seva identificació, ampliació, rectificació o creació de nous camins, 
tenint en compte el Pla de Camins aprovat per el Consell Comarcal d’Osona.

Camins ramaders: Segons cartografia del DMAH, al terme municipal de 
ha catalogat cap camí ramader, tot i que existeixen.

Senders destacables: 
GR2: Sender de Gran Recorregut La Jonquera – Aiguafreda
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facilitades per l’ajuntament de Tavèrnolessobre les llicències 
urbanístiques atorgades  en els últims anys, tal i com es detalla a la taula del punt 
3.5 de la memòria social, gairebé la totalitat són per rehabilitacions i les llicències per 

Per raó de la diferent funció i exigències en les característiques tècniques dels 
elements que constitueixen la xarxa viària es distingeix la Xarxa Viària Territorial, la 

Les principals infraestructures del terme municipal de Tavèrnoles són: 

Carretera que va de Vic a Roda de Ter, limita amb l’àmbit oest del 

Carretera local que creua Tavèrnoles fins al Parador de Sau, 

va de Vic a la presa de l’embassament de Sau i que 

en fase d’estudi pel que fa al tram entre Sant Julià de 
da de Ter, per part de la Direcció General d’Infraestructures de 

Mobilitat Terrestre, del Departament de Territori i Sostenibilitat de la 

a, constituïda per les vies de penetració (vials 
que permeten accedir al centre del sistema urbà a partir de les vies d’accés). 
La Xarxa Viària Urbana complementària, constituïda per la resta de vies i 

onjunt de camins o vies que fan accessible la totalitat del 
territori del terme municipal, i que hauran de ser objecte de redacció d’un Pla 
Especial per a la seva identificació, ampliació, rectificació o creació de nous camins, 

amins aprovat per el Consell Comarcal d’Osona. 

terme municipal de 
ha catalogat cap camí ramader, tot i que existeixen. 

guafreda 
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- GR2-2: Variant del GR2. Rupit al Pantà de Sau
- MV: Ruta del Meridià Verd 
- PRC40: Sender de Petit Recorregut Vic 

 
Altres xarxes d’infraestructures
 
El municipi disposa d’una xarxa de banda ampla adherida a la xarxa de 
xarxa de guifi.net a Tavèrno
la gran majoria de veïns del poble a través de l
estan ubicades a la Bàscula Municipal, a l
Masies de Voltregà). 
 
 
5.5.3.4. Economia. El sector primari, secundari i terciari
 
Mercat de treball 
Seguidament es mostren les dades de la ocupació de la població de Tavèrnoles.

 
              Mercat de Treball

 
Població en edat de treballa
Població activa
Població ocupada
Població desocupada
Població inactiva
Taxa d'activitat
Taxa d'ocupació
Taxa de desocupació

Taula 5. Mercat de Treball (Font: Diputació de Barceona)

 
 

Gràfic 4. Taxa autoconte

 
Tal i com es mostra al gràfic nº 4, la població de Tavèrnoles té un percentatge 
superior de població que treballa fora del municipi que no que treballen a Tavèrnoles 
i pel que fa als llocs de treball de dins el municipi
població del mateix municipi.
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2: Variant del GR2. Rupit al Pantà de Sau 
MV: Ruta del Meridià Verd  
PRC40: Sender de Petit Recorregut Vic - Sant Pere de Casserres

Altres xarxes d’infraestructures  

disposa d’una xarxa de banda ampla adherida a la xarxa de 
xarxa de guifi.net a Tavèrnoles està formada per tres antenes que donen cobertura a 
la gran majoria de veïns del poble a través de la tecnologia Wi-Fi. Aquestes antenes
estan ubicades a la Bàscula Municipal, a l’Ajuntament i a la finca de Sal

Economia. El sector primari, secundari i terciari 

Seguidament es mostren les dades de la ocupació de la població de Tavèrnoles.

Mercat de Treball  
2001

Població en edat de treballar 193
Població activa 152
Població ocupada 150
Població desocupada 2
Població inactiva 84
Taxa d'activitat 78.76%
Taxa d'ocupació 77.72%
Taxa de desocupació 1.32%

Taula 5. Mercat de Treball (Font: Diputació de Barceona) 

 
Gràfic 4. Taxa autocontenció (Font: Diputació de Barcelona) 

Tal i com es mostra al gràfic nº 4, la població de Tavèrnoles té un percentatge 
superior de població que treballa fora del municipi que no que treballen a Tavèrnoles 
i pel que fa als llocs de treball de dins el municipi, són en la major part ocupats per 
població del mateix municipi. 
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Sant Pere de Casserres 

disposa d’una xarxa de banda ampla adherida a la xarxa de guifi.net. La 
es que donen cobertura a 

Fi. Aquestes antenes 
Ajuntament i a la finca de Salou (Les 

Seguidament es mostren les dades de la ocupació de la població de Tavèrnoles. 

Tal i com es mostra al gràfic nº 4, la població de Tavèrnoles té un percentatge 
superior de població que treballa fora del municipi que no que treballen a Tavèrnoles 

, són en la major part ocupats per 
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Això es deu a les petites dimensions del municipi i al baix nombre d’indústries 
d’aquest davant de d’elevada presència de polígons pròxims en els municipis veïns. 
 
 
Sector primari  
 
Tavèrnoles és un poble amb tradició
majoria de pobles de caràcter agrícola, aquest sector va perdent pes amb el pas dels 
anys. 
 
Pel que fa a l’agricultura, a causa dels factors orogràfics, només es conrea 
aproximadament un quart de les terres municipals.
farratges (raigràs, alfals, blat de moro...). També cal destacar els terrenys dedicats a 
les pastures. 
 
Pel que fa a l’activitat ramadera, el bestiar boví i porcí són els més destacables, e
alguns casos amb explotacions de caràcter extensiu, però també existeixen 
explotacions de bestiar equí i explotacions cunícules. 
 
Caldrà tenir en compte la presència d’activitat ramadera al municipi per la 
problemàtica dels purins que aquesta genera si 
aportats als sòls dels camps de conreu en concentracions superiors a les permeses, 
ja que poden provocar contaminació de  les aigües subterrànies.
 
En quan a l’activitat forestal, algunes masies exploten els recursos del bosc 
complement de la seva activitat econòmica.
 
 
El sector secundari i terciari
 

  Figura 3. Empreses i professionals per sectors any 2002 (Font: Diputació Barcelona)

 
 
Tal i com es mostra al gràfic anterior, gran part de l’economia del municipi, deixa
de banda el sector primari, se sosté gràcies al sector serveis, en concret el turisme. 
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Això es deu a les petites dimensions del municipi i al baix nombre d’indústries 
d’aquest davant de d’elevada presència de polígons pròxims en els municipis veïns. 

és un poble amb tradició agrària, però a l’igual que succeeix amb la 
majoria de pobles de caràcter agrícola, aquest sector va perdent pes amb el pas dels 

Pel que fa a l’agricultura, a causa dels factors orogràfics, només es conrea 
un quart de les terres municipals. Els cultius predominants són de 

farratges (raigràs, alfals, blat de moro...). També cal destacar els terrenys dedicats a 

Pel que fa a l’activitat ramadera, el bestiar boví i porcí són els més destacables, e
alguns casos amb explotacions de caràcter extensiu, però també existeixen 
explotacions de bestiar equí i explotacions cunícules.  

Caldrà tenir en compte la presència d’activitat ramadera al municipi per la 
problemàtica dels purins que aquesta genera si se’n fa una mala gestió o són 
aportats als sòls dels camps de conreu en concentracions superiors a les permeses, 
ja que poden provocar contaminació de  les aigües subterrànies. 

En quan a l’activitat forestal, algunes masies exploten els recursos del bosc 
complement de la seva activitat econòmica. 

El sector secundari i terciari 

Figura 3. Empreses i professionals per sectors any 2002 (Font: Diputació Barcelona)

Tal i com es mostra al gràfic anterior, gran part de l’economia del municipi, deixa
de banda el sector primari, se sosté gràcies al sector serveis, en concret el turisme. 
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Això es deu a les petites dimensions del municipi i al baix nombre d’indústries 
d’aquest davant de d’elevada presència de polígons pròxims en els municipis veïns.  

, però a l’igual que succeeix amb la 
majoria de pobles de caràcter agrícola, aquest sector va perdent pes amb el pas dels 

Pel que fa a l’agricultura, a causa dels factors orogràfics, només es conrea 
Els cultius predominants són de 

farratges (raigràs, alfals, blat de moro...). També cal destacar els terrenys dedicats a 

Pel que fa a l’activitat ramadera, el bestiar boví i porcí són els més destacables, en 
alguns casos amb explotacions de caràcter extensiu, però també existeixen 

Caldrà tenir en compte la presència d’activitat ramadera al municipi per la 
se’n fa una mala gestió o són 

aportats als sòls dels camps de conreu en concentracions superiors a les permeses, 

En quan a l’activitat forestal, algunes masies exploten els recursos del bosc com a 

 
Figura 3. Empreses i professionals per sectors any 2002 (Font: Diputació Barcelona) 

Tal i com es mostra al gràfic anterior, gran part de l’economia del municipi, deixant 
de banda el sector primari, se sosté gràcies al sector serveis, en concret el turisme.  
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Aquest fet es deu en bona part al bon atractiu natural, cultural i històric del municipi i 
els seus entorns que permet oferir una àmplia oferta destinada al gaudime
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 Guil
Savassona. 
Pel que fa la indústria, la seva 
existeixen importants polígons industrials en els municipis veïns, i amb bona 
comunicació amb Tavèrnoles.
 
A l’igual que succeeix amb l’industrial, el s
presència al poble. 
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Aquest fet es deu en bona part al bon atractiu natural, cultural i històric del municipi i 
permet oferir una àmplia oferta destinada al gaudime

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 Guil

Pel que fa la indústria, la seva representació al municipi és molt minsa. No obstant, 
existeixen importants polígons industrials en els municipis veïns, i amb bona 
comunicació amb Tavèrnoles. 

A l’igual que succeeix amb l’industrial, el sector de comerç tampoc gaudeix de gaire 
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Aquest fet es deu en bona part al bon atractiu natural, cultural i històric del municipi i 
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-

representació al municipi és molt minsa. No obstant, 
existeixen importants polígons industrials en els municipis veïns, i amb bona 

ector de comerç tampoc gaudeix de gaire 
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5.5.4. Descripció dels riscos de protecció civil rellevants 
 
5.5.4.1. Risc d’incendis 
 
L’INFOCAT és el Pla Especial d’Emergències per incendis forestals de Cat
L’objectiu del Pla és fer front a les emergències per incendis forestals dins de l
territorial de Catalunya establint els avisos, l’organització i els procediments 
d’actuació dels serveis de la Generalitat de Catalunya, de les altres administ
públiques i de les entitats privades.
 
Segons l’INFOCAT, al municipi de Tavèrnoles, pel perill d’incendi, se li recomana 
disposar d’un Pla d’Actuació Municipal (PAM) per a incendis forestals. 
 
El PAM per incendis forestals ha

• Dividir per zones el territori en funció del risc i de les previsibles 
conseqüències dels incendis forestals.

• Preveure l’estructura organitzativa i els procediments per
emergències per incendis forestals.

• Establir sistemes d’articulació amb les altres organitzacions implicades en 
l’INFOCAT. 

• Preveure l’organització dels grups local
• Especificar els procediments d’informació a la població.
• Catalogar els mitjans i els recursos disponibles.

 
D‘acord amb el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen les mesures de 
prevenció d’incendis forestals, el municipi de Tavèrnoles està catalogat com a 
municipi d’alt risc d’incendis forestals.
 
A continuació s’adjunta el mapa de perill bàsic d’incendi del
segons cartografia del Departa
l’estat estimatiu de la freq
d’incendi. 
 

Figura 4. Mapa del perill bàsic d’incendi forestal (Fon
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5.4. Descripció dels riscos de protecció civil rellevants  

L’INFOCAT és el Pla Especial d’Emergències per incendis forestals de Cat
L’objectiu del Pla és fer front a les emergències per incendis forestals dins de l

establint els avisos, l’organització i els procediments 
d’actuació dels serveis de la Generalitat de Catalunya, de les altres administ
públiques i de les entitats privades. 

Segons l’INFOCAT, al municipi de Tavèrnoles, pel perill d’incendi, se li recomana 
disposar d’un Pla d’Actuació Municipal (PAM) per a incendis forestals. 

El PAM per incendis forestals hauria de perseguir els objectius següents:
Dividir per zones el territori en funció del risc i de les previsibles 
conseqüències dels incendis forestals. 
Preveure l’estructura organitzativa i els procediments per a 
emergències per incendis forestals. 

stemes d’articulació amb les altres organitzacions implicades en 

Preveure l’organització dels grups locals d’auxili immediat. 
Especificar els procediments d’informació a la població. 
Catalogar els mitjans i els recursos disponibles. 

el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen les mesures de 
prevenció d’incendis forestals, el municipi de Tavèrnoles està catalogat com a 
municipi d’alt risc d’incendis forestals. 

A continuació s’adjunta el mapa de perill bàsic d’incendi del municipi de Tavèrnoles
segons cartografia del Departament de Medi Ambient i Habitatge
l’estat estimatiu de la freqüència i la intensitat en que s’hi pot produir el perill 

Figura 4. Mapa del perill bàsic d’incendi forestal (Font: Pròpia a base de cartografia del DMAH) 
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L’INFOCAT és el Pla Especial d’Emergències per incendis forestals de Catalunya. 
L’objectiu del Pla és fer front a les emergències per incendis forestals dins de l’àmbit 

establint els avisos, l’organització i els procediments 
d’actuació dels serveis de la Generalitat de Catalunya, de les altres administracions 

Segons l’INFOCAT, al municipi de Tavèrnoles, pel perill d’incendi, se li recomana 
disposar d’un Pla d’Actuació Municipal (PAM) per a incendis forestals.  

objectius següents: 
Dividir per zones el territori en funció del risc i de les previsibles 

 la intervenció en 

stemes d’articulació amb les altres organitzacions implicades en 

el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen les mesures de 
prevenció d’incendis forestals, el municipi de Tavèrnoles està catalogat com a 

municipi de Tavèrnoles 
ment de Medi Ambient i Habitatge on es defineix 

pot produir el perill 
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Es pot comprovar que la zona est del municipi, a grans trets, presenta un risc major 
d’incendis. Això respon a la distribució dels usos del sòl del municipi, majoritàriament 
conreus a l’oest i forestal a l’est.
 
 
5.5.4.2. Risc d’inundacions 
 
L’INUNCAT és el Pla Especial d’Emergències per Inundacions de Catalunya. 
L’objectiu del Pla és fer front a les emergències produïdes pel risc d’inundacions dins 
l’àmbit territorial de Catalunya 
d’actuació dels serveis de la Generalitat de Catalunya, de les altres administracions 
públiques i de les entitats privades.
 
En l’INUNCAT es duu a terme un estudi del risc d’inundacions, una zonificació del 
territori i s’estableixen les èpoques de perill d’inundació. Les zones potencialment 
inundables estan ordenades d’acord amb la major o menor probabilitat que es 
produeixin inundacions i segons la seva magnitud.
 
A efectes del Pla, les zones potencialment inundables són tots aquells 
limiten amb els llits dels rius, torrents, rieres, llacs o aigües continentals que poden 
ser afectades per avingudes fins a període de retorn de fins a 500 anys o que poden 
embassar-se per manca de drenatge; i també, aquelles zones urbanes o
insuficiència del clavegueram, es pugui produir una acumulació d’aigua per a pluges 
amb períodes de retorn inferiors a 10 anys. 
 
Segons l’INUNCAT, el municipi de Tavèrnoles té un risc d’inundació moderat i per 
tant, és recomanable que disposi d’
 
Concretament, cal destacar els cursos d’aigua del torrent de Tavè
del Rigat. En data de juny de 2014, l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya va 
realitzar el corresponent Estudi d
Ampliació i modificació, que actualitzava un Estudi d’inundabilitat de data d’octubre 
de 2008, recollint i incorporant les consideracions de l’informe de l’Agència Catalana 
de l’Aigua del 8 d’abril de 2014, exp
 
Aquest Estudi forma part de la documentació del POUM (Document 9 
mode de resum, s’analitza: 
 
- el torrent del Rigat, en el que s’identifica i es diferencia:

.La zona d’inundació d’aquest torrent, corresponent a un perí
anys, i amb un cabal màxim de 34,10 m3/s.
.La zona d’inundació corresponent a un període de retorn de 100 anys, i amb un 
cabal màxim de 76,20 m3/s.
.La zona d’inundació corresponent a un període de retorn de 500 anys, i amb un 
cabal màxim de 118,30 m3/s.
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Es pot comprovar que la zona est del municipi, a grans trets, presenta un risc major 
d’incendis. Això respon a la distribució dels usos del sòl del municipi, majoritàriament 
conreus a l’oest i forestal a l’est. 

 

L’INUNCAT és el Pla Especial d’Emergències per Inundacions de Catalunya. 
L’objectiu del Pla és fer front a les emergències produïdes pel risc d’inundacions dins 
’àmbit territorial de Catalunya establint els avisos, l’organització i els procediments 
d’actuació dels serveis de la Generalitat de Catalunya, de les altres administracions 
públiques i de les entitats privades. 

En l’INUNCAT es duu a terme un estudi del risc d’inundacions, una zonificació del 
es èpoques de perill d’inundació. Les zones potencialment 

inundables estan ordenades d’acord amb la major o menor probabilitat que es 
produeixin inundacions i segons la seva magnitud. 

A efectes del Pla, les zones potencialment inundables són tots aquells 
limiten amb els llits dels rius, torrents, rieres, llacs o aigües continentals que poden 
ser afectades per avingudes fins a període de retorn de fins a 500 anys o que poden 

se per manca de drenatge; i també, aquelles zones urbanes o
insuficiència del clavegueram, es pugui produir una acumulació d’aigua per a pluges 
amb períodes de retorn inferiors a 10 anys.  

Segons l’INUNCAT, el municipi de Tavèrnoles té un risc d’inundació moderat i per 
tant, és recomanable que disposi d’un Pla d’Actuació Municipal (PAM) per inundació.

cal destacar els cursos d’aigua del torrent de Tavèrnoles i de la riera 
del Rigat. En data de juny de 2014, l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya va 
realitzar el corresponent Estudi d’inundabilitat en el municipi de Tavèrnoles 
Ampliació i modificació, que actualitzava un Estudi d’inundabilitat de data d’octubre 
de 2008, recollint i incorporant les consideracions de l’informe de l’Agència Catalana 
de l’Aigua del 8 d’abril de 2014, expedient UPDH2013002560. 

Aquest Estudi forma part de la documentació del POUM (Document 9 
 

, en el que s’identifica i es diferencia: 
.La zona d’inundació d’aquest torrent, corresponent a un període de retorn de 10 
anys, i amb un cabal màxim de 34,10 m3/s. 
.La zona d’inundació corresponent a un període de retorn de 100 anys, i amb un 
cabal màxim de 76,20 m3/s. 
.La zona d’inundació corresponent a un període de retorn de 500 anys, i amb un 

im de 118,30 m3/s. 
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Es pot comprovar que la zona est del municipi, a grans trets, presenta un risc major 
d’incendis. Això respon a la distribució dels usos del sòl del municipi, majoritàriament 

L’INUNCAT és el Pla Especial d’Emergències per Inundacions de Catalunya. 
L’objectiu del Pla és fer front a les emergències produïdes pel risc d’inundacions dins 

ió i els procediments 
d’actuació dels serveis de la Generalitat de Catalunya, de les altres administracions 

En l’INUNCAT es duu a terme un estudi del risc d’inundacions, una zonificació del 
es èpoques de perill d’inundació. Les zones potencialment 

inundables estan ordenades d’acord amb la major o menor probabilitat que es 

A efectes del Pla, les zones potencialment inundables són tots aquells territoris que 
limiten amb els llits dels rius, torrents, rieres, llacs o aigües continentals que poden 
ser afectades per avingudes fins a període de retorn de fins a 500 anys o que poden 

se per manca de drenatge; i també, aquelles zones urbanes on, per la 
insuficiència del clavegueram, es pugui produir una acumulació d’aigua per a pluges 

Segons l’INUNCAT, el municipi de Tavèrnoles té un risc d’inundació moderat i per 
un Pla d’Actuació Municipal (PAM) per inundació. 

rnoles i de la riera 
del Rigat. En data de juny de 2014, l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya va 

’inundabilitat en el municipi de Tavèrnoles – 
Ampliació i modificació, que actualitzava un Estudi d’inundabilitat de data d’octubre 
de 2008, recollint i incorporant les consideracions de l’informe de l’Agència Catalana 

Aquest Estudi forma part de la documentació del POUM (Document 9 – Annexes). A 

ode de retorn de 10 

.La zona d’inundació corresponent a un període de retorn de 100 anys, i amb un 

.La zona d’inundació corresponent a un període de retorn de 500 anys, i amb un 
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De l’anàlisi d’aquest estudi se’n desprèn que, dins el terme municipal de 
Tavèrnoles, la part oest
afectació pel que fa a inundacions.

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

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

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

 
 
5.5.4.3. Risc Sísmic 
 
El SISMICAT és el Pla Especial d’Emergències Sísmiques a Cata
del Pla és donar una resposta ràpida i eficaç dirigida a minimitzar els possibles 
danys a les persones, béns i medi ambient i permetre restablir els serveis bàsics per 
a la població en el menor temps possible en cas d’emergència sísmica.
 
El mapa de perillositat sísmica, que determina les diferents àrees del territori en 
funció de la seva perillositat sísmica, està basat en l’Escala d’Intensitat MSK. 
Aquesta escala presenta valors des del grau I al grau XII. 
 
Segons el SISMICAT, el terme 
municipi amb una intensitat sísmica VII. Per tant, i d’acord amb el punt 3.3 del 
SISMICAT, el municipi de Tavèrnoles està obligat a descriure i detallar les 
actuacions que s’han de realitzar davant una emergènc
d’Actuació Municipal (PAM). Juntament amb les actuacions en el PAM, s’ha de 
descriure tota acció encaminada a l’operativitat dels mitjans humans i materials de 
què disposa. 
 
Actualment el municipi de Tavèrnoles no disposa del PAM per a
emergències sísmiques.  
 
Les funcions bàsiques d’aquest
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De l’anàlisi d’aquest estudi se’n desprèn que, dins el terme municipal de 
oest  del torrent del Rigat és on es produeix una major 

afectació pel que fa a inundacions. 

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

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

De l’anàlisi d’aquest estudi se’n desprèn, d’una banda, que cap zona actualment 
ficada (definida dins l’àmbit del sòl urbà), està ubicada dins de la zona 

inundable definida; d’altra banda, el Pla d’ordenació inclou uns terrenys 
classificats com a sòl urbanitzable que estan ubicats dins la zona inundable de la 
riera, amb la voluntat de crear un espai de protecció al llarg d’aquesta. 
Evidentment, es tindran en compte les limitacions d’usos establerts per l’Agència 
Catalana de l’Aigua per a aquesta zona. 

El SISMICAT és el Pla Especial d’Emergències Sísmiques a Cata
del Pla és donar una resposta ràpida i eficaç dirigida a minimitzar els possibles 
danys a les persones, béns i medi ambient i permetre restablir els serveis bàsics per 
a la població en el menor temps possible en cas d’emergència sísmica.

El mapa de perillositat sísmica, que determina les diferents àrees del territori en 
funció de la seva perillositat sísmica, està basat en l’Escala d’Intensitat MSK. 
Aquesta escala presenta valors des del grau I al grau XII.  

SISMICAT, el terme municipal de Tavèrnoles està qualificat com a 
municipi amb una intensitat sísmica VII. Per tant, i d’acord amb el punt 3.3 del 
SISMICAT, el municipi de Tavèrnoles està obligat a descriure i detallar les 
actuacions que s’han de realitzar davant una emergència sísmica en el Pla 
d’Actuació Municipal (PAM). Juntament amb les actuacions en el PAM, s’ha de 
descriure tota acció encaminada a l’operativitat dels mitjans humans i materials de 

Actualment el municipi de Tavèrnoles no disposa del PAM per a

d’aquest PAM hauria de: 
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De l’anàlisi d’aquest estudi se’n desprèn que, dins el terme municipal de 
del torrent del Rigat és on es produeix una major 

oest dels nuclis urbans de 

.La zona d’inundació d’aquest torrent, corresponent a un període de retorn de 10 

eríode de retorn de 100 anys, i amb un 

.La zona d’inundació corresponent a un període de retorn de 500 anys, i amb un 

De l’anàlisi d’aquest estudi se’n desprèn, d’una banda, que cap zona actualment 
ficada (definida dins l’àmbit del sòl urbà), està ubicada dins de la zona 

inundable definida; d’altra banda, el Pla d’ordenació inclou uns terrenys 
classificats com a sòl urbanitzable que estan ubicats dins la zona inundable de la 

crear un espai de protecció al llarg d’aquesta. 
Evidentment, es tindran en compte les limitacions d’usos establerts per l’Agència 

El SISMICAT és el Pla Especial d’Emergències Sísmiques a Catalunya. L’objectiu 
del Pla és donar una resposta ràpida i eficaç dirigida a minimitzar els possibles 
danys a les persones, béns i medi ambient i permetre restablir els serveis bàsics per 
a la població en el menor temps possible en cas d’emergència sísmica. 

El mapa de perillositat sísmica, que determina les diferents àrees del territori en 
funció de la seva perillositat sísmica, està basat en l’Escala d’Intensitat MSK. 

municipal de Tavèrnoles està qualificat com a 
municipi amb una intensitat sísmica VII. Per tant, i d’acord amb el punt 3.3 del 
SISMICAT, el municipi de Tavèrnoles està obligat a descriure i detallar les 

ia sísmica en el Pla 
d’Actuació Municipal (PAM). Juntament amb les actuacions en el PAM, s’ha de 
descriure tota acció encaminada a l’operativitat dels mitjans humans i materials de 

Actualment el municipi de Tavèrnoles no disposa del PAM per actuar davant 
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- Preveure l'estructura organitzativa i els procediments per a la intervenció en 
emergències per fenòmens sísmics que afectin el seu terme municipal, en 
coordinació amb els grups d'actuació previstos en el SISMICAT.
 
- Preveure procediments d'informació i alerta a la població en coordinació amb els 
previstos en el SISMICAT, parant atenció especial als elements vulnerables 
possiblement afectats.  
 
- Preveure l'organització n
d'emergència, de mesures orientades a la disminució de l'exposició de la població 
als fenòmens perillosos que puguin produir
de l’avaluació de la seguretat i en el seu
edificis afectats pel fenomen sísmic d’acord amb les indicacions del director del Pla. 
Alhora, la valoració dels possibles accidents associats per efecte en cadena. En cas 
d'evacuacions, cal preveure allotjament,
socials, etc. 
 
- Catalogar els mitjans i recursos específics per a la posada en pràctica de les 
activitats previstes. 
 
 
5.5.4.4. Risc de nevades 
 
Catalunya és un regió marcada principalment per un clima mediterrani 
formada per molts microclimes diferents els quals estan marcats principalment per 
factors de situació i orografia. Aquest fet ens porta sovint sorpreses i emergències 
greus per a la població catalana, un exemple clar en són les nevades. Quan la
cau de forma extraordinària i/o en llocs no habituals, presenta una sèrie de 
problemes i un risc per a la població: talls de carreteres, augment d’accidents de 
trànsit, aïllament de la població, manca de serveis bàsics,…
 
Per minimitzar i preveure amb
Catalunya ha aprovat el Pla Especial d’Emergències per Nevades a Catalunya, el 
NEUCAT.  
 
El NEUCAT és un instrument preventiu per donar la informació sobre possibles 
nevades amb la màxima antelació possi
més adients; preveure i disposar d’una estructura organitzativa per fer front a aquest 
tipus d’emergències; informar a la població de la situació i donar els consells i les 
instruccions necessàries per a minimitza
 
El NEUCAT defineix els nivells de risc de nevades a tots els municipis de Catalunya i 
determina, d’acord amb l’estudi del risc, els municipis que estan obligats a elaborar 
un Pla d’Actuació Municipal (PAM) per nevades. En aquest selecció dels m
es considera com a factor més important la vulnerabilitat de la mobilitat i es 
contempla el número d’habitants i l’alçada del municipi com a elements definitius.
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Preveure l'estructura organitzativa i els procediments per a la intervenció en 
emergències per fenòmens sísmics que afectin el seu terme municipal, en 

s grups d'actuació previstos en el SISMICAT. 

Preveure procediments d'informació i alerta a la població en coordinació amb els 
previstos en el SISMICAT, parant atenció especial als elements vulnerables 

Preveure l'organització necessària per a la posada en pràctica, en cas 
d'emergència, de mesures orientades a la disminució de l'exposició de la població 
als fenòmens perillosos que puguin produir-se. Això implica la direcció i coordinació 
de l’avaluació de la seguretat i en el seu cas l’evacuació, enderroc, etc., d’aquells 
edificis afectats pel fenomen sísmic d’acord amb les indicacions del director del Pla. 
Alhora, la valoració dels possibles accidents associats per efecte en cadena. En cas 
d'evacuacions, cal preveure allotjament, proveïment d'aliments, control, serveis 

Catalogar els mitjans i recursos específics per a la posada en pràctica de les 

Catalunya és un regió marcada principalment per un clima mediterrani 
formada per molts microclimes diferents els quals estan marcats principalment per 
factors de situació i orografia. Aquest fet ens porta sovint sorpreses i emergències 
greus per a la població catalana, un exemple clar en són les nevades. Quan la
cau de forma extraordinària i/o en llocs no habituals, presenta una sèrie de 
problemes i un risc per a la població: talls de carreteres, augment d’accidents de 
trànsit, aïllament de la població, manca de serveis bàsics,… 

Per minimitzar i preveure amb antelació tots aquests problemes, la Generalitat de 
Catalunya ha aprovat el Pla Especial d’Emergències per Nevades a Catalunya, el 

El NEUCAT és un instrument preventiu per donar la informació sobre possibles 
nevades amb la màxima antelació possible per a: prendre les mesures preventives 
més adients; preveure i disposar d’una estructura organitzativa per fer front a aquest 
tipus d’emergències; informar a la població de la situació i donar els consells i les 
instruccions necessàries per a minimitzar el risc. 

El NEUCAT defineix els nivells de risc de nevades a tots els municipis de Catalunya i 
determina, d’acord amb l’estudi del risc, els municipis que estan obligats a elaborar 
un Pla d’Actuació Municipal (PAM) per nevades. En aquest selecció dels m
es considera com a factor més important la vulnerabilitat de la mobilitat i es 
contempla el número d’habitants i l’alçada del municipi com a elements definitius.
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Preveure l'estructura organitzativa i els procediments per a la intervenció en 
emergències per fenòmens sísmics que afectin el seu terme municipal, en 

Preveure procediments d'informació i alerta a la població en coordinació amb els 
previstos en el SISMICAT, parant atenció especial als elements vulnerables 

ecessària per a la posada en pràctica, en cas 
d'emergència, de mesures orientades a la disminució de l'exposició de la població 

se. Això implica la direcció i coordinació 
cas l’evacuació, enderroc, etc., d’aquells 

edificis afectats pel fenomen sísmic d’acord amb les indicacions del director del Pla. 
Alhora, la valoració dels possibles accidents associats per efecte en cadena. En cas 

proveïment d'aliments, control, serveis 

Catalogar els mitjans i recursos específics per a la posada en pràctica de les 

Catalunya és un regió marcada principalment per un clima mediterrani però alhora 
formada per molts microclimes diferents els quals estan marcats principalment per 
factors de situació i orografia. Aquest fet ens porta sovint sorpreses i emergències 
greus per a la població catalana, un exemple clar en són les nevades. Quan la neu 
cau de forma extraordinària i/o en llocs no habituals, presenta una sèrie de 
problemes i un risc per a la població: talls de carreteres, augment d’accidents de 

antelació tots aquests problemes, la Generalitat de 
Catalunya ha aprovat el Pla Especial d’Emergències per Nevades a Catalunya, el 

El NEUCAT és un instrument preventiu per donar la informació sobre possibles 
ble per a: prendre les mesures preventives 

més adients; preveure i disposar d’una estructura organitzativa per fer front a aquest 
tipus d’emergències; informar a la població de la situació i donar els consells i les 

El NEUCAT defineix els nivells de risc de nevades a tots els municipis de Catalunya i 
determina, d’acord amb l’estudi del risc, els municipis que estan obligats a elaborar 
un Pla d’Actuació Municipal (PAM) per nevades. En aquest selecció dels municipis 
es considera com a factor més important la vulnerabilitat de la mobilitat i es 
contempla el número d’habitants i l’alçada del municipi com a elements definitius. 
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D’acord amb aquests procediments i tenint en compte que el municipi de Tavèrnoles 
es troba situat a 512 metres sobre el nivell del mar, aquest municipi està obligat a 
elaborar i implantar el seu PAM per nevades. 
Tavèrnoles està redactant el Pla de Nevades.
 
Les funcions bàsiques del PAM de Tavèrnoles haurien de
 

• Definir l'estructura organitzativa i els procediments per a la intervenció en cas 
d’emergència. 

• Descriure els procediments d'informació i alerta a la població.
• Definir l'organització necessària per realitzar mesures orientades a la 

disminució dels efect
• Catalogar els mitjans i recursos específics per a la posada en pràctica de les 

activitats previstes. 
 
 
5.5.4.5. Risc geològic 
 
L’any 2008, l’Institut Geològic de Catalunya va realitzar un dictamen preliminar del
riscos geològics al terme municipal de Tavèrnoles
al present ISA.  
 
Aquest estudi descriu: 
 
Àmbit 1 – Àrea del Banús. 
 
No s’observen indicis de despreniments, atès que els pendents de l’àrea són molt 
baixos. S’estima una perillositat natural molt baixa enfront despreniments.
 
No s’observen indicis de lliscaments, tant per la manca de materials susceptibles 
com pels baixos pendents. S’avalua amb una perillositat natural molt baixa enfront a 
lliscaments. 
 
Respecte a esfondraments, a l’àrea no hi ha litologies susceptibles de generar
S’estima tota l’àrea amb una perillositat natural baixa enfront esfondraments.
En relació a processos erosius o deposicionals, no se’n reconeixen indicis, pel que 
s’estima una perillositat natural molt baixa enfront processos associats a torrentades 
i avingudes. 
 
No s’identifiquen zones potencialment inundables en aquesta àrea.
 
Àmbit 2 – Àrea del Compòsit.
 
Es detecta un àmbit (subàrea A), on s’estima una perillositat natural baixa a mitjana 
enfront despreniments. Per aquesta raó, es recomana la realització d’un estudi de 
caiguda de blocs del vessant previ a la implantació d’edificacions o d’altres 
estructures vulnerables. 
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D’acord amb aquests procediments i tenint en compte que el municipi de Tavèrnoles 
troba situat a 512 metres sobre el nivell del mar, aquest municipi està obligat a 

elaborar i implantar el seu PAM per nevades. Actualment, l’ajuntament de 
Tavèrnoles està redactant el Pla de Nevades. 

bàsiques del PAM de Tavèrnoles haurien de: 

Definir l'estructura organitzativa i els procediments per a la intervenció en cas 

Descriure els procediments d'informació i alerta a la població.
Definir l'organització necessària per realitzar mesures orientades a la 
disminució dels efectes de la nevada i dels fenòmens perillosos. 
Catalogar els mitjans i recursos específics per a la posada en pràctica de les 

Institut Geològic de Catalunya va realitzar un dictamen preliminar del
riscos geològics al terme municipal de Tavèrnoles, el qual s’adjunta com a annex

 

No s’observen indicis de despreniments, atès que els pendents de l’àrea són molt 
perillositat natural molt baixa enfront despreniments.

No s’observen indicis de lliscaments, tant per la manca de materials susceptibles 
com pels baixos pendents. S’avalua amb una perillositat natural molt baixa enfront a 

aments, a l’àrea no hi ha litologies susceptibles de generar
S’estima tota l’àrea amb una perillositat natural baixa enfront esfondraments.
En relació a processos erosius o deposicionals, no se’n reconeixen indicis, pel que 

tural molt baixa enfront processos associats a torrentades 

No s’identifiquen zones potencialment inundables en aquesta àrea. 

Àrea del Compòsit. 

Es detecta un àmbit (subàrea A), on s’estima una perillositat natural baixa a mitjana 
enfront despreniments. Per aquesta raó, es recomana la realització d’un estudi de 
caiguda de blocs del vessant previ a la implantació d’edificacions o d’altres 
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D’acord amb aquests procediments i tenint en compte que el municipi de Tavèrnoles 
troba situat a 512 metres sobre el nivell del mar, aquest municipi està obligat a 

Actualment, l’ajuntament de 

Definir l'estructura organitzativa i els procediments per a la intervenció en cas 

Descriure els procediments d'informació i alerta a la població. 
Definir l'organització necessària per realitzar mesures orientades a la 

es de la nevada i dels fenòmens perillosos.  
Catalogar els mitjans i recursos específics per a la posada en pràctica de les 

Institut Geològic de Catalunya va realitzar un dictamen preliminar dels 
, el qual s’adjunta com a annex II 

No s’observen indicis de despreniments, atès que els pendents de l’àrea són molt 
perillositat natural molt baixa enfront despreniments. 

No s’observen indicis de lliscaments, tant per la manca de materials susceptibles 
com pels baixos pendents. S’avalua amb una perillositat natural molt baixa enfront a 

aments, a l’àrea no hi ha litologies susceptibles de generar-ne. 
S’estima tota l’àrea amb una perillositat natural baixa enfront esfondraments. 
En relació a processos erosius o deposicionals, no se’n reconeixen indicis, pel que 

tural molt baixa enfront processos associats a torrentades 

 

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

En relació a les esllavissades, no s’han observat indicis, ni se’n té constància, i per 
tant s’estima per a tota l’àrea una perillositat natural enfront lliscaments.

Respecte a l’existència d’esfondraments, les litologies dominants són molt po
susceptibles a aquest tipus de processos i no se n’han identificat ni es té constància 
d’aquest tipus de processos. Conseqüentment, s’estima una perillositat natural baixa 
a molt baixa enfront esfondraments. 

Pel que fa a processos erosius o deposicionals, no es té constància d’antecedents, 
ni s’ha observat processos de soscavació significatius. S’estima una perillositat 
natural baixa enfront processos associats a torrentades i avingudes.

Al torrent de Tavèrnoles, es detecten zones potencialment inundabl
geomorfològics. Es recomana la realització d’un estudi d’inundabilitat del torrent de 

Àrea de Fussimanya. 

S’identifiquen uns pendents elevats susceptibles de generar inestabilitats als 
vessants sobre el riu Ter (subàrea B) i sobre el torrent de l’Infern (subàrea C). 
S’estima per a aquestes, una perillositat natural mitjana enfront despreniments, 
recomanant la realització d’un estudi d’estabilitat del vessant previ a la implantació 
d’edificacions o altres estructures. 
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reniments. 

En relació a les esllavissades, no s’han observat indicis, ni se’n té constància, i per 
tant s’estima per a tota l’àrea una perillositat natural enfront lliscaments. 

Respecte a l’existència d’esfondraments, les litologies dominants són molt poc 
susceptibles a aquest tipus de processos i no se n’han identificat ni es té constància 
d’aquest tipus de processos. Conseqüentment, s’estima una perillositat natural baixa 

s, no es té constància d’antecedents, 
ni s’ha observat processos de soscavació significatius. S’estima una perillositat 
natural baixa enfront processos associats a torrentades i avingudes. 

Al torrent de Tavèrnoles, es detecten zones potencialment inundables amb criteris 
geomorfològics. Es recomana la realització d’un estudi d’inundabilitat del torrent de 

S’identifiquen uns pendents elevats susceptibles de generar inestabilitats als 
rea B) i sobre el torrent de l’Infern (subàrea C). 

S’estima per a aquestes, una perillositat natural mitjana enfront despreniments, 
recomanant la realització d’un estudi d’estabilitat del vessant previ a la implantació 
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A la resta de l’àrea, els indicis de despreniments són escassos i de poca magnitud, 
pel que s’estima una perillositat natural baixa enfront despreniments.
Pel que fa a la possibilitat d’esfondraments, no s’observen indicis de carstificació per 
dissolució, ni es té constància de l’existència d’esfondraments. Per tant, s’estima tota 
l’àrea amb una perillositat natural baixa enfront esfondraments.
 
En relació a processos erosius o deposicionals, no se’n reconeixen indicis, pel que 
s’estima una perillositat natural molt baixa enfront processos associats a torrentades 
i avingudes. 
 
Pel que fa a inundabilitat, no s’han identificat zones potencialment inundables dins 
l’àrea. 
 
Les conclusions d’aquest estudi, a mode de recomanacions generals, són:
.La realització d’un estudi geotècnic per a cada nova construcció.
.Prendre les mesures pertinents durant i posteriorment a l’execució d’excavacions o 
talussos antròpics. 
.Evitar edificar a les vores d’escarpaments i talussos.
Aquestes recomanacions són incorporades en 
desenvolupament, com a prescripcions.
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A la resta de l’àrea, els indicis de despreniments són escassos i de poca magnitud, 
pel que s’estima una perillositat natural baixa enfront despreniments.
Pel que fa a la possibilitat d’esfondraments, no s’observen indicis de carstificació per 

ió, ni es té constància de l’existència d’esfondraments. Per tant, s’estima tota 
l’àrea amb una perillositat natural baixa enfront esfondraments. 

En relació a processos erosius o deposicionals, no se’n reconeixen indicis, pel que 
natural molt baixa enfront processos associats a torrentades 

Pel que fa a inundabilitat, no s’han identificat zones potencialment inundables dins 

Les conclusions d’aquest estudi, a mode de recomanacions generals, són:
ó d’un estudi geotècnic per a cada nova construcció. 

.Prendre les mesures pertinents durant i posteriorment a l’execució d’excavacions o 

.Evitar edificar a les vores d’escarpaments i talussos. 
Aquestes recomanacions són incorporades en el Pla, dins els àmbits de 
desenvolupament, com a prescripcions. 
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A la resta de l’àrea, els indicis de despreniments són escassos i de poca magnitud, 
pel que s’estima una perillositat natural baixa enfront despreniments. 
Pel que fa a la possibilitat d’esfondraments, no s’observen indicis de carstificació per 

ió, ni es té constància de l’existència d’esfondraments. Per tant, s’estima tota 

En relació a processos erosius o deposicionals, no se’n reconeixen indicis, pel que 
natural molt baixa enfront processos associats a torrentades 

Pel que fa a inundabilitat, no s’han identificat zones potencialment inundables dins 

Les conclusions d’aquest estudi, a mode de recomanacions generals, són: 

.Prendre les mesures pertinents durant i posteriorment a l’execució d’excavacions o 

el Pla, dins els àmbits de 
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5.5.4.6. Altres riscos 
 
En tot el terme municipal de Tavèrnoles, per la seves característiques de situació, 
polígons industrials, activitats existents i previstes, nombre de població i 
infraestructures no es troba afectat per altres riscos importants a Catalunya com el 
risc de transport de mercaderies perilloses o el risc de contaminació química.
 
Pel que fa als terrenys amb una pendent superior al 20%, s’adjunta plànol amb 
aquestes zones al POUM. 
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En tot el terme municipal de Tavèrnoles, per la seves característiques de situació, 
polígons industrials, activitats existents i previstes, nombre de població i 
nfraestructures no es troba afectat per altres riscos importants a Catalunya com el 
risc de transport de mercaderies perilloses o el risc de contaminació química.

Pel que fa als terrenys amb una pendent superior al 20%, s’adjunta plànol amb 
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En tot el terme municipal de Tavèrnoles, per la seves característiques de situació, 
polígons industrials, activitats existents i previstes, nombre de població i 
nfraestructures no es troba afectat per altres riscos importants a Catalunya com el 
risc de transport de mercaderies perilloses o el risc de contaminació química. 

Pel que fa als terrenys amb una pendent superior al 20%, s’adjunta plànol amb 
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5.5.5. Figures de protecció 
 
5.5.5.1. Hàbitats d’Interès Comunitari
 
El 21 de maig de 1992, la Unió Europea (UE) va aprovar la Directiva Hàbitats, o 
Directiva 92/43/CEE. L'annex I d'aquesta Directiva establia una relació d’hàbitats 
anomenats hàbitats d’interès comunitari (HIC). Posteriorment, el 27 d'octubre de 
1997, es va aprovar la Directiva
tècnic la Directiva 92/43/CEE
Hàbitats inicial, inclou en el seu annex I una nova relació d'hàbitats d'interès 
comunitari, adaptada al millor coneixement dels hàbitats n
dels anys. 
 
L’objectiu general de la Directiva Hàbi
territori de la Unió Europea (UE), mitjançant la conservació dels hàbitats naturals i 
les espècies de flora i fauna silvestres.
 
La Directiva Hàbitats inclou una definició dels Hàbitats d’Interès Comunitari i e
classifica en dos tipus: prioritaris i no prioritaris
 
Al municipi de Tavèrnoles, segons cartografia en format Miramon (SIG) del 
Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, els hàbitats d’interès 
comunitari presents són: 
 

• Codi 3240. Rius de tipus alpí amb bosquines de muntanya
• Codi 3270 Rius amb vores llotoses colonitzades per herbassars nitròfils del 

Chenopodion rubri (p.p.) i del 
• Codi 6220*. Prats mediterranis rics en anuals, basò fils (Thero

Brachypodietalia).  
• Codi 5110. Boixedes xerotermòfiles permanents, dels vessants rocosos
• Codi 6210. Prats i fàcies emmatades

substrat calcari (Festuco
• Codi 6430. Herbassars higròfils, tant de marges i vorades com de l’alta 

muntanya. 
• Codi 8210. Costers rocosos calcaris amb vegetació rupícola
• Codi 8220. Costers rocosos silicis amb vegetació rupícola
• Codi 9340. Alzinars i carrascars. 
• Codi 9540. Pinedes mediterrànies.
 

S’adjunta plànol amb els hàbitats d’interès comuni
com a annex. 
 
 
5.5.5.2. Connectors ecològics
 
Ja s’ha esmentat que el paisatge, sobretot a Catalunya, està constituït per un mosaic 
de boscos, espais agrícoles, cursos fluvials, etc. que forme
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Figures de protecció  

Hàbitats d’Interès Comunitari 

El 21 de maig de 1992, la Unió Europea (UE) va aprovar la Directiva Hàbitats, o 
. L'annex I d'aquesta Directiva establia una relació d’hàbitats 

anomenats hàbitats d’interès comunitari (HIC). Posteriorment, el 27 d'octubre de 
Directiva 97/62/CE, per la qual s'adapta al progrés científic i 

tècnic la Directiva 92/43/CEE. Aquesta nova Directiva, que modifica la Directiva 
Hàbitats inicial, inclou en el seu annex I una nova relació d'hàbitats d'interès 
comunitari, adaptada al millor coneixement dels hàbitats naturals assolit amb el pas 

L’objectiu general de la Directiva Hàbitats és la conservació de la biodiversitat al 
territori de la Unió Europea (UE), mitjançant la conservació dels hàbitats naturals i 
les espècies de flora i fauna silvestres. 

La Directiva Hàbitats inclou una definició dels Hàbitats d’Interès Comunitari i e
classifica en dos tipus: prioritaris i no prioritaris 

Al municipi de Tavèrnoles, segons cartografia en format Miramon (SIG) del 
Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, els hàbitats d’interès 

de tipus alpí amb bosquines de muntanya 
Codi 3270 Rius amb vores llotoses colonitzades per herbassars nitròfils del 

(p.p.) i del Bidention (p.p) 
Codi 6220*. Prats mediterranis rics en anuals, basò fils (Thero

 
. Boixedes xerotermòfiles permanents, dels vessants rocosos

Codi 6210. Prats i fàcies emmatades-medioeuropeus, seminaturals, sobre 
substrat calcari (Festuco-Brometea) 
Codi 6430. Herbassars higròfils, tant de marges i vorades com de l’alta 

10. Costers rocosos calcaris amb vegetació rupícola 
Codi 8220. Costers rocosos silicis amb vegetació rupícola 
Codi 9340. Alzinars i carrascars.  
Codi 9540. Pinedes mediterrànies. 

S’adjunta plànol amb els hàbitats d’interès comunitari del municipi de Tavèr

Connectors ecològics 

Ja s’ha esmentat que el paisatge, sobretot a Catalunya, està constituït per un mosaic 
de boscos, espais agrícoles, cursos fluvials, etc. que formen una base més o menys 
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El 21 de maig de 1992, la Unió Europea (UE) va aprovar la Directiva Hàbitats, o 
. L'annex I d'aquesta Directiva establia una relació d’hàbitats 

anomenats hàbitats d’interès comunitari (HIC). Posteriorment, el 27 d'octubre de 
97/62/CE, per la qual s'adapta al progrés científic i 

a Directiva, que modifica la Directiva 
Hàbitats inicial, inclou en el seu annex I una nova relació d'hàbitats d'interès 

aturals assolit amb el pas 

tats és la conservació de la biodiversitat al 
territori de la Unió Europea (UE), mitjançant la conservació dels hàbitats naturals i 

La Directiva Hàbitats inclou una definició dels Hàbitats d’Interès Comunitari i els 

Al municipi de Tavèrnoles, segons cartografia en format Miramon (SIG) del 
Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, els hàbitats d’interès 

Codi 3270 Rius amb vores llotoses colonitzades per herbassars nitròfils del 

Codi 6220*. Prats mediterranis rics en anuals, basò fils (Thero -

. Boixedes xerotermòfiles permanents, dels vessants rocosos 
medioeuropeus, seminaturals, sobre 

Codi 6430. Herbassars higròfils, tant de marges i vorades com de l’alta 

 

tari del municipi de Tavèrnoles 

Ja s’ha esmentat que el paisatge, sobretot a Catalunya, està constituït per un mosaic 
n una base més o menys 
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natural  a la qual es superposen el
últims elements tallen la continuïtat dels sistemes naturals tot fragmentant
 
Per a conservar la biodiversitat no només cal preservar hàbitats prou extensos i ben 
conservats, sinó que cal que aquest
la relació entre els seus elements naturals. 
 
Aquestes xarxes ecològiques han de permetre mantenir uns fluxos d’energia i 
matèria entre sistemes, la creació i manteniment de passos per a les migracions, la 
pol·linització i el correcte funcionament i evolució de les xarxes tròfiques. Alhora, 
aquest corredors entre unitats territorials, permeten una certa defensa enfront 
possibles catàstrofes, naturals o provocades, dotant al sistema de vies d’escapada 
per al seu posterior reordenament.
 
La fragmentació és un procés continu i dinàmic que afecta tan als hàbitats com a les 
espècies que hi viuen i que té efectes negatius considerables sobre la biodiversitat. 
Per tant, amb el planejament objecte d’aquest estudi cal 
ecològica i paisatgística del territori.
 
Plantejar un corredor natural no implica mantenir intocada una zona i sempre 
coberta de vegetació, sinó que poden ser camps cultivables, usos del sòl variats 
però amb un bon manteniment de
ha prou en deixar una franja de vegetació natural i una riera neta si no s’adeqüen 
correctament els drenatges i s’habiliten passos sobre o sota les infraestructures que 
en l’actualitat o en un futur han d
 
Per a la localització dels espais de connectivitat ecològica de l’àmbit d’estudi s’ha 
tingut en compte els usos del sòl; la proximitat a cursos fluvials, que atrauen moltes 
espècies i fins i tot les canalitzen; les caract
carenes, tallafocs, barrancs, etc., que faciliten el pas a moltes espècies; els espais 
naturals protegits de la zona; les infraestructures etc. Així i d’acord amb el nou Pla 
Territorial Parcial de les Comarques Centrals
connectors ecològics de l’àmbit d’estudi:
 
- Eix transversal. Connecta les entitats PEIN següents: Serres de Milany, 
Collsacabra, les Guilleries, el massís del Montseny i Savasona. (Zona est del 
municipi que inclouria les Cin
Margarida i el Pla dels Munts)
- Eix del Ter: Creua la comarca d’Osona de nord
molts diversos. (Zona del riu Ter al nord del municipi )
 
Alguns d’aquests espais es troben i
centrals, com a propostes d’espais de connexió ecològica i paisatgística tal i com 
podem observar en la figura següent:
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a la qual es superposen els espais urbanitzats i les infraestructures. Aquests 
últims elements tallen la continuïtat dels sistemes naturals tot fragmentant

Per a conservar la biodiversitat no només cal preservar hàbitats prou extensos i ben 
conservats, sinó que cal que aquests espais estiguin ben connectats per a permetre 
la relació entre els seus elements naturals.  

Aquestes xarxes ecològiques han de permetre mantenir uns fluxos d’energia i 
matèria entre sistemes, la creació i manteniment de passos per a les migracions, la 

ol·linització i el correcte funcionament i evolució de les xarxes tròfiques. Alhora, 
aquest corredors entre unitats territorials, permeten una certa defensa enfront 
possibles catàstrofes, naturals o provocades, dotant al sistema de vies d’escapada 

eu posterior reordenament. 

La fragmentació és un procés continu i dinàmic que afecta tan als hàbitats com a les 
espècies que hi viuen i que té efectes negatius considerables sobre la biodiversitat. 
Per tant, amb el planejament objecte d’aquest estudi cal afavorir la connectivitat 
ecològica i paisatgística del territori. 

Plantejar un corredor natural no implica mantenir intocada una zona i sempre 
coberta de vegetació, sinó que poden ser camps cultivables, usos del sòl variats 
però amb un bon manteniment de zones no urbanitzables i rieres netes. Tampoc n’hi 
ha prou en deixar una franja de vegetació natural i una riera neta si no s’adeqüen 
correctament els drenatges i s’habiliten passos sobre o sota les infraestructures que 
en l’actualitat o en un futur han de tallar aquests espais naturals. 

Per a la localització dels espais de connectivitat ecològica de l’àmbit d’estudi s’ha 
tingut en compte els usos del sòl; la proximitat a cursos fluvials, que atrauen moltes 
espècies i fins i tot les canalitzen; les característiques físiques del terreny com 
carenes, tallafocs, barrancs, etc., que faciliten el pas a moltes espècies; els espais 
naturals protegits de la zona; les infraestructures etc. Així i d’acord amb el nou Pla 
Territorial Parcial de les Comarques Centrals, s’han obtingut els principals 
connectors ecològics de l’àmbit d’estudi: 

Eix transversal. Connecta les entitats PEIN següents: Serres de Milany, 
Collsacabra, les Guilleries, el massís del Montseny i Savasona. (Zona est del 
municipi que inclouria les Cingleres de la Riba o de Vilanova, el Pla de Santa 
Margarida i el Pla dels Munts) 

Eix del Ter: Creua la comarca d’Osona de nord-oest a sud-est i connecta sistemes 
molts diversos. (Zona del riu Ter al nord del municipi ) 

Alguns d’aquests espais es troben inclosos al Pla Territorial de les comarques 
centrals, com a propostes d’espais de connexió ecològica i paisatgística tal i com 
podem observar en la figura següent: 

 

54 

s espais urbanitzats i les infraestructures. Aquests 
últims elements tallen la continuïtat dels sistemes naturals tot fragmentant-los. 

Per a conservar la biodiversitat no només cal preservar hàbitats prou extensos i ben 
s espais estiguin ben connectats per a permetre 

Aquestes xarxes ecològiques han de permetre mantenir uns fluxos d’energia i 
matèria entre sistemes, la creació i manteniment de passos per a les migracions, la 

ol·linització i el correcte funcionament i evolució de les xarxes tròfiques. Alhora, 
aquest corredors entre unitats territorials, permeten una certa defensa enfront 
possibles catàstrofes, naturals o provocades, dotant al sistema de vies d’escapada 

La fragmentació és un procés continu i dinàmic que afecta tan als hàbitats com a les 
espècies que hi viuen i que té efectes negatius considerables sobre la biodiversitat. 

afavorir la connectivitat 

Plantejar un corredor natural no implica mantenir intocada una zona i sempre 
coberta de vegetació, sinó que poden ser camps cultivables, usos del sòl variats 

zones no urbanitzables i rieres netes. Tampoc n’hi 
ha prou en deixar una franja de vegetació natural i una riera neta si no s’adeqüen 
correctament els drenatges i s’habiliten passos sobre o sota les infraestructures que 

Per a la localització dels espais de connectivitat ecològica de l’àmbit d’estudi s’ha 
tingut en compte els usos del sòl; la proximitat a cursos fluvials, que atrauen moltes 

erístiques físiques del terreny com 
carenes, tallafocs, barrancs, etc., que faciliten el pas a moltes espècies; els espais 
naturals protegits de la zona; les infraestructures etc. Així i d’acord amb el nou Pla 

s’han obtingut els principals 

Eix transversal. Connecta les entitats PEIN següents: Serres de Milany, 
Collsacabra, les Guilleries, el massís del Montseny i Savasona. (Zona est del 

gleres de la Riba o de Vilanova, el Pla de Santa 

est i connecta sistemes 

nclosos al Pla Territorial de les comarques 
centrals, com a propostes d’espais de connexió ecològica i paisatgística tal i com 
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Figura 5. Connectors ecològics (Font: DPTOP)

 
D’altra banda, també cal destacar com a c
rieres que creuen el terme municipal de Tavèrnoles
 
 
5.5.5.3. Espais d’Interès Natural i Xarxa Natura 2000
 
D’acord amb el Pla d'Espais d'Interès Natural
Generalitat de Catalunya el 
delimitació i l'establiment de les mesures necessàries per a la protecció bàsica dels 
espais naturals, així com la nov
Xarxa Natura 2000  d’Europa presentada el Setembre del 2006; el terme municipal 
de Tavèrnoles: 
 

• Limita amb el  PEIN Savassona per l’est, incloent unes 18,02 hectàrees 
d’aquest terme municipal en el seu lími

• Està situat aproximadament a 0,5 km del PEIN Collsacabra pel nord
2,8 km del PEIN les Guilleries per l’est.

• Limita per l’est amb el Sistema transversal Català, sistema inclòs en la Xarxa 
Natura 2000 i classificat com a àrea d’especial protecció 
conservació de les aus silvestres (ZEPA)
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Figura 5. Connectors ecològics (Font: DPTOP) 

D’altra banda, també cal destacar com a connectors ecològics els diferents torrents i 
rieres que creuen el terme municipal de Tavèrnoles 

Espais d’Interès Natural i Xarxa Natura 2000 

Pla d'Espais d'Interès Natural  (o PEIN), aprovat pel Govern de la 
el 14 de desembre del 1992, el qual té per objecte la 

delimitació i l'establiment de les mesures necessàries per a la protecció bàsica dels 
, així com la nova proposta de la Generalitat de Catalunya per a la 

d’Europa presentada el Setembre del 2006; el terme municipal 

Limita amb el  PEIN Savassona per l’est, incloent unes 18,02 hectàrees 
d’aquest terme municipal en el seu límit. 
Està situat aproximadament a 0,5 km del PEIN Collsacabra pel nord
2,8 km del PEIN les Guilleries per l’est. 
Limita per l’est amb el Sistema transversal Català, sistema inclòs en la Xarxa 
Natura 2000 i classificat com a àrea d’especial protecció 

ció de les aus silvestres (ZEPA). 
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onnectors ecològics els diferents torrents i 

), aprovat pel Govern de la 
, el qual té per objecte la 

delimitació i l'establiment de les mesures necessàries per a la protecció bàsica dels 
a proposta de la Generalitat de Catalunya per a la 

d’Europa presentada el Setembre del 2006; el terme municipal 

Limita amb el  PEIN Savassona per l’est, incloent unes 18,02 hectàrees 

Està situat aproximadament a 0,5 km del PEIN Collsacabra pel nord-est i a 

Limita per l’est amb el Sistema transversal Català, sistema inclòs en la Xarxa 
Natura 2000 i classificat com a àrea d’especial protecció relativa a la 
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Figura 6. Espais d’Interès Natural (Font: Pròpia a base de cartografia del DMAH)

 
5.5.5.4. Espais d’Interès Geològic

D’acord l’Inventari d’Espais d’Interès Geològic de Catalunya, al terme municip
Tavèrnoles no s’hi troba cap espai d’interès geològic inventariat com a tal. 
 
Els punts d’interès geològic més pròxims a l’àmbit d’estudi són:
 

• Geozona: Cingles de Tavertet
distància. 

• Geòtop inclòs en geozon
aproximadament a 2 km de distància.

• Geozona: Sobrevia-Coll de Romagats. Situat aproximadament a 3 km pel sud 
del municipi.  

• Geòtop inclòs en geozona: Coll de Romagats. Situat aproximadament a 3 km 
de distància. 
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Figura 6. Espais d’Interès Natural (Font: Pròpia a base de cartografia del DMAH)

 

5.5.4. Espais d’Interès Geològic 

D’acord l’Inventari d’Espais d’Interès Geològic de Catalunya, al terme municip
Tavèrnoles no s’hi troba cap espai d’interès geològic inventariat com a tal. 

Els punts d’interès geològic més pròxims a l’àmbit d’estudi són: 

Geozona: Cingles de Tavertet-el Far. Situat aproximadament a 1,5 km de 

Geòtop inclòs en geozona: Turó del Castell de Tavertet. Situat 
aproximadament a 2 km de distància. 

Coll de Romagats. Situat aproximadament a 3 km pel sud 

Geòtop inclòs en geozona: Coll de Romagats. Situat aproximadament a 3 km 
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Figura 6. Espais d’Interès Natural (Font: Pròpia a base de cartografia del DMAH) 

D’acord l’Inventari d’Espais d’Interès Geològic de Catalunya, al terme municipal de 
Tavèrnoles no s’hi troba cap espai d’interès geològic inventariat com a tal.  

el Far. Situat aproximadament a 1,5 km de 

a: Turó del Castell de Tavertet. Situat 

Coll de Romagats. Situat aproximadament a 3 km pel sud 

Geòtop inclòs en geozona: Coll de Romagats. Situat aproximadament a 3 km 
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Figura 7. Espais d’Interès Geològic (Font: Pròpia a base de cartografia del DMAH)

 
 
5.5.5.5. Pla especial de protecció i Millora de l’Espai Natural Guilleries Savassona
 
La zona est del terme municipal de Tavèrnoles (1872,80 ha) està incl
especial de protecció i Millora de l’Espai Natural Guilleries Savassona.
 
Aquest pla especial destaca unes àrees d’especial interès del patrimoni ecològic
paisatgístic d’una banda i del patrimo
i la seva vulnerabilitat, són àrees a salvaguardar i si s’escau, a reconstruir. 
 
Seguidament, es descriuen aquestes àrees d’especial interès ubicades al terme 
municipal de Tavèrnoles: 
 
Com a àrees d’especial interès del patrimoni ecològic
 
- Meandre de Fussimanya: Zona pròxima al meandre del riu Ter que llinda amb el 
municipi de Tavèrnoles pel nord. Aquesta zona té un valor paisatgístic notable. Cal 
destacar com a elements d’interès: que s’hi ubiquen rouredes de pinedes de pi roig 
en bon estat; que és una z
zona de cria probable i dormider de bernat pescaire i que hi ha presència de colònies 
d’esponges d’aigua dolça. 
 
- Sant Feliuet de Savassona. Es tracta d’una zona on s’ubica: l’ església de Sant 
Feliuet, església preromànica que s'assenta en roca viva; la pedra del sacrifici, 
jaciment més rellevant de Savassona i el bosc de Sant Feliuet de Savassona. 
Aquest conjunt d’elements fa que aquest espai tingui un alt interès paisatgístic i de 
patrimoni històrico-cultural. Cal destacar
ibers i com a punt panoràmic.
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gura 7. Espais d’Interès Geològic (Font: Pròpia a base de cartografia del DMAH)

Pla especial de protecció i Millora de l’Espai Natural Guilleries Savassona

La zona est del terme municipal de Tavèrnoles (1872,80 ha) està incl
cial de protecció i Millora de l’Espai Natural Guilleries Savassona.

Aquest pla especial destaca unes àrees d’especial interès del patrimoni ecològic
paisatgístic d’una banda i del patrimoni arquitectònic de l’altra que pel seu alt interès 

rabilitat, són àrees a salvaguardar i si s’escau, a reconstruir. 

Seguidament, es descriuen aquestes àrees d’especial interès ubicades al terme 

Com a àrees d’especial interès del patrimoni ecològic-paisatgístic: 

simanya: Zona pròxima al meandre del riu Ter que llinda amb el 
municipi de Tavèrnoles pel nord. Aquesta zona té un valor paisatgístic notable. Cal 
destacar com a elements d’interès: que s’hi ubiquen rouredes de pinedes de pi roig 
en bon estat; que és una zona dormider de corb marí gros, zona de cria de duc i 
zona de cria probable i dormider de bernat pescaire i que hi ha presència de colònies 

 

Sant Feliuet de Savassona. Es tracta d’una zona on s’ubica: l’ església de Sant 
, església preromànica que s'assenta en roca viva; la pedra del sacrifici, 

jaciment més rellevant de Savassona i el bosc de Sant Feliuet de Savassona. 
Aquest conjunt d’elements fa que aquest espai tingui un alt interès paisatgístic i de 

cultural. Cal destacar-ne la seva geologia, els seus jaciments 
ibers i com a punt panoràmic. 
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gura 7. Espais d’Interès Geològic (Font: Pròpia a base de cartografia del DMAH) 

Pla especial de protecció i Millora de l’Espai Natural Guilleries Savassona 

La zona est del terme municipal de Tavèrnoles (1872,80 ha) està inclosa dins el Pla 
cial de protecció i Millora de l’Espai Natural Guilleries Savassona. 

Aquest pla especial destaca unes àrees d’especial interès del patrimoni ecològic-
pel seu alt interès 

rabilitat, són àrees a salvaguardar i si s’escau, a reconstruir.  

Seguidament, es descriuen aquestes àrees d’especial interès ubicades al terme 

simanya: Zona pròxima al meandre del riu Ter que llinda amb el 
municipi de Tavèrnoles pel nord. Aquesta zona té un valor paisatgístic notable. Cal 
destacar com a elements d’interès: que s’hi ubiquen rouredes de pinedes de pi roig 

ona dormider de corb marí gros, zona de cria de duc i 
zona de cria probable i dormider de bernat pescaire i que hi ha presència de colònies 

Sant Feliuet de Savassona. Es tracta d’una zona on s’ubica: l’ església de Sant 
, església preromànica que s'assenta en roca viva; la pedra del sacrifici, 

jaciment més rellevant de Savassona i el bosc de Sant Feliuet de Savassona. 
Aquest conjunt d’elements fa que aquest espai tingui un alt interès paisatgístic i de 

ne la seva geologia, els seus jaciments 
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- Pla de Santa Margarida: S’hi ubiquen les ruïnes de  l’església de Santa Margarida 
d’Ardola. És un punt panoràmic i constitueix una zona de passeig i lleure.
 
- Cingleres de la Riba o de Vilanova: Aquestes cingleres s’ubiquen al límit municipal 
entre Vilanova de Sau i Tavèrnoles.  Malgrat pertanyin en la seva major part al 
municipi de Vilanova de Sau, cal tenir en compte que és un indret amb un alt interès 
ecològic- paisatgístic i cultural i que s’hi ubica un punt panoràmic de gran bellesa, el 
Salt de la Minyona.  
 
- Els munts. És el cim més enlairat de Savassona amb un 862,3 m d’altitud. Es tracta 
d’un vèrtex geodèsic i es tracta d’una zona típica d’iteneraris de 
 
- La Solella de les Valls. Espai d’interès paisatgístic i geològic amb parets verticals 
de diferents estrats calcaris. 
 
- Torrent de Tavèrnoles. Torrent que travessa el municipi i desemboca a la cua del 
Pantà de Sau. 
 
Com a àrees d’especial inte

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

 
Per les característiques d’aquestes zones, cal que el nou POUM tingui especial 
consideració en la ordenació d’aquests espais. 
 
 
5.5.5.6. Altres figures de protecció
 
- Al municipi de Tavèrnoles no hi ha cap espai inclòs 
de Catalunya. 
 
- Al municipi de Tavèrnoles s’ubica un arbre monumental segons cartografia del 
DMAH on s’inclouen tots els arbres i arbredes monumentals de Catalunya des de la 
primera Ordre de declaració de l’any 1987 (Decret 214
(Ordre DMAH/228/2005)a normativa:

· L’alzina de Masgrau amb el número d’identificació 24.
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Pla de Santa Margarida: S’hi ubiquen les ruïnes de  l’església de Santa Margarida 
d’Ardola. És un punt panoràmic i constitueix una zona de passeig i lleure.

Cingleres de la Riba o de Vilanova: Aquestes cingleres s’ubiquen al límit municipal 
entre Vilanova de Sau i Tavèrnoles.  Malgrat pertanyin en la seva major part al 
municipi de Vilanova de Sau, cal tenir en compte que és un indret amb un alt interès 

paisatgístic i cultural i que s’hi ubica un punt panoràmic de gran bellesa, el 

Els munts. És el cim més enlairat de Savassona amb un 862,3 m d’altitud. Es tracta 
d’un vèrtex geodèsic i es tracta d’una zona típica d’iteneraris de pass

La Solella de les Valls. Espai d’interès paisatgístic i geològic amb parets verticals 
de diferents estrats calcaris.  

Torrent de Tavèrnoles. Torrent que travessa el municipi i desemboca a la cua del 

Com a àrees d’especial interès del patrimoni arquitectònic: 
Bauma de la Baronessa 

Savassoma 

Pedra del Sacrifici 
Pedres gravades de Savassona 

Reg de la Fíbula 
Sant Feliuet de Savassona 
Sant Pere de Savassona 
Santa Margarida d’Ardola 
Castell de Savassona 

 
Tombes antropomòrfiques 

Per les característiques d’aquestes zones, cal que el nou POUM tingui especial 
consideració en la ordenació d’aquests espais.  

5.5.6. Altres figures de protecció 

Al municipi de Tavèrnoles no hi ha cap espai inclòs al Catàleg de zones humides 

Al municipi de Tavèrnoles s’ubica un arbre monumental segons cartografia del 
DMAH on s’inclouen tots els arbres i arbredes monumentals de Catalunya des de la 
primera Ordre de declaració de l’any 1987 (Decret 214/1987) fins la de l’any 2005 
(Ordre DMAH/228/2005)a normativa: 

· L’alzina de Masgrau amb el número d’identificació 24.
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Pla de Santa Margarida: S’hi ubiquen les ruïnes de  l’església de Santa Margarida 
d’Ardola. És un punt panoràmic i constitueix una zona de passeig i lleure. 

Cingleres de la Riba o de Vilanova: Aquestes cingleres s’ubiquen al límit municipal 
entre Vilanova de Sau i Tavèrnoles.  Malgrat pertanyin en la seva major part al 
municipi de Vilanova de Sau, cal tenir en compte que és un indret amb un alt interès 

paisatgístic i cultural i que s’hi ubica un punt panoràmic de gran bellesa, el 

Els munts. És el cim més enlairat de Savassona amb un 862,3 m d’altitud. Es tracta 
passeig. 

La Solella de les Valls. Espai d’interès paisatgístic i geològic amb parets verticals 

Torrent de Tavèrnoles. Torrent que travessa el municipi i desemboca a la cua del 

Per les característiques d’aquestes zones, cal que el nou POUM tingui especial 

al Catàleg de zones humides 

Al municipi de Tavèrnoles s’ubica un arbre monumental segons cartografia del 
DMAH on s’inclouen tots els arbres i arbredes monumentals de Catalunya des de la 

/1987) fins la de l’any 2005 

· L’alzina de Masgrau amb el número d’identificació 24.275.01. 
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Malgrat no estiguin catalogats com a arbres monumentals, es considera que cal 
classificar com a béns d’interès municipal:
 · Roure Gros del Banús
 · Roure de Roviretes
 · Dues alzines en l’entorn de Casanova de la Rovira
 
- L’actual legislació estatal i autonòmica sobre protecció de plantes defineix les 
espècies que no poden ser objecte de comerç ni de destrucció: el teix (
baccatta) i el grèvol (Ilex aquifolium
 
- Existeix un espai classificat com a àmbit de recuperació del trencalòs, el bitó i la 
gavina corsa que limita per l’est amb el terme municipal de Tavèrnoles
 
- Existeix una zona de protecció de l’avifauna amb la fina
d’electrocució i de col·lisió amb les línies elèctriques de baixa tensió que limita pel 
nord (riu Ter) i per l’est amb el terme municipal de Tavèrnoles.
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Malgrat no estiguin catalogats com a arbres monumentals, es considera que cal 
classificar com a béns d’interès municipal: 

Gros del Banús 
de Roviretes 

· Dues alzines en l’entorn de Casanova de la Rovira 

L’actual legislació estatal i autonòmica sobre protecció de plantes defineix les 
espècies que no poden ser objecte de comerç ni de destrucció: el teix (

Ilex aquifolium). 

classificat com a àmbit de recuperació del trencalòs, el bitó i la 
que limita per l’est amb el terme municipal de Tavèrnoles

Existeix una zona de protecció de l’avifauna amb la finalitat de reduir els riscos 
d’electrocució i de col·lisió amb les línies elèctriques de baixa tensió que limita pel 
nord (riu Ter) i per l’est amb el terme municipal de Tavèrnoles. 
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Malgrat no estiguin catalogats com a arbres monumentals, es considera que cal 

L’actual legislació estatal i autonòmica sobre protecció de plantes defineix les 
espècies que no poden ser objecte de comerç ni de destrucció: el teix (Taxus 

classificat com a àmbit de recuperació del trencalòs, el bitó i la 
que limita per l’est amb el terme municipal de Tavèrnoles. 

litat de reduir els riscos 
d’electrocució i de col·lisió amb les línies elèctriques de baixa tensió que limita pel 
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5.6. REQUERIMENTS AMBIENTALS SIGNIFICATIUS EN L’ÀMBIT DE L PLA
 
5.6.1. Descripció dels aspectes i elements ambientalment rellevants de l’àmbit 
objecte de planejament i del seu entorn
 
Valorant la descripció del medi del municipi de Tavèrnoles de
anterior i els objectius específics proposats,
i elements ambientalment rellevan
definides en el document de referència dels Serveis Territorials del DMAH
 
 
Objectiu 1: Ocupació i consum de sòl
 
El terme municipal de Tavèrnoles
(província de Barcelona), al límit físic entre la Plana de Vic i les Guilleries.
 
La superfície d’aquest municipi segons dades de l’IDESCAT és de 1
població de 302 habitants, el que correspon
baixa densitat de població es deu a la tipologia rural del municipi amb gran extensió 
de conreus i espai forestal respecte el sòl urbà. 
 
La població de Tavèrnoles es troba distribuïda principalment en varis nuclis 
un de principal, Tavèrnoles, i d’altres de secundaris, com són el Roquet
nucli de Tavèrnoles) i Fussimanya
important el nombre de masos masies i explotacions ramaderes que es troben 
disperses pel municipi. 
 
Pel que fa a les característiques
 
La part del nucli antic, que engloba les edificacions a 
l’església, les escoles i la rectoria. Es tracta d’edificacions baixes en carre
El creixement d’aquest nucli antic s’ha produït cap a nord i oest, i fins a la carretera 
BV-5213, en edificacions aïllades de caràcter unifamiliar.
 
Una segona part és la que se situa al nord 
Roquet, formada per edificacions aïllades de caràcter unifamiliar.
 
Una tercera és la que se situa al nord del terme, en el sector Fussimanya, on part 
dels seus terrenys presenten edificacions consolidades de caràcter residencial 
unifamiliar aïllat. La seva incorporac
el POUM aprovat inicialment el febrer de 2011, és l’aspecte ambiental més rellevant 
respecte a la proposta que es va aprovar.
 
La solució urbanística que es planteja per a aquest àmbit ha estat fruit de la 
dels veïns, de la voluntat política del nou consistori sorgit en les eleccions municipals 
del maig de 2011, i de trobades amb tècnics de la Comissió d’Urbanisme i de 
l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental.
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REQUERIMENTS AMBIENTALS SIGNIFICATIUS EN L’ÀMBIT DE L PLA

Descripció dels aspectes i elements ambientalment rellevants de l’àmbit 
objecte de planejament i del seu entorn 

Valorant la descripció del medi del municipi de Tavèrnoles de
anterior i els objectius específics proposats, a continuació es defineixen els aspectes 
i elements ambientalment rellevants del municipi seguint les línies estratègiques 
definides en el document de referència dels Serveis Territorials del DMAH

Objectiu 1: Ocupació i consum de sòl 

El terme municipal de Tavèrnoles s’ubica a la part oriental de la comarca d’Osona 
(província de Barcelona), al límit físic entre la Plana de Vic i les Guilleries.

La superfície d’aquest municipi segons dades de l’IDESCAT és de 1
habitants, el que correspon a una densitat de 16,1 hab/km

baixa densitat de població es deu a la tipologia rural del municipi amb gran extensió 
de conreus i espai forestal respecte el sòl urbà.  

La població de Tavèrnoles es troba distribuïda principalment en varis nuclis 
un de principal, Tavèrnoles, i d’altres de secundaris, com són el Roquet

i Fussimanya (situat al nord del terme municipal)
important el nombre de masos masies i explotacions ramaderes que es troben 

característiques dels nuclis de població, se’n pot destacar:

antic, que engloba les edificacions a l’entorn 
l’església, les escoles i la rectoria. Es tracta d’edificacions baixes en carre
El creixement d’aquest nucli antic s’ha produït cap a nord i oest, i fins a la carretera 

5213, en edificacions aïllades de caràcter unifamiliar. 

Una segona part és la que se situa al nord de la carretera BV-5213
ada per edificacions aïllades de caràcter unifamiliar. 

Una tercera és la que se situa al nord del terme, en el sector Fussimanya, on part 
dels seus terrenys presenten edificacions consolidades de caràcter residencial 

La seva incorporació dins el sòl urbà no consolidat, no prevista en 
el POUM aprovat inicialment el febrer de 2011, és l’aspecte ambiental més rellevant 
respecte a la proposta que es va aprovar. 

La solució urbanística que es planteja per a aquest àmbit ha estat fruit de la 
dels veïns, de la voluntat política del nou consistori sorgit en les eleccions municipals 
del maig de 2011, i de trobades amb tècnics de la Comissió d’Urbanisme i de 
l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental. 
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REQUERIMENTS AMBIENTALS SIGNIFICATIUS EN L’ÀMBIT DE L PLA  

Descripció dels aspectes i elements ambientalment rellevants de l’àmbit 

Valorant la descripció del medi del municipi de Tavèrnoles descrit en l’apartat 
es defineixen els aspectes 

ts del municipi seguint les línies estratègiques 
definides en el document de referència dels Serveis Territorials del DMAH: 

s’ubica a la part oriental de la comarca d’Osona 
(província de Barcelona), al límit físic entre la Plana de Vic i les Guilleries. 

La superfície d’aquest municipi segons dades de l’IDESCAT és de 18,8 km2 i la 
hab/km2. Aquesta 

baixa densitat de població es deu a la tipologia rural del municipi amb gran extensió 

La població de Tavèrnoles es troba distribuïda principalment en varis nuclis habitats, 
un de principal, Tavèrnoles, i d’altres de secundaris, com són el Roquet (pròxim al 

(situat al nord del terme municipal). També és 
important el nombre de masos masies i explotacions ramaderes que es troben 

dels nuclis de població, se’n pot destacar: 

 de l’Ajuntament, 
l’església, les escoles i la rectoria. Es tracta d’edificacions baixes en carrers estrets. 
El creixement d’aquest nucli antic s’ha produït cap a nord i oest, i fins a la carretera 

5213, en la zona del 

Una tercera és la que se situa al nord del terme, en el sector Fussimanya, on part 
dels seus terrenys presenten edificacions consolidades de caràcter residencial 

ió dins el sòl urbà no consolidat, no prevista en 
el POUM aprovat inicialment el febrer de 2011, és l’aspecte ambiental més rellevant 

La solució urbanística que es planteja per a aquest àmbit ha estat fruit de la voluntat 
dels veïns, de la voluntat política del nou consistori sorgit en les eleccions municipals 
del maig de 2011, i de trobades amb tècnics de la Comissió d’Urbanisme i de 
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Com a conseqüència de tot a
- una reducció significativa de la superfície del seu àmbit, respecte als límits 
establerts en les Normes subsidiàries.
- la creació d’espais compactes, a partir de la delimitació de 3 àmbits, units entre ells 
per la carretera de Fussimanya.
- la 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. 
- la consolidació i finalització del procés u
formalitzat entre l’Ajuntament de Tavèrnoles i els propietaris de l’àmbit.
- la desclassificació de part de les parcel·les disperses existents no edificades, que 
passen a formar part del sòl no urbanitzable del mu
- 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). 
- reconèixer de les activitats existents en l’àmbit, de caràcter industrial o de serveis, i 
limitant-ne les seves possibles ampliacions.
 
Finalment els masos, masies i explotacions ramaderes que es troben dispersos al 
llarg de tot el terme municipal 
 
Pel que fa a la xarxa viària, cal destacar: 

• C-153:  Carretera que va de Vic a Roda de Ter, limita amb l’àmbit oest del 
terme municipal. 

• BV-5213: Carretera local que creua Tavèrnoles fins al Parador de Sau, 
bifurcant-se per entra

• N-141d: Carretera que 
un tram se situa dins el terme municipal de Tavèrnoles

Es suggereix, per la proximitat entre el nucli urbà de Tavèrnoles i del Roquet, 
fusionar aquests dos nuclis per aconseguir un sol nucli urbà. 
 
També cal tenir en compte, pel que fa a la xarxa viària, la futura Ronda Est d’Osona, 
en fase d’estudi pel que fa al tram entre Sant Julià de Vilatorta i Roda de Ter, per 
part de la Direcció General d’Infraestructur
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, la qual afecta una part del 
territori en la part oest del municipi.
 
 
Objectiu 2: Estructura i identitat del sòl no urbanitzat
 
Al municipi de Tavèrnoles es pot
Savassona,  la qual forma part de les Guilleries, 
s'integra en el sector de la Plana de Vic.
 
La zona de Savassona és la part del terme municipal 
s’aconsegueixen les cotes més altes, 
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Com a conseqüència de tot això, el POUM proposa, per a aquest sector:
una reducció significativa de la superfície del seu àmbit, respecte als límits 

establerts en les Normes subsidiàries. 
la creació d’espais compactes, a partir de la delimitació de 3 àmbits, units entre ells 

la carretera de Fussimanya. 
la reubicació de part de les parcel·les disperses existents situades en zones de 

se cap a zones pròximes a entorns edificats, i amb topografia 

la consolidació i finalització del procés urbanitzador de l’àmbit, d’acord al conveni 
formalitzat entre l’Ajuntament de Tavèrnoles i els propietaris de l’àmbit.

la 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 

reconèixer de les activitats existents en l’àmbit, de caràcter industrial o de serveis, i 
ne les seves possibles ampliacions. 

Finalment els masos, masies i explotacions ramaderes que es troben dispersos al 
llarg de tot el terme municipal de Tavèrnoles. 

iària, cal destacar:  
Carretera que va de Vic a Roda de Ter, limita amb l’àmbit oest del 

Carretera local que creua Tavèrnoles fins al Parador de Sau, 
se per entrar a la urbanització de Fussimanya. 

que va de Vic a la presa de l’embassament de Sau i que 
un tram se situa dins el terme municipal de Tavèrnoles. 

Es suggereix, per la proximitat entre el nucli urbà de Tavèrnoles i del Roquet, 
clis per aconseguir un sol nucli urbà.  

També cal tenir en compte, pel que fa a la xarxa viària, la futura Ronda Est d’Osona, 
en fase d’estudi pel que fa al tram entre Sant Julià de Vilatorta i Roda de Ter, per 
part de la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre, del Departament 
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, la qual afecta una part del 
territori en la part oest del municipi. 

Objectiu 2: Estructura i identitat del sòl no urbanitzat 

es es pot diferenciar: la zona de llevant, coneguda
forma part de les Guilleries, i la zona oest del

s'integra en el sector de la Plana de Vic. 

la part del terme municipal amb caràcter més forestal
s’aconsegueixen les cotes més altes, està inclosa dins el Pla especial de protecció i 
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ixò, el POUM proposa, per a aquest sector: 
una reducció significativa de la superfície del seu àmbit, respecte als límits 

la creació d’espais compactes, a partir de la delimitació de 3 àmbits, units entre ells 

la reubicació de part de les parcel·les disperses existents situades en zones de 
se cap a zones pròximes a entorns edificats, i amb topografia 

rbanitzador de l’àmbit, d’acord al conveni 
formalitzat entre l’Ajuntament de Tavèrnoles i els propietaris de l’àmbit. 

la desclassificació de part de les parcel·les disperses existents no edificades, que 

 
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 

reconèixer de les activitats existents en l’àmbit, de caràcter industrial o de serveis, i 

Finalment els masos, masies i explotacions ramaderes que es troben dispersos al 

Carretera que va de Vic a Roda de Ter, limita amb l’àmbit oest del 

Carretera local que creua Tavèrnoles fins al Parador de Sau, 

va de Vic a la presa de l’embassament de Sau i que 

Es suggereix, per la proximitat entre el nucli urbà de Tavèrnoles i del Roquet, 

També cal tenir en compte, pel que fa a la xarxa viària, la futura Ronda Est d’Osona, 
en fase d’estudi pel que fa al tram entre Sant Julià de Vilatorta i Roda de Ter, per 

es de Mobilitat Terrestre, del Departament 
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, la qual afecta una part del 

diferenciar: la zona de llevant, coneguda com 
i la zona oest del terme que 

caràcter més forestal i on 
està inclosa dins el Pla especial de protecció i 
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Millora de l’Espai Natural Guilleries Savassona
paisatgístic d’una banda i arquitectònic de l’altra. 
 
Les terres més planeres de l
superfície municipal  i estan destinades
zona del terme presenta les característiques del paisatge agrícola típic del centre de 
la comarca d’Osona que es fonamenta en
per a l’ensitjat. Les parcel·les agrícoles es caracteritzen per ser força regulars i de 
dimensions considerables. 
 
Aquesta situació del municipi, entre la Plana de Vic i les bases del vessant 
occidental de les Guilleries, genera unes diferències a destacar entre les 
característiques de la zona oriental i occidental del municipi en tots els nivells, fauna, 
vegetació, clima, litologia....etc. Aquest fet proporciona al municipi de Tavèrnoles 
unes característiques ecològiques, de biodiversitat i paisatgístiques molt importants.
 
El nou pla haurà de protegir urbanísticament les zones d’interès agrícola, forestal, 
paisatgístic.. definint els usos permesos, el nivell de protecció etc. en funció de les 
característiques de cadascun d’aquests espais.
 
 
Objectiu 3: Fragmentació territorial
 
Els principals connectors ecològics de l’àmbit d’estudi, d’acord amb el Pla Territorial 
Parcial de les Comarques Centrals, són:
- Eix transversal. Connecta les entitats PEIN següents: Serre
Collsacabra, les Guilleries, el massís del Montseny i Sava
municipi que inclouria les Cingleres de la Riba o de Vilanova, el Pla de Santa 
Margarida i el Pla dels Munts)
- Eix del Ter: Creua la comarca d’Osona de nord
molts diversos. (Zona del riu Ter al nord del municipi )
 
També cal destacar com a connectors ecològics els diferents torrents i rieres que 
creuen el terme municipal de Tavèrnoles
 
Pel que fa el la població del municipi, actual
en varis nuclis habitats, un de principal, Tavèrnoles, i d’altres de secundaris, com 
són el Roquet (pròxim al nucli de Tavèrnoles)
Tavèrnoles).  
 
Cal destacar, per la infraestructu
BV-5213 que creua el terme municipal d’oest a nord est i que separa els nuclis 
urbans de Tavèrnoles i el Roquet. 
nucli de Tavèrnoles i el Roquet.
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Millora de l’Espai Natural Guilleries Savassona i presenta un alt valor ecològic
paisatgístic d’una banda i arquitectònic de l’altra.  

Les terres més planeres de l’oest ocupen aproximadament una 
superfície municipal  i estan destinades en gran part a camps de conreu. Aquesta 
zona del terme presenta les característiques del paisatge agrícola típic del centre de 
la comarca d’Osona que es fonamenta en els cultius de cereals per gra i farratges 

Les parcel·les agrícoles es caracteritzen per ser força regulars i de 
 

Aquesta situació del municipi, entre la Plana de Vic i les bases del vessant 
illeries, genera unes diferències a destacar entre les 

característiques de la zona oriental i occidental del municipi en tots els nivells, fauna, 
vegetació, clima, litologia....etc. Aquest fet proporciona al municipi de Tavèrnoles 

lògiques, de biodiversitat i paisatgístiques molt importants.

protegir urbanísticament les zones d’interès agrícola, forestal, 
paisatgístic.. definint els usos permesos, el nivell de protecció etc. en funció de les 

cadascun d’aquests espais. 

Objectiu 3: Fragmentació territorial 

Els principals connectors ecològics de l’àmbit d’estudi, d’acord amb el Pla Territorial 
Parcial de les Comarques Centrals, són: 

Eix transversal. Connecta les entitats PEIN següents: Serre
Collsacabra, les Guilleries, el massís del Montseny i Savassona. (Zona est del 
municipi que inclouria les Cingleres de la Riba o de Vilanova, el Pla de Santa 
Margarida i el Pla dels Munts) 

Eix del Ter: Creua la comarca d’Osona de nord-oest a sud-est i connecta sistemes 
molts diversos. (Zona del riu Ter al nord del municipi ) 

També cal destacar com a connectors ecològics els diferents torrents i rieres que 
creuen el terme municipal de Tavèrnoles 

Pel que fa el la població del municipi, actualment es troba distribuïda principalment 
en varis nuclis habitats, un de principal, Tavèrnoles, i d’altres de secundaris, com 

(pròxim al nucli de Tavèrnoles) i Fussimanya (allunyat del nucli de 

Cal destacar, per la infraestructura lineal que és i els efectes que genera
me municipal d’oest a nord est i que separa els nuclis 

urbans de Tavèrnoles i el Roquet. Es considera que cal fomentar la connexió entre el 
nucli de Tavèrnoles i el Roquet. 
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i presenta un alt valor ecològic-

quarta part de la 
en gran part a camps de conreu. Aquesta 

zona del terme presenta les característiques del paisatge agrícola típic del centre de 
els cultius de cereals per gra i farratges 

Les parcel·les agrícoles es caracteritzen per ser força regulars i de 

Aquesta situació del municipi, entre la Plana de Vic i les bases del vessant 
illeries, genera unes diferències a destacar entre les 

característiques de la zona oriental i occidental del municipi en tots els nivells, fauna, 
vegetació, clima, litologia....etc. Aquest fet proporciona al municipi de Tavèrnoles 

lògiques, de biodiversitat i paisatgístiques molt importants. 

protegir urbanísticament les zones d’interès agrícola, forestal, 
paisatgístic.. definint els usos permesos, el nivell de protecció etc. en funció de les 

Els principals connectors ecològics de l’àmbit d’estudi, d’acord amb el Pla Territorial 

Eix transversal. Connecta les entitats PEIN següents: Serres de Milany, 
sona. (Zona est del 

municipi que inclouria les Cingleres de la Riba o de Vilanova, el Pla de Santa 

est i connecta sistemes 

També cal destacar com a connectors ecològics els diferents torrents i rieres que 

ment es troba distribuïda principalment 
en varis nuclis habitats, un de principal, Tavèrnoles, i d’altres de secundaris, com 

(allunyat del nucli de 

i els efectes que genera, la carretera 
me municipal d’oest a nord est i que separa els nuclis 

Es considera que cal fomentar la connexió entre el 
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Objectiu 4: Riscos naturals i tecnològics
 
- Pel que fa al risc d’incendis, d‘acord amb el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual 
s’estableixen les mesures de prevenció d’incendis forestals, el municipi de 
Tavèrnoles està catalogat com a municipi d’alt ri
 
Dins el terme municipal, es diferencia un risc major d’incendis a la zona est que a la 
zona oest, responent a la distribució dels usos del sòl del municipi, majoritàriament 
conreus a l’oest i forestal a l’est.
 
- En referència al risc d’inundació del municipi de Tavèrnoles, segons l’INUNCAT, el 
municipi té un risc d’inundació moderat.
 
Cal tenir en compte que la riera de Tavèrnoles es troba pròxima al nucli de 
Tavèrnoles i a la zona del Roquet
sud a nord per un torrent i que el torrent de Folgueroles (o Rigat) se situa a l’oest del 
municipi on les Normes Subsidiàries preveuen una zona industrial.
 
Es disposa de l’Estudi d’inundabilitat en el municipi de Tavèrnoles 
modificació, redactat per l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya en data juny de 
2014, (inclòs dins el Document 9 
riera de Tavèrnoles i del torrent del Rigat tenint en compte 
desprenen de l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua de 8 d’abril de 2014, 
expedient UPDH2013002560. El POUM té en compte les indicacions d’aquell 
informe de l’ACA i les conclusions de l’esmentat Estudi d’inundabilitat.
 
- Segons el SISMICAT, el terme mu
municipi amb una intensitat sísmica VII segons l’Escala d’Intensitat MSK amb valors 
des del grau I al XII. 
 
- Pel que fa al risc de nevades, cal considerar com a factors més important la 
vulnerabilitat de la mobilitat,el número d’habitants i l’alçada del municipi. D’acord 
amb aquests procediments i tenint en compte que el municipi de Tavèrnoles es troba 
situat a 512 metres sobre el nivell del mar, aquest municipi hauria de disposar el 
PAM per nevades.  
 
-Pel que fa el riscos geològics, 
es recomana la realització d’un estudi d’estabilitat del vessant previ a la implantació 
d’edificacions o d’altres estructures vulnerables en una zona de Fussimanya i del 
Compòsit. 
 
- Pel que fa al risc de transport de mercaderies perilloses o el risc de contaminació 
química, es considera que el municipi de Tavèrnoles no es troba afectat.
 
- Pel que fa les zones del municipi amb un pendent superior al 20%, 
on es delimiten aquestes zones
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Objectiu 4: Riscos naturals i tecnològics 

Pel que fa al risc d’incendis, d‘acord amb el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual 
s’estableixen les mesures de prevenció d’incendis forestals, el municipi de 
Tavèrnoles està catalogat com a municipi d’alt risc d’incendis forestals.

Dins el terme municipal, es diferencia un risc major d’incendis a la zona est que a la 
la distribució dels usos del sòl del municipi, majoritàriament 

conreus a l’oest i forestal a l’est. 

risc d’inundació del municipi de Tavèrnoles, segons l’INUNCAT, el 
municipi té un risc d’inundació moderat. 

tenir en compte que la riera de Tavèrnoles es troba pròxima al nucli de 
Tavèrnoles i a la zona del Roquet; que la urbanització de Fussimanya és 
sud a nord per un torrent i que el torrent de Folgueroles (o Rigat) se situa a l’oest del 
municipi on les Normes Subsidiàries preveuen una zona industrial. 

Es disposa de l’Estudi d’inundabilitat en el municipi de Tavèrnoles 
cació, redactat per l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya en data juny de 
(inclòs dins el Document 9 – Annexes) el qual estudia els cursos d’aigua de la 

riera de Tavèrnoles i del torrent del Rigat tenint en compte les consideracions que es 
esprenen de l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua de 8 d’abril de 2014, 

expedient UPDH2013002560. El POUM té en compte les indicacions d’aquell 
informe de l’ACA i les conclusions de l’esmentat Estudi d’inundabilitat.

Segons el SISMICAT, el terme municipal de Tavèrnoles està qualificat com a 
una intensitat sísmica VII segons l’Escala d’Intensitat MSK amb valors 

Pel que fa al risc de nevades, cal considerar com a factors més important la 
litat,el número d’habitants i l’alçada del municipi. D’acord 

amb aquests procediments i tenint en compte que el municipi de Tavèrnoles es troba 
situat a 512 metres sobre el nivell del mar, aquest municipi hauria de disposar el 

el riscos geològics, segons dicatamen de l’Institut Geològic de Catalunya 
es recomana la realització d’un estudi d’estabilitat del vessant previ a la implantació 
d’edificacions o d’altres estructures vulnerables en una zona de Fussimanya i del 

Pel que fa al risc de transport de mercaderies perilloses o el risc de contaminació 
química, es considera que el municipi de Tavèrnoles no es troba afectat.

Pel que fa les zones del municipi amb un pendent superior al 20%, 
miten aquestes zones. 

63 

Pel que fa al risc d’incendis, d‘acord amb el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual 
s’estableixen les mesures de prevenció d’incendis forestals, el municipi de 

sc d’incendis forestals. 

Dins el terme municipal, es diferencia un risc major d’incendis a la zona est que a la 
la distribució dels usos del sòl del municipi, majoritàriament 

risc d’inundació del municipi de Tavèrnoles, segons l’INUNCAT, el 

tenir en compte que la riera de Tavèrnoles es troba pròxima al nucli de 
que la urbanització de Fussimanya és creuada de 

sud a nord per un torrent i que el torrent de Folgueroles (o Rigat) se situa a l’oest del 
 

Es disposa de l’Estudi d’inundabilitat en el municipi de Tavèrnoles – Ampliació i 
cació, redactat per l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya en data juny de 

el qual estudia els cursos d’aigua de la 
les consideracions que es 

esprenen de l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua de 8 d’abril de 2014, 
expedient UPDH2013002560. El POUM té en compte les indicacions d’aquell 
informe de l’ACA i les conclusions de l’esmentat Estudi d’inundabilitat. 

nicipal de Tavèrnoles està qualificat com a 
una intensitat sísmica VII segons l’Escala d’Intensitat MSK amb valors 

Pel que fa al risc de nevades, cal considerar com a factors més important la 
litat,el número d’habitants i l’alçada del municipi. D’acord 

amb aquests procediments i tenint en compte que el municipi de Tavèrnoles es troba 
situat a 512 metres sobre el nivell del mar, aquest municipi hauria de disposar el 

segons dicatamen de l’Institut Geològic de Catalunya 
es recomana la realització d’un estudi d’estabilitat del vessant previ a la implantació 
d’edificacions o d’altres estructures vulnerables en una zona de Fussimanya i del 

Pel que fa al risc de transport de mercaderies perilloses o el risc de contaminació 
química, es considera que el municipi de Tavèrnoles no es troba afectat. 

Pel que fa les zones del municipi amb un pendent superior al 20%, s’adjunta plànol 
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Tal i com s’observa, la part oriental del
superiors. 
 
 
Objectiu 5: Mobilitat  
 
Del document que forma part del present Pla d’ordenació, que porta per títol “Estudi 
d’avaluació de la mobilitat gen
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, ...), 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
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. 
 
· En general, l’estat de conservac
deficient. 
 
· La connexió dels nuclis de Tavèrnoles i el Roquet a
punt amb un risc important d’accidents. 
 
El nou Pla haurà de tenir en consideració l’Estudi d’avaluació de la mobil
generada del municipi i donar compliment a les actuacions que s’hi proposin.
 
 
Objectiu 6: Protegir els recursos hídrics i prevenir els riscos hidrològics que poden 
provocar períodes importants d’avingudes
 
El municipi de Tavèrnoles és solcat per dive
destacar: la riera de Tavèrnoles, el Torrent de Folgueroles
torrent del Castell i el torrent de l'Infern.
 
Per la seva proximitat a sòl urbà
especial atenció als riscos hidrològic
l’estudi de delimitació de zones potencialment inundables on es detecta un punt del 
curs del Rigat, cal tenir en compte també aquest curs fluvial. 
 
Caldrà respectar les limitaci
per a les zones potencialment inundables detectades.
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Tal i com s’observa, la part oriental del terme municipal presenta les pendents 

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, ...), amb 

levats de recorregut i l’ús predominant del vehicle privat enfront d’altres 

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
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 

· En general, l’estat de conservació de bona part del paviment actual es força 

· La connexió dels nuclis de Tavèrnoles i el Roquet amb la carretera BV
punt amb un risc important d’accidents.  

El nou Pla haurà de tenir en consideració l’Estudi d’avaluació de la mobil
generada del municipi i donar compliment a les actuacions que s’hi proposin.

Objectiu 6: Protegir els recursos hídrics i prevenir els riscos hidrològics que poden 
provocar períodes importants d’avingudes 

El municipi de Tavèrnoles és solcat per diverses cursos d’aigua. D
destacar: la riera de Tavèrnoles, el Torrent de Folgueroles (torrent del Rigat)
torrent del Castell i el torrent de l'Infern. 

Per la seva proximitat a sòl urbà al nucli de Tavèrnoles i al Roquet
ial atenció als riscos hidrològics associats a  la riera de Tavèrnoles

elimitació de zones potencialment inundables on es detecta un punt del 
curs del Rigat, cal tenir en compte també aquest curs fluvial.  

Caldrà respectar les limitacions d’usos establerts per l’Agència Catalana de l’Aigua 
per a les zones potencialment inundables detectades. 
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terme municipal presenta les pendents 

Del document que forma part del present Pla d’ordenació, que porta per títol “Estudi 
erada”, se n’extreuen un seguit de conclusions 

La mobilitat de Tavèrnoles es caracteritza per escassos desplaçaments interns, 
dependència de nuclis importants de fora del municipi (Vic, Roda de Ter, ...), amb 

levats de recorregut i l’ús predominant del vehicle privat enfront d’altres 

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 

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 

ió de bona part del paviment actual es força 

mb la carretera BV-5213 és un 

El nou Pla haurà de tenir en consideració l’Estudi d’avaluació de la mobilitat 
generada del municipi i donar compliment a les actuacions que s’hi proposin. 

Objectiu 6: Protegir els recursos hídrics i prevenir els riscos hidrològics que poden 

’aigua. D’aquests es pot 
(torrent del Rigat), el 

al nucli de Tavèrnoles i al Roquet, cal prestar 
associats a  la riera de Tavèrnoles; i per 

elimitació de zones potencialment inundables on es detecta un punt del 

ons d’usos establerts per l’Agència Catalana de l’Aigua 
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D’altra banda, cal mantenir les condicions naturals de tots els cursos superficials 
d’aigua per tal de garantir la seva funcionalitat com a connec
 
Pel que fa a les aigües subterrànies, ca
Tavèrnoles està inclòs dins les zones declarades vulnerables a la contaminació de 
nitrats d’origen agrari segons la Directiva 91/676/CEE i normativa derivada
 
En quan a la protecció dels recursos hídrics, cal destacar la importància en la 
biodiversitat de les diferents rieres i torrents del municipi així com els diferents punts 
d’aigua i basses.  
 
Pel que fa a l’abastament d’aigua del municipi, l’aigua potab
Tractament d’Aigua Potable (ETAP) de Manlleu.
 
Pel que fa al sistema de depuració de les aigües residuals del municipi, les aigües 
del nucli de Tavèrnoles 
Tavèrnoles;mentre que a la
Fussimanya, tot i que la majoria de residències no hi aboquen.
 
Caldrà analitzar l’avaluació d
justificar, que amb el planejament que es proposi, l’EDAR tingui la c
per absorbir les aigües residuals generades, 
totes les edificacions gestionin correctament les seves aigües residuals.
 
 
Objectiu 7: Fomentar l’estalvi i la reutilització de l’aigua
 
Actualment, el municipi no disposa de cap ordenança d’estalvi i reutilització d’aigua. 
 
Ara bé, a banda de la normativa municipal, cal donar compliment a
de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència 
en els edificis. 
 
 
Objectiu 8: Contaminació acústica
 
La qualitat de l’aire en un indret està relacionada bàsicament amb dos factors, les 
activitats que puguin emetre contaminants i la meteorologia que fa dispersar aquests 
contaminants. 
 
La vigilància i control de la contaminació atmosfèrica a Catalunya es porta a terme 
per mitjà de la “Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica a 
Catalunya” (XVPCA), adscrita al departament de Medi Ambient i Habitatge de la 
Generalitat de Catalunya. Tavèrnoles no d
estacions més properes són les ubicades a Vic (Osona), a uns 7 km i a Manlleu 
(Osona) a 6 km, per això, no es disposen dades continues de la contaminació 
atmosfèrica del municipi. 
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D’altra banda, cal mantenir les condicions naturals de tots els cursos superficials 
d’aigua per tal de garantir la seva funcionalitat com a connectors biològics. 

Pel que fa a les aigües subterrànies, cal tenir en compte que el terme municipal 
Tavèrnoles està inclòs dins les zones declarades vulnerables a la contaminació de 
nitrats d’origen agrari segons la Directiva 91/676/CEE i normativa derivada

En quan a la protecció dels recursos hídrics, cal destacar la importància en la 
biodiversitat de les diferents rieres i torrents del municipi així com els diferents punts 

Pel que fa a l’abastament d’aigua del municipi, l’aigua potable prové de l’Estació de 
Tractament d’Aigua Potable (ETAP) de Manlleu. 

Pel que fa al sistema de depuració de les aigües residuals del municipi, les aigües 
 i el Roquet són tractades per l’EDAR biològica de 

mentre que a la zona de Fussimanya, disposa d
Fussimanya, tot i que la majoria de residències no hi aboquen. 

Caldrà analitzar l’avaluació dels recursos hídrics pels nous creixements. Caldrà 
justificar, que amb el planejament que es proposi, l’EDAR tingui la c

les aigües residuals generades, l’ETAP pugui abastar l’aigua suficient i 
totes les edificacions gestionin correctament les seves aigües residuals.

Objectiu 7: Fomentar l’estalvi i la reutilització de l’aigua 

l municipi no disposa de cap ordenança d’estalvi i reutilització d’aigua. 

Ara bé, a banda de la normativa municipal, cal donar compliment a
de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència 

Objectiu 8: Contaminació acústica 

La qualitat de l’aire en un indret està relacionada bàsicament amb dos factors, les 
activitats que puguin emetre contaminants i la meteorologia que fa dispersar aquests 

a contaminació atmosfèrica a Catalunya es porta a terme 
per mitjà de la “Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica a 
Catalunya” (XVPCA), adscrita al departament de Medi Ambient i Habitatge de la 
Generalitat de Catalunya. Tavèrnoles no disposa d’estació fixa de la XVPCA, les 
estacions més properes són les ubicades a Vic (Osona), a uns 7 km i a Manlleu 
(Osona) a 6 km, per això, no es disposen dades continues de la contaminació 
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D’altra banda, cal mantenir les condicions naturals de tots els cursos superficials 
tors biològics.  

l terme municipal 
Tavèrnoles està inclòs dins les zones declarades vulnerables a la contaminació de 
nitrats d’origen agrari segons la Directiva 91/676/CEE i normativa derivada.  

En quan a la protecció dels recursos hídrics, cal destacar la importància en la 
biodiversitat de les diferents rieres i torrents del municipi així com els diferents punts 

le prové de l’Estació de 

Pel que fa al sistema de depuració de les aigües residuals del municipi, les aigües 
l’EDAR biològica de 

disposa de l’EDAR de 

s recursos hídrics pels nous creixements. Caldrà 
justificar, que amb el planejament que es proposi, l’EDAR tingui la capacitat suficient 

pugui abastar l’aigua suficient i 
totes les edificacions gestionin correctament les seves aigües residuals. 

l municipi no disposa de cap ordenança d’estalvi i reutilització d’aigua.  

Ara bé, a banda de la normativa municipal, cal donar compliment al Decret 21/2006, 
de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència 

La qualitat de l’aire en un indret està relacionada bàsicament amb dos factors, les 
activitats que puguin emetre contaminants i la meteorologia que fa dispersar aquests 

a contaminació atmosfèrica a Catalunya es porta a terme 
per mitjà de la “Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica a 
Catalunya” (XVPCA), adscrita al departament de Medi Ambient i Habitatge de la 

isposa d’estació fixa de la XVPCA, les 
estacions més properes són les ubicades a Vic (Osona), a uns 7 km i a Manlleu 
(Osona) a 6 km, per això, no es disposen dades continues de la contaminació 
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De totes maneres, l’entorn de la zon
fa preveure contaminacions de l’aire. 
 
Malgrat això, tal i com es detalla a l’apartat 5.4.6. d’aquesta memòria, T
presenta una molt bona qualitat de l’aire.
 
 
Objectiu 9: Contaminació lluminosa
 
A continuació s’adjunta el mapa de protecció envers la contaminació lluminosa 
elaborat pel Departament de Medi Ambient i Habitatgedel municipi de Tavèrnoles:
 

 
Actualment, el municipi no disposa de cap ordenança contra la contaminació 
lluminosa.  
Ara bé, a banda de la normativa mu
6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció 
del medi nocturn. 
 
 
Objectiu 10: Contaminació electromagnètica
 
Actualment, dins el terme municipal d
telecomunicacions que requereixin de mesures especials. 
reservi espais per aquests elements per quan sigui necessari.
 
 
Objectiu 11: Gestió dels materials i dels residus
 
La recollida de residus i el s
Residus d’Osona S.L., empresa mixta participada pel Consell Comarcal d’Osona 
(55%) i per un operador associat (CESPA amb un 45%).
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l’entorn de la zona i la poca quantitat d’indústries del municipi no 
fa preveure contaminacions de l’aire.  

Malgrat això, tal i com es detalla a l’apartat 5.4.6. d’aquesta memòria, T
presenta una molt bona qualitat de l’aire. 

Objectiu 9: Contaminació lluminosa 

A continuació s’adjunta el mapa de protecció envers la contaminació lluminosa 
elaborat pel Departament de Medi Ambient i Habitatgedel municipi de Tavèrnoles:

Actualment, el municipi no disposa de cap ordenança contra la contaminació 

, a banda de la normativa municipal, caldria donar compliment a 
6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció 

Objectiu 10: Contaminació electromagnètica 

Actualment, dins el terme municipal de Tavèrnoles no hi ha antenes de 
telecomunicacions que requereixin de mesures especials. Caldrà que al nou Pla 
reservi espais per aquests elements per quan sigui necessari. 

Objectiu 11: Gestió dels materials i dels residus 

La recollida de residus i el seu tractament es gestionen a través de 
, empresa mixta participada pel Consell Comarcal d’Osona 

(55%) i per un operador associat (CESPA amb un 45%). 
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a i la poca quantitat d’indústries del municipi no 

Malgrat això, tal i com es detalla a l’apartat 5.4.6. d’aquesta memòria, Tavèrnoles 

A continuació s’adjunta el mapa de protecció envers la contaminació lluminosa 
elaborat pel Departament de Medi Ambient i Habitatgedel municipi de Tavèrnoles: 

 

Actualment, el municipi no disposa de cap ordenança contra la contaminació 

donar compliment a la Llei 
6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció 

e Tavèrnoles no hi ha antenes de 
Caldrà que al nou Pla 

eu tractament es gestionen a través de Recollida de 
, empresa mixta participada pel Consell Comarcal d’Osona 
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El municipi disposa d’una àrea de disposició de residus per a la recollid
la fracció resta (i contenidor), fracció orgànica (6 contenidors), fracció vidre (3 
contenidors) i fracció multiproducte (1 autocompactador), de manera que se 
substitueixen els contenidors en els carrers. La seva situació és al costat de la 
bàscula municipal. 
 
Existeix també una bassa d’abocament de purins, en la part central del municipi, 
proper al límit del terme amb les Masies de Roda.
 
El terme no disposa de serveis de gestió de residus com serien deixalleria, dipòsit 
controlat de runes, ni centre de gestió de residus industrials; únicament disposa d’un 
gestor de residus de dejeccions ramaderes autoritzat.
En el món rural i en un municipi lligat a l’agricultura i la ramaderia com és el cas de 
Tavèrnoles, cal prestar especial atenció a les 
seva correcta gestió. 
 
Pel que fa als residus d’enderroc i residus de la construcció que es generen en  
l’execució de les obres d’urbanització, s’han de gestionar d’acord amb la normativa 
vigent en matèria de residus. 
runes i els residus de la construcció a Catalunya, el productor de runes té la obligació 
de lliurar les runes de manera correcta i responsabilitzar
destriament i selecció dels residus lliurats.
 
 
Objectiu 12: Sostenibilitat i ecoeficiència en la urbanització i l’edificació
 
Actualment, cal donar compliment a
document bàsic d’estalvi d’energia 
regula l'adopció de criteris ambientals i d'
fomentar un creixement sostenible a tots els nivells.
tenir molt present alhora de formular noves edificacions, definir nous espa
creixement i formular noves ordenances de regulació de soroll, estalvi d’aigua, ús 
d’energies renovables... 
 
Caldrà que el nou pla fomenti  la mobilitat sostenible, aspecte important per la 
sostenibilitat en la urbanització. Caldrà donar compliment a
s’adjunta.  
 
 
Objectiu 13: Biodiversitat territorial, permeabilitat ecològica i patrimoni natural en 
general 
 
Segons cartografia de la Directiva Hàbitats del Departament de Medi Ambient, dins 
el terme municipal de Tavèrnoles exis
aquests es llisten seguidament:

• Codi 3240. Rius de tipus alpí amb bosquines de muntanya
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El municipi disposa d’una àrea de disposició de residus per a la recollid
la fracció resta (i contenidor), fracció orgànica (6 contenidors), fracció vidre (3 
contenidors) i fracció multiproducte (1 autocompactador), de manera que se 
substitueixen els contenidors en els carrers. La seva situació és al costat de la 

Existeix també una bassa d’abocament de purins, en la part central del municipi, 
proper al límit del terme amb les Masies de Roda. 

El terme no disposa de serveis de gestió de residus com serien deixalleria, dipòsit 
ni centre de gestió de residus industrials; únicament disposa d’un 

gestor de residus de dejeccions ramaderes autoritzat. 
En el món rural i en un municipi lligat a l’agricultura i la ramaderia com és el cas de 
Tavèrnoles, cal prestar especial atenció a les dejeccions ramaderes produïdes i a la 

Pel que fa als residus d’enderroc i residus de la construcció que es generen en  
l’execució de les obres d’urbanització, s’han de gestionar d’acord amb la normativa 
vigent en matèria de residus. En compliment del Decret 201/1994, regulador de les 
runes i els residus de la construcció a Catalunya, el productor de runes té la obligació 
de lliurar les runes de manera correcta i responsabilitzar-se de fer les operacions de 

residus lliurats. 

Sostenibilitat i ecoeficiència en la urbanització i l’edificació

cal donar compliment al Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) 
document bàsic d’estalvi d’energia i al Decret 21/2006, de 14 de febrer,
regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis per tal de 
fomentar un creixement sostenible a tots els nivells. Aquesta normativa s’haurà de 
tenir molt present alhora de formular noves edificacions, definir nous espa
creixement i formular noves ordenances de regulació de soroll, estalvi d’aigua, ús 

Caldrà que el nou pla fomenti  la mobilitat sostenible, aspecte important per la 
sostenibilitat en la urbanització. Caldrà donar compliment a l’estudi de mobilitat que 

Biodiversitat territorial, permeabilitat ecològica i patrimoni natural en 

Segons cartografia de la Directiva Hàbitats del Departament de Medi Ambient, dins 
el terme municipal de Tavèrnoles existeixen diversos hàbitats d’interès comunitari, 
aquests es llisten seguidament: 

Codi 3240. Rius de tipus alpí amb bosquines de muntanya 
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El municipi disposa d’una àrea de disposició de residus per a la recollida selectiva de 
la fracció resta (i contenidor), fracció orgànica (6 contenidors), fracció vidre (3 
contenidors) i fracció multiproducte (1 autocompactador), de manera que se 
substitueixen els contenidors en els carrers. La seva situació és al costat de la 

Existeix també una bassa d’abocament de purins, en la part central del municipi, 

El terme no disposa de serveis de gestió de residus com serien deixalleria, dipòsit 
ni centre de gestió de residus industrials; únicament disposa d’un 

En el món rural i en un municipi lligat a l’agricultura i la ramaderia com és el cas de 
dejeccions ramaderes produïdes i a la 

Pel que fa als residus d’enderroc i residus de la construcció que es generen en  
l’execució de les obres d’urbanització, s’han de gestionar d’acord amb la normativa 

En compliment del Decret 201/1994, regulador de les 
runes i els residus de la construcció a Catalunya, el productor de runes té la obligació 

se de fer les operacions de 

Sostenibilitat i ecoeficiència en la urbanització i l’edificació 

l Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) en especial al 
, de 14 de febrer, pel qual es 

en els edificis per tal de 
Aquesta normativa s’haurà de 

tenir molt present alhora de formular noves edificacions, definir nous espais de 
creixement i formular noves ordenances de regulació de soroll, estalvi d’aigua, ús 

Caldrà que el nou pla fomenti  la mobilitat sostenible, aspecte important per la 
l’estudi de mobilitat que 

Biodiversitat territorial, permeabilitat ecològica i patrimoni natural en 

Segons cartografia de la Directiva Hàbitats del Departament de Medi Ambient, dins 
teixen diversos hàbitats d’interès comunitari, 
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• Codi 6220*. Prats mediterranis rics en anuals, basò fils (Thero
Brachypodietalia).  

• Codi 5110. Boixedes xerotermòfiles per
• Codi 6210. Prats i fàcies emmatades

substrat calcari (Festuco
• Codi 6430. Herbassars higròfils, tant de marges i vorades com de l’alta 

muntanya. 
• Codi 8210. Costers rocosos calcaris 
• Codi 8220. Costers rocosos silicis amb vegetació rupícola
• Codi 9340. Alzinars i carrascars. 
• Codi 9540. Pinedes mediterrànies.
• Codi 3270. Rius amb vores llotoses colonitzades per herbassars nitròfils del 

Chenopodion rubri i del Biden
 
D’acord amb el Pla d'Espais d'Interès Natural
Generalitat de Catalunya el 
delimitació i l'establiment de les mesures necessàries per a la protecció bàsica dels 
espais naturals, així com la nova proposta de la Generalitat de Catalunya per a la 
Xarxa Natura 2000 d’Europa presentada el Setembre del 2006; e
de Tavèrnoles limita amb el  PEIN Savassona 
sistema inclòs en la Xarxa Natura 2000 i classificat com a àrea d’especial protecció 
relativa a la conservació de les aus silvestres (ZEPA).
 
D’acord amb l’Inventari d’Espais d’Interès Geològic de
de Tavèrnoles no s’hi troba cap espai d’interès geològic inventariat com a tal. 
 
Segons el pla especial de protecció i Millora de l’Espai 
el terme municipal de Tavèrnoles cal destacar:

Com a àrees d’especial interès del patrimoni ecològic
de Fussimanya, Sant Feliuet de Savassona,el 
Cingleres de la Riba o de Vilanova
Torrent de Tavèrnoles

 
I com a àrees d’especial interès del patrimoni arquitectònic:
Baronessa, la Bauma 81
gravades de Savassona
Savassona, Sant Pere de Savassona
Savassona, la Tomba 1958

 
S’ha de destacar també el valor paisatgístic i natural dels diferents torrents i rieres 
del municipi pels seus grans valors ecològics de connectivitat i biodiversitat;
la gran quantitat de basses o punts d’aigua al mig del bosc per l’abeurament dels 
ramats  que disposa al municipi.
 
El nou Pla haurà de preveure un grau elevat de protecció per 
ecològic descrits incorporant mesures de prot
destacats així com la definició de criteris de gestió d’aquests entorns.
de mantenir mostres d’hàbitats d’interès comunitari suficients.
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Codi 6220*. Prats mediterranis rics en anuals, basò fils (Thero
 

Codi 5110. Boixedes xerotermòfiles permanents, dels vessants rocosos
Codi 6210. Prats i fàcies emmatades-medioeuropeus, seminaturals, sobre 
substrat calcari (Festuco-Brometea) 
Codi 6430. Herbassars higròfils, tant de marges i vorades com de l’alta 

Codi 8210. Costers rocosos calcaris amb vegetació rupícola 
Codi 8220. Costers rocosos silicis amb vegetació rupícola 
Codi 9340. Alzinars i carrascars.  
Codi 9540. Pinedes mediterrànies. 
Codi 3270. Rius amb vores llotoses colonitzades per herbassars nitròfils del 
Chenopodion rubri i del Bidention 

Pla d'Espais d'Interès Natural (o PEIN), aprovat pel Govern de la 
el 14 de desembre del 1992, el qual té per objecte la 

delimitació i l'establiment de les mesures necessàries per a la protecció bàsica dels 
, així com la nova proposta de la Generalitat de Catalunya per a la 

d’Europa presentada el Setembre del 2006; e
amb el  PEIN Savassona i el Sistema transversal Català, 

sistema inclòs en la Xarxa Natura 2000 i classificat com a àrea d’especial protecció 
relativa a la conservació de les aus silvestres (ZEPA). 

D’acord amb l’Inventari d’Espais d’Interès Geològic de Catalunya, al terme municipal 
de Tavèrnoles no s’hi troba cap espai d’interès geològic inventariat com a tal. 

Segons el pla especial de protecció i Millora de l’Espai Natural Guilleries Savassona, 
ipal de Tavèrnoles cal destacar: 

es d’especial interès del patrimoni ecològic-paisatgístic:
, Sant Feliuet de Savassona,el Pla de Santa Margarida

ingleres de la Riba o de Vilanova, Els munts, La Solella de les Valls 
orrent de Tavèrnoles 

’especial interès del patrimoni arquitectònic:
auma 81-Savassona, El Dau, la Pedra del Sacrifici

gravades de Savassona, el Puig del Far, el Reg de la Fíbula
ant Pere de Savassona, Santa Margarida d’Ardola

mba 1958 i les Tombes antropomòrfiques. 

S’ha de destacar també el valor paisatgístic i natural dels diferents torrents i rieres 
del municipi pels seus grans valors ecològics de connectivitat i biodiversitat;
la gran quantitat de basses o punts d’aigua al mig del bosc per l’abeurament dels 
ramats  que disposa al municipi. 

El nou Pla haurà de preveure un grau elevat de protecció per els espais 
descrits incorporant mesures de protecció i conservació dels espais 
així com la definició de criteris de gestió d’aquests entorns.

de mantenir mostres d’hàbitats d’interès comunitari suficients. 
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Codi 6220*. Prats mediterranis rics en anuals, basò fils (Thero -

manents, dels vessants rocosos 
medioeuropeus, seminaturals, sobre 

Codi 6430. Herbassars higròfils, tant de marges i vorades com de l’alta 

 

Codi 3270. Rius amb vores llotoses colonitzades per herbassars nitròfils del 

), aprovat pel Govern de la 
, el qual té per objecte la 

delimitació i l'establiment de les mesures necessàries per a la protecció bàsica dels 
, així com la nova proposta de la Generalitat de Catalunya per a la 

d’Europa presentada el Setembre del 2006; el terme municipal 
Sistema transversal Català, 

sistema inclòs en la Xarxa Natura 2000 i classificat com a àrea d’especial protecció 

Catalunya, al terme municipal 
de Tavèrnoles no s’hi troba cap espai d’interès geològic inventariat com a tal.  

Guilleries Savassona, 

paisatgístic: el Meandre 
Pla de Santa Margarida, les 

a Solella de les Valls i el 

’especial interès del patrimoni arquitectònic: la Bauma de la 
edra del Sacrifici, les Pedres 

eg de la Fíbula, Sant Feliuet de 
Margarida d’Ardola, Castell de 

S’ha de destacar també el valor paisatgístic i natural dels diferents torrents i rieres 
del municipi pels seus grans valors ecològics de connectivitat i biodiversitat; així com 
la gran quantitat de basses o punts d’aigua al mig del bosc per l’abeurament dels 

els espais  d’alt valor 
ecció i conservació dels espais 

així com la definició de criteris de gestió d’aquests entorns. També haurà 
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El nou pla caldrà, per la seva importància co
proporcioni protecció a les lleres
conservació i millorar-ne la qualitat. 
 
 
Objectiu 14: Qualitat del paisatge
 
Al municipi de Tavèrnoles es pot diferenciar: la zona de llevant, coneguda com 
Savassona,  la qual forma part de les Guilleries, i la zona oest del terme que 
s'integra en el sector de la Plana de Vic.
 
El municipi de Tavèrnoles presenta una alta qualitat paisatgística amb elevades 
àrees, jaciments, ruïnes, punts panoràmics i edificacions d’a
poden destacar com a àrees d’especial interès del patrimoni ecològic
meandre de Fussimanya; la zona de Sant Feliuet de Savassona, amb l’església de 
Sant Feliuet, la pedra del sacrifici i el bosc de Sant Feliuet;
Margarida; les cingleres de la Riba o de Vilanova; els Munts; la Solella de
el Torrent de Tavèrnoles. Com a àrees d’especial  interès del patrimoni arquitectònic
es poden enumerar: la Bauma de la Baronessa
la Pedra del Sacrifici, les P
la Fíbula, Sant Feliuet de Savassona
d’Ardola, el Castell de Savassona
 
El nou Pla haurà de valorar incloure aquests elements al catàleg de béns del 
municipi. Així mateix, el nou pla ha de preveure i definir diferents criteris de 
conservació i gestió d’aquests entorns rurals per preservar el valor paisatgístic del 
municipi. 
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, per la seva importància com a element de connectivitat, 
protecció a les lleres dels cursos fluvials per tal d’asse

ne la qualitat.  

Objectiu 14: Qualitat del paisatge 

Al municipi de Tavèrnoles es pot diferenciar: la zona de llevant, coneguda com 
a,  la qual forma part de les Guilleries, i la zona oest del terme que 

s'integra en el sector de la Plana de Vic. 

El municipi de Tavèrnoles presenta una alta qualitat paisatgística amb elevades 
àrees, jaciments, ruïnes, punts panoràmics i edificacions d’alt valor paisatgístic. Se’n 
poden destacar com a àrees d’especial interès del patrimoni ecològic
meandre de Fussimanya; la zona de Sant Feliuet de Savassona, amb l’església de 
Sant Feliuet, la pedra del sacrifici i el bosc de Sant Feliuet; 

les cingleres de la Riba o de Vilanova; els Munts; la Solella de
rnoles. Com a àrees d’especial  interès del patrimoni arquitectònic

auma de la Baronessa. La Bauma 81-Savassom
, les Pedres gravades de Savassona, el Puig del Far

ant Feliuet de Savassona, Sant Pere de Savassona, S
astell de Savassona, la Tomba 1958 i les Tombes antropomòrfiques

l nou Pla haurà de valorar incloure aquests elements al catàleg de béns del 
Així mateix, el nou pla ha de preveure i definir diferents criteris de 

conservació i gestió d’aquests entorns rurals per preservar el valor paisatgístic del 
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m a element de connectivitat, que 
egurar-ne la seva 

Al municipi de Tavèrnoles es pot diferenciar: la zona de llevant, coneguda com 
a,  la qual forma part de les Guilleries, i la zona oest del terme que 

El municipi de Tavèrnoles presenta una alta qualitat paisatgística amb elevades 
lt valor paisatgístic. Se’n 

poden destacar com a àrees d’especial interès del patrimoni ecològic-paisatgístic: el 
meandre de Fussimanya; la zona de Sant Feliuet de Savassona, amb l’església de 

 el Pla de Santa 
les cingleres de la Riba o de Vilanova; els Munts; la Solella de les Valls i 

rnoles. Com a àrees d’especial  interès del patrimoni arquitectònic 
Savassoma, el Dau, 

uig del Far, el Reg de 
, Santa Margarida 

bes antropomòrfiques. 

l nou Pla haurà de valorar incloure aquests elements al catàleg de béns del 
Així mateix, el nou pla ha de preveure i definir diferents criteris de 

conservació i gestió d’aquests entorns rurals per preservar el valor paisatgístic del 
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5.6.2. Determinació dels objectius, criteris i obligacions de protecció ambiental 
aplicables en l’àmbit del pla

En el marc de l’ordenació territorial i el planejament urbanístic trobem tres 
normatives principals que regulen l’avaluació am
Aquestes són: 

En l’àmbit europeu, la Directiva 2001/42/CE
determinats plans i programes en el medi ambient.

En l’àmbit estatal, la Llei 9/2006, de 28 d'abril
determinats plans i programes en el medi ambient.

En l’àmbit català, la Llei 6/2009, del 28 d’abril
programes. 

El Decret legislatiu 1/2010
d’urbanisme, i, molt especialment, el Reglament (Decret 305/2006, de 18 de juliol), 
bàsicament en els articles 70, 100, 106 i 115 i la disposició transitòria dotzena.

D’aquestes normatives cal destacar el concepte del desenvolupament urbanístic 
sostenible que cal que garantei
d’ocupació del sòl han d’evitar la dispersió del territori, afavorir la cohesió social, 
considerar la rehabilitació i renovació del sòl, preservar i millorar els sintemes de 
vida tradicionals a les àrees rural
eficient.  
 
A banda del les normatives esmentades que ens defineixen la tramitació i objectius 
principals de l’avaluació ambiental, hi ha altres normatives i instruments de 
planejament que cal tenir en compte
 
Pla Territorial Parcial de les Comarques Centrals ( PTPCC)
 
El Pla Territorial Parcial de les Comarques Centrals aprovat definitivament el 16 de 
setembre de 2008, desenvolupa la seva proposta espacial a partir de 3 sistemes: 
espais oberts, assentaments i infraestructures de mobilitat. 
 
Pel que fa als espais oberts es distingeixen tres tipus bàsics de sòl segons el grau 
de protecció que el Pla els atorga en front de les transformacions: els de protecció 
especial, que s’aconsella m
territorial,  en els que s’aconsella restringir les actuacions i per últim, els de protecció 
preventiva, que inclou la resta de sòl no urbanitzable. 
 
En el sistema d’assentaments, el Pla assenyala estratègi
dels nuclis i àrees urbanes existents en el territori. 
 
Pel que fa als sistemes d’infraestructures de mobilitat, el pla marca una estructura de 
les vies que cal tenir en compte en la resta de planejament. 
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Determinació dels objectius, criteris i obligacions de protecció ambiental 
aplicables en l’àmbit del pla 

En el marc de l’ordenació territorial i el planejament urbanístic trobem tres 
normatives principals que regulen l’avaluació ambiental de plans i programes. 

la Directiva 2001/42/CE , relativa a l’avaluació dels efectes de 
determinats plans i programes en el medi ambient. 

la Llei 9/2006, de 28 d'abril , sobre avaluació dels efecte
determinats plans i programes en el medi ambient. 

Llei 6/2009, del 28 d’abril , d’avaluació ambiental de plans i 

Decret legislatiu 1/2010 , de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
especialment, el Reglament (Decret 305/2006, de 18 de juliol), 

bàsicament en els articles 70, 100, 106 i 115 i la disposició transitòria dotzena.

D’aquestes normatives cal destacar el concepte del desenvolupament urbanístic 
sostenible que cal que garanteixin les competències urbanístiques. Els models 
d’ocupació del sòl han d’evitar la dispersió del territori, afavorir la cohesió social, 
considerar la rehabilitació i renovació del sòl, preservar i millorar els sintemes de 
vida tradicionals a les àrees rurals i consolidar un model de territori globalment 

A banda del les normatives esmentades que ens defineixen la tramitació i objectius 
principals de l’avaluació ambiental, hi ha altres normatives i instruments de 
planejament que cal tenir en compte. Entre aquests destaquem: 

Pla Territorial Parcial de les Comarques Centrals ( PTPCC) 

El Pla Territorial Parcial de les Comarques Centrals aprovat definitivament el 16 de 
setembre de 2008, desenvolupa la seva proposta espacial a partir de 3 sistemes: 

is oberts, assentaments i infraestructures de mobilitat.  

Pel que fa als espais oberts es distingeixen tres tipus bàsics de sòl segons el grau 
de protecció que el Pla els atorga en front de les transformacions: els de protecció 
especial, que s’aconsella mantenir com a no urbanitzables; els de protecció 
territorial,  en els que s’aconsella restringir les actuacions i per últim, els de protecció 
preventiva, que inclou la resta de sòl no urbanitzable.  

En el sistema d’assentaments, el Pla assenyala estratègies per al desenvolupament 
dels nuclis i àrees urbanes existents en el territori.  

Pel que fa als sistemes d’infraestructures de mobilitat, el pla marca una estructura de 
les vies que cal tenir en compte en la resta de planejament.  
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Determinació dels objectius, criteris i obligacions de protecció ambiental 

En el marc de l’ordenació territorial i el planejament urbanístic trobem tres 
biental de plans i programes. 

, relativa a l’avaluació dels efectes de 

, sobre avaluació dels efectes de 

, d’avaluació ambiental de plans i 

, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
especialment, el Reglament (Decret 305/2006, de 18 de juliol), 

bàsicament en els articles 70, 100, 106 i 115 i la disposició transitòria dotzena. 

D’aquestes normatives cal destacar el concepte del desenvolupament urbanístic 
xin les competències urbanístiques. Els models 

d’ocupació del sòl han d’evitar la dispersió del territori, afavorir la cohesió social, 
considerar la rehabilitació i renovació del sòl, preservar i millorar els sintemes de 

s i consolidar un model de territori globalment 

A banda del les normatives esmentades que ens defineixen la tramitació i objectius 
principals de l’avaluació ambiental, hi ha altres normatives i instruments de 

El Pla Territorial Parcial de les Comarques Centrals aprovat definitivament el 16 de 
setembre de 2008, desenvolupa la seva proposta espacial a partir de 3 sistemes: 

Pel que fa als espais oberts es distingeixen tres tipus bàsics de sòl segons el grau 
de protecció que el Pla els atorga en front de les transformacions: els de protecció 

antenir com a no urbanitzables; els de protecció 
territorial,  en els que s’aconsella restringir les actuacions i per últim, els de protecció 

es per al desenvolupament 

Pel que fa als sistemes d’infraestructures de mobilitat, el pla marca una estructura de 
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Els criteris de Planejament del PTPCC són:
 
Sistema d’espais oberts 
1. Afavorir la diversitat del territori i mantenir la referència de la seva matriu biofísica
2. Protegir els espais naturals, agraris i no urbanitzables en general com a 
components de l’ordenació del territori
3. Preservar el paisatge com un valor social i un actiu econòmic del territori
4. Moderar el consum de sòl
 
Sistema d’assentaments 
5. Afavorir la cohesió social del territori i evitar la segregació espacal de les àrees 
urbanes 
6. Protegir i potenciar el pat
7. Facilitar una política d’habitatge eficaç urbanísticament integrada
8. Propiciar la convivència d’activitats i habitatge a les àrees urbanes i racionalitzar la 
implantació de polígons industrials o terciaris
9. Aportar mesures de regulació i orientació espacial de la segona residència
10. Els nous creixements han de ser compactes en continuïtat
11. El creixement urbà ha de reforçar una estructura nodal del territori
 
Sistema de mobilitat 
12. La mobilitat és un dret i no una obligació
13. Facilitar el transport públic mitjançant la polarització i la compacitat dels sistemes 
d’assentaments. 
14. Atendre especialment la vialitat que estructura territorialment els 
desenvolupaments urbans. 
15. Integrar Catalunya en el
mitjançant infraestructures concordants amb la matriu territorial.
 
Aquest PTP de les comarques centrals és un referent bàsic i ineludible per al futur 
POUM de Tavèrnoles. 
 
Per a completar el marc de plane
esmentar:  
- Normes d’Ordenació Complementàries i Subsidiàries de Planejament, publicades el 
25 d’agost de 1.977.  
- Delimitació del Sòl Urbà, aprovada el dia 7 de desembre de 1.982.
-Modificació puntual de les Normes d’Ordenació Complementàries i Subsidiàries de 
Planejament del sector Roquet
- Modificació puntual de les Normes d’Ordenació Complementàries i Subsidiàries de 
Planejament del Sòl Urbanitzable
- Pla Territorial Parcial de les Comarques Centrals
- Pla Especial de protecció i millora de l’Espai Natural de les Guilleries
- Pla d’espais d’interès natural PEIN 
- Pla d’infraestructures del transport de Catalunya 2006
- Pla de l’energia 2006-2015 
- Pla General de Política Forestal 2007
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ment del PTPCC són: 

1. Afavorir la diversitat del territori i mantenir la referència de la seva matriu biofísica
2. Protegir els espais naturals, agraris i no urbanitzables en general com a 
components de l’ordenació del territori 

. Preservar el paisatge com un valor social i un actiu econòmic del territori
4. Moderar el consum de sòl 

5. Afavorir la cohesió social del territori i evitar la segregació espacal de les àrees 

6. Protegir i potenciar el patrimoni urbanístic que vertebra el territori 
7. Facilitar una política d’habitatge eficaç urbanísticament integrada 
8. Propiciar la convivència d’activitats i habitatge a les àrees urbanes i racionalitzar la 
implantació de polígons industrials o terciaris 

. Aportar mesures de regulació i orientació espacial de la segona residència
10. Els nous creixements han de ser compactes en continuïtat 
11. El creixement urbà ha de reforçar una estructura nodal del territori

dret i no una obligació 
13. Facilitar el transport públic mitjançant la polarització i la compacitat dels sistemes 

14. Atendre especialment la vialitat que estructura territorialment els 
 

15. Integrar Catalunya en el sistema de xarxes urbanes i de transport europees 
mitjançant infraestructures concordants amb la matriu territorial. 

Aquest PTP de les comarques centrals és un referent bàsic i ineludible per al futur 

Per a completar el marc de planejament i administratiu en el context d’estudi cal 

Normes d’Ordenació Complementàries i Subsidiàries de Planejament, publicades el 

Delimitació del Sòl Urbà, aprovada el dia 7 de desembre de 1.982.
les Normes d’Ordenació Complementàries i Subsidiàries de 

Planejament del sector Roquet 
Modificació puntual de les Normes d’Ordenació Complementàries i Subsidiàries de 

Planejament del Sòl Urbanitzable 
Pla Territorial Parcial de les Comarques Centrals 
Pla Especial de protecció i millora de l’Espai Natural de les Guilleries
Pla d’espais d’interès natural PEIN  
Pla d’infraestructures del transport de Catalunya 2006-2026 

2015  
Pla General de Política Forestal 2007-2016 

71 

1. Afavorir la diversitat del territori i mantenir la referència de la seva matriu biofísica 
2. Protegir els espais naturals, agraris i no urbanitzables en general com a 

. Preservar el paisatge com un valor social i un actiu econòmic del territori 

5. Afavorir la cohesió social del territori i evitar la segregació espacal de les àrees 

 
 

8. Propiciar la convivència d’activitats i habitatge a les àrees urbanes i racionalitzar la 

. Aportar mesures de regulació i orientació espacial de la segona residència 

11. El creixement urbà ha de reforçar una estructura nodal del territori 

13. Facilitar el transport públic mitjançant la polarització i la compacitat dels sistemes 

14. Atendre especialment la vialitat que estructura territorialment els 

sistema de xarxes urbanes i de transport europees 

Aquest PTP de les comarques centrals és un referent bàsic i ineludible per al futur 

jament i administratiu en el context d’estudi cal 

Normes d’Ordenació Complementàries i Subsidiàries de Planejament, publicades el 

Delimitació del Sòl Urbà, aprovada el dia 7 de desembre de 1.982. 
les Normes d’Ordenació Complementàries i Subsidiàries de 

Modificació puntual de les Normes d’Ordenació Complementàries i Subsidiàries de 

Pla Especial de protecció i millora de l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona 
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- Plans de protecció civil de Catalunya (PROCICAT, INUNCAT, INFOCAT, 
NEUCAT,..)  
- PSARU i PSARI (Pla de Sanejament d’Aigües Residuals i Industrials, 
respectivament)  
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Plans de protecció civil de Catalunya (PROCICAT, INUNCAT, INFOCAT, 

PSARU i PSARI (Pla de Sanejament d’Aigües Residuals i Industrials, 
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Plans de protecció civil de Catalunya (PROCICAT, INUNCAT, INFOCAT, 

PSARU i PSARI (Pla de Sanejament d’Aigües Residuals i Industrials, 



  PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE TAVÈRNOLES
Informe de sostenibilitat ambiental  

 
 

5.6.3. Definició dels objectius i criteri
 
D’acord amb el document de referència emès pel Departament de Medi Ambient i 
Habitatge i seguint els criteris ambientals establerts pel marc normatiu descrit en el 
punt tres del present informe, els objectius i
redacció del Pla es llisten seguidament:
 
Objectiu 1: Ocupació i consum de sòl

· Potenciar un desenvolupament compacte del municipi.
· Adaptar el desenvolupament del municipi a la realitat territorial que afecta al 
municipi. 
· Adaptar l’oferta de creixement a les necessitats reals del municipi.
· Evitar una oferta de sòl excessivament elevada que desmotivi la rehabilitació 
del nucli construït. 
· Potenciar la construcció dels solars i parcel·les de l’interior del nucli urb
· Promoure el desenvolupament de sistemes d’habitatges adossats i evitar la 
proliferació del sistema “ciutat jardí”.
· Valorar la conveniència del creixement urbà en les urbanitzacions existents 
allunyades del nucli i ubicades en espais d’alt valor pais
· Ordenar acuradament les vores dels teixits urbans i els espais periurbans 
mitjançant l’ús del sistema d’espais lliures com a element de contenció i 
d’acabat de les ciutats.
· Garantir la màxima adaptació a la morfologia natural del terreny de 
edificacions que es prevegin, així com un tractament adequats dels talussos 
que es puguin generar.

 
Objectiu 2: Estructura i identitat del sòl no urbanitzat

· Zonificar el terme municipal en funció de les seves característiques i establir 
les oportunes diferències de tractament.
· Establir un important grau de protecció a les zones d’especial interès 
ecològic i de connectors biològics.

 
Objectiu 3: Fragmentació territorial

· Situar les àrees d’expansió urbana sobre espais adequats d’interès natural 
baix.   
· Ubicar els creixements residencials en continuïtat amb l’espai construït.
· Deixar com a espais lliures i sòl no urbanitzable els corredors biològics 
principals: lleres i planes inundables, línies de carena o de canvi de pendent, 
fons de vall, etc. 

 
Objectiu 4: Riscos naturals i tecnològics

· Delimitar les zones de risc per a la seguretat i el benestar de les persones a 
fi d’evitar-ne la urbanització i l’edificació
· Evitar l’ocupació de terrenys situats en zones amb un pendent superior al 
20%. Garantir, en compliment de la directriu de preservació dels terrenys amb 
pendent elevada prevista en l’article 7 del reglament de la Llei d’urbanisme, 
aprovat pel Decret 305/06, de 18 de juliol, per la qual no s’alterarà la 
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Definició dels objectius i criteris ambientals adoptats en la redacció del Pla

D’acord amb el document de referència emès pel Departament de Medi Ambient i 
Habitatge i seguint els criteris ambientals establerts pel marc normatiu descrit en el 
punt tres del present informe, els objectius i criteris ambientals adoptats en la 
redacció del Pla es llisten seguidament: 

Objectiu 1: Ocupació i consum de sòl 
· Potenciar un desenvolupament compacte del municipi. 
· Adaptar el desenvolupament del municipi a la realitat territorial que afecta al 

· Adaptar l’oferta de creixement a les necessitats reals del municipi.
· Evitar una oferta de sòl excessivament elevada que desmotivi la rehabilitació 

· Potenciar la construcció dels solars i parcel·les de l’interior del nucli urb
· Promoure el desenvolupament de sistemes d’habitatges adossats i evitar la 
proliferació del sistema “ciutat jardí”. 
· Valorar la conveniència del creixement urbà en les urbanitzacions existents 
allunyades del nucli i ubicades en espais d’alt valor paisatgístic. 
· Ordenar acuradament les vores dels teixits urbans i els espais periurbans 
mitjançant l’ús del sistema d’espais lliures com a element de contenció i 
d’acabat de les ciutats. 
· Garantir la màxima adaptació a la morfologia natural del terreny de 
edificacions que es prevegin, així com un tractament adequats dels talussos 
que es puguin generar. 

Objectiu 2: Estructura i identitat del sòl no urbanitzat 
· Zonificar el terme municipal en funció de les seves característiques i establir 

diferències de tractament. 
· Establir un important grau de protecció a les zones d’especial interès 
ecològic i de connectors biològics. 

Objectiu 3: Fragmentació territorial 
· Situar les àrees d’expansió urbana sobre espais adequats d’interès natural 

· Ubicar els creixements residencials en continuïtat amb l’espai construït.
· Deixar com a espais lliures i sòl no urbanitzable els corredors biològics 
principals: lleres i planes inundables, línies de carena o de canvi de pendent, 

Objectiu 4: Riscos naturals i tecnològics 
· Delimitar les zones de risc per a la seguretat i el benestar de les persones a 

ne la urbanització i l’edificació 
· Evitar l’ocupació de terrenys situats en zones amb un pendent superior al 

ir, en compliment de la directriu de preservació dels terrenys amb 
pendent elevada prevista en l’article 7 del reglament de la Llei d’urbanisme, 
aprovat pel Decret 305/06, de 18 de juliol, per la qual no s’alterarà la 
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s ambientals adoptats en la redacció del Pla 

D’acord amb el document de referència emès pel Departament de Medi Ambient i 
Habitatge i seguint els criteris ambientals establerts pel marc normatiu descrit en el 

criteris ambientals adoptats en la 

· Adaptar el desenvolupament del municipi a la realitat territorial que afecta al 

· Adaptar l’oferta de creixement a les necessitats reals del municipi. 
· Evitar una oferta de sòl excessivament elevada que desmotivi la rehabilitació 

· Potenciar la construcció dels solars i parcel·les de l’interior del nucli urbà. 
· Promoure el desenvolupament de sistemes d’habitatges adossats i evitar la 

· Valorar la conveniència del creixement urbà en les urbanitzacions existents 
atgístic.  

· Ordenar acuradament les vores dels teixits urbans i els espais periurbans 
mitjançant l’ús del sistema d’espais lliures com a element de contenció i 

· Garantir la màxima adaptació a la morfologia natural del terreny de les 
edificacions que es prevegin, així com un tractament adequats dels talussos 

· Zonificar el terme municipal en funció de les seves característiques i establir 

· Establir un important grau de protecció a les zones d’especial interès 

· Situar les àrees d’expansió urbana sobre espais adequats d’interès natural 

· Ubicar els creixements residencials en continuïtat amb l’espai construït. 
· Deixar com a espais lliures i sòl no urbanitzable els corredors biològics 
principals: lleres i planes inundables, línies de carena o de canvi de pendent, 

· Delimitar les zones de risc per a la seguretat i el benestar de les persones a 

· Evitar l’ocupació de terrenys situats en zones amb un pendent superior al 
ir, en compliment de la directriu de preservació dels terrenys amb 

pendent elevada prevista en l’article 7 del reglament de la Llei d’urbanisme, 
aprovat pel Decret 305/06, de 18 de juliol, per la qual no s’alterarà la 
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classificació del sòl no urbanitzable 
superior al 20%. 

 
Objectiu 5: Mobilitat  

· Ubicar els creixements en forma adossada al nucli construït de manera que 
facin innecessaris els desplaçaments en vehicle privat.
· Gestionar de forma correcte el trànsit 
els aparcaments en aquests espais per evitar desplaçaments inútils.
· Prioritzar els trajectes de vianants dins el nucli i reduir la mobilitat.
· Promoure els recorreguts a peu, en bicicleta i estudiar les possibil
promoció del transport públic.

 
Objectiu 6: Protegir els recursos hídrics i prevenir els riscos hidrològics que poden 
provocar períodes importants d’avingudes

· Protecció de la xarxa hídrica i dels seus entorns
· Delimitació de zones inundables, e
riera de Tavèrnoles 
· Garantir el subministrament d’aigua potable a les edificacions aïllades (cases 
de pagès, masies, etc.) existents.

 
Objectiu 7: Fomentar l’estalvi i la reutilització de l’aigua

· Proposar una ordenança municipal per l’estalvi d’aigua.
· Reduir els consums i evitar malbarataments d’aigua per enjardinaments i 
equipaments privats com les piscines. Prioritzar aquelles tipologies 
urbanístiques que comporten un menor consum d’aigua. 
· Facilitar la infiltració i la retenció de l’aigua de pluja. Compensar la creació de 
superfícies impermeables
· Reduir el volum d’aigües brutes mitjançant l’aplicació del Decret de 
Ecoeficiència en les noves promocions i en les reformes.
· Separació de les aigües residua
· Aconseguir depurar el 100% de les aigües brutes. Fomentar la reutilització 
de les aigües pluvials, depurades, grises, etc., segons els nivells de qualitat 
exigibles als diversos usos.

 
Objectiu 8: Contaminació acústica

· Garantir el compliment els nivells d’immissió sonora establerts per la Llei 
16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica. 
· Localitzar al voltant de les fonts importants de contaminació acústica usos i 
activitats poc sensibles al soroll i preve
acústic preexistent i el generat pe l’execució del pla.

 
Objectiu 9: Contaminació lluminosa

· Garantir el compliment de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació 
ambiental de l’enllumenat per a la protecció de medi nocturn
82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament.
· Establir uns paràmetres màxims d’il·luminació i d’intrusió lumínica màxima 
als habitatges. 
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classificació del sòl no urbanitzable d’aquells terrenys que tinguin un pendent 

· Ubicar els creixements en forma adossada al nucli construït de manera que 
facin innecessaris els desplaçaments en vehicle privat. 
· Gestionar de forma correcte el trànsit rodat a la zona del centre del municipi i 
els aparcaments en aquests espais per evitar desplaçaments inútils.
· Prioritzar els trajectes de vianants dins el nucli i reduir la mobilitat.
· Promoure els recorreguts a peu, en bicicleta i estudiar les possibil
promoció del transport públic. 

Objectiu 6: Protegir els recursos hídrics i prevenir els riscos hidrològics que poden 
provocar períodes importants d’avingudes 

· Protecció de la xarxa hídrica i dels seus entorns 
· Delimitació de zones inundables, especialment del curs d’aigua el Rigat i la 

 
· Garantir el subministrament d’aigua potable a les edificacions aïllades (cases 
de pagès, masies, etc.) existents. 

Objectiu 7: Fomentar l’estalvi i la reutilització de l’aigua 
ordenança municipal per l’estalvi d’aigua. 

· Reduir els consums i evitar malbarataments d’aigua per enjardinaments i 
equipaments privats com les piscines. Prioritzar aquelles tipologies 
urbanístiques que comporten un menor consum d’aigua.  

nfiltració i la retenció de l’aigua de pluja. Compensar la creació de 
superfícies impermeables 
· Reduir el volum d’aigües brutes mitjançant l’aplicació del Decret de 
Ecoeficiència en les noves promocions i en les reformes. 
· Separació de les aigües residuals de tot el nucli. 
· Aconseguir depurar el 100% de les aigües brutes. Fomentar la reutilització 
de les aigües pluvials, depurades, grises, etc., segons els nivells de qualitat 
exigibles als diversos usos. 

Objectiu 8: Contaminació acústica 
ompliment els nivells d’immissió sonora establerts per la Llei 

16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica. 
· Localitzar al voltant de les fonts importants de contaminació acústica usos i 
activitats poc sensibles al soroll i preveure mesures per reduir l’impacte 
acústic preexistent i el generat pe l’execució del pla. 

Objectiu 9: Contaminació lluminosa 
· Garantir el compliment de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació 
ambiental de l’enllumenat per a la protecció de medi nocturn
82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament.
· Establir uns paràmetres màxims d’il·luminació i d’intrusió lumínica màxima 
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d’aquells terrenys que tinguin un pendent 

· Ubicar els creixements en forma adossada al nucli construït de manera que 

rodat a la zona del centre del municipi i 
els aparcaments en aquests espais per evitar desplaçaments inútils. 
· Prioritzar els trajectes de vianants dins el nucli i reduir la mobilitat. 
· Promoure els recorreguts a peu, en bicicleta i estudiar les possibilitats de 

Objectiu 6: Protegir els recursos hídrics i prevenir els riscos hidrològics que poden 

specialment del curs d’aigua el Rigat i la 

· Garantir el subministrament d’aigua potable a les edificacions aïllades (cases 

· Reduir els consums i evitar malbarataments d’aigua per enjardinaments i 
equipaments privats com les piscines. Prioritzar aquelles tipologies 

nfiltració i la retenció de l’aigua de pluja. Compensar la creació de 

· Reduir el volum d’aigües brutes mitjançant l’aplicació del Decret de 

· Aconseguir depurar el 100% de les aigües brutes. Fomentar la reutilització 
de les aigües pluvials, depurades, grises, etc., segons els nivells de qualitat 

ompliment els nivells d’immissió sonora establerts per la Llei 
16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica.  
· Localitzar al voltant de les fonts importants de contaminació acústica usos i 

ure mesures per reduir l’impacte 

· Garantir el compliment de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació 
ambiental de l’enllumenat per a la protecció de medi nocturn, i el Decret 
82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament. 
· Establir uns paràmetres màxims d’il·luminació i d’intrusió lumínica màxima 
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· Establir una alçada màxima dels fanals, i col·locar arbres amb alçades 
superiors a aquests fanals en els casos que sigui possible.
· Instal·lar un sistema de control d’engegada i parada de la il·luminació pública 
que s’adeqüi al màxim a la necessitat diària.

 
Objectiu 10: Contaminació electromagnètica

· Preveure els espais per 
 

Objectiu 11: Gestió dels materials i dels residus
· Promoure la correcta gestió de la recollida selectiva municipal per part dels 
ciutadans. 
· Fixar les reserves de sòl necessàries per a l’emplaçament de les
instal·lacions del servei de deixalleria.
· Gestionar els residus d’enderroc, de la construcció i d’excavació que es 
generin en del desenvolupament del pla en instal·lacions autoritzades per 
l’Agència de Residus de Catalunya i d’acord amb la normativa vig
matèria de residus: Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei reguladora de residus, el Decret 201/1994, de 26 de 
juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció, el Decret 
11/2001, de 12 de juny, de modificació i el reial Decret 105/2008, d’1 de febrer 
de 2008, de regulació de la producció i gestió dels residus de la construcció i 
la demolició. 

 
Objectiu 12: Sostenibilitat i ecoeficiència en la urbanització i l’edificació

· Promoure l’ús d’energies renovables i eficients tant en l’àmbit públic com el 
privat 
· Recollir els criteris establerts pel Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es 
regula l’adopció de criteris ambiental i d’ecoeficiència en els edificis, i vetllar 
pel seu compliment. 
· Delimitar adequadament les àrees edificables per permetre la màxima 
eficiència de captació solar de les edificacions i en l’aprofitament de la llum 
natural.  
· Exigència d’instal·lacions fotovoltaiques en nous edifici s públics i d’altres 
edificis de característiques adequades.

 
Objectiu 13: Biodiversitat territorial, permeabilitat ecològica i patrimoni natural en 
general 

· Incloure-hi tots els espais ja protegits mitjançant  la legislació de conservació 
de la natura o a través del planejament territ
i establir una reglamentació congruent amb les seves disposicions.
· Garantir la presència de mostres suficients dels hàbitats d’interès comunitari 
i dels hàbitats d’espècies d’interès comunitari, amb una especial atenc
hàbitats de protecció prioritària. 
· Determinar les àrees específiques d’interès natural, ecològic o connector. 
·  Determinar els elements d’interès natural, geològic, etc. (fonts, arbredes, 
arbres, etc.) i incloure
· Protegir les àrees i els elements d’interès natural per tal d’assegurar la seva 
recuperació, conservació i correcte gestió.
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· Establir una alçada màxima dels fanals, i col·locar arbres amb alçades 
periors a aquests fanals en els casos que sigui possible. 

· Instal·lar un sistema de control d’engegada i parada de la il·luminació pública 
que s’adeqüi al màxim a la necessitat diària. 

Objectiu 10: Contaminació electromagnètica 
· Preveure els espais per a la ubicació de les estacions de telèfon mòbil

Objectiu 11: Gestió dels materials i dels residus 
· Promoure la correcta gestió de la recollida selectiva municipal per part dels 

· Fixar les reserves de sòl necessàries per a l’emplaçament de les
instal·lacions del servei de deixalleria. 
· Gestionar els residus d’enderroc, de la construcció i d’excavació que es 
generin en del desenvolupament del pla en instal·lacions autoritzades per 
l’Agència de Residus de Catalunya i d’acord amb la normativa vig
matèria de residus: Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei reguladora de residus, el Decret 201/1994, de 26 de 
juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció, el Decret 

12 de juny, de modificació i el reial Decret 105/2008, d’1 de febrer 
de 2008, de regulació de la producció i gestió dels residus de la construcció i 

Sostenibilitat i ecoeficiència en la urbanització i l’edificació
s d’energies renovables i eficients tant en l’àmbit públic com el 

· Recollir els criteris establerts pel Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es 
regula l’adopció de criteris ambiental i d’ecoeficiència en els edificis, i vetllar 

 
· Delimitar adequadament les àrees edificables per permetre la màxima 
eficiència de captació solar de les edificacions i en l’aprofitament de la llum 

· Exigència d’instal·lacions fotovoltaiques en nous edifici s públics i d’altres 
e característiques adequades. 

Biodiversitat territorial, permeabilitat ecològica i patrimoni natural en 

hi tots els espais ja protegits mitjançant  la legislació de conservació 
de la natura o a través del planejament territorial i urbanístic de rang superior, 
i establir una reglamentació congruent amb les seves disposicions.
· Garantir la presència de mostres suficients dels hàbitats d’interès comunitari 
i dels hàbitats d’espècies d’interès comunitari, amb una especial atenc
hàbitats de protecció prioritària.  
· Determinar les àrees específiques d’interès natural, ecològic o connector. 
·  Determinar els elements d’interès natural, geològic, etc. (fonts, arbredes, 
arbres, etc.) i incloure-les al Catàleg de Béns Protegits del POUM.
· Protegir les àrees i els elements d’interès natural per tal d’assegurar la seva 
recuperació, conservació i correcte gestió. 
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· Establir una alçada màxima dels fanals, i col·locar arbres amb alçades 

· Instal·lar un sistema de control d’engegada i parada de la il·luminació pública 

a la ubicació de les estacions de telèfon mòbil 

· Promoure la correcta gestió de la recollida selectiva municipal per part dels 

· Fixar les reserves de sòl necessàries per a l’emplaçament de les 

· Gestionar els residus d’enderroc, de la construcció i d’excavació que es 
generin en del desenvolupament del pla en instal·lacions autoritzades per 
l’Agència de Residus de Catalunya i d’acord amb la normativa vigent en 
matèria de residus: Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei reguladora de residus, el Decret 201/1994, de 26 de 
juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció, el Decret 

12 de juny, de modificació i el reial Decret 105/2008, d’1 de febrer 
de 2008, de regulació de la producció i gestió dels residus de la construcció i 

Sostenibilitat i ecoeficiència en la urbanització i l’edificació 
s d’energies renovables i eficients tant en l’àmbit públic com el 

· Recollir els criteris establerts pel Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es 
regula l’adopció de criteris ambiental i d’ecoeficiència en els edificis, i vetllar 

· Delimitar adequadament les àrees edificables per permetre la màxima 
eficiència de captació solar de les edificacions i en l’aprofitament de la llum 

· Exigència d’instal·lacions fotovoltaiques en nous edifici s públics i d’altres 

Biodiversitat territorial, permeabilitat ecològica i patrimoni natural en 

hi tots els espais ja protegits mitjançant  la legislació de conservació 
orial i urbanístic de rang superior, 

i establir una reglamentació congruent amb les seves disposicions. 
· Garantir la presència de mostres suficients dels hàbitats d’interès comunitari 
i dels hàbitats d’espècies d’interès comunitari, amb una especial atenció als 

· Determinar les àrees específiques d’interès natural, ecològic o connector.  
·  Determinar els elements d’interès natural, geològic, etc. (fonts, arbredes, 

s del POUM. 
· Protegir les àrees i els elements d’interès natural per tal d’assegurar la seva 
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· Establir les mesures necessàries per evitar usos que, atenent els valors 
protegits, transformin la destinació dels s
· Introduir criteris de biodiversitat i una concepció reticular en el disseny dels 
espais lliures urbans i , en general, en el tractament de la vegetació urbana.
 

Objectiu 14: Qualitat del paisatge
· Determinar les àrees específiques d’interès paisatg
construccions d’habitatges i/o equipaments en aquests espais.
· Promoure i potenciar la qualitat paisatgística de l’entorn per millorar la 
qualitat turística i econòmica al municipi.
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· Establir les mesures necessàries per evitar usos que, atenent els valors 
protegits, transformin la destinació dels sòls. 
· Introduir criteris de biodiversitat i una concepció reticular en el disseny dels 
espais lliures urbans i , en general, en el tractament de la vegetació urbana.

Objectiu 14: Qualitat del paisatge 
· Determinar les àrees específiques d’interès paisatgístic, evitant tot tipus de 
construccions d’habitatges i/o equipaments en aquests espais.
· Promoure i potenciar la qualitat paisatgística de l’entorn per millorar la 
qualitat turística i econòmica al municipi. 
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· Establir les mesures necessàries per evitar usos que, atenent els valors 

· Introduir criteris de biodiversitat i una concepció reticular en el disseny dels 
espais lliures urbans i , en general, en el tractament de la vegetació urbana. 

ístic, evitant tot tipus de 
construccions d’habitatges i/o equipaments en aquests espais. 
· Promoure i potenciar la qualitat paisatgística de l’entorn per millorar la 
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5.6.4. Indicadors ambientals de seguiment
 
En el POUM, cal especificar el perfil ambiental del municipi en relació amb el 
planejament. Aquest perfil ha de ser formulat de manera que permeti comparar
amb el perfil anàleg resultant de l’ordenació plantejada pel 
bàsic de la seva avaluació ambiental. 
 
Seguidament, es llisten els indicadors del present informe, 
document de referència. 
 

• Evolució de la població (habitants, estructura poblacional, hab/km
• Superfície de sòl urbà
• Superfície de sòl urbanitzable
• Superfície de sòl no urbanitzable de protecció forestal
• Superfície de sòl no urbanitzable de protecció agroforestal
• Superfície de sòl amb protecció especial per valors naturals i/o connectors 

ecològics. 
• Habitatges de protecció pública
• Superfície de zones verdes
• Sistema de tractament i/o recollida de residus.
• Qualitat de les aigües superficials i subterrànies.
• Percentatge de sòl urbà o urbanitzable localitzat sobre terrenys amb pendents 

superiors al 20%, i qualificació
• Consum d’aigua d’abastament per habitant. Percentatge d’aigües residuals 

depurades i que compleixen tels paràmetres de qualitat legislativament 
establerts 

• Persones exposades a nivells sonors superiors a 65 dB diürns i 55 dB 
nocturns 

 
El càlcul d’aquests indicadors es realitza al punt 11 d’aquest informe.
 
Pel que fa als indicadors en matèria d’habitatge requerits per la Direcció General de 
Promoció de l’Habitatge, aquests s’han descrit al punt 5.3.2. d’aquest informe.
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Indicadors ambientals de seguiment 

En el POUM, cal especificar el perfil ambiental del municipi en relació amb el 
planejament. Aquest perfil ha de ser formulat de manera que permeti comparar
amb el perfil anàleg resultant de l’ordenació plantejada pel POUM, com a element 
bàsic de la seva avaluació ambiental.  

es llisten els indicadors del present informe, incorporant els def

Evolució de la població (habitants, estructura poblacional, hab/km
sòl urbà 

Superfície de sòl urbanitzable 
Superfície de sòl no urbanitzable de protecció forestal 

o urbanitzable de protecció agroforestal 
Superfície de sòl amb protecció especial per valors naturals i/o connectors 

protecció pública 
Superfície de zones verdes 
Sistema de tractament i/o recollida de residus. 
Qualitat de les aigües superficials i subterrànies. 
Percentatge de sòl urbà o urbanitzable localitzat sobre terrenys amb pendents 
superiors al 20%, i qualificació del sòl atorgada 
Consum d’aigua d’abastament per habitant. Percentatge d’aigües residuals 
depurades i que compleixen tels paràmetres de qualitat legislativament 

Persones exposades a nivells sonors superiors a 65 dB diürns i 55 dB 

àlcul d’aquests indicadors es realitza al punt 11 d’aquest informe.

Pel que fa als indicadors en matèria d’habitatge requerits per la Direcció General de 
Promoció de l’Habitatge, aquests s’han descrit al punt 5.3.2. d’aquest informe.
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En el POUM, cal especificar el perfil ambiental del municipi en relació amb el 
planejament. Aquest perfil ha de ser formulat de manera que permeti comparar-lo 

POUM, com a element 

incorporant els definits al 

Evolució de la població (habitants, estructura poblacional, hab/km2) 

Superfície de sòl amb protecció especial per valors naturals i/o connectors 

Percentatge de sòl urbà o urbanitzable localitzat sobre terrenys amb pendents 

Consum d’aigua d’abastament per habitant. Percentatge d’aigües residuals 
depurades i que compleixen tels paràmetres de qualitat legislativament 

Persones exposades a nivells sonors superiors a 65 dB diürns i 55 dB 

àlcul d’aquests indicadors es realitza al punt 11 d’aquest informe. 

Pel que fa als indicadors en matèria d’habitatge requerits per la Direcció General de 
Promoció de l’Habitatge, aquests s’han descrit al punt 5.3.2. d’aquest informe. 
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5.7. JUSTIFICACIÓ AM BIENTAL DE L’ELECCIÓ DE L’ALTERNATIVA 
D’ORDENACIÓ PROPOSADA

5.7.1. Descripció de les característiques de les alternatives considerades
 
Les característiques i la situació actual del municipi de Tavèrnoles ens plantegen 
dues situacions diferents: 
 
 
Alternativa 0:  Alternativa actual. Aquesta alternativa comporta la no elaboració
posterior aprovació del POUM de Tavèrnoles, amb la qual cosa
urbanístic del municipi i l’ordenació territorial de l’entorn es seguiria regint per les 
Normes d’Ordenació Complementàries i Subsidiàries del Planejament de Tavèrnoles
i les modificacions d’aquestes (Delimitació del Sòl Urbà, Modificació Puntual del 
sector del Roquet i Modificació Puntual del Sòl Urbanitzable del municipi
aquesta últim expedient va quedar en suspens, sense arribar a publicar
 
Aquesta opció es basaria i estaria centrada en aquestes Normes i no tindria en 
compte el nou marc legal que afecta el planejament urbanístic a Catalunya. 
 
 
Alternativa 1:  És l’alternativa que fa refer
d’Ordenació Urbanística, el qual es realitzaria d’acord amb els paràmetres i 
regulacions que estableix la normativa vigent en matèria d’ordenació i planejament 
urbanístic. Alhora, aquest nou Pla introduiria tots
definiria l’estat actual del municipi i preveuria les possibles situacions futures en 
quan a necessitat d’equipaments, zones d’ús residencial, zones d’ús industrial, 
habitatge protegits, zones verdes, zones d’especial prot
nou Pla de Tavèrnoles definiria un nou marc de desenvolupament pel municipi el 
qual integraria de forma harmònica i sostenible els diferents àmbits de 
desenvolupament: industrial, social, cultural i ambiental. 
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BIENTAL DE L’ELECCIÓ DE L’ALTERNATIVA 
D’ORDENACIÓ PROPOSADA  

Descripció de les característiques de les alternatives considerades

Les característiques i la situació actual del municipi de Tavèrnoles ens plantegen 

Alternativa actual. Aquesta alternativa comporta la no elaboració
POUM de Tavèrnoles, amb la qual cosa

urbanístic del municipi i l’ordenació territorial de l’entorn es seguiria regint per les 
ació Complementàries i Subsidiàries del Planejament de Tavèrnoles

i les modificacions d’aquestes (Delimitació del Sòl Urbà, Modificació Puntual del 
sector del Roquet i Modificació Puntual del Sòl Urbanitzable del municipi

t va quedar en suspens, sense arribar a publicar

Aquesta opció es basaria i estaria centrada en aquestes Normes i no tindria en 
compte el nou marc legal que afecta el planejament urbanístic a Catalunya. 

És l’alternativa que fa referència a l’elaboració i aprovació del nou Pla 
d’Ordenació Urbanística, el qual es realitzaria d’acord amb els paràmetres i 
regulacions que estableix la normativa vigent en matèria d’ordenació i planejament 
urbanístic. Alhora, aquest nou Pla introduiria tots els canvis soferts pel municipi, 
definiria l’estat actual del municipi i preveuria les possibles situacions futures en 
quan a necessitat d’equipaments, zones d’ús residencial, zones d’ús industrial, 
habitatge protegits, zones verdes, zones d’especial protecció... D’aquesta manera, el 
nou Pla de Tavèrnoles definiria un nou marc de desenvolupament pel municipi el 
qual integraria de forma harmònica i sostenible els diferents àmbits de 
desenvolupament: industrial, social, cultural i ambiental.  
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BIENTAL DE L’ELECCIÓ DE L’ALTERNATIVA 

Descripció de les característiques de les alternatives considerades 

Les característiques i la situació actual del municipi de Tavèrnoles ens plantegen 

Alternativa actual. Aquesta alternativa comporta la no elaboració ni 
POUM de Tavèrnoles, amb la qual cosa, el planejament 

urbanístic del municipi i l’ordenació territorial de l’entorn es seguiria regint per les 
ació Complementàries i Subsidiàries del Planejament de Tavèrnoles 

i les modificacions d’aquestes (Delimitació del Sòl Urbà, Modificació Puntual del 
sector del Roquet i Modificació Puntual del Sòl Urbanitzable del municipi – tot i que 

t va quedar en suspens, sense arribar a publicar-se). 

Aquesta opció es basaria i estaria centrada en aquestes Normes i no tindria en 
compte el nou marc legal que afecta el planejament urbanístic a Catalunya.  

ència a l’elaboració i aprovació del nou Pla 
d’Ordenació Urbanística, el qual es realitzaria d’acord amb els paràmetres i 
regulacions que estableix la normativa vigent en matèria d’ordenació i planejament 

els canvis soferts pel municipi, 
definiria l’estat actual del municipi i preveuria les possibles situacions futures en 
quan a necessitat d’equipaments, zones d’ús residencial, zones d’ús industrial, 

ecció... D’aquesta manera, el 
nou Pla de Tavèrnoles definiria un nou marc de desenvolupament pel municipi el 
qual integraria de forma harmònica i sostenible els diferents àmbits de 
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5.7.2. Anàlisis, per a cada alternativa considerada, dels efectes globals i de les 
seves determinacions estructurals, d’acord amb els objectius i criteris ambientals 
 
D’acord amb el punt anterior, en aquest apartat s’analitzarà de forma més detallada i 
descriptiva les característiques i els objectius de les dues alternatives anteriors.
 
Alternativa 0 
 
Tal i com s’ha definit anteriorment, l’Alternativa 0 és la NO elaboració del nou Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal de Tavèrnoles. En aquest cas, la norm
definiria el marc normatiu en matèria
serien les Normes d’Ordenació Complementàries i Subsidiàries
Tavèrnoles, la Delimitació del Sòl Urbà de l’any 1982, 
sector del Roquet. 
 
Les Normes d’Ordenació Complementàries i Subsidiàries d e Planejament
municipi van ser publicades el 25 d’agost de 1.977 i tenien per objecte salvaguardar 
els excepcionals valors paisatgístics del terme municipal, compatibilitza
normal creixement del nucli urbà i amb algunes localitzacions de segona residència 
situades en zones aptes i degudament acotades.
 
La finalitat de les Normes se sintetitzaven en els següents punts:
- Protecció de la naturalesa en tots els seus as
- Adequat aprofitament dels recursos naturals i humans amb una ordenació de les 
explotacions agrícoles i industrials.
- Aconseguir un major equilibri en el desenvolupament de les diferents activitats.
- Promoció d’un adequat desenvolupament turísti
- Control de les localitzacions de la segona residència.
 
A fi de portar a terme els objectius que es proposaven, aquestes Normes establien 
les següents situacions en l’àmbit del territori com a estratègia de planejament:
- Protecció, que englobaria la 
- Conservació, per a la zona agropecuària i agrícola.
- Transformació d’ús, per a zona industrial.
- Incorporació i adaptació, per al nucli urbà i àrees de segona residència.
 
De la divisió bàsica del s
superfície que es destinava
Sòl Urbanitzable destinats a usos residencial (el Roquet, la Zona del Xuclà, 
Fussimanya, La Garriga, Casa Nova Raurell) i uns destinats 
del terme municipal.  
 
Cal observar que tres d’aquests àmbits previstos com a ús residencial, estan 
destinats bàsicament a segona residència,  estan allunyats del nucli urbà i es situen 
en zones d’alt valor paisatgístic, ordenaci
planejament sostenible. 
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Anàlisis, per a cada alternativa considerada, dels efectes globals i de les 
seves determinacions estructurals, d’acord amb els objectius i criteris ambientals 

D’acord amb el punt anterior, en aquest apartat s’analitzarà de forma més detallada i 
escriptiva les característiques i els objectius de les dues alternatives anteriors.

definit anteriorment, l’Alternativa 0 és la NO elaboració del nou Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal de Tavèrnoles. En aquest cas, la norm
definiria el marc normatiu en matèria d’ordenació territorial i planejament urbanístic 
serien les Normes d’Ordenació Complementàries i Subsidiàries del Planejament de 
Tavèrnoles, la Delimitació del Sòl Urbà de l’any 1982, i la Modificació Puntual

Normes d’Ordenació Complementàries i Subsidiàries d e Planejament
municipi van ser publicades el 25 d’agost de 1.977 i tenien per objecte salvaguardar 
els excepcionals valors paisatgístics del terme municipal, compatibilitza
normal creixement del nucli urbà i amb algunes localitzacions de segona residència 
situades en zones aptes i degudament acotades. 

La finalitat de les Normes se sintetitzaven en els següents punts: 
Protecció de la naturalesa en tots els seus aspectes. 
Adequat aprofitament dels recursos naturals i humans amb una ordenació de les 

explotacions agrícoles i industrials. 
Aconseguir un major equilibri en el desenvolupament de les diferents activitats.
Promoció d’un adequat desenvolupament turístic. 
Control de les localitzacions de la segona residència. 

A fi de portar a terme els objectius que es proposaven, aquestes Normes establien 
les següents situacions en l’àmbit del territori com a estratègia de planejament:

Protecció, que englobaria la zona del Parc Guilleries-Collsacabra. 
Conservació, per a la zona agropecuària i agrícola. 
Transformació d’ús, per a zona industrial. 
Incorporació i adaptació, per al nucli urbà i àrees de segona residència.

De la divisió bàsica del sòl definida en aquestes Normes,cal destacar la gran 
va a Sòl Urbanitzable Programat. Es definie

Sòl Urbanitzable destinats a usos residencial (el Roquet, la Zona del Xuclà, 
Fussimanya, La Garriga, Casa Nova Raurell) i uns destinats a usos industrial a l’oest 

Cal observar que tres d’aquests àmbits previstos com a ús residencial, estan 
destinats bàsicament a segona residència,  estan allunyats del nucli urbà i es situen 
en zones d’alt valor paisatgístic, ordenació que no segueix els criteris bàsics del 
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Anàlisis, per a cada alternativa considerada, dels efectes globals i de les 
seves determinacions estructurals, d’acord amb els objectius i criteris ambientals  

D’acord amb el punt anterior, en aquest apartat s’analitzarà de forma més detallada i 
escriptiva les característiques i els objectius de les dues alternatives anteriors. 

definit anteriorment, l’Alternativa 0 és la NO elaboració del nou Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal de Tavèrnoles. En aquest cas, la normativa que 

ejament urbanístic 
del Planejament de 

a Modificació Puntual del 

Normes d’Ordenació Complementàries i Subsidiàries d e Planejament  del 
municipi van ser publicades el 25 d’agost de 1.977 i tenien per objecte salvaguardar 
els excepcionals valors paisatgístics del terme municipal, compatibilitzant amb el 
normal creixement del nucli urbà i amb algunes localitzacions de segona residència 

Adequat aprofitament dels recursos naturals i humans amb una ordenació de les 

Aconseguir un major equilibri en el desenvolupament de les diferents activitats. 

A fi de portar a terme els objectius que es proposaven, aquestes Normes establien 
les següents situacions en l’àmbit del territori com a estratègia de planejament: 

 

Incorporació i adaptació, per al nucli urbà i àrees de segona residència. 

cal destacar la gran 
ien uns àmbits de 

Sòl Urbanitzable destinats a usos residencial (el Roquet, la Zona del Xuclà, 
a usos industrial a l’oest 

Cal observar que tres d’aquests àmbits previstos com a ús residencial, estan 
destinats bàsicament a segona residència,  estan allunyats del nucli urbà i es situen 

ó que no segueix els criteris bàsics del 
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La classificació dels terrenys com a sòl urbanitzable van ser fruit d’unes estimacions 
que avui dia es poden conside
població fins als 6.300 habitants. Aquesta previsió es justifica amb l’aplicació d’un 
índex de 35 habitants/hectàrea al total de superfície del municipi, considerant aquest 
com una àrea de baixa densitat.
 
D’altra banda i tal i com s’ha descrit anteriorment, aquestes Normes 
se per la Delimitació del Sòl Urbà,
Aquesta Delimitació va incorporar les prescripcions respecte
urbà indicades per la Comissió Provinc
 
Les NNSS es van modificar poste
del Roquet que proposava classificar com a sòl urbà uns terrenys classificats com a 
Sòl Urbanitzable per les esmentades Normes.
definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barc
i publicat el 28 de juny de 2.000.
 
Recentment, s’ha tramitat una 
municipi. Aquesta modificació
del municipi i acotar, definir i legalitzar les situacions preexistents d’urbanitzacions 
desplegades a l’entorn dels anys 70.
Casa Nova del Raurell i La Garriga i acotar el perímetre de l’àmbit del sector de 
Fussimanya, com a sòl urbanit
La tramitació d’aquest expedient va portar associada també la tramitació del Pla 
Parcial “Fussimanya”, de manera simultània.
 
Aquesta Modificació puntual e
d’Urbanisme de la Catalunya Central, 
als sectors de Casa Nova del Raurell i La Garriga, els quals queden classif
a Sòl No Urbanitzable. Ara bé, pel que fa al sector de Fussimanya, 
requerir que es classifiqués com a sòl no urb
paral·litzat, sense arribar a publicar
 
Amb tot l’explicat anteriorment
i que hi ha diferents expedients de planejament posterior a aquestes que les 
modifiquen. 
 
Per aquestes raons, es considera necessari un document que reculli i actualitzi el 
planejament del municipi, 
instruments actualment vigent
zones verdes necessàries, els serveis, els comerços
sostenibilitat ambiental millor
els nou vinguts. 
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La classificació dels terrenys com a sòl urbanitzable van ser fruit d’unes estimacions 
que avui dia es poden considerar errònies, i que preveien un creixement de la 

abitants. Aquesta previsió es justifica amb l’aplicació d’un 
índex de 35 habitants/hectàrea al total de superfície del municipi, considerant aquest 
com una àrea de baixa densitat. 

D’altra banda i tal i com s’ha descrit anteriorment, aquestes Normes 
Delimitació del Sòl Urbà,  aprovada el dia 7 de desembre de 1982. 

Aquesta Delimitació va incorporar les prescripcions respecte a la delimitació del sòl 
urbà indicades per la Comissió Provincial d’Urbanisme. 

Les NNSS es van modificar posteriorment per la Modificació Puntual del sector 
que proposava classificar com a sòl urbà uns terrenys classificats com a 
zable per les esmentades Normes. Aquest document va ser aprovat 

definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona el dia 15 de maig de 1.996, 
i publicat el 28 de juny de 2.000. 

s’ha tramitat una Modificació Puntual del Sòl Urbanitzable
. Aquesta modificació tenia per objectiu restringir el creixement discontinu 

inir i legalitzar les situacions preexistents d’urbanitzacions 
desplegades a l’entorn dels anys 70. Es proposava desclassificar el sectors de la 
Casa Nova del Raurell i La Garriga i acotar el perímetre de l’àmbit del sector de 
Fussimanya, com a sòl urbanitzable.  
La tramitació d’aquest expedient va portar associada també la tramitació del Pla 
Parcial “Fussimanya”, de manera simultània. 

Aquesta Modificació puntual està aprovada definitivament per la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de la Catalunya Central, en sessió de 10 de juny de 2009, pel que fa 
als sectors de Casa Nova del Raurell i La Garriga, els quals queden classif
a Sòl No Urbanitzable. Ara bé, pel que fa al sector de Fussimanya, 
requerir que es classifiqués com a sòl no urbanitzable.Aquest expedient ha quedat 
paral·litzat, sense arribar a publicar-se. 

Amb tot l’explicat anteriorment, es constata que aquestes Normes són molt antigues 
i que hi ha diferents expedients de planejament posterior a aquestes que les 

r aquestes raons, es considera necessari un document que reculli i actualitzi el 
 a la vegada que posi en dubte les previsions de

actualment vigents i els corregeixi; consolidi el nucli urbà, i 
necessàries, els serveis, els comerços i les indústries

sostenibilitat ambiental millorant la qualitat de vida dels habitants del poble actuals i 
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La classificació dels terrenys com a sòl urbanitzable van ser fruit d’unes estimacions 
creixement de la 

abitants. Aquesta previsió es justifica amb l’aplicació d’un 
índex de 35 habitants/hectàrea al total de superfície del municipi, considerant aquest 

D’altra banda i tal i com s’ha descrit anteriorment, aquestes Normes van completar-
a el dia 7 de desembre de 1982. 

a la delimitació del sòl 

Modificació Puntual del sector 
que proposava classificar com a sòl urbà uns terrenys classificats com a 

Aquest document va ser aprovat 
elona el dia 15 de maig de 1.996, 

Modificació Puntual del Sòl Urbanitzable  del 
per objectiu restringir el creixement discontinu 

inir i legalitzar les situacions preexistents d’urbanitzacions 
Es proposava desclassificar el sectors de la 

Casa Nova del Raurell i La Garriga i acotar el perímetre de l’àmbit del sector de 

La tramitació d’aquest expedient va portar associada també la tramitació del Pla 

aprovada definitivament per la Comissió Territorial 
en sessió de 10 de juny de 2009, pel que fa 

als sectors de Casa Nova del Raurell i La Garriga, els quals queden classificats com 
a Sòl No Urbanitzable. Ara bé, pel que fa al sector de Fussimanya, la Comissió va 

Aquest expedient ha quedat 

es constata que aquestes Normes són molt antigues 
i que hi ha diferents expedients de planejament posterior a aquestes que les 

r aquestes raons, es considera necessari un document que reculli i actualitzi el 
a la vegada que posi en dubte les previsions dels 

consolidi el nucli urbà, i valori les 
les indústries; i que fomenti la 

la qualitat de vida dels habitants del poble actuals i 
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Alternativa 1 
 
L’alternativa 1 es basa en e
planejament urbanístic i ordenació territorial pel terme municipal de
aquest procediment és necess
d’Ordenació Urbanística Municipal.
 
Aquest Pla tindrà com a finalitats:
 

• La revisió de les normes subsidiàries actualment vigents al municipi a fi i 
efecte d’actualitzar-
urbanístics. 

• L’adaptació del planejament municipal a les prescripcions de la legislació 
urbanística actualment vigent a Catalunya, i en especial la Llei d’Urbanis
de Catalunya. 

• L’adaptació del planejament als nous condicionants i directrius que provinguin 
de figures d’àmbit superior (planejament territorial, ordenament sectorial,...) 
que afectin el municipi, i en especial el Pla Director Territorial de les 
comarques centrals i el Pla Especial de Protecció i Millora de l’Espai Natural 
Guilleries-Savassona.

• La definició del model d’estructura general de territori en el terme municipal, 
que resolgui de manera adequada la compatibilitat dels sistemes generals 
previstos i existents en el terme amb el seu creixement urbanístic i model 
d’implantació urbana i de protecció sòl rústic.

• La incorporació dels nous valors i paràmetres de desenvolupament urba
sostenible i de preservació dels recursos naturals i de paisatge i altres 
objectius que es destil·len de l’articulat de la legislació urbanística actualment 
vigent.  

• El reconeixement de les edificacions existents en l’àmbit de la urbanització 
Fussimanya, la reubicació de parcel·les disperses en el territori cap a zones 
properes a aquestes edificacions, i delimitar un polígon d’actuació en sòl urbà 
no consolidat que permeti la gestió, la correcta urbanització dels espais 
públics, a fi d’obtenir una so
dels anys 70. 

• La classificació com a sòl no urbanitzable els sectors de la Garriga i 
Casanova del Raurell.

• El foment del procés de participació ciutadana en el procés d’elaboració del 
Pla d’Ordenació a fi i 
d’informació i de participació dels ciutadans.

 
Dins l’alternativa 1, que fa referència a l’elaboració i aprovació del nou Pla 
d’Ordenació Urbanística, s’han estu
proposta d’ordenació que consta en la documentació d’aquest Pla d’Ordenació. 
 
Cal destacar, d’entre les alternatives 
 
· Pel que fa a la zona de Fussimanya, en l’avanç de planejament es va valorar entre 
dues alternatives amb diferent ubicació i extensió, que, a grans trets, pretenien 
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L’alternativa 1 es basa en elaborar i definir un nou marc normatiu en matèria de 
planejament urbanístic i ordenació territorial pel terme municipal de
aquest procediment és necessària l’elaboració, redacció i posterior aprovació del Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal. 

a finalitats: 

La revisió de les normes subsidiàries actualment vigents al municipi a fi i 
-les i adequar-les a les noves necessitats i criteris 

L’adaptació del planejament municipal a les prescripcions de la legislació 
banística actualment vigent a Catalunya, i en especial la Llei d’Urbanis

L’adaptació del planejament als nous condicionants i directrius que provinguin 
de figures d’àmbit superior (planejament territorial, ordenament sectorial,...) 

tin el municipi, i en especial el Pla Director Territorial de les 
comarques centrals i el Pla Especial de Protecció i Millora de l’Espai Natural 

Savassona. 
La definició del model d’estructura general de territori en el terme municipal, 

gui de manera adequada la compatibilitat dels sistemes generals 
previstos i existents en el terme amb el seu creixement urbanístic i model 
d’implantació urbana i de protecció sòl rústic. 
La incorporació dels nous valors i paràmetres de desenvolupament urba
sostenible i de preservació dels recursos naturals i de paisatge i altres 
objectius que es destil·len de l’articulat de la legislació urbanística actualment 

El reconeixement de les edificacions existents en l’àmbit de la urbanització 
anya, la reubicació de parcel·les disperses en el territori cap a zones 

properes a aquestes edificacions, i delimitar un polígon d’actuació en sòl urbà 
no consolidat que permeti la gestió, la correcta urbanització dels espais 
públics, a fi d’obtenir una solució coherent i adequada a aquesta urbanització 

La classificació com a sòl no urbanitzable els sectors de la Garriga i 
Casanova del Raurell. 
El foment del procés de participació ciutadana en el procés d’elaboració del 
Pla d’Ordenació a fi i efecte de garantir i fomentar els drets d’iniciativa, 
d’informació i de participació dels ciutadans. 

Dins l’alternativa 1, que fa referència a l’elaboració i aprovació del nou Pla 
, s’han estudiat diverses alternatives fins a evoluc

d’ordenació que consta en la documentació d’aquest Pla d’Ordenació. 

Cal destacar, d’entre les alternatives estudiades, les següents: 

Pel que fa a la zona de Fussimanya, en l’avanç de planejament es va valorar entre 
s amb diferent ubicació i extensió, que, a grans trets, pretenien 
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arc normatiu en matèria de 
planejament urbanístic i ordenació territorial pel terme municipal de Tavèrnoles. Per 

l’elaboració, redacció i posterior aprovació del Pla 

La revisió de les normes subsidiàries actualment vigents al municipi a fi i 
les a les noves necessitats i criteris 

L’adaptació del planejament municipal a les prescripcions de la legislació 
banística actualment vigent a Catalunya, i en especial la Llei d’Urbanisme 

L’adaptació del planejament als nous condicionants i directrius que provinguin 
de figures d’àmbit superior (planejament territorial, ordenament sectorial,...) 

tin el municipi, i en especial el Pla Director Territorial de les 
comarques centrals i el Pla Especial de Protecció i Millora de l’Espai Natural 

La definició del model d’estructura general de territori en el terme municipal, 
gui de manera adequada la compatibilitat dels sistemes generals 

previstos i existents en el terme amb el seu creixement urbanístic i model 

La incorporació dels nous valors i paràmetres de desenvolupament urbanístic 
sostenible i de preservació dels recursos naturals i de paisatge i altres 
objectius que es destil·len de l’articulat de la legislació urbanística actualment 

El reconeixement de les edificacions existents en l’àmbit de la urbanització 
anya, la reubicació de parcel·les disperses en el territori cap a zones 

properes a aquestes edificacions, i delimitar un polígon d’actuació en sòl urbà 
no consolidat que permeti la gestió, la correcta urbanització dels espais 

lució coherent i adequada a aquesta urbanització 

La classificació com a sòl no urbanitzable els sectors de la Garriga i 

El foment del procés de participació ciutadana en el procés d’elaboració del 
efecte de garantir i fomentar els drets d’iniciativa, 

Dins l’alternativa 1, que fa referència a l’elaboració i aprovació del nou Pla 
diat diverses alternatives fins a evolucionar a la 

d’ordenació que consta en la documentació d’aquest Pla d’Ordenació.  

Pel que fa a la zona de Fussimanya, en l’avanç de planejament es va valorar entre 
s amb diferent ubicació i extensió, que, a grans trets, pretenien 
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englobar les diferents edificacions disperses que hi ha a aquest sector. La primera 
alternativa consistia en recollir restrictivament les parcel·les edificades o les 
consolidades tot delimitant un sector de sòl urbà no
segona alternativa consistia en reduir encara més l’àmbit urbà i proposava 
únicament el nucli actualment existent de la zona del restaurant deixant tota la resta 
com a Sòl No Urbanitzable. 
 
Després d’aquestes valoracions, 
inicialment en data 7 de febrer de 2011,
urbanitzable. 
 
No obstant, des de l’aprovació inicial del POUM hi ha hagut un seguit de 
circumstàncies que han fet replantejar la classificació que s’havia donat a l’àmbit de 
Fussimanya: 
- Una de les voluntats polítiques del nou consistori sorgit en les eleccions municipals 
de mitjans de 2011 ha estat la de reconèixer l’àmbit de Fussimanya com un àmbit de 
sòl urbà. 
- Hi ha hagut diverses reunions amb l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació 
Ambiental, així com amb la Direcció General d’Urbanisme, amb la finalitat de poder 
reconèixer dins el sòl urbà les edificacions de caràcter principalment residencial de la 
zona de Fussimanya, partint d’una sèrie de condicionants, com són:

- la reducció significativa de la superfície del seu àmbit, respecte als límits 
establerts en les Normes subsidiàries.
- la creació d’espais compactes, a partir de la delimitació de 3 àmbits
entre ells per la carretera de Fussimanya.
- la reubicació de part de les parcel·les disperses existents situades en zones 
de pendent elevat, situant
topografia més planera.
- la consolidació i fin
conveni formalitzat entre l’Ajuntament de Tavèrnoles i els propietaris de l’àmbit.
- la desclassificació de part de les parcel·les disperses existents no edificades, 
que passen a formar part del sòl 
- 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 (
aïllat existent). 
- el reconeixement de les activitats existents en l’àmbit, de caràcter industrial o 
de serveis, i limitant-ne les seves possibles ampliacions.

 
· Pel que fa al sòl urbanitzable residencial, f
s’ha cregut convenient, tot mantenint l’àmbit total
planejament, proposar dos plans parcials més petits enlloc d’un de sol i més extens.
 
Pel que fa al sòl urbanitzable corresponent al Pla parcial El Roquet sud, 
conseqüència d’alternatives presentades per propietaris
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 tot incloent una mínima 
part a vialitat, i permetent el tancament de l’anell perimetral de zona verda de 
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englobar les diferents edificacions disperses que hi ha a aquest sector. La primera 
alternativa consistia en recollir restrictivament les parcel·les edificades o les 

ant un sector de sòl urbà no consolidat; mentre que l
segona alternativa consistia en reduir encara més l’àmbit urbà i proposava 
únicament el nucli actualment existent de la zona del restaurant deixant tota la resta 
com a Sòl No Urbanitzable.  

aquestes valoracions, es va considerar en l’expedient que va ser aprovat 
inicialment en data 7 de febrer de 2011, l’àmbit de Fussimanya com a Sòl no 

No obstant, des de l’aprovació inicial del POUM hi ha hagut un seguit de 
han fet replantejar la classificació que s’havia donat a l’àmbit de 

Una de les voluntats polítiques del nou consistori sorgit en les eleccions municipals 
de mitjans de 2011 ha estat la de reconèixer l’àmbit de Fussimanya com un àmbit de 

Hi ha hagut diverses reunions amb l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació 
Ambiental, així com amb la Direcció General d’Urbanisme, amb la finalitat de poder 
reconèixer dins el sòl urbà les edificacions de caràcter principalment residencial de la 
ona de Fussimanya, partint d’una sèrie de condicionants, com són:

la reducció significativa de la superfície del seu àmbit, respecte als límits 
establerts en les Normes subsidiàries. 

la creació d’espais compactes, a partir de la delimitació de 3 àmbits
entre ells per la carretera de Fussimanya. 

la 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. 

la consolidació i finalització del procés urbanitzador de l’àmbit, d’acord al 
conveni formalitzat entre l’Ajuntament de Tavèrnoles i els propietaris de l’àmbit.

la 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 (

el reconeixement de les activitats existents en l’àmbit, de caràcter industrial o 
ne les seves possibles ampliacions. 

Pel que fa al sòl urbanitzable residencial, fruit de trobades amb propietaris 
s’ha cregut convenient, tot mantenint l’àmbit total que es proposava

, proposar dos plans parcials més petits enlloc d’un de sol i més extens.

Pel que fa al sòl urbanitzable corresponent al Pla parcial El Roquet sud, 
es presentades per propietaris, 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 tot incloent una mínima 

tat, i permetent el tancament de l’anell perimetral de zona verda de 
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englobar les diferents edificacions disperses que hi ha a aquest sector. La primera 
alternativa consistia en recollir restrictivament les parcel·les edificades o les 

consolidat; mentre que la 
segona alternativa consistia en reduir encara més l’àmbit urbà i proposava 
únicament el nucli actualment existent de la zona del restaurant deixant tota la resta 

r en l’expedient que va ser aprovat 
l’àmbit de Fussimanya com a Sòl no 

No obstant, des de l’aprovació inicial del POUM hi ha hagut un seguit de 
han fet replantejar la classificació que s’havia donat a l’àmbit de 

Una de les voluntats polítiques del nou consistori sorgit en les eleccions municipals 
de mitjans de 2011 ha estat la de reconèixer l’àmbit de Fussimanya com un àmbit de 

Hi ha hagut diverses reunions amb l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació 
Ambiental, així com amb la Direcció General d’Urbanisme, amb la finalitat de poder 
reconèixer dins el sòl urbà les edificacions de caràcter principalment residencial de la 
ona de Fussimanya, partint d’una sèrie de condicionants, com són: 

la reducció significativa de la superfície del seu àmbit, respecte als límits 

la creació d’espais compactes, a partir de la delimitació de 3 àmbits, units 

la reubicació de part de les parcel·les disperses existents situades en zones 
se cap a zones pròximes a entorns edificats, i amb 

alització del procés urbanitzador de l’àmbit, d’acord al 
conveni formalitzat entre l’Ajuntament de Tavèrnoles i els propietaris de l’àmbit. 

la desclassificació de part de les parcel·les disperses existents no edificades, 
 

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 

el reconeixement de les activitats existents en l’àmbit, de caràcter industrial o 

ruit de trobades amb propietaris afectats, 
que es proposava a l’avanç de 

, proposar dos plans parcials més petits enlloc d’un de sol i més extens. 

Pel que fa al sòl urbanitzable corresponent al Pla parcial El Roquet sud, com a 
, 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 tot incloent una mínima 

tat, i permetent el tancament de l’anell perimetral de zona verda de 
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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. 
 
· 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
classifiquen bona part d’aquests terrenys com a sòl urbanitzable per a usos 
industrials), idesprés de diverses trobades amb tècnics de l’Incasòl
bona part dels terrenys, s’ha decidit 
urbanitzableper tal de permetre la implantació d’edificacions destinades a serveis. 
 
De les alternatives estudiades en sorgeix la proposta que se sotmet 
informació pública, la qual es descriu 
 
· Respecte a l’estructura general del territori

- Establir criteris ambientals de protecció dels cursos d’aigua i potencia
valors naturals, per tal de garantir una major biodiversitat.

- Protegir el 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 xarx

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.
- Establir uns creixements residencials a 

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 facili
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’aques
procés urbanitzador, especificant procediments, dimensions i característiques 
del desplegament previsible (densitats, edificabilitats,...)

 
· Respecte el sòl urbà 
Es procura impulsar la millora tipo
existents. Amb aquesta premi
pretenen regular l’ordenació de les actuals edificacions, així com establir els 
paràmetres de les edificacions futures.
Es reconeixen les edificacions existents de l’àmbit de la urbanització de Fussimanya, 
reubicant parcel·les disperses en el territori cap a zones properes a les 
construccions, dins un polígon d’actuació urbanís
amb un seguit de mesures
no urbanitzable al sector. 
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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 

 

ot i que en l’Avanç de planejament es proposava la desclassificació de l’àmbit de 
at a l’oest del terme municipal (les Normes subsidiàries vigents 

classifiquen bona part d’aquests terrenys com a sòl urbanitzable per a usos 
esprés de diverses trobades amb tècnics de l’Incasòl

s’ha decidit classificar part d’aquests terrenys com a sòl 
per tal de permetre la implantació d’edificacions destinades a serveis. 

ternatives estudiades en sorgeix la proposta que se sotmet 
informació pública, la qual es descriu a grans tretsseguidament: 

· Respecte a l’estructura general del territori 
Establir criteris ambientals de protecció dels cursos d’aigua i potencia
valors naturals, per tal de garantir una major biodiversitat. 
Protegir el 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 els 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. 
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 

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,...) 

procura impulsar la millora tipològica i la rehabilitació i consolidació dels nuclis 
Amb aquesta premissa, es proposen unes qualificacions urbanístiques que 

pretenen regular l’ordenació de les actuals edificacions, així com establir els 
es de les edificacions futures. 

en les edificacions existents de l’àmbit de la urbanització de Fussimanya, 
reubicant parcel·les disperses en el territori cap a zones properes a les 

dins un polígon d’actuació urbanística en sòl urbà no consolidat, i 
amb un seguit de mesures correctores de caire ambiental que donin un caire de sòl 
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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 

ot i que en l’Avanç de planejament es proposava la desclassificació de l’àmbit de 
(les Normes subsidiàries vigents 

classifiquen bona part d’aquests terrenys com a sòl urbanitzable per a usos 
esprés de diverses trobades amb tècnics de l’Incasòl i propietaris de 

classificar part d’aquests terrenys com a sòl 
per tal de permetre la implantació d’edificacions destinades a serveis.  

ternatives estudiades en sorgeix la proposta que se sotmet novament a 

Establir criteris ambientals de protecció dels cursos d’aigua i potenciació dels 

Protegir el patrimoni cultural, arquitectònic, paisatgístic i natural existent. 
Potenciar els espais de lleure i passeig a l’entorn dels nuclis de població. 

a de comunicacions estructurant els dos nuclis de 
població, de manera que el traçat i les dimensions siguin coherents per tal 

l’entorn dels nuclis actuals, completant 
el teixit i evitant el creixement dispers d’habitatges em zones aïllades i 

Millorar els serveis i equipaments actuals, per mitjà d’un ajustament de la 
ti la millora tipològica i es millori la qualitat 

Localitzar els possibles creixements residencials tenint en compte tant les 
necessitats tipològiques com les d’accés, garantint un creixement compacte i 

ts límits, tot establint les prescripcions del 
procés urbanitzador, especificant procediments, dimensions i característiques 

olidació dels nuclis 
a, es proposen unes qualificacions urbanístiques que 

pretenen regular l’ordenació de les actuals edificacions, així com establir els 

en les edificacions existents de l’àmbit de la urbanització de Fussimanya, 
reubicant parcel·les disperses en el territori cap a zones properes a les 

tica en sòl urbà no consolidat, i 
correctores de caire ambiental que donin un caire de sòl 
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· Respecte el sòl no urbanitzable
D’una banda, es pretén protegir urbanísticament les zones d’interès agrícola, forestal 
i paisatgístic, tot preservant els camps agríco
d’aigua, reconeixent el valor paisatgístic de tot el terme, i principalment el que forma 
part de l’espai natural de les Guilleries
poden provocar les activitats recreatives i d’o
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 am
 
· 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 po
carretera. Igualment, aquests àmbits urbanitzables respectaran i potenciaran l’entorn 
de la riera de Tavèrnoles, 
urbanitzable. 
Preveure una àrea destinada a usos de serveis e
gaudeix de bones comunicacions viàries
actuals usos industrials previstos en les Normes subsidiàries.
 
· Respecte a la mobilitat 
Es procura garantir la mobilitat sostenible del
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.  
 
També es fomenten els espais de passeig
Roquet, de manera que es configura un anell perimetral de passejada que envolta 
els dos nuclis. 
 
· Respecte a les dotacions de serveis, espais lliures i equipaments
Dotar als nuclis de Tavèrnoles i el Roquet dels 
serveis tècnics i ambientals necessaris, potenciant l’ús d’energies alternatives i 
renovables i completant l’abastament d’aigua, clavegueram i enllumenat, tot evitant 
esteses elèctriques. 
 
Pel que fa a la implantació 
edificis, es promou la implantació d’energia 
 
El POUM realitzarà un catàleg concret de tots els elements que es vulguin protegir 
per ésser signes de identitat o culturals del poble. 
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· Respecte el 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 
regulació per a l’emplaçament de les granges, tot concretant les distàncies respecte 

D’altra banda, es limiten les possibilitats d’edificació del sòl no urbanitzable i es 
protegeixen les edificacions amb valors. 

· 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 

aquests àmbits urbanitzables respectaran i potenciaran l’entorn 
de la riera de Tavèrnoles, tot generant un espai de transició amb el sòl no 

Preveure una àrea destinada a usos de serveis 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. 

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 

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 

· Respecte a les dotacions de serveis, espais 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 l’abastament d’aigua, clavegueram i enllumenat, tot evitant 

Pel que fa a la implantació de mesures i criteris ambientals i d’ecoeficiència en els 
edificis, es promou la implantació d’energia renovable. 

El POUM realitzarà un catàleg concret de tots els elements que es vulguin protegir 
per ésser signes de identitat o culturals del poble.  
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D’una banda, es pretén protegir urbanísticament les zones d’interès agrícola, forestal 
les existents, conservant els cursos 

d’aigua, reconeixent el valor paisatgístic de tot el terme, i principalment el que forma 
Savassona, controlar les alteracions que 

ci sobre el medi, i preveure una 
regulació per a l’emplaçament de les granges, tot concretant les distàncies respecte 

D’altra banda, es limiten les possibilitats d’edificació del sòl no urbanitzable i es 

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 

blació, travessat per la mateixa 
aquests àmbits urbanitzables respectaran i potenciaran l’entorn 

tot generant un espai de transició amb el sòl no 

n l’extrem oest del terme, el qual 
amb els municipis veïns, tot substituint els 

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 

a l’entorn dels nuclis de Tavèrnoles i el 
Roquet, de manera que es configura un anell perimetral de passejada que envolta 

 
serveis urbanístics bàsics i xarxes de 

serveis tècnics i ambientals necessaris, potenciant l’ús d’energies alternatives i 
renovables i completant l’abastament d’aigua, clavegueram i enllumenat, tot evitant 

de mesures i criteris ambientals i d’ecoeficiència en els 

El POUM realitzarà un catàleg concret de tots els elements que es vulguin protegir 
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Seguidament, es realitza un anàlisis de les diferents alternatives d’acord els 
objectius i criteris ambientals.
 
Objectiu 1: Ocupació i consum de sòl
 
. Les normes subsidiàries vigents defineixen una zona de sòl urbanitzable al nord del 
nucli del Roquet que l’alternativa 1
sector creant sector residenc
s’aconsegueix omplir el buit físic que existeix entre els 
Roquet millorant la compac
 
D’altra banda també, dins les diferents alternatives valorades per l’alternativa 1, s’ha 
escollit incloure dins el sector de sòl urbanitzable corresponent al Pla parcial El 
Roquet sud un àmbit ubicat al sud del sòl urbà de Tavèrnoles, q
en major parta zona verda. Amb aquesta solució, queda exclosa la possibilitat de 
que el nucli de Tavèrnoles 
nucli. 
 
. Pel que fa a les diferents alternatives valorades per la zona
finalments’ha optat per delimitar un polígon d’actuació en sòl urbà no consolidat, 
reduint considerablement l’àmbit afectat respecte les previsions de les vigents 
Normes subsidiàries, tot disminuint les 62,57 Ha de les Normes fins a les 20,
proposades pel POUM. És a dir, es redueix en més d’un 65% la superfície establerta 
en les Normes. 
 
. Tan l’alternativa 0 com l’alternativa 1, ubiquen uns terrenys de sòl urbanitzable a 
l’oest del municipi, l’alternativa 0 com a ús industrial i l’a
La ubicació d’aquest sectors no fomenta
 
· La classificació dels terrenys com a sòl urbanitzable de les Normes Subsidiàries 
vigents va ser fruit d’unes estimacions que avui dia es poden considerar errò
que preveien una creixement de la població fins als 6.300 habitants. 
valora el creixement de manera més fidel a la realitat.
 
· Pel que fa al sòl urbà, l’alternativa 1 impulsa la millora tipològica, rehabilitació i 
consolidació dels nuclis existents. 
 
Objectiu 2: Estructura i identitat del sòl no urbanitzat
 
· L’alternativa 1 identifica, en el sòl no urbanitzable,
establertes en planejament de rang superior:
- Sòl de protecció preventiva del Pla terri
- Sòl de protecció especial del Pla terri
- Àmbit del PEIN Savassona i de la Xarxa Natura 2000.
- Àmbit del Pla especial de protecció i millora de l’espai natural Guilleries
 
Igualment, ordena aquest sòl no urbanitzable 
-Agrícola de valor 
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Seguidament, es realitza un anàlisis de les diferents alternatives d’acord els 
objectius i criteris ambientals. 

Objectiu 1: Ocupació i consum de sòl 

s normes subsidiàries vigents defineixen una zona de sòl urbanitzable al nord del 
ue l’alternativa 1 desclassifica i d’altra banda, compensa aquest 

residencial al sud del nucli del Roquet. D’aquesta manera, 
omplir el buit físic que existeix entre els nuclis de Tavèrnoles i el 

ant la compacitat del municipi. 

D’altra banda també, dins les diferents alternatives valorades per l’alternativa 1, s’ha 
escollit incloure dins el sector de sòl urbanitzable corresponent al Pla parcial El 
Roquet sud un àmbit ubicat al sud del sòl urbà de Tavèrnoles, que es pretén destinar 
en major parta zona verda. Amb aquesta solució, queda exclosa la possibilitat de 
que el nucli de Tavèrnoles tingui un creixement residencial cap a la part sud del 

les diferents alternatives valorades per la zona 
finalments’ha optat per delimitar un polígon d’actuació en sòl urbà no consolidat, 
reduint considerablement l’àmbit afectat respecte les previsions de les vigents 
Normes subsidiàries, tot disminuint les 62,57 Ha de les Normes fins a les 20,

És a dir, es redueix en més d’un 65% la superfície establerta 

. Tan l’alternativa 0 com l’alternativa 1, ubiquen uns terrenys de sòl urbanitzable a 
l’oest del municipi, l’alternativa 0 com a ús industrial i l’alternativa 1 com a ús docent. 

d’aquest sectors no fomenta la compacitat del municipi. 

· La classificació dels terrenys com a sòl urbanitzable de les Normes Subsidiàries 
ser fruit d’unes estimacions que avui dia es poden considerar errò

que preveien una creixement de la població fins als 6.300 habitants. 
nera més fidel a la realitat. 

· Pel que fa al sòl urbà, l’alternativa 1 impulsa la millora tipològica, rehabilitació i 
nuclis existents.  

Objectiu 2: Estructura i identitat del sòl no urbanitzat 

identifica, en el sòl no urbanitzable, les següents 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

Igualment, ordena aquest sòl no urbanitzable amb les zones següents:
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Seguidament, es realitza un anàlisis de les diferents alternatives d’acord els 

s normes subsidiàries vigents defineixen una zona de sòl urbanitzable al nord del 
compensa aquest 

. D’aquesta manera, 
de Tavèrnoles i el 

D’altra banda també, dins les diferents alternatives valorades per l’alternativa 1, s’ha 
escollit incloure dins el sector de sòl urbanitzable corresponent al Pla parcial El 

ue es pretén destinar 
en major parta zona verda. Amb aquesta solució, queda exclosa la possibilitat de 

un creixement residencial cap a la part sud del 

 de Fussimanya, 
finalments’ha optat per delimitar un polígon d’actuació en sòl urbà no consolidat, 
reduint considerablement l’àmbit afectat respecte les previsions de les vigents 
Normes subsidiàries, tot disminuint les 62,57 Ha de les Normes fins a les 20,98 Ha 

És a dir, es redueix en més d’un 65% la superfície establerta 

. Tan l’alternativa 0 com l’alternativa 1, ubiquen uns terrenys de sòl urbanitzable a 
rnativa 1 com a ús docent. 

 

· La classificació dels terrenys com a sòl urbanitzable de les Normes Subsidiàries 
ser fruit d’unes estimacions que avui dia es poden considerar errònies, i 

que preveien una creixement de la població fins als 6.300 habitants. L’alternativa 1 

· Pel que fa al sòl urbà, l’alternativa 1 impulsa la millora tipològica, rehabilitació i 

les següents àrees de protecció 

torial parcial de les comarques centrals. 
torial parcial de les comarques centrals. 

Àmbit del Pla especial de protecció i millora de l’espai natural Guilleries-Savassona. 

nes següents: 
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-Forestal de valor 
-Àrees d’especial interès patrimoni ecològic
-Agroforestal 
- Àrees d’especial interès patrimoni ecològic
 
Pel que fa l’alternativa 0 (refosa del planejament vi
format per les àrees i zones que s’indiquen:
- 4 Agrícola forestal  

4.1. Reserva forestal
4.2. Reserva agrícola

- 5 Especials 
 5.1. Protecció llocs d’interès
 5.2. Reserva natural  
 
Així doncs, es considera que la zonificació i en conseqüència les diferències de 
tractament dels espais amb diferents característiques és més detallat a l’alternativa 
1.  
 
· L’alternativa 0 defineix una 
del municipi. Part d’aquest sector està considerat com a zona de protecció especial 
segons el PTPCC.  
 
Com a millora, l’alternativa 1 classifica aquesta
protecció especial segons el 
 
· Tan l’alternativa 0 com l’alternativa 1
zona de Fussimanya que el PTPCC descriu com a àrea especialitzada de reducció o 
extinció. L’alternativa 1 però sí qu
de La Garriga i la Casa Nova d’en Raurell també descrits pel PTPCC com a àrees 
especialitzades de reducció o extinció.
 
· L’alternativa 1 engloba els 
millora de l’Espai natural Guilleries
 
Objectiu 3: Fragmentació territorial
 
. Tan l’alternativa0 (refosa del planejament vigent)
quan al sòl urbanitzable residencial
 
Ara bé, les normes subsidiàries vigents defineixen una zona de sòl urbanitzable al 
nord del nucli del Roquet que l’alternativa 1 desclassifica i compensa aquest sector 
creant un sectors residencials al sud (com a sòl urbanitzable delimitat) del nucli del 
Roquet. D’aquesta manera, s’aconsegueix omplir el buit físic que existeix entre els 
nuclis de Tavèrnoles i el Roquet millorant la compacitat del municipi i procura
els dos àmbits de sòl urbà actual configurin un únic espai.
 
· Tan l’alternativa 0 com l’alt
natural alt. 
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interès patrimoni ecològic-paisatgístic en entorn forestal

Àrees d’especial interès patrimoni ecològic-paisatgístic en entorn agroforestal

refosa del planejament vigent), el sòl no 
format per les àrees i zones que s’indiquen: 

4.1. Reserva forestal 
4.2. Reserva agrícola 

. Protecció llocs d’interès 
5.2. Reserva natural   

Així doncs, es considera que la zonificació i en conseqüència les diferències de 
tractament dels espais amb diferents característiques és més detallat a l’alternativa 

una zona de sòl urbanitzable destinat a ús industrial a l’oest 
Part d’aquest sector està considerat com a zona de protecció especial 

ora, l’alternativa 1 classifica aquesta zona classificada com a zona de 
segons el PTPCC com a sòl no urbanitzable.  

’alternativa 1, no classifiquen com a sòl no urbanitzable la 
zona de Fussimanya que el PTPCC descriu com a àrea especialitzada de reducció o 

L’alternativa 1 però sí que classifica com a sòl no urbanitzable els sectors 
de La Garriga i la Casa Nova d’en Raurell també descrits pel PTPCC com a àrees 
especialitzades de reducció o extinció. 

· L’alternativa 1 engloba els espais de protecció del Pla especial de protecció i 
lora de l’Espai natural Guilleries-Savassona. 

Objectiu 3: Fragmentació territorial 

(refosa del planejament vigent) com l’alternativa 1 potenci
quan al sòl urbanitzable residencial un desenvolupament compacte del municipi

é, les normes subsidiàries vigents defineixen una zona de sòl urbanitzable al 
nord del nucli del Roquet que l’alternativa 1 desclassifica i compensa aquest sector 
creant un sectors residencials al sud (com a sòl urbanitzable delimitat) del nucli del 

. D’aquesta manera, s’aconsegueix omplir el buit físic que existeix entre els 
nuclis de Tavèrnoles i el Roquet millorant la compacitat del municipi i procura
els dos àmbits de sòl urbà actual configurin un únic espai. 

Tan l’alternativa 0 com l’alternativa 1 evitenl’expansió urbana sobre espais
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paisatgístic en entorn forestal 

paisatgístic en entorn agroforestal 

el sòl no urbanitzable està 

Així doncs, es considera que la zonificació i en conseqüència les diferències de 
tractament dels espais amb diferents característiques és més detallat a l’alternativa 

a ús industrial a l’oest 
Part d’aquest sector està considerat com a zona de protecció especial 

zona classificada com a zona de 

no classifiquen com a sòl no urbanitzable la 
zona de Fussimanya que el PTPCC descriu com a àrea especialitzada de reducció o 

e classifica com a sòl no urbanitzable els sectors 
de La Garriga i la Casa Nova d’en Raurell també descrits pel PTPCC com a àrees 

espais de protecció del Pla especial de protecció i 

com l’alternativa 1 potencien en 
un desenvolupament compacte del municipi. 

é, les normes subsidiàries vigents defineixen una zona de sòl urbanitzable al 
nord del nucli del Roquet que l’alternativa 1 desclassifica i compensa aquest sector 
creant un sectors residencials al sud (com a sòl urbanitzable delimitat) del nucli del 

. D’aquesta manera, s’aconsegueix omplir el buit físic que existeix entre els 
nuclis de Tavèrnoles i el Roquet millorant la compacitat del municipi i procurant que 

urbana sobre espais d’interès 
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· L’alternativa 1 deixa com a espais lliures i sòl no urbanitzable els corredors 
biològics principals: lleres i planes inundables, línies de carena o de canvi de 
pendent, fons de vall, etc. 
 
Objectiu 4: Riscos naturals i tecnològics
 
· L’alternativa 1 ha considerat incompatible per l’
o tecnològics, i s’ha tingut en compte el risc d’inundació
del torrent de Folgueroles (Rig
 
Objectiu 5: Mobilitat  
 
·L’alternativa 1 ubica els creixements de forma adossada al nucli construït
minimitzant els desplaçaments del vehicle privat. 
 
· L’alternativa 1 proposa també, en termes de mobilitat, 
urbà preferentment per a vianants
qualitats i prioritzar els trajectes de vianants dins el nucli.
 
Objectiu 6: Protegir els recursos hídrics i prevenir els riscos hidrològics que poden 
provocar períodes importants d’a
 
· L’alternativa 1 defineix un espai de futur creixement residencial a l’oest del Roquet, 
ja previst en les actuals Normes Subsidiàries. En aquest sector es 
espai de protecció de la riera de Tavèrnoles.  
 
· L’alternativa 1 delimita les zones inundables de la riera de Tavèrnoles
del Rigat. 
 
· L’alternativa 1 estudiarà la garantiad
capacitat de les estacions 
edificacions situades de forma dispersa al territori disposin de tractaments autònoms 
adequats per l’aigua residual.
 
· L’alternativa 1 fomentarà la separació d’aigües pluvials i residuals. Actualment, el 
municipi disposa de xarxa unitària.
 
Objectiu 7: Fomentar l’estalvi i la reutilització de l’aigua
 
· L’alternativa 1 fomentarà la reducció d
d’aigua per enjardinament. 
 
· El nou Pla també requerirà
promocions i en les reformes.
 
· L’alternativa 1 fomentarà la separació d’aigües pluvials i residuals. Actualment, el 
municipi disposa de xarxa unitària.
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com a espais lliures i sòl no urbanitzable els corredors 
biològics principals: lleres i planes inundables, línies de carena o de canvi de 

Objectiu 4: Riscos naturals i tecnològics 

considerat incompatible per l’edificació, el sòl amb riscos naturals 
o tecnològics, i s’ha tingut en compte el risc d’inundació de la riera de Tavèrnolesi 

(Rigat). 

els creixements de forma adossada al nucli construït
els desplaçaments del vehicle privat.  

· L’alternativa 1 proposa també, en termes de mobilitat, l’ús de l’espai públic del nucli 
eferentment per a vianants, per a contribuir a l’obtenció d’un entorn 

rioritzar els trajectes de vianants dins el nucli. 

Objectiu 6: Protegir els recursos hídrics i prevenir els riscos hidrològics que poden 
provocar períodes importants d’avingudes 

· L’alternativa 1 defineix un espai de futur creixement residencial a l’oest del Roquet, 
ja previst en les actuals Normes Subsidiàries. En aquest sector es 
espai de protecció de la riera de Tavèrnoles.   

a les zones inundables de la riera de Tavèrnoles

L’alternativa 1 estudiarà la garantiadel subministrament d’aigua potable 
depuradores d’aigües residuals. També requerirà que les 

situades de forma dispersa al territori disposin de tractaments autònoms 
adequats per l’aigua residual. 

· L’alternativa 1 fomentarà la separació d’aigües pluvials i residuals. Actualment, el 
municipi disposa de xarxa unitària. 

alvi i la reutilització de l’aigua 

· L’alternativa 1 fomentarà la reducció dels consums i evitarà
 

· El nou Pla també requerirà l’aplicació del Decret de Ecoeficiència en les noves 
promocions i en les reformes. 

L’alternativa 1 fomentarà la separació d’aigües pluvials i residuals. Actualment, el 
municipi disposa de xarxa unitària. 
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com a espais lliures i sòl no urbanitzable els corredors 
biològics principals: lleres i planes inundables, línies de carena o de canvi de 

edificació, el sòl amb riscos naturals 
de la riera de Tavèrnolesi 

els creixements de forma adossada al nucli construït, 

de l’espai públic del nucli 
per a contribuir a l’obtenció d’un entorn de 

Objectiu 6: Protegir els recursos hídrics i prevenir els riscos hidrològics que poden 

· L’alternativa 1 defineix un espai de futur creixement residencial a l’oest del Roquet, 
ja previst en les actuals Normes Subsidiàries. En aquest sector es pretén crear un 

a les zones inundables de la riera de Tavèrnoles i el torrent 

el subministrament d’aigua potable així com de 
d’aigües residuals. També requerirà que les 

situades de forma dispersa al territori disposin de tractaments autònoms 

· L’alternativa 1 fomentarà la separació d’aigües pluvials i residuals. Actualment, el 

à malbarataments 

l’aplicació del Decret de Ecoeficiència en les noves 

L’alternativa 1 fomentarà la separació d’aigües pluvials i residuals. Actualment, el 
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Objectiu 8: Contaminació acústica
 
· L’alternativa 1 haurà de g
establerts per la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació 
acústica.  
 
Objectiu 9: Contaminació lluminosa
 
· L’alternativa 1 haurà de garantir el compliment 
d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció d
82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament.
 
· Es procurarà instal·lar un sistema de control d’engegada i parada de la il·luminació 
pública que s’adeqüi al màxim a la necessitat diària.
 
Objectiu 10: Contaminació electromagnètica
 
· Preveure els espais per a la ubicació 
 
Objectiu 11: Gestió dels materials i dels residus
 
· Actualment el municipi ja disposa de recollida selectiva municipal, el nou pla 
promourà aquest sistema de recollida i gestió dels residus. 
 
· L’alternativa 1 garantirà
d’excavació que es generin en del desenvolupament del pla 
instal·lacions autoritzades per l’Agència de Residus de Cat
normativa vigent en matèria de residus: Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de residus, el Decret 201/1994, de 26 
de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de l
11/2001, de 12 de juny, de modificació i el reial Decret 105/2008, d’1 de febrer de 
2008, de regulació de la producció i gestió dels residus de la construcció i la 
demolició. 
 
Objectiu 12: Sostenibilitat i ecoeficiència en la urban
 
· L’alternativa 1 promourà l’ús d’energies renovables i eficients tant en l’àmbit públic 
com el privat, especialment als nous àmbits d’urbanització.
 
· Recollir els criteris establerts pel Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual e
regula l’adopció de criteris ambiental i d’ecoeficiència en els edificis, i vetllar pel seu 
compliment. 
 
Objectiu 13: Biodiversitat territorial, permeabilitat ecològica i patrimoni natural en 
general 
 
· L’alternativa 1, a diferència de les Normes Subsidi
protecció especial definides p
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Objectiu 8: Contaminació acústica 

· L’alternativa 1 haurà de garantir el compliment dels nivells d’immissió sonora 
Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació 

Objectiu 9: Contaminació lluminosa 

garantir el compliment de la Llei 6/2001, de 31 de maig, 
d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció de medi nocturn, i el Decret 
82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament.

nstal·lar un sistema de control d’engegada i parada de la il·luminació 
pública que s’adeqüi al màxim a la necessitat diària. 

: Contaminació electromagnètica 

· Preveure els espais per a la ubicació d’antenes de telefonia mòbil.

Objectiu 11: Gestió dels materials i dels residus 

 ja disposa de recollida selectiva municipal, el nou pla 
ema de recollida i gestió dels residus.  

garantirà la gestió de residus d’enderroc, de la construcció i 
d’excavació que es generin en del desenvolupament del pla 
instal·lacions autoritzades per l’Agència de Residus de Catalunya i d’acord amb la 
normativa vigent en matèria de residus: Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de residus, el Decret 201/1994, de 26 
de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció, el Decret 
11/2001, de 12 de juny, de modificació i el reial Decret 105/2008, d’1 de febrer de 
2008, de regulació de la producció i gestió dels residus de la construcció i la 

Sostenibilitat i ecoeficiència en la urbanització i l’edificació

l’ús d’energies renovables i eficients tant en l’àmbit públic 
, especialment als nous àmbits d’urbanització. 

· Recollir els criteris establerts pel Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual e
regula l’adopció de criteris ambiental i d’ecoeficiència en els edificis, i vetllar pel seu 

Biodiversitat territorial, permeabilitat ecològica i patrimoni natural en 

· L’alternativa 1, a diferència de les Normes Subsidiàries, inclou les àrees de 
definides pel PTPCC. 
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els nivells d’immissió sonora 
Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació 

de la Llei 6/2001, de 31 de maig, 
e medi nocturn, i el Decret 

82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament. 

nstal·lar un sistema de control d’engegada i parada de la il·luminació 

d’antenes de telefonia mòbil. 

ja disposa de recollida selectiva municipal, el nou pla 

residus d’enderroc, de la construcció i 
d’excavació que es generin en del desenvolupament del pla es realitzin en 

alunya i d’acord amb la 
normativa vigent en matèria de residus: Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de residus, el Decret 201/1994, de 26 

a construcció, el Decret 
11/2001, de 12 de juny, de modificació i el reial Decret 105/2008, d’1 de febrer de 
2008, de regulació de la producció i gestió dels residus de la construcció i la 

ització i l’edificació 

l’ús d’energies renovables i eficients tant en l’àmbit públic 

· Recollir els criteris establerts pel Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es 
regula l’adopció de criteris ambiental i d’ecoeficiència en els edificis, i vetllar pel seu 

Biodiversitat territorial, permeabilitat ecològica i patrimoni natural en 

àries, inclou les àrees de 
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· Tan l’alternativa 1 com la 0 inclouen les 
especial de protecció i Millora de l’Espai Natural Guilleries Savassona.
 
· L’alternativa 1 identifica, en el sòl no urbanitzable, les següents 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 co
- Àmbit del PEIN Savassona i de la Xarxa Natura 2000.
- Àmbit del Pla especial de protecció i millora de l’espai natural Guilleries
Igualment, ordena el sòl no urbanitzable amb les zones i àrees següents:
- Agrícola de valor 
- Forestal de valor 
- Àrees d’especial interès patrimoni ecològic
- Agroforestal 
- Àrees d’especial interès patrimoni ecològic
 
· L’alternativa 1 protegeix el patrimoni natural, cultural i a
les que destaca els hàbitats d’interès comunita
cursos d’aigua com a connectors biològics. 
 
· La opció escollida, dins l’alternativa 1, d’
corresponent al Pla parcial El Roquet sud un àmbit ubicat al sud del sòl urbà de 
Tavèrnoles, que es pretén destinar en major parta zona verda
tancament de l’anell perimetral
 
· L’alternativa 1, en quan a la vegetació urbana, fomentarà els criteris de 
xerojardineria amb planta autòctona i baix consum d’aigua. 
 
· El catàleg de béns Protegits del nou Pla inclourà 
 
· El sòl urbà i urbanitzable definit a l’alternativa 1 i 
comunitari. Cal destacar que a l’entorn de la zona de Fussimanya existeixen 
diversos hàbitats d’interès comunitari.
 
Objectiu 14: Qualitat del paisatge
 
· Dins el medi rural, l’alternativa 1, dóna importància als recorre
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. 
 
· L’alternativa 1 determina les àrees específiques d’interès paisatgístic, 
àrees d’especial protecció del PTPCC, a diferència de  l’alternativa 0.
· L’alternativa 1 promourà i potenciar
la qualitat turística i econòmica al municipi.
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· Tan l’alternativa 1 com la 0 inclouen les àrees d’especial interès definides pel
especial de protecció i Millora de l’Espai Natural Guilleries Savassona.

, en el sòl no urbanitzable, les següents 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

ordena el sòl no urbanitzable amb les zones i àrees següents:

Àrees d’especial interès patrimoni ecològic-paisatgístic en entorn forestal

Àrees d’especial interès patrimoni ecològic-paisatgístic en entorn agroforestal

· L’alternativa 1 protegeix el patrimoni natural, cultural i arqueològic del
s d’interès comunitari, les masses forestals i el conjunt de 

cursos d’aigua com a connectors biològics.  

· La opció escollida, dins l’alternativa 1, d’incloure dins el sector de sòl urbanitzable 
sponent al Pla parcial El Roquet sud un àmbit ubicat al sud del sòl urbà de 

Tavèrnoles, que es pretén destinar en major parta zona verda
perimetral de la zona verda de passeig per la seva part sud.

uan a la vegetació urbana, fomentarà els criteris de 
xerojardineria amb planta autòctona i baix consum d’aigua.  

· El catàleg de béns Protegits del nou Pla inclourà els elements d’interès natural.

· El sòl urbà i urbanitzable definit a l’alternativa 1 i a la 0 no afecta hàbitats d’interès 
comunitari. Cal destacar que a l’entorn de la zona de Fussimanya existeixen 
diversos hàbitats d’interès comunitari. 

Objectiu 14: Qualitat del paisatge 

· Dins el medi rural, l’alternativa 1, dóna importància als recorre
paisatgístic, que permeten el gaudi de bona part del paisatge del terme, així com de 

Savassona i l’entorn del pantà de Sau.  

etermina les àrees específiques d’interès paisatgístic, 
rees d’especial protecció del PTPCC, a diferència de  l’alternativa 0.

i potenciarà la qualitat paisatgística de l’entorn per millorar 
la qualitat turística i econòmica al municipi. 
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àrees d’especial interès definides pel Pla 
especial de protecció i Millora de l’Espai Natural Guilleries Savassona. 

, en el sòl no urbanitzable, les següents àrees de protecció 

Sòl de protecció preventiva del Pla territorial parcial de les comarques centrals. 
marques centrals. 

Àmbit del Pla especial de protecció i millora de l’espai natural Guilleries-Savassona. 
ordena el sòl no urbanitzable amb les zones i àrees següents: 

paisatgístic en entorn forestal 

paisatgístic en entorn agroforestal 

rqueològic del terme, entre 
ri, les masses forestals i el conjunt de 

incloure dins el sector de sòl urbanitzable 
sponent al Pla parcial El Roquet sud un àmbit ubicat al sud del sòl urbà de 

Tavèrnoles, que es pretén destinar en major parta zona verda, permetrà el 
de la zona verda de passeig per la seva part sud. 

uan a la vegetació urbana, fomentarà els criteris de 

els elements d’interès natural. 

a la 0 no afecta hàbitats d’interès 
comunitari. Cal destacar que a l’entorn de la zona de Fussimanya existeixen 

· Dins el medi rural, l’alternativa 1, dóna importància als recorreguts d’interès 
paisatgístic, que permeten el gaudi de bona part del paisatge del terme, així com de 

etermina les àrees específiques d’interès paisatgístic, i inclou les 
rees d’especial protecció del PTPCC, a diferència de  l’alternativa 0. 

la qualitat paisatgística de l’entorn per millorar 
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5.7.3. Justificació ambiental de l’elecció 
 
D’acord amb l’exposat al punt anterior, creiem que la millor alternativa pel correcte 
desenvolupament del municipi de Tavèrnoles i tot el seu terme municipal és 
l’alternativa 1: elaboració i aprovació del nou Pla d’Ordenació 
Tavèrnoles. 
 
A continuació, es defineixen el principals punts a tenir en compte per justificar 
l’alternativa 1 com la millor alternativa ambiental pel municipi de Tavèrnoles:
 
El nou marc normatiu en matèria de planejament urba nístic 
Catalunya): L’elaboració d’un nou Pla d’Ordenació Urbanística és el instrument clau 
per garantir la utilització dels criteris de desenvolupament urbanístic sostenible per el 
futur previst al municipi de Tavèrnoles.
 
La participació ciutadana 
que es desenvoluparà per l’elaboració del POUM garant
ciutadans i ciutadanes del municipi que estiguin interessats. D’aquesta forma es 
poden recopilar totes les preocupa
ambientals com de tots els àmbits
 
Plans Territorials i Plans Derivats
a tots els plans de rang superior que afectin la 
figures cal destacar el Pla Territorial Parcial de les Comarques Centrals, el qual 
estableix els principals criteris de desenvolupament i gestió del territori de totes les 
comarques centrals catalanes on hi trobem el municip
 
El planejament d e Tavèrnoles 
Principalment el que forma part de l‘espai natural de les Guilleries
d’Ordenació Urbanística tindrà en compte les determinacions i mesures proposa
pel Pla Especial de Protecció i Millora de l’Espai Natural Guilleries 
 
Assegurar un creixement compacte i ordenat del muni cipi.
potenciarà l’establiment dels nous creixement
actuals (nucli de Tavèrnoles i el Roquet) en un de sol
urbà en l’entorn natural. 
 
Aquesta alternativa, malgrat incloure una zona de sòl urbanitzable als Plans de Can 
Riera i classificar el sector de Fussimanya com a sòl urbà co
creixement compacte, desclassifica
Raurell que es troben també allunyats del nucli i 
com a sòl urbanitzable.   
 
Dotació d’una zona de serveis docents
ubicació d’un sector per a ús de serveis docents a l’entrada del municipi, ben 
comunicat amb els municipis veïns.
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Justificació ambiental de l’elecció de l’alternativa seleccionada

D’acord amb l’exposat al punt anterior, creiem que la millor alternativa pel correcte 
desenvolupament del municipi de Tavèrnoles i tot el seu terme municipal és 
l’alternativa 1: elaboració i aprovació del nou Pla d’Ordenació 

es defineixen el principals punts a tenir en compte per justificar 
l’alternativa 1 com la millor alternativa ambiental pel municipi de Tavèrnoles:

El nou marc normatiu en matèria de planejament urba nístic (Llei d
Catalunya): L’elaboració d’un nou Pla d’Ordenació Urbanística és el instrument clau 
per garantir la utilització dels criteris de desenvolupament urbanístic sostenible per el 
futur previst al municipi de Tavèrnoles. 

La participació ciutadana en el planejament de Tavèrnoles.  El procés participatiu 
per l’elaboració del POUM garantirà la participació de tots els 

ciutadans i ciutadanes del municipi que estiguin interessats. D’aquesta forma es 
poden recopilar totes les preocupacions, opinions, comentaris i problemàtiques
ambientals com de tots els àmbits, que afectin als veïns dels municipi.

Plans Territorials i Plans Derivats . El planejament de Tavèrnoles estarà supeditat 
a tots els plans de rang superior que afectin la zona analitzada, entre aquestes 

Pla Territorial Parcial de les Comarques Centrals, el qual 
estableix els principals criteris de desenvolupament i gestió del territori de totes les 
comarques centrals catalanes on hi trobem el municipi de Tavèrnoles.

e Tavèrnoles reconeixerà el valor paisatgístic del terme. 
Principalment el que forma part de l‘espai natural de les Guilleries-Savassona. El Pla 
d’Ordenació Urbanística tindrà en compte les determinacions i mesures proposa
pel Pla Especial de Protecció i Millora de l’Espai Natural Guilleries –

Assegurar un creixement compacte i ordenat del muni cipi.  Amb el nou POUM es 
els nous creixementsper aconseguir convertir els dos nuclis 

s (nucli de Tavèrnoles i el Roquet) en un de sol, evitant així la dispersió

Aquesta alternativa, malgrat incloure una zona de sòl urbanitzable als Plans de Can 
Riera i classificar el sector de Fussimanya com a sòl urbà consolidat, no fomentant el 
creixement compacte, desclassifica els sectors de La Garriga i la Casa Nova d’en 

que es troben també allunyats del nucli i que la normativa vigent classifica

d’una zona de serveis docents  a l’entrada del municipi
d’un sector per a ús de serveis docents a l’entrada del municipi, ben 

comunicat amb els municipis veïns. 
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de l’alternativa seleccionada 

D’acord amb l’exposat al punt anterior, creiem que la millor alternativa pel correcte 
desenvolupament del municipi de Tavèrnoles i tot el seu terme municipal és 
l’alternativa 1: elaboració i aprovació del nou Pla d’Ordenació Urbanística de 

es defineixen el principals punts a tenir en compte per justificar 
l’alternativa 1 com la millor alternativa ambiental pel municipi de Tavèrnoles: 

(Llei d’Urbanisme de 
Catalunya): L’elaboració d’un nou Pla d’Ordenació Urbanística és el instrument clau 
per garantir la utilització dels criteris de desenvolupament urbanístic sostenible per el 

El procés participatiu 
la participació de tots els 

ciutadans i ciutadanes del municipi que estiguin interessats. D’aquesta forma es 
cions, opinions, comentaris i problemàtiques, tant 
que afectin als veïns dels municipi. 

. El planejament de Tavèrnoles estarà supeditat 
zona analitzada, entre aquestes 

Pla Territorial Parcial de les Comarques Centrals, el qual 
estableix els principals criteris de desenvolupament i gestió del territori de totes les 

i de Tavèrnoles. 

reconeixerà el valor paisatgístic del terme. 
Savassona. El Pla 

d’Ordenació Urbanística tindrà en compte les determinacions i mesures proposades 
– Savassona. 

Amb el nou POUM es 
sper aconseguir convertir els dos nuclis 

, evitant així la dispersió del sòl 

Aquesta alternativa, malgrat incloure una zona de sòl urbanitzable als Plans de Can 
nsolidat, no fomentant el 

els sectors de La Garriga i la Casa Nova d’en 
que la normativa vigent classifica 

a l’entrada del municipi . El Pla preveu la 
d’un sector per a ús de serveis docents a l’entrada del municipi, ben 
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Protecció dels béns i el patrimoni del municipi.
patrimonials del municipigarantirà
naturals, paisatgístics, culturals, arquitectònics, agrícoles i forestals del municipi.
 
Garantir la protecció i la correcta gestió dels rec ursos naturals i la biodiversitat 
del municipi.  El POUM definirà diferents nivells de protecció pe
els quals garantiran una protecció especial per les zones d’alt valor ecològic i de 
connectivitat.  
 
Millora del Cicle de l’Aigua.
sanejament de les aigües residuals perseguint la separació d’aigües netes i aigües 
brutes arreu del municipi.  
 
Augment de l’autosuficiència energètica. 
l’energia solar tèrmica, i l’eficiència energètica es veuran potenciade
planejament i les normes urbanístiques del municipi. 
 
Correcta gestió dels residus
dels ciutadans. Es requerirà que el planejament derivat 
d’augmentar la quantitat de
 
El turisme rural i respectuós amb el medi.
el turisme com important font econòmica, caldrà promocionar el valors naturals, 
culturals i arquitectònics que trobem en el
promoció del turisme cultural i respectuós amb el medi natural. 
 
Protecció de les masies o cases rurals existents.
present Pla d’Ordenació un Pla Especial per a 
cases rurals existents, en el que es determinarà la preservació i la recuperació 
d’aquelles que es consideren susceptibles de re
que en definirà criteris d’integració.
 
Fomentar la mobilitat sostenible
de transport més sostenibles davant dels vehicles privats.
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béns i el patrimoni del municipi.  La redacció d’un catàleg de 
garantirà la protecció, conservació i gestió dels béns 

naturals, paisatgístics, culturals, arquitectònics, agrícoles i forestals del municipi.

Garantir la protecció i la correcta gestió dels rec ursos naturals i la biodiversitat 
POUM definirà diferents nivells de protecció pel sòl no urbanitzable 

garantiran una protecció especial per les zones d’alt valor ecològic i de 

Millora del Cicle de l’Aigua.  Amb el nou planejament es millorarà el sistema de 
ment de les aigües residuals perseguint la separació d’aigües netes i aigües 

 

Augment de l’autosuficiència energètica. Les energies alternatives
i l’eficiència energètica es veuran potenciade

planejament i les normes urbanístiques del municipi.  

Correcta gestió dels residus . Es fomentarà la correcta gestió dels residus per part 
dels ciutadans. Es requerirà que el planejament derivat valori la necessitat 

quantitat dels contenidors de la zona de residus del municipi. 

El turisme rural i respectuós amb el medi.  Amb el nou planejament es potenciarà 
el turisme com important font econòmica, caldrà promocionar el valors naturals, 
culturals i arquitectònics que trobem en el municipi. El nou pla perseguirà la 
promoció del turisme cultural i respectuós amb el medi natural.  

Protecció de les masies o cases rurals existents.  Es redactarà paral·lelament al 
un Pla Especial per a la protecció d’aquelles mas

cases rurals existents, en el que es determinarà la preservació i la recuperació 
d’aquelles que es consideren susceptibles de reconstrucció o de rehabilitació alhora 
que en definirà criteris d’integració. 

Fomentar la mobilitat sostenible .Amb el nou planejament es potenciarà els modes 
de transport més sostenibles davant dels vehicles privats. 

91 

La redacció d’un catàleg de béns 
la protecció, conservació i gestió dels béns 

naturals, paisatgístics, culturals, arquitectònics, agrícoles i forestals del municipi. 

Garantir la protecció i la correcta gestió dels rec ursos naturals i la biodiversitat 
l sòl no urbanitzable 

garantiran una protecció especial per les zones d’alt valor ecològic i de 

Amb el nou planejament es millorarà el sistema de 
ment de les aigües residuals perseguint la separació d’aigües netes i aigües 

Les energies alternatives, en concret 
i l’eficiència energètica es veuran potenciades amb el nou 

Es fomentarà la correcta gestió dels residus per part 
valori la necessitat 

de la zona de residus del municipi.  

Amb el nou planejament es potenciarà 
el turisme com important font econòmica, caldrà promocionar el valors naturals, 

municipi. El nou pla perseguirà la 

s redactarà paral·lelament al 
la protecció d’aquelles masies o 

cases rurals existents, en el que es determinarà la preservació i la recuperació 
construcció o de rehabilitació alhora 

planejament es potenciarà els modes 



  PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE TAVÈRNOLES
Informe de sostenibilitat ambiental  

 
 

5.8. PLANEJAMENT PROPOSAT
 
5.8.1. Descripció de l’àmbit territorial
 
El terme municipal de Tavèrnoles s’ubica a la part oriental de la comarca d’Os
(província de Barcelona), al límit físic entre la Plana de Vic i les Guilleries.
 
Aquest municipi limita amb els termes municipal de Folgueroles, Vilanova de Sau, 
Gurb, Sant Sadurní d’Osormort i Les Masies de Roda.
 
La situació del municipi, entre la P
les Guilleries, genera unes diferències a destacar entre les característiques de la 
zona oriental i occidental del municipi en tots els nivells, fauna, vegetació, clima, 
litologia....etc. Aquest fet proporc
característiques ecològiques, de biodiversitat i paisatgístiques molt importants.
 
El municipi no és excessivament extens (18,8 km
sensiblement baixa (16,6 hab/km
 
La població censada a l’any 20
de Tavèrnoles, la urbanització de Fussimanya, i el barri del Roquet, a més d’un gran 
nombre de masies repartides per tot el seu territori.
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PLANEJAMENT PROPOSAT  

Descripció de l’àmbit territorial 

El terme municipal de Tavèrnoles s’ubica a la part oriental de la comarca d’Os
(província de Barcelona), al límit físic entre la Plana de Vic i les Guilleries.

Aquest municipi limita amb els termes municipal de Folgueroles, Vilanova de Sau, 
Gurb, Sant Sadurní d’Osormort i Les Masies de Roda. 

La situació del municipi, entre la Plana de Vic i les bases del vessant occidental de 
les Guilleries, genera unes diferències a destacar entre les característiques de la 
zona oriental i occidental del municipi en tots els nivells, fauna, vegetació, clima, 
litologia....etc. Aquest fet proporciona al municipi de Tavèrnoles unes 
característiques ecològiques, de biodiversitat i paisatgístiques molt importants.

El municipi no és excessivament extens (18,8 km2), i la seva densitat de població és 
hab/km2). 

ada a l’any 2012 és de 312 habitants, repartida entre el propi nucli 
de Tavèrnoles, la urbanització de Fussimanya, i el barri del Roquet, a més d’un gran 
nombre de masies repartides per tot el seu territori. 
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El terme municipal de Tavèrnoles s’ubica a la part oriental de la comarca d’Osona 
(província de Barcelona), al límit físic entre la Plana de Vic i les Guilleries. 

Aquest municipi limita amb els termes municipal de Folgueroles, Vilanova de Sau, 

lana de Vic i les bases del vessant occidental de 
les Guilleries, genera unes diferències a destacar entre les característiques de la 
zona oriental i occidental del municipi en tots els nivells, fauna, vegetació, clima, 

iona al municipi de Tavèrnoles unes 
característiques ecològiques, de biodiversitat i paisatgístiques molt importants. 

), i la seva densitat de població és 

2 habitants, repartida entre el propi nucli 
de Tavèrnoles, la urbanització de Fussimanya, i el barri del Roquet, a més d’un gran 
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5.8.2. Antecedents 
 
Actualment, el planejament municipal vigent al municipi de Tavèrnoles són les 
Normes d’Ordenació Complementàries i Subsidiàries d e Planejament
publicades el 25 d’agost de 1.977. 
 
Per complementar aquestes Normes d’Ordenació, en data de 7 de novembre de 
1990, es va publicar la Delimitaciódel Sòl Urbà
 
D’altra banda, en data de 28 de juny de 2000 es va aprovar definitivament una 
modificació puntual d’aquestes Normes d’Ordenació C omplementàries 
Subsidiàries de Planejament del Sector del Roquet
 
En data de 10 de juny de 2009
la Comissió Territorial d’Urbanisme
d’Ordenació Complementàries i Subsidiàries de Plane jament del Sòl 
Urbanitzable que pretén restringir el creixement
actualment paralitzat. 
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tualment, el planejament municipal vigent al municipi de Tavèrnoles són les 
Normes d’Ordenació Complementàries i Subsidiàries d e Planejament
publicades el 25 d’agost de 1.977.  

Per complementar aquestes Normes d’Ordenació, en data de 7 de novembre de 
Delimitaciódel Sòl Urbà . 

D’altra banda, en data de 28 de juny de 2000 es va aprovar definitivament una 
modificació puntual d’aquestes Normes d’Ordenació C omplementàries 
Subsidiàries de Planejament del Sector del Roquet . 

de juny de 2009 i 10 de juny de 2010 es va aprovar definitivament per 
la Comissió Territorial d’Urbanismela Modificació puntual de les Normes 
d’Ordenació Complementàries i Subsidiàries de Plane jament del Sòl 

que pretén restringir el creixement discontinu del municipi, expedient 
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tualment, el planejament municipal vigent al municipi de Tavèrnoles són les 
Normes d’Ordenació Complementàries i Subsidiàries d e Planejament , 

Per complementar aquestes Normes d’Ordenació, en data de 7 de novembre de 

D’altra banda, en data de 28 de juny de 2000 es va aprovar definitivament una 
modificació puntual d’aquestes Normes d’Ordenació C omplementàries 

es va aprovar definitivament per 
la Modificació puntual de les Normes 

d’Ordenació Complementàries i Subsidiàries de Plane jament del Sòl 
el municipi, expedient 
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5.8.3. Relació amb altres plans i programes
 
En el present punt es recull el marc de planejament en què es planteja el POUM de 
Tavèrnoles en el moment de presentar el 
 
- Pla Territorial Parcial de les Comarques Centrals
Cal destacar, en primer lloc, el Pla Territorial Parcial de les Comarques Centrals en 
el marc del Programa de Planejament Territorial (PPT), aprovat definitiv
data de 16 de setembre de 2008. Jeràrquicament, el PTP de les comarques centrals 
es troba en un nivell superior al POUM de Tavèrnoles i a més, recull i desplega les 
determinacions del Pla Territorial General de Catalunya (PTGC) aprovat per la Llei
1/1995 de 16 de març.  
 
Per tant, tota la documentació del PTP de les comarques centrals és un referent 
bàsic i ineludible per al futur POUM de Tavèrnoles.
 
Segons el títol II Sistema d’espais oberts del 
municipal de Tavèrnoles, la part est del territori està classificat com a “
protecció especial ”, coincidint amb els límits del Pla especial de protecció i millora 
de l’Espai Natural de les Guilleries
oest. Dins aquesta classificació hi apareixen tres àmbits de sòl urbanitzable. La part 
central i oest del territori, que presenta una topografia molt més planera, està 
classificada com a “Sòl de protecció preventiva
 
Plànol O.8 Espais oberts, estratègies d’assentaments i

 
En el títol III Sistema d’Assentaments, es distingeix, com a “nucli 
extensions ”, el nucli urbà de Tavèrnoles, així com els àmbits de sòl urbanitzable 
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Relació amb altres plans i programes 

En el present punt es recull el marc de planejament en què es planteja el POUM de 
Tavèrnoles en el moment de presentar el present informe de sostenibilitat ambiental.

Pla Territorial Parcial de les Comarques Centrals 
Cal destacar, en primer lloc, el Pla Territorial Parcial de les Comarques Centrals en 
el marc del Programa de Planejament Territorial (PPT), aprovat definitiv
data de 16 de setembre de 2008. Jeràrquicament, el PTP de les comarques centrals 
es troba en un nivell superior al POUM de Tavèrnoles i a més, recull i desplega les 
determinacions del Pla Territorial General de Catalunya (PTGC) aprovat per la Llei

Per tant, tota la documentació del PTP de les comarques centrals és un referent 
bàsic i ineludible per al futur POUM de Tavèrnoles. 

títol II Sistema d’espais oberts del  PTPCC, dins els límits del terme 
rnoles, la part est del territori està classificat com a “
”, coincidint amb els límits del Pla especial de protecció i millora 

de l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona, a l’igual que una franja a la part sud
a classificació hi apareixen tres àmbits de sòl urbanitzable. La part 

central i oest del territori, que presenta una topografia molt més planera, està 
Sòl de protecció preventiva ”. 

.8 Espais oberts, estratègies d’assentaments i actuacions d’infraestructures

En el títol III Sistema d’Assentaments, es distingeix, com a “nucli històric i les seves 
”, el nucli urbà de Tavèrnoles, així com els àmbits de sòl urbanitzable 
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En el present punt es recull el marc de planejament en què es planteja el POUM de 
present informe de sostenibilitat ambiental. 

Cal destacar, en primer lloc, el Pla Territorial Parcial de les Comarques Centrals en 
el marc del Programa de Planejament Territorial (PPT), aprovat definitivament en 
data de 16 de setembre de 2008. Jeràrquicament, el PTP de les comarques centrals 
es troba en un nivell superior al POUM de Tavèrnoles i a més, recull i desplega les 
determinacions del Pla Territorial General de Catalunya (PTGC) aprovat per la Llei 

Per tant, tota la documentació del PTP de les comarques centrals és un referent 

PTPCC, dins els límits del terme 
rnoles, la part est del territori està classificat com a “Sòl de 
”, coincidint amb els límits del Pla especial de protecció i millora 

Savassona, a l’igual que una franja a la part sud-
a classificació hi apareixen tres àmbits de sòl urbanitzable. La part 

central i oest del territori, que presenta una topografia molt més planera, està 

actuacions d’infraestructures 

històric i les seves 
”, el nucli urbà de Tavèrnoles, així com els àmbits de sòl urbanitzable 
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situats a continuació d’aquest. Igualment, es distin
d’ús industrial i/o logístic
“àrea especialitzada d’ús residencial
 
Per al “nucli històric i les seves extensions”, es proposa un 
 
Per a les “àrees especialitzades d’ús residencial” dels tres àmbits de sòl actualment 
urbanitzable, es proposa una 
 
Plànol O.4 Estratègies de desenvolupament
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situats a continuació d’aquest. Igualment, es distingeix com a “àrea especialitzada 
d’ús industrial i/o logístic ” l’àmbit industrial de la part oest del municipi, i com a 
àrea especialitzada d’ús residencial ” tres àmbits de sòl urbanitzable. 

Per al “nucli històric i les seves extensions”, es proposa un creixement moderat

Per a les “àrees especialitzades d’ús residencial” dels tres àmbits de sòl actualment 
urbanitzable, es proposa una reducció o extinció . 

O.4 Estratègies de desenvolupament 
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àrea especialitzada 
” l’àmbit industrial de la part oest del municipi, i com a 

” tres àmbits de sòl urbanitzable.  

reixement moderat . 

Per a les “àrees especialitzades d’ús residencial” dels tres àmbits de sòl actualment 
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- Pla Especial de protecció i millora de l’Espai Natural de les Guilleries
Aquest Pla ha estat analitzat a l’apartat 5.5.5 del present informe de sostenibilitat 
ambiental.  
 
- Pla d’espais d’interès natural 
Catalunya el 14 de desembre
setembre de 2006. 
Aquests Plans han estat analitzat
present informe de sostenibilitat ambiental. 
 
- Directiva 92/43/CEE i Directiva 97/62/CE, per la qual s’adapta 
tècnic la Directiva 92/43/CEE
L’annex I de i la Directiva 97/62/CE defineix una sèrie d’hàbitat d’interès comunitari.  
L’estudi d’aquests hàbitats presents al municipi de Tavèrnoles es descriu a l’apartat 
5.5.1. del present informe.  
 
- Pla d’infraestructures del transport de Catalunya 2006
 
- Pla de l’energia 2006-2015 
 
- Pla General de Política Forestal 2007
 
- Plans de protecció civil de Catalunya (PROCICAT, INUNCAT, INFOCAT, 
NEUCAT,..)  
La informació d’aquests es recull
 
- PSARU i PSARI (Pla de Sanejament d’
respectivament)  
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ció i millora de l’Espai Natural de les Guilleries
Aquest Pla ha estat analitzat a l’apartat 5.5.5 del present informe de sostenibilitat 

Pla d’espais d’interès natural (PEIN),aprovat pel Govern de la 
14 de desembre del 1992 i Xarxa natura 2000 d’Europa presentada el 

estat analitzats pel municipi de Tavèrnoles a l’apartat 5.5.3 del 
present informe de sostenibilitat ambiental.  

Directiva 92/43/CEE i Directiva 97/62/CE, per la qual s’adapta al progrés científic i 
tècnic la Directiva 92/43/CEE 
L’annex I de i la Directiva 97/62/CE defineix una sèrie d’hàbitat d’interès comunitari.  
L’estudi d’aquests hàbitats presents al municipi de Tavèrnoles es descriu a l’apartat 

 

Pla d’infraestructures del transport de Catalunya 2006-2026 

2015  

Pla General de Política Forestal 2007-2016 

Plans de protecció civil de Catalunya (PROCICAT, INUNCAT, INFOCAT, 

La informació d’aquests es recull a l’apartat 5.4 d’aquest informe.  

PSARU i PSARI (Pla de Sanejament d’Aigües Residuals i Industrials, 
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ció i millora de l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona 
Aquest Pla ha estat analitzat a l’apartat 5.5.5 del present informe de sostenibilitat 

),aprovat pel Govern de la Generalitat de 
Xarxa natura 2000 d’Europa presentada el 

a l’apartat 5.5.3 del 

al progrés científic i 

L’annex I de i la Directiva 97/62/CE defineix una sèrie d’hàbitat d’interès comunitari.  
L’estudi d’aquests hàbitats presents al municipi de Tavèrnoles es descriu a l’apartat 

Plans de protecció civil de Catalunya (PROCICAT, INUNCAT, INFOCAT, 

Aigües Residuals i Industrials, 
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5.8.4. Descripció del planejament proposat
 
Descripció de l’ordenació
 
Les determinacions d’aquest Pla d’ordenació 
urbà a partir dels dos nuclis actuals
concreta a partir de la proposta de nous creixements residencials al sud i a l’oest de 
l’actual nucli del Roquet. 
 
D’altra banda, es reconeixen les
urbanització de Fussimanya, construïdes majoritàriament als anys 70
parcel·les disperses en el territori cap a zones pròximes a les construccions, tot 
delimitant un polígon d’actuació urb
següents consideracions: 
- 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 p
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 urbanitzad
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.
 
Igualment, es proposa una alternativa per al desenvolupament d’un àmbit previst 
com a sòl urbanitzable industrial pel pla
a equipament privat educatiu
C-153 de Vic a Roda de Ter.
 
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’ordenac
l’artesanal, el turisme i l’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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Descripció del planejament proposat 

Descripció de l’ordenació  

Les determinacions d’aquest Pla d’ordenació s’orienten per a obtenir un únic àmbit 
urbà a partir dels dos nuclis actuals de Tavèrnoles i el Roquet.Aquest escenari es 
concreta a partir de la proposta de nous creixements residencials al sud i a l’oest de 

D’altra banda, es reconeixen les actuals edificacions de caràcter residencial de la 
urbanització de Fussimanya, construïdes majoritàriament als anys 70
parcel·les disperses en el territori cap a zones pròximes a les construccions, tot 
delimitant un polígon d’actuació urbanística en sòl no urbanitzable, i amb les 

reducció significativa de la superfície del seu àmbit, respecte als límits establerts en 

espais compactes, a partir de la delimitació de 3 àmbits, units entre ells p

reubicació de part de les parcel·les disperses existents situades en zones de 
se cap a zones pròximes a entorns edificats, i amb topografia 

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. 

itar 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 

neixement de les activitats existents en l’àmbit, de caràcter industrial o de 
ne les seves possibles ampliacions. 

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 

equipament privat educatiu a l’entrada del terme municipal a partir de la carretera 
153 de Vic a Roda de Ter. 

D’altra banda, es protegeix de manera explícita els valors principals dels que 
me de Tavèrnoles, com són el paisatge i el patrimoni històric, i tot 

aquell conjunt d’edificacions disperses en el territori que mereixen el seu 

De manera simultània, el Pla d’ordenació preveu estimular l’activitat
turisme i l’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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a obtenir un únic àmbit 
.Aquest escenari es 

concreta a partir de la proposta de nous creixements residencials al sud i a l’oest de 

actuals edificacions de caràcter residencial de la 
urbanització de Fussimanya, construïdes majoritàriament als anys 70, reubicant 
parcel·les disperses en el territori cap a zones pròximes a les construccions, tot 

ca en sòl no urbanitzable, i amb les 

reducció significativa de la superfície del seu àmbit, respecte als límits establerts en 

espais compactes, a partir de la delimitació de 3 àmbits, units entre ells per la 

reubicació de part de les parcel·les disperses existents situades en zones de 
se cap a zones pròximes a entorns edificats, i amb topografia 

or 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 

 
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 

neixement de les activitats existents en l’àmbit, de caràcter industrial o de 

Igualment, es proposa una alternativa per al desenvolupament d’un àmbit previst 
nejament vigent, tot plantejant un sòl destinat 

a l’entrada del terme municipal a partir de la carretera 

D’altra banda, es protegeix de manera explícita els valors principals dels que 
me de Tavèrnoles, com són el paisatge i el patrimoni històric, i tot 

aquell conjunt d’edificacions disperses en el territori que mereixen el seu 

ió preveu estimular l’activitat agrícola, 
turisme i l’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 
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Sòl urbà  
 
L’estudi dels nuclis de població actu
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, no es dóna lloc a possibles àmbit
de Tavèrnoles i el Roquet. Sí que es preveu, en l’àmbit de Fussimanya, un polígon 
d’actuació urbanística que reconegui les actuals edificacions i en permeti finalitzar el 
procés urbanitzador de tot el seu àmbit, en mol
 
El Pla d’ordenació manté l’ordenació vigent a dia d’avui, regularitzant
normativament a uns paràmetres més adients per la seva morfologia i 
característiques. 
 
Sòl urbà no consolidat 
 
Es delimita el següent sector dins el sòl urbà no c
 
Sector PAU-1 FUSSIMANYA
 
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 obj
reconèixer les actuals edificacions de caràcter residencial implantades 
majoritàriament al llarg dels anys 70; admetre 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 finalitzar el procés urbanitzador de tot l'àmbit, en molts llocs 
precari i inclús inexistent. 
 
Sòl no urbanitzable  
 
La classificació de sòl no urbanitzable q
amb aquells terrenys que queden englobats segons el que s’estableix en l’article 32 
de la Llei d’urbanisme. 
 
S’inclou com a sòl no urbanitzable
Raurell que la normativa vigent classifica com a sòl urbanitzable
 
Es protegeix 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 bio
associada. 
 
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 dis
integració en el paisatge. 
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L’estudi dels nuclis de població actuals en el municipi, 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, no es dóna lloc a possibles àmbits de desenvolupament dins el sòl urbà 
de Tavèrnoles i el Roquet. Sí que es preveu, en l’àmbit de Fussimanya, un polígon 
d’actuació urbanística que reconegui les actuals edificacions i en permeti finalitzar el 
procés urbanitzador de tot el seu àmbit, en molts llocs precari. 

manté l’ordenació vigent a dia d’avui, regularitzant
normativament a uns paràmetres més adients per la seva morfologia i 

Es delimita el següent sector dins el sòl urbà no consolidat 

FUSSIMANYA 

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 obj
reconèixer les actuals edificacions de caràcter residencial implantades 
majoritàriament al llarg dels anys 70; admetre noves construccions en els espais 
buits entre edificacions existents, com a nova ubicació de parcel·les disperses en el 

i d'acord al Conveni formalitzat entre l'Ajuntament de Tavèrnoles i els 
propietaris de l'àmbit; i finalitzar el procés urbanitzador de tot l'àmbit, en molts llocs 

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 

S’inclou com a sòl no urbanitzable els sectors de La Garriga i la Casa Nova d’en 
a vigent classifica com a sòl urbanitzable 

rotegeix 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 

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 
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als en el municipi, 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 

esenvolupament dins el sòl urbà 
de Tavèrnoles i el Roquet. Sí que es preveu, en l’àmbit de Fussimanya, un polígon 
d’actuació urbanística que reconegui les actuals edificacions i en permeti finalitzar el 

manté l’ordenació vigent a dia d’avui, regularitzant-la 
normativament a uns paràmetres més adients per la seva morfologia i 

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 
reconèixer les actuals edificacions de caràcter residencial implantades 
majoritàriament al llarg dels anys 70; admetre noves construccions en els espais 
buits entre edificacions existents, com a nova ubicació de parcel·les disperses en el 

i d'acord al Conveni formalitzat entre l'Ajuntament de Tavèrnoles i els 
propietaris de l'àmbit; i finalitzar el procés urbanitzador de tot l'àmbit, en molts llocs 

ue proposa el Pla d’ordenació es correspon 
amb aquells terrenys que queden englobats segons el que s’estableix en l’article 32 

els sectors de La Garriga i la Casa Nova d’en 

rotegeix 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 

lògics, junt amb la vegetació de ribera que hi és 

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, 

persió per tot el territori, i garantint al màxim la seva 
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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. 
 
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. 
 
Cal destacar que paral·lelament al present POUM, es tramitarà un Pla Especial del 
Catàleg de Masies i cases rurals en sòl no urbanitzable
preservació i la recuperació d’aquelles que es consideren susceptibles de 
reconstrucció o de rehabilitació.
 
Per a la preservació i protecció del medi rural s’ha dut a terme l’ordenació i
del sòl no urbanitzable, mitjançant la categorització d’uns tipus de sòl en funció del 
seu ús o valors a protegir. Les àrees que aquest Pla d’ordenació preveu, els usos i 
legislació corresponent dels quals queden definits en les Normes, són els 
·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
· Zones: 
- Agrícola de valor (clau 21a
- Forestal de valor (clau 22a
- Àrees d’especial interès patrimoni ecològic
22b) 
- Agroforestal (clau 23a) 
- Àrees d’especial interès patrimoni ecològic
23b) 
 
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.
 
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 Ro
per a equipament privat educatiu
enfront a la carretera BV-5213 (com a sòl urbanitzable delimitat)
el document de POUM aprovat inicialment per segona vegada contemplava dos 
sectors de Pla parcial per a usos docents, dels quals se n’ha suprimit un, el sòl del 
qual passa a ser considerat sòl no urbanitzable en zona agrícola de calor (clau 21a).
 
Sòl urbanitzable delimitat 
 
Aquest Pla d’ordenació classifica com a sòl urbanitzable delimitat els següents 
àmbits: 
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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 

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.  

Cal destacar que paral·lelament al present POUM, es tramitarà un Pla Especial del 
ies i cases rurals en sòl no urbanitzable, en el que es determina la 

preservació i la recuperació d’aquelles que es consideren susceptibles de 
reconstrucció o de rehabilitació. 

Per a la preservació i protecció del medi rural s’ha dut a terme l’ordenació i
del sòl no urbanitzable, mitjançant la categorització d’uns tipus de sòl en funció del 
seu ús o valors a protegir. Les àrees que aquest Pla d’ordenació preveu, els usos i 
legislació corresponent dels quals queden definits en les Normes, són els 
·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.

EIN Savassona i de la Xarxa Natura 2000. 
Àmbit del Pla especial de protecció i millora de l’espai natural Guilleries

a) 
a) 

Àrees d’especial interès patrimoni ecològic–paisatgístic en entorn forestal (

Àrees d’especial interès patrimoni ecològic–paisatgístic en entorn agroforestal

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.

La posició dels sectors residencials se situen al sud (com a sòl urbanitzable 
imitat) i oest (com a sòl urbanitzable no delimitat) del nucli del Ro

per a equipament privat educatiu se situa just en el límit oest del terme municipal, i 
5213 (com a sòl urbanitzable delimitat). Cal fer esment 

el document de POUM aprovat inicialment per segona vegada contemplava dos 
Pla parcial per a usos docents, dels quals se n’ha suprimit un, el sòl del 

qual passa a ser considerat sòl no urbanitzable en zona agrícola de calor (clau 21a).

Aquest Pla d’ordenació classifica com a sòl urbanitzable delimitat els següents 
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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 

Val a dir, però, que la presència d’instal·lacions i serveis tècnics en sòl no 

Cal destacar que paral·lelament al present POUM, es tramitarà un Pla Especial del 
, en el que es determina la 

preservació i la recuperació d’aquelles que es consideren susceptibles de 

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. Les àrees que aquest Pla d’ordenació preveu, els usos i 
legislació corresponent dels quals queden definits en les Normes, són els següents: 

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

tic en entorn forestal (clau 

tgístic en entorn agroforestal(clau 

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. 

La posició dels sectors residencials se situen al sud (com a sòl urbanitzable 
imitat) i oest (com a sòl urbanitzable no delimitat) del nucli del Roquet, i el sector 

just en el límit oest del terme municipal, i 
. Cal fer esment que 

el document de POUM aprovat inicialment per segona vegada contemplava dos 
Pla parcial per a usos docents, dels quals se n’ha suprimit un, el sòl del 

qual passa a ser considerat sòl no urbanitzable en zona agrícola de calor (clau 21a). 

Aquest Pla d’ordenació classifica com a sòl urbanitzable delimitat els següents 
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Sector PPU- 1 EL ROQUET SUD
Es tracta d’un sector discontinu, de dos àmbits, que té com a objectius:
físic que existeix entre els d
comunicacions entre aquests dos nuclis, a partir de solucions consensuades amb la 
Diputació de Barcelona, a l’actuar en la seva àrea d’influència; obtenir una peça de 
sòl en la part sud del nucli 
espais lliures, i, si s’escau, a equipaments públics; protegir l’espai posterior de les 
edificacions qualificades amb la clau 6c en el nucli del Roquet, tot prohibint
implantació d’edificacions; i g
no urbanitzable. 
 
Sector PPU- 2 PLANS DE CAN RIERA 
Té com a objectiu permetre el desenvolupament d’un sector, classificat per les 
Normes Subsidiàries com a Sòl Urbanitzable industrial, per a la
equipament privat educatiu
municipis veïns; i admetre el propi ús d’equipament privat educatiu
Tenint en compte l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya 
Central, en sessió de 6 de març de 201
d’aquest sector durant el primer quadrienni a partir de l’executivitat de l’aprovació 
definitiva del POUM; en cas contrari, els terrenys passaran a ser classificats com a 
sòl urbanitzable no delimitat.
 
Sòl urbanitzable no delimitat
 
Aquest Pla d’ordenació classifica com a sòl urbanitzable no delimitat l’àmbit situa
l’oest del nucli del Roquet. 
 
Sector SND- 1 EL ROQUET NORD
Té com a objectius disposar d’un espai de futur creixement residencial,
les actuals Normes Subsidiàries.
 
Sistema viari i Mobilitat  
 
El Pla proposa una sèrie d’actuacions:
 
. Pavimentar totes aquelles parts dels nuclis urbans que no ho estiguin, adequant la 
pavimentació a les característiques i intensitats del t
. 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 trà
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1 EL ROQUET SUD 
Es tracta d’un sector discontinu, de dos àmbits, que té com a objectius:
físic que existeix entre els dos nuclis separats per la carretera; millorar els accessos i 
comunicacions entre aquests dos nuclis, a partir de solucions consensuades amb la 
Diputació de Barcelona, a l’actuar en la seva àrea d’influència; obtenir una peça de 

 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 6c en el nucli del Roquet, tot prohibint

s; i generar uns adequats espais de transició envers el sòl 

2 PLANS DE CAN RIERA -1- 
permetre el desenvolupament d’un sector, classificat per les 

Normes Subsidiàries com a Sòl Urbanitzable industrial, per a la 
equipament privat educatiu a l’entrada del municipi, i ben comunicat amb els 

cipis veïns; i admetre el propi ús d’equipament privat educatiu. 
Tenint en compte l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya 

sessió de 6 de març de 2015, es condiciona el desenvolupament 
d’aquest sector durant el primer quadrienni a partir de l’executivitat de l’aprovació 
definitiva del POUM; en cas contrari, els terrenys passaran a ser classificats com a 

imitat. 

Sòl urbanitzable no delimitat 

Aquest Pla d’ordenació classifica com a sòl urbanitzable no delimitat l’àmbit situa
 

1 EL ROQUET NORD 
Té com a objectius disposar d’un espai de futur creixement residencial,
les actuals Normes Subsidiàries. 

El Pla proposa una sèrie d’actuacions: 

. Pavimentar totes aquelles parts dels nuclis urbans que no ho estiguin, adequant la 
pavimentació 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 

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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Es tracta d’un sector discontinu, de dos àmbits, que té com a objectius: omplir el buit 
os nuclis separats per la carretera; millorar els accessos i 

comunicacions entre aquests dos nuclis, a partir de solucions consensuades amb la 
Diputació de Barcelona, a l’actuar en la seva àrea d’influència; obtenir una peça de 

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 6c en el nucli del Roquet, tot prohibint-ne la 

enerar uns adequats espais de transició envers el sòl 

permetre el desenvolupament d’un sector, classificat per les 
 implantació d’un 

a l’entrada del municipi, i ben comunicat amb els 
 

Tenint en compte l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya 
, es condiciona el desenvolupament 

d’aquest sector durant el primer quadrienni a partir de l’executivitat de l’aprovació 
definitiva del POUM; en cas contrari, els terrenys passaran a ser classificats com a 

Aquest Pla d’ordenació classifica com a sòl urbanitzable no delimitat l’àmbit situat a 

Té com a objectius disposar d’un espai de futur creixement residencial, ja previst en 

. Pavimentar totes aquelles parts dels nuclis urbans que no ho estiguin, adequant la 
rànsit i la urbanització. 

. Proposar trets diferenciadors d’ús preferentment per a vianants per contribuir a 

. En l’interior dels nuclis, s’intentarà establir un criteri de material i acabats que 

. 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 
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Els espais lliures  
 
El conjunt d’espais lliures del terme municipal de Tavèrnoles s’estructura en tres 
grups: les zones verdes, els cursos d’aigua i la protecció de sistemes.
 
Zones verdes 
 
Els espais qualificats com a zones verdes ubicades en el
Tavèrnoles i el Roquet són els que el planejament vigent té destinats a aquesta 
finalitat. En el cas de Tavèrnoles, també es preveu la reserva de sòl per a aquest 
sistema. 
 
Es potenciaran aquestes peces existents i  els nous espais
zones verdes, a partir del desenvolupament de planejament derivat tindran una 
dimensió suficientper esdevenir una aportació positiva, sostenibles ambiental, social 
i econòmicament i encaminades a la millora qualitativa de l’espai 
considerant el paisatge com a element integrador del medi urbà i del medi rural. En 
aquest sentit, es dóna importància al fet que la riera de Tavèrnoles esdevingui un 
espai de passejada al llarg de tot el seu àmbit pròxim als nuclis de Tavèrnol
Roquet. 
 
Els cursos d’aigua 
 
Formen part del sistema hidràulic 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’
 
La protecció de sistemes 
 
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
 
La descripció del planejament proposat més detallada apareix al 
memòria d’ordenació. 
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El conjunt d’espais lliures del terme municipal de Tavèrnoles s’estructura en tres 
grups: les zones verdes, els cursos d’aigua i la protecció de sistemes.

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 

En el cas de Tavèrnoles, també es preveu la reserva de sòl per a aquest 

Es potenciaran aquestes peces existents i  els nous espais que es 
zones verdes, a partir del desenvolupament de planejament derivat tindran una 
dimensió suficientper esdevenir una aportació positiva, sostenibles ambiental, social 
i econòmicament i encaminades a la millora qualitativa de l’espai 
considerant el paisatge com a element integrador del medi urbà i del medi rural. En 
aquest sentit, es dóna importància al fet que la riera de Tavèrnoles esdevingui un 
espai de passejada al llarg de tot el seu àmbit pròxim als nuclis de Tavèrnol

Formen part del sistema hidràulic 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.

El Pla d’ordenació qualifica com a sistema de protecció de sistemes una franja de 
de la xarxa viària territorial. 

La descripció del planejament proposat més detallada apareix al 
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El conjunt d’espais lliures del terme municipal de Tavèrnoles s’estructura en tres 
grups: les zones verdes, els cursos d’aigua i la protecció de sistemes. 

sòl urbà dels nuclis de 
Tavèrnoles i el Roquet són els que el planejament vigent té destinats a aquesta 

En el cas de Tavèrnoles, també es preveu la reserva de sòl per a aquest 

que es qualifiquin com a 
zones verdes, a partir del desenvolupament de planejament derivat tindran una 
dimensió suficientper 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. En 
aquest sentit, es dóna importància al fet que la riera de Tavèrnoles esdevingui un 
espai de passejada al llarg de tot el seu àmbit pròxim als nuclis de Tavèrnoles i el 

Formen part del sistema hidràulic 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 

aquest Pla d’ordenació. 

El Pla d’ordenació qualifica com a sistema de protecció de sistemes una franja de 

La descripció del planejament proposat més detallada apareix al document de 
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5.9. DESCRIPCIÓ AMBIENTAL DEL PLA D’ACORD AMB L’ELECCIÓ DE 
L’ALTERNATIVA D’ORDENACIÓ ADOPTADA

 
5.9.1. Síntesi descriptiva del contingut del pl
possibles repercussions sobre el 
 
Objectiu 1: Ocupació i consum de sòl
 
Les dadesd’ocupació i consum de sòl degudes a la implantació del Pla d’ordenació 
es descriuen a l’apartat 9.2 de la present memòria.
residencial es concentrarà, d’una banda,
Roquet, i, d’altra banda, en les construccions residencials existents del sector 
Fussimanya i els seus entorns edificables. E
d’urbanització sostenible, situant les àrees d’expansió urbana
d’interès natural baix i evitant la construcció d’habitatges en àrees d’interès 
paisatgístic. També cal destacar que el sòl urbanitzable situat entorn aquests nuclis 
es separa en una zona de sòl urbanitzable delimitat i una zona de s
no delimitat, propiciant, d’aquesta manera que es desenvolupi primer el sòl més 
pròxim al nucli de Tavèrnoles.
equipament privat educatiu
situa a l’oest del terme municipal, el que es podria consid
Es justifica aquesta ubicació perquè els serveis que s’hi pretenen instal·lar seran 
d’utilitat supramunicipal. En

  
 

SISTEMES 
X Viari 

V Espais lliures / zones verdes

E Equipaments 

T Serveis tècnics 

 
ZONES 

1 Nucli antic 

6a Cases aïllades Tavèrnoles

6b Cases aïllades el Roquet

6c Cases aïllades especial

6d Cases aïllades Fussimanya

6e Cases aïllades existe

7 Industrial 

8a Serveis (hoteler) 

8b Serveis (restauració)

8c Serveis (restauració)

Vp Verd privat 
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DESCRIPCIÓ AMBIENTAL DEL PLA D’ACORD AMB L’ELECCIÓ DE 
L’ALTERNATIVA D’ORDENACIÓ ADOPTADA  

Síntesi descriptiva del contingut del pla amb les seves determinacions amb 
s sobre el medi ambient 

Objectiu 1: Ocupació i consum de sòl 

d’ocupació i consum de sòl degudes a la implantació del Pla d’ordenació 
es descriuen a l’apartat 9.2 de la present memòria.D’aquesta manera, el sòl 

, d’una banda, en la zona dels nuclis de Tavèrnoles i el 
Roquet, i, d’altra banda, en les construccions residencials existents del sector 
Fussimanya i els seus entorns edificables. Es donarà compliment als criteris 

, situant les àrees d’expansió urbana sobre espais a
i evitant la construcció d’habitatges en àrees d’interès 

També cal destacar que el sòl urbanitzable situat entorn aquests nuclis 
en una zona de sòl urbanitzable delimitat i una zona de s

no delimitat, propiciant, d’aquesta manera que es desenvolupi primer el sòl més 
pròxim al nucli de Tavèrnoles.Per contra, se situa una zona de sòl urbanitzable per a 
equipament privat educatiu allunyada d’aquests nuclis. En concret, aquesta
situa a l’oest del terme municipal, el que es podria considerar l’entrada del municipi. 
Es justifica aquesta ubicació perquè els serveis que s’hi pretenen instal·lar seran 

En les qualificacions en sòl urbà, es distingeix

Espais lliures / zones verdes 

Cases aïllades Tavèrnoles 

Cases aïllades el Roquet 

Cases aïllades especial 

Cases aïllades Fussimanya 

Cases aïllades existents Fussimanya 

Serveis (restauració) 

Serveis (restauració) 
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DESCRIPCIÓ AMBIENTAL DEL PLA D’ACORD AMB L’ELECCIÓ DE 

amb les seves determinacions amb 

d’ocupació i consum de sòl degudes a la implantació del Pla d’ordenació 
D’aquesta manera, el sòl 

uclis de Tavèrnoles i el 
Roquet, i, d’altra banda, en les construccions residencials existents del sector 

s donarà compliment als criteris 
sobre espais adequats 

i evitant la construcció d’habitatges en àrees d’interès 
També cal destacar que el sòl urbanitzable situat entorn aquests nuclis 

en una zona de sòl urbanitzable delimitat i una zona de sòl urbanitzable 
no delimitat, propiciant, d’aquesta manera que es desenvolupi primer el sòl més 

Per contra, se situa una zona de sòl urbanitzable per a 
allunyada d’aquests nuclis. En concret, aquesta zona se 

l’entrada del municipi. 
Es justifica aquesta ubicació perquè els serveis que s’hi pretenen instal·lar seran 

les qualificacions en sòl urbà, es distingeix: 
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Pel que fa a les qualificacions en sòl urbanitzable:
 
  
 SISTEMES 

X Viari 

RX Reserva viària 

V Espais lliures / zones verdes

HI Hidrogràfic 

E Equipaments 

T Serveis tècnics 

  
 ZONES 

32hpo Desenv. Residencial densitat mitja

32 Desenv. Residencial densitat baixa

38 Serveis 
 
Les tipologies urbanes en sòl urbà presenten unes densitats edificatòries baixes i en 
sòl urbanitzable, unes densitats mitges o baixes.  
 
Cal comentar que les densitats edificatòries baixes impliquen un alt consum de 
recursos, un major manteniment i no afavoreixen la cohesió social. Ara bé, 
les tipologies urbanes escollides no siguin les més eficients,
característiques del municipi i del caràcter rural de la zona. 
 
Pel que fa el sòl urbà del municipi de Tavèrnoles,
actualment i al trobar-se en un estat molt 
model urbanístic existent.  
 
Pel que fa al sòl urbanitzable, cal destacar que dels 4 plans parcials que preveu el 
present Pla d’Ordenació, dos d’ells estaran destinats bàsicament a serveis i el 
conjunt dels altres dos preveu un màxim de 65 habitatges, dels quals
a habitatges de protecció pública.
 
 
Objectiu 2: Estructura i identitat del sòl no urbanitzat
 
El nou Pla identifica les següents àrees de protecció establertes en planejament de 
rang superior: 
- Sòl de protecció preventiva del Pla territo
- 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
 
Igualment, el Pla ordena el sòl no urbanitzable amb les zones i àrees següents:
- Agrícola de valor (clau 21a)
- Forestal de valor (clau 22a)
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Pel que fa a les qualificacions en sòl urbanitzable: 

Espais lliures / zones verdes 

Desenv. Residencial densitat mitja 

Desenv. Residencial densitat baixa 

Les tipologies urbanes en sòl urbà presenten unes densitats edificatòries baixes i en 
s densitats mitges o baixes.   

Cal comentar que les densitats edificatòries baixes impliquen un alt consum de 
recursos, un major manteniment i no afavoreixen la cohesió social. Ara bé, 
les tipologies urbanes escollides no siguin les més eficients, aquestes són les 
característiques del municipi i del caràcter rural de la zona.  

el que fa el sòl urbà del municipi de Tavèrnoles, aquesta tipologia és l’existent 
se en un estat molt consolidat,no és possible transforma

 

Pel que fa al sòl urbanitzable, cal destacar que dels 4 plans parcials que preveu el 
present Pla d’Ordenació, dos d’ells estaran destinats bàsicament a serveis i el 
conjunt dels altres dos preveu un màxim de 65 habitatges, dels quals
a habitatges de protecció pública. 

Objectiu 2: Estructura i identitat del sòl no urbanitzat 

identifica les següents àrees de protecció establertes en planejament de 

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

ordena el sòl no urbanitzable amb les zones i àrees següents:
(clau 21a) 
(clau 22a) 
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Les tipologies urbanes en sòl urbà presenten unes densitats edificatòries baixes i en 

Cal comentar que les densitats edificatòries baixes impliquen un alt consum de 
recursos, un major manteniment i no afavoreixen la cohesió social. Ara bé, malgrat 

aquestes són les 

questa tipologia és l’existent 
no és possible transformar el 

Pel que fa al sòl urbanitzable, cal destacar que dels 4 plans parcials que preveu el 
present Pla d’Ordenació, dos d’ells estaran destinats bàsicament a serveis i el 
conjunt dels altres dos preveu un màxim de 65 habitatges, dels quals 6 es destinaran 

identifica les següents àrees de protecció establertes en planejament de 

rial parcial de les comarques centrals. 
Sòl de protecció especial del Pla territorial parcial de les comarques centrals. 

Àmbit del Pla especial de protecció i millora de l’espai natural Guilleries-Savassona. 

ordena el sòl no urbanitzable amb les zones i àrees següents: 
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- Àrees d’especial interès patrimoni ecològic
- Agroforestal (clau 23a) 
- Àrees d’especial interès patrimoni ecològic
23b) 
 
Sòl de protecció preventiva del Pla Territorial Par cial de les Comarques 
Centrals. 
 
A aquest sòl li són d’aplicació les Normes d’ordenació Territorial 
les Comarques Centrals, aprovat definitivament en data 16 de setembre de 2008 i 
publicat en el DOGC número 5241, de 22 d’octubre de 2008.
 
Sòl de protecció especial del Pla Territorial Parci al de les Comarques Centrals.
 
A aquest sòl li són d’aplicació les Normes d’ordenació Territorial del Pla Territorial de 
les Comarques Centrals, aprovat definitivament en data 16 de setembre de 2008 i 
publicat en el DOGC número 5241, de 22 d’octubre de 2008.
 
Àmbit del PEIN Savassona 
 
A aquest sòl li és 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 desig
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
definitivament en data 30 de novembre de 2004.
 
Àmbit del Pla especial de protecció i millora de l’ espai natural Guilleries
Savassona. 
 
A aquest sòl li és d’aplicació allò establert en la Normativa del Pla especial de 
protecció i millora de l’espai natural Guiller
28 de gener de 2004, i publicat el 17 de març de 2004.
 
Agrícola de valor (clau 21
Comprès per aquells sòls que per la seva destinació i funció d’espais de conreu 
s’han de preservar del procés urbanitzador amb la 
desenvolupament i millora de les explotacions agràries existents tot preservant la 
funció ambiental de l’espai.
 
Forestal de valor (clau 22 a
És comprès per aquells sòls que constitueixen espais forestals d’interès o extensió, i 
que són mereixedors d’un tractament adequat. 
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Àrees d’especial interès patrimoni ecològic–paisatgístic en entorn forestal

Àrees d’especial interès patrimoni ecològic–paisatgístic en entorn agroforestal 

Sòl de protecció preventiva del Pla Territorial Par cial de les Comarques 

A aquest sòl li són d’aplicació les Normes d’ordenació Territorial del Pla Territorial de 
les Comarques Centrals, aprovat definitivament en data 16 de setembre de 2008 i 
publicat en el DOGC número 5241, de 22 d’octubre de 2008. 

Sòl de protecció especial del Pla Territorial Parci al de les Comarques Centrals.

li són d’aplicació les Normes d’ordenació Territorial del Pla Territorial de 
les Comarques Centrals, aprovat definitivament en data 16 de setembre de 2008 i 
publicat en el DOGC número 5241, de 22 d’octubre de 2008. 

Àmbit del PEIN Savassona – Xarxa Natura 2000. 

A aquest sòl li és 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 desig
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 

Santa Magdalena i Puigsacalm-Bellmunt, i Savassona, aprovat 
vament en data 30 de novembre de 2004. 

Àmbit del Pla especial de protecció i millora de l’ espai natural Guilleries

A aquest sòl li és 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. 

Agrícola de valor (clau 21 a) 
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. 

a) 
És comprès per aquells sòls que constitueixen espais forestals d’interès o extensió, i 

e són mereixedors d’un tractament adequat.  
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isatgístic en entorn forestal(clau 22b) 

gístic en entorn agroforestal (clau 

Sòl de protecció preventiva del Pla Territorial Par cial de les Comarques 

del Pla Territorial de 
les Comarques Centrals, aprovat definitivament en data 16 de setembre de 2008 i 

Sòl de protecció especial del Pla Territorial Parci al de les Comarques Centrals.  

li són d’aplicació les Normes d’ordenació Territorial del Pla Territorial de 
les Comarques Centrals, aprovat definitivament en data 16 de setembre de 2008 i 

A aquest sòl li és 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 

Bellmunt, i Savassona, aprovat 

Àmbit del Pla especial de protecció i millora de l’ espai natural Guilleries -

A aquest sòl li és d’aplicació allò establert en la Normativa del Pla especial de 
Savassona, aprovat definitivament el 

Comprès per aquells sòls que per la seva destinació i funció d’espais de conreu 
finalitat d’assegurar el 

desenvolupament i millora de les explotacions agràries existents tot preservant la 

És comprès per aquells sòls que constitueixen espais forestals d’interès o extensió, i 
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Àrees d’especial interès del patrimoni ecològic 
(clau 22b) 
És comprès per les àrees, en entorn forestal, d’alt valor ecològic, paisatgístic, 
patrimonial i cultural per conten
gran interès, importants formacions geològiques, paisatge singular i característic, 
elements del patrimoni històric i cultural.
 
Agroforestal (clau 23a) 
És comprès per aquells sòls forestals i sòls de co
d’Interès Natural de les Guilleries
d’espais oberts s’han de preservar del procés urbanitzador amb la finalitat 
d’assegurar el desenvolupament i millora de les explotacions a
conservant, regenerant i millorant les masses forestals i preservant la biodiversitat 
que ofereix un paisatge en mosaic, constituint un agrosistema.
 
Àrees d’especial interès del patrimoni ecològic 
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 carac
elements del patrimoni històric i cultural.
 
Pel que fa les edificacions en sòl no urbanitzable, el Pla d’ordenació pretén limitar les 
possibilitats d’edificació en sòl no urbanitzable, i, alhora, protegir les edificacions 
existents. 
 
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
d’activitats poc compatibles amb el paisatge i la seva dispersió pel territori. 
 
 
Objectiu 3: Fragmentació territorial
 
El nou Pla deixa com a espais lliures i sòl no urbanitzable els corredors biològics 
principals: lleres i planes inundables, l
vall, etc.Cal destacar també la franja de zona verda que 
la riera de Tavèrnoles. 
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Àrees d’especial interès del patrimoni ecològic – paisatgístic en entorn forestal 

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. 

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 a
conservant, regenerant i millorant les masses forestals i preservant la biodiversitat 
que ofereix un paisatge en mosaic, constituint un agrosistema. 

Àrees d’especial interès del patrimoni ecològic – paisatgístic en entorn 

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 carac
elements del patrimoni històric i cultural. 

Pel que fa les edificacions en sòl no urbanitzable, el Pla d’ordenació pretén limitar les 
possibilitats d’edificació en sòl no urbanitzable, i, alhora, protegir les edificacions 

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 

tents i les de nova implantació garantirà la reducció del risc de 

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
d’activitats poc compatibles amb el paisatge i la seva dispersió pel territori. 

Objectiu 3: Fragmentació territorial 

deixa com a espais lliures i sòl no urbanitzable els corredors biològics 
principals: lleres i planes inundables, línies de carena o de canvi de pendent, fons de 

Cal destacar també la franja de zona verda que el Pla proposa
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paisatgístic en entorn forestal 

És comprès per les àrees, en entorn forestal, d’alt valor ecològic, paisatgístic, 
ir ecosistemes, formacions, comunitats o espècies de 

gran interès, importants formacions geològiques, paisatge singular i característic, 

nreu inclosos dins el Pla d’Espais 
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 

paisatgístic en entorn 

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, 

Pel que fa les edificacions en sòl no urbanitzable, el Pla d’ordenació pretén limitar les 
possibilitats d’edificació en sòl no urbanitzable, i, alhora, protegir les edificacions 

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 

tents i les de nova implantació garantirà la reducció del risc de 

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.  

deixa com a espais lliures i sòl no urbanitzable els corredors biològics 
ínies de carena o de canvi de pendent, fons de 

proposa a l’entorn de 
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Objectiu 4: Riscos naturals i tecnològics
 
El nou Pla no permet edificacions en zones amb risc
tractament del risc d’inundacions 
apartat. 
 
Pel que fa als terrenys amb una pendent superior al 20%, s’adjunta plànol amb la 
seva ubicació. En el sòl urbanitzable, aquests terr
l’entorn de la riera de Tavèrnoles
urbanitzable al sud del nucli de 
 
Els plans derivats del sòl urbanitzable hauran de reali
compte aquests terrenys, evitant, en la mesura que sigui possible, construir 
edificacions en aquests espais.
 
 
Objectiu 5: Mobilitat  
 
El nou Pla proposa una sèrie d’actuacions:
. Pavimentar totes aquelles parts dels nuclis urban
pavimentació 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 u
així com tractaments de paviments adaptats a les intensitats i tipus de trànsit.
 
 
Objectiu 6: Protegir els recursos hídrics i prevenir els riscos hidrològics que poden 
provocar períodes importants d’avingudes
 
El nou Pla proposa un espai de futur creixement 
previst en les actuals Normes Subsidiàries. En aquest sector
potencialment inundables per la riera de Tavèrnoles. Ara bé, aquests terrenys 
destinaran a zones verdes i d’aquesta manera,
rieraalhora que es crearà una zona de gaudi per als ciutadans.
 
D’altra banda, la zona de sòl urbanitzable que el nou Pla proposa a l’oest del terme 
municipal limita amb el torrent de Fol
qual se situen en espais potencialment inundables. S’ha identificat 
qualificar com a sistema hidrogràfic i les seves servituds i proteccions, d’acord a 
l’Estudi d’inundabilitat en el municipi 
redactat per l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, amb data juny de 2014.
 
Pel que fa als recursos hídrics en general, e
aquests espais; es garantiran les escorrenties 
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ctiu 4: Riscos naturals i tecnològics 

no permet edificacions en zones amb riscos naturals o tecnològics. El
risc d’inundacions pel nou Pla es detalla dins l’objectiu 

Pel que fa als terrenys amb una pendent superior al 20%, s’adjunta plànol amb la 
En el sòl urbanitzable, aquests terrenys se situen bàsicament

l’entorn de la riera de Tavèrnoles i a la zona de protecció viaria de la BV5213; en s
l sud del nucli de Tavèrnoles i en sòl urbà, al sector de Fussimanya.

Els plans derivats del sòl urbanitzable hauran de realitzar l’ordenació 
compte aquests terrenys, evitant, en la mesura que sigui possible, construir 
edificacions en aquests espais. 

El nou Pla proposa una sèrie d’actuacions: 
. Pavimentar totes aquelles parts dels nuclis urbans que no ho estiguin, adequant la 
pavimentació 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. 

els 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 urbà no consolidat i 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.

Objectiu 6: Protegir els recursos hídrics i prevenir els riscos hidrològics que poden 
provocar períodes importants d’avingudes 

un espai de futur creixement residencial a l’oest del Roquet
previst en les actuals Normes Subsidiàries. En aquest sector
potencialment inundables per la riera de Tavèrnoles. Ara bé, aquests terrenys 

nes verdes i d’aquesta manera, es crearà un espai de protecció de la 
alhora que es crearà una zona de gaudi per als ciutadans. 

la zona de sòl urbanitzable que el nou Pla proposa a l’oest del terme 
municipal limita amb el torrent de Folgueroles (o torrent del Rigat), els voltants del 

se situen en espais potencialment inundables. S’ha identificat 
qualificar com a sistema hidrogràfic i les seves servituds i proteccions, d’acord a 
l’Estudi d’inundabilitat en el municipi de Tavèrnoles – Ampliació i modificació, 
redactat per l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, amb data juny de 2014.

Pel que fa als recursos hídrics en general, es controlaran i regularan 
; es garantiran les escorrenties naturals evitant la presència de 
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os naturals o tecnològics. El 
es detalla dins l’objectiu 6 d’aquest 

Pel que fa als terrenys amb una pendent superior al 20%, s’adjunta plànol amb la 
enys se situen bàsicament a 

e la BV5213; en sòl 
Tavèrnoles i en sòl urbà, al sector de Fussimanya. 

tzar l’ordenació tenint en 
compte aquests terrenys, evitant, en la mesura que sigui possible, construir 

s que no ho estiguin, adequant la 
pavimentació a les característiques i intensitats del trànsit i la urbanització. 
. Proposar trets diferenciadors d’ús preferentment per a vianants per contribuir a 

els nuclis, s’intentarà establir un criteri de material i acabats que 

urbà no consolidat i en el sòl 
tilitzar materials respectuosos amb el medi, 

així com tractaments de paviments adaptats a les intensitats i tipus de trànsit. 

Objectiu 6: Protegir els recursos hídrics i prevenir els riscos hidrològics que poden 

residencial a l’oest del Roquet ja 
previst en les actuals Normes Subsidiàries. En aquest sector, s’afecta zones 
potencialment inundables per la riera de Tavèrnoles. Ara bé, aquests terrenys es 

de protecció de la 

la zona de sòl urbanitzable que el nou Pla proposa a l’oest del terme 
gueroles (o torrent del Rigat), els voltants del 

se situen en espais potencialment inundables. S’ha identificat el sòl que cal 
qualificar com a sistema hidrogràfic i les seves servituds i proteccions, d’acord a 

Ampliació i modificació, 
redactat per l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, amb data juny de 2014. 

regularan els usos en 
naturals evitant la presència de 
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qualsevol element artificial que pugui dificultar el pas de les aigües
condicions naturals dels cursos per tal de garantir la seva funcionalitat com a 
elements de connexió biològica que són
de les aigües i els hàbitats de ribera, es reduirà el risc d’inundacions i es protegirà la 
biodiversitat. 
 
 
Objectiu 7: Fomentar l’estalvi i la reutilització de l’aigua
 
El nou pla fomentarà la reducció dels consums i evitarà m
enjardinament.  
 
També vetllarà per aconseguir una 
residuals separativa. 
 
El nou Pla també requerirà l’aplicació del Decret de Ecoeficiència en les noves 
promocions i en les reformes.
 
 
Objectiu 8: Contaminació acústica
 
El nou Pla vetllarà perquè es doni compliment als nivells d’immissió sonora 
establerts per la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació 
acústica.  
 
 
Objectiu 9: Contaminació lluminosa
 
El nou Pla vetllarà perquè es doni compliment a la Llei 6/2001, de 31 de maig, 
d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció de medi nocturn, i el Decret 
82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament.
 
Degut a la classificació del sòl
es considera que les zones classificades com a zona E3 segons la Llei 6/2001, 
s’haurien de classificar com a zona E2.
 
 
Objectiu 10: Contaminació electromagnètica
 
El nou Plapreveu una reserva per a futures 
l’ampliació de la zona d’antenes existents dels Munts.
 
 
Objectiu 11: Gestió dels materials i dels residus
 
Les dades de gestió dels residus es descriuen a l’apartat 9.2 de la present memòria.
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qualsevol element artificial que pugui dificultar el pas de les aigües,
condicions naturals dels cursos per tal de garantir la seva funcionalitat com a 
elements de connexió biològica que són. D’aquesta manera es protegirà la qualitat 
de les aigües i els hàbitats de ribera, es reduirà el risc d’inundacions i es protegirà la 

Objectiu 7: Fomentar l’estalvi i la reutilització de l’aigua 

fomentarà la reducció dels consums i evitarà malbarataments d’aigua per 

També vetllarà per aconseguir una xarxa de clavegueram d’aigües pluvials i 

El nou Pla també requerirà l’aplicació del Decret de Ecoeficiència en les noves 
promocions i en les reformes. 

ectiu 8: Contaminació acústica 

El nou Pla vetllarà perquè es doni compliment als nivells d’immissió sonora 
establerts per la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació 

Objectiu 9: Contaminació lluminosa 

arà perquè es doni compliment a la Llei 6/2001, de 31 de maig, 
d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció de medi nocturn, i el Decret 
82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament.

Degut a la classificació del sòl que atorga aquest POUM a la zona de Fussimanya, 
es considera que les zones classificades com a zona E3 segons la Llei 6/2001, 
s’haurien de classificar com a zona E2. 

Objectiu 10: Contaminació electromagnètica 

reserva per a futures antenes a l’oest del nucli del Roquet i 
l’ampliació de la zona d’antenes existents dels Munts. 

Objectiu 11: Gestió dels materials i dels residus 

Les dades de gestió dels residus es descriuen a l’apartat 9.2 de la present memòria.
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, tot mantenint les 
condicions naturals dels cursos per tal de garantir la seva funcionalitat com a 

es protegirà la qualitat 
de les aigües i els hàbitats de ribera, es reduirà el risc d’inundacions i es protegirà la 

albarataments d’aigua per 

de clavegueram d’aigües pluvials i 

El nou Pla també requerirà l’aplicació del Decret de Ecoeficiència en les noves 

El nou Pla vetllarà perquè es doni compliment als nivells d’immissió sonora 
establerts per la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació 

arà perquè es doni compliment a la Llei 6/2001, de 31 de maig, 
d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció de medi nocturn, i el Decret 
82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament. 

que atorga aquest POUM a la zona de Fussimanya, 
es considera que les zones classificades com a zona E3 segons la Llei 6/2001, 

a l’oest del nucli del Roquet i 

Les dades de gestió dels residus es descriuen a l’apartat 9.2 de la present memòria. 
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Objectiu 12: Sostenibilitat i ecoeficiència en la urbanització i l’edificació
 
Les noves construccions i rehabilitacions importants es realitzaran sota el Decret 
d'Ecoeficiència de 14 de febrer de 2006 i el Codi Tècnic de l’Edificació. Alhora amb 
el nou pla es vetllarà pel com
 
El nou pla incorpora una sèrie de criteris de sostenibilitat i ecoeficiència en la 
urbanització i edificació, aquests es llisten a l’apartat 9.3 del present informe.
 
Seguint els criteris de sostenibilitat que impulsarà el no
la instal·lació de sistemes d’energies renovables a les noves construccions 
municipals per tal de donar exemple a la població en general i millorar la 
sostenibilitat del municipi 
 
El nou pla donarà facilitats i l’administració 
la instal·lació de fonts d’energia 
 
 
Objectiu 13: Biodiversitat territorial, permeabilitat ecològica i patrimoni natural en 
general 
 
El nou pla preveu la classificació
urbanitzable. Dins d’aquests, hi haurà 
forestal, 1.018,85ha de sòl 
sòl amb protecció especial per valors naturals i/o connectors ecològics. 
 
Les zones agrícola de valor, forestal de valor i agroforestal garantiran la presència 
d’hàbitats per preservar la biodiversitat de cada espai, ja sigui agrícola, forestal, o de 
paisatge mosaic.  
 
Aquestes proteccions garantir
connectivitat ecològica i la biodiversitat. El nou Pla regula els usos permesos tenint 
en compte les característiques de cada espai.
 
El nou Pla presta especial atenció al valor paisatgístic del terme municipal, i 
principalment el que forma part de l’espai natural de les Guilleries
 
 
Objectiu 14: Qualitat del paisatge
 
La protecció especial d’una part important del terme municipal, la protecció dels 
elements del patrimoni natural
previstes al nou pla i que garantiran la conservació de la qualitat paisatgística del 
municipi. 
 
D’altra banda, i per no malmetre el paisatge en sòl no urbanitzable, 
d’ordenació pretén evitar l’aparició d’activitats poc compatibles amb el pa
seva dispersió pel territori. A més, 
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ilitat i ecoeficiència en la urbanització i l’edificació

Les noves construccions i rehabilitacions importants es realitzaran sota el Decret 
d'Ecoeficiència de 14 de febrer de 2006 i el Codi Tècnic de l’Edificació. Alhora amb 
el nou pla es vetllarà pel compliment d’aquesta normativa.  

El nou pla incorpora una sèrie de criteris de sostenibilitat i ecoeficiència en la 
urbanització i edificació, aquests es llisten a l’apartat 9.3 del present informe.

Seguint els criteris de sostenibilitat que impulsarà el nou Pla, l’ajuntament promourà 
la instal·lació de sistemes d’energies renovables a les noves construccions 
municipals per tal de donar exemple a la població en general i millorar la 

El nou pla donarà facilitats i l’administració local serà un punt d’assessorament per 
la instal·lació de fonts d’energia renovables. 

Biodiversitat territorial, permeabilitat ecològica i patrimoni natural en 

classificació de 1.823,55 ha de terreny com a sòl
Dins d’aquests, hi haurà 142,94ha de sòl no urbanitzable de protecció 

de sòl no urbanitzable de protecció agroforestal i 1.470,80 
sòl amb protecció especial per valors naturals i/o connectors ecològics. 

nes agrícola de valor, forestal de valor i agroforestal garantiran la presència 
d’hàbitats per preservar la biodiversitat de cada espai, ja sigui agrícola, forestal, o de 

garantiran la conservació dels valors ecològics, en especial la 
at ecològica i la biodiversitat. El nou Pla regula els usos permesos tenint 

en compte les característiques de cada espai. 

El nou Pla presta especial atenció al valor paisatgístic del terme municipal, i 
rma part de l’espai natural de les Guilleries-Savassona. 

Objectiu 14: Qualitat del paisatge 

una part important del terme municipal, la protecció dels 
elements del patrimoni naturali la catalogació de béns a protegir 
previstes al nou pla i que garantiran la conservació de la qualitat paisatgística del 

D’altra banda, i per no malmetre el paisatge en sòl no urbanitzable, 
pretén evitar l’aparició d’activitats poc compatibles amb el pa

seva dispersió pel territori. A més, paral·lelament a aquestPla, 
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ilitat i ecoeficiència en la urbanització i l’edificació 

Les noves construccions i rehabilitacions importants es realitzaran sota el Decret 
d'Ecoeficiència de 14 de febrer de 2006 i el Codi Tècnic de l’Edificació. Alhora amb 

El nou pla incorpora una sèrie de criteris de sostenibilitat i ecoeficiència en la 
urbanització i edificació, aquests es llisten a l’apartat 9.3 del present informe. 

u Pla, l’ajuntament promourà 
la instal·lació de sistemes d’energies renovables a les noves construccions 
municipals per tal de donar exemple a la població en general i millorar la 

local serà un punt d’assessorament per a 

Biodiversitat territorial, permeabilitat ecològica i patrimoni natural en 

ha de terreny com a sòl no 
no urbanitzable de protecció 

no urbanitzable de protecció agroforestal i 1.470,80 ha de 
sòl amb protecció especial per valors naturals i/o connectors ecològics.  

nes agrícola de valor, forestal de valor i agroforestal garantiran la presència 
d’hàbitats per preservar la biodiversitat de cada espai, ja sigui agrícola, forestal, o de 

cs, en especial la 
at ecològica i la biodiversitat. El nou Pla regula els usos permesos tenint 

El nou Pla presta especial atenció al valor paisatgístic del terme municipal, i 
Savassona.  

una part important del terme municipal, la protecció dels 
i la catalogació de béns a protegir són mesures 

previstes al nou pla i que garantiran la conservació de la qualitat paisatgística del 

D’altra banda, i per no malmetre el paisatge en sòl no urbanitzable, el present Pla 
pretén evitar l’aparició d’activitats poc compatibles amb el paisatge i la 

, s’ha redactat el 
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corresponent Pla Especial per a la catalogació de les masies
publicat en el DOGC de 28 de juliol de 2014, a efectes de la seva executivitat
Aquest Pla Especial defineix
existents i els corresponents criteris d’integració a seguir si s’escau.
 
Totes les canalitzacions de les xarxes d’aigua potable, mitja i baixa tensió, gas 
natural, telecomunicacions i enllumenat públic 
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Pla Especial per a la catalogació de les masies, el qual ha estat 
publicat en el DOGC de 28 de juliol de 2014, a efectes de la seva executivitat

defineix si es poden realitzar actuacions d’obra en 
corresponents criteris d’integració a seguir si s’escau.

Totes les canalitzacions de les xarxes d’aigua potable, mitja i baixa tensió, gas 
acions i enllumenat públic de nova construcció seran soterrades.
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, el qual ha estat 
publicat en el DOGC de 28 de juliol de 2014, a efectes de la seva executivitat. 

si es poden realitzar actuacions d’obra en les masies 
corresponents criteris d’integració a seguir si s’escau. 

Totes les canalitzacions de les xarxes d’aigua potable, mitja i baixa tensió, gas 
seran soterrades. 
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5.9.2. Identificació i quantificació del sòl objecte de transformació i de les demandes 
addicionals de recursos naturals i d’infraestructures de saneja
residus i similars derivades de l’ordenació proposada
 
Consum de sòl  
 
Seguidament, es mostra una taula amb la distribució de superfícies de les diferents 
classificacions del sòl segons el planejament vigent i segon
POUM: 
 

Classificació del sòl  

Sòl no urbanitzable  
Sòl urbanitzable  
Sòl urbà no consolidat  
Sòl urbà  

 
Tal i com s’observa a la taula anterior, amb 
classificació de sòl no urbanitzable
sòl urbanitzable i sòl urbà
consolidat. 
 
Cal destacar que del sòl classifica
urbanitzable, 30,39 hectàrees
POUM, el municipi de Tavèrnoles, per la proximitat als polígons dels municipis veïns, 
no requereix d’aquest tipus de sòl i no destina cap sector per a a
 
D’altra banda, el POUM classifica 
equipament privat educatiu
 
Pel que fa al sòl urbanitzable
varien lleugerament entre l
planejament vigent. El planejament vigent defineix una peça de sòl urbanitzable de 
7,4439 ha al sud del nucli de Tavèrnoles i una altra
nucli del Roquet. Pel que fa al 
sòl urbanitzable del sud del nucli de 
urbanitzable al voltant del nucli del R
els nuclis de Tavèrnoles i el R
compactant el sòl urbà i urbanitzable del municipi.
 
 
Consum 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.
 
Les edificacions implantades a l’entorn del sector de Fussimanya s’abasteixen a 
partir de pous situats prop del pantà de Sau.
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9.2. Identificació i quantificació del sòl objecte de transformació i de les demandes 
addicionals de recursos naturals i d’infraestructures de sanejament, de gestió de 
residus i similars derivades de l’ordenació proposada 

Seguidament, es mostra una taula amb la distribució de superfícies de les diferents 
classificacions del sòl segons el planejament vigent i segons les proposades pel 

Refosa de p lanejament 
vigent (ha) 

POUM (ha)

1.718,29 
158,02 

 
10,05 

Tal i com s’observa a la taula anterior, amb el POUM s’augmenta 
classificació de sòl no urbanitzable; disminueixla superfície de les classificacions de 
sòl urbanitzable i sòl urbà i apareix una zona classificada com a sòl urbà no 

classificat enla refosa del planejament vigent com a 
hectàrees estan destinades a ús industrial; 

POUM, el municipi de Tavèrnoles, per la proximitat als polígons dels municipis veïns, 
aquest tipus de sòl i no destina cap sector per a aquest ús. 

D’altra banda, el POUM classifica un sector com a sòl urbanitzable destinat a 
 amb una superfície de 10,67 hectàrees. 

urbanitzable destinat a ús residencial, les distribucions
ament entre les proposades pel POUM i les de la refosa del

planejament vigent. El planejament vigent defineix una peça de sòl urbanitzable de 
al sud del nucli de Tavèrnoles i una altra de 9,1963 ha

nucli del Roquet. Pel que fa al POUM, aquest redueix significativament
sòl urbanitzable del sud del nucli de Tavèrnoles mentre que redefineix el sòl 

l nucli del Roquet de manera que s’omple
uclis de Tavèrnoles i el Roquet propiciant la creació d’un sòl nucli urbà i 

compactant el sòl urbà i urbanitzable del municipi. 

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. 

ions implantades a l’entorn del sector de Fussimanya s’abasteixen a 
partir de pous situats prop del pantà de Sau. 
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9.2. Identificació i quantificació del sòl objecte de transformació i de les demandes 
ment, de gestió de 

Seguidament, es mostra una taula amb la distribució de superfícies de les diferents 
s les proposades pel 

POUM (ha) 

1.838,58 
17,20 
20,98 
9,60 

ta sensiblement la 
les classificacions de 

i apareix una zona classificada com a sòl urbà no 

jament vigent com a sòl 
 i que segons el 

POUM, el municipi de Tavèrnoles, per la proximitat als polígons dels municipis veïns, 
quest ús.  

sector com a sòl urbanitzable destinat a 
 

destinat a ús residencial, les distribucions d’aquest 
es proposades pel POUM i les de la refosa del 

planejament vigent. El planejament vigent defineix una peça de sòl urbanitzable de 
de 9,1963 ha al sud oest del 

significativament la peça de 
mentre que redefineix el sòl 

e el buit físic entre 
ació d’un sòl nucli urbà i 

El subministrament d’aigua per als nuclis de Tavèrnoles i el Roquet es realitza a 

ions implantades a l’entorn del sector de Fussimanya s’abasteixen a 



  PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE TAVÈRNOLES
Informe de sostenibilitat ambiental  

 
 

El subministrament d’aigua per a la resta d’edificacions disperses en el territori, que 
inclou masies, activitats i cases ubicades en sòl no u
d’una extensa xarxa de canonades, pous, dipòsits i bombeigs, 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 caba
 
El cabal assignat per al municipi de Tavèrnoles, d'aplicació amb la planta ampliada, 
és de 164 m3/dia. 
 
Anàlisi del consum actual en el sòl urbà de Tavèrnoles
 
Segons el Pla Director del Servei d’Abastament d’Aigua Pota
següents dades: 
 
Al 2008, Tavèrnoles comptava amb 75 abonats: 68 domèstics, 2 d’activitats 
econòmiques (restaurants) i 5 d’activitats ramaderes.
 
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 h
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 
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 
 
Estimació dels nous consums
 
El Pla Director del Servei d
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 
(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.
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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 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 
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. 

El cabal assignat per al municipi de Tavèrnoles, d'aplicació amb la planta ampliada, 

Anàlisi del consum actual en el sòl urbà de Tavèrnoles 

Segons el Pla Director del Servei d’Abastament d’Aigua Potable, es disposa de les 

Al 2008, Tavèrnoles comptava amb 75 abonats: 68 domèstics, 2 d’activitats 
econòmiques (restaurants) i 5 d’activitats ramaderes. 

El consum anual al municipi és de 12.303 m3 i la dotació en alta és de 22.257 
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 

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 

Estimació dels nous consums 

ctor 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. 
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El subministrament d’aigua per a la resta d’edificacions disperses en el territori, que 
rbanitzable, es realitza a través 

d’una extensa xarxa de canonades, pous, dipòsits i bombeigs, de manera que es 

Respecte a la xarxa Osona Sud, partint des de l'estació de tractament d'aigües 
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 

El cabal assignat per al municipi de Tavèrnoles, d'aplicació amb la planta ampliada, 

ble, es disposa de les 

Al 2008, Tavèrnoles comptava amb 75 abonats: 68 domèstics, 2 d’activitats 

El consum anual al municipi és de 12.303 m3 i la dotació en alta és de 22.257 

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 

abitants 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 

com els industrials i les activitats 
ramaderes. Si únicament considerem els consums domèstics, aquesta dotació en 

’Abastament d’Aigua Potable del municipi de Tavèrnoles, 
redactat en data juny de 2009, coincidint amb els primers treballs de redacció del 

entre el nucli del Roquet 



  PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE TAVÈRNOLES
Informe de sostenibilitat ambiental  

 
 

Es preveu un consum mitjà al 2025 de 
 
Tot i que aquesta previsió de la demanda no coincideix exactament amb les 
previsions del POUM, pot considerar
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, 
Polígon d’actuació n’estudiarà, avaluarà i justificarà la solució més adient per tal de 
garantir el subministrament a la població.
 
Respecte a la proposta de classificació com a sòl urbanitzable per a usos docents 
d’uns àmbits situats a l’oest del terme, molt pròxims a la carretera C
Roda de Ter, i donada la proximitat respecte a la canonada existe
Osona Sud i les característiques d’aquests sectors urbanitzables, el seu abastament 
d’aigua es realitzarà de manera directa a aquesta infraestructura; conseqüentment, 
el desenvolupament d’aquests plans parcials contemplaran les 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 aquests àmbits urbanitzables ubicats 
en els Plans de Can Riera no afectarà en cap cas la dotació de que 
municipi de Tavèrnoles per a la resta de ciutadania.
 
 
Aigües residuals  
 
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 conduï
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.
 
Tractament i actuacions 
 
Pel que fa els nuclis de 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
aquest nucli, les aigües pluvials i residuals són conduïdes directament cap a l’estació 

PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE TAVÈRNOLES – Text refós 
 

Es preveu un consum mitjà al 2025 de 58 m3/dia . 

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 

pel Pla d’ordenació. 

l cabal assignat per al municipi de Tavèrnoles en la Xarxa Osona Sud, 
es pot afirmar que aquesta infraestructura és suficient per cobrir la 

demanda futura de la població pels propers anys. 

abastament de la zona de Fussimanya, el qual s’efectua a partir de 
pous situats prop del pantà de Sau, el projecte d’urbanització que desenvolupi el 
Polígon d’actuació n’estudiarà, avaluarà i justificarà la solució més adient per tal de 

strament a la població. 

Respecte a la proposta de classificació com a sòl urbanitzable per a usos docents 
àmbits situats a l’oest del terme, molt pròxims a la carretera C

la proximitat respecte a la canonada existe
Osona Sud i les característiques d’aquests sectors urbanitzables, el seu abastament 
d’aigua es realitzarà de manera directa a aquesta infraestructura; conseqüentment, 
el desenvolupament d’aquests plans parcials contemplaran les actuacions 

cessàries per a dur a terme aquesta connexió, que aniran a càrrec dels propietaris 

En conseqüència, el subministrament d’aigua a aquests àmbits urbanitzables ubicats 
en els Plans de Can Riera no afectarà en cap cas la dotació de que 
municipi de Tavèrnoles per a la resta de ciutadania. 

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 conduï
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.

is de 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 
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que aquesta previsió de la demanda no coincideix exactament amb les 
se que els càlculs estimats inclosos en el Pla 

Director pel consum dels propers anys no presentarà una diferència substancial 

l cabal assignat per al municipi de Tavèrnoles en la Xarxa Osona Sud, 
es pot afirmar que aquesta infraestructura és suficient per cobrir la 

abastament de la zona de Fussimanya, el qual s’efectua a partir de 
el projecte d’urbanització que desenvolupi el 

Polígon d’actuació n’estudiarà, avaluarà i justificarà la solució més adient per tal de 

Respecte a la proposta de classificació com a sòl urbanitzable per a usos docents 
àmbits situats a l’oest del terme, molt pròxims a la carretera C-153 de Vic a 

la proximitat respecte a la canonada existent de la Xarxa 
Osona Sud i les característiques d’aquests sectors urbanitzables, el seu abastament 
d’aigua es realitzarà de manera directa a aquesta infraestructura; conseqüentment, 
el desenvolupament d’aquests plans parcials contemplaran les actuacions 

cessàries per a dur a terme aquesta connexió, que aniran a càrrec dels propietaris 

En conseqüència, el subministrament d’aigua a aquests àmbits urbanitzables ubicats 
en els Plans de Can Riera no afectarà en cap cas la dotació de que disposa el 

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 

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. 

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, 

del Roquet. Pel que fa a 
aquest nucli, les aigües pluvials i residuals són conduïdes directament cap a l’estació 
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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 
conducció principal. 
 
L’aigua total tractada a la depuradora de Tavèrnoles aquests dos últims anys ha 
estat: 
- el 2011  :  6.925 m3 
- el 2012  :  6.931 m3 
 
Les característiques d’aquesta EDAR s’han descrit a l’apartat 5.1.4 del present
informe. 
 
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
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. 
 
Pel que fa a la zona de Fussimanya:
Tal i com s’ha descrit a l’apartat 5.1.4 del present informe, es disposa d’una EDAR 
dissenyada, a l’igual que la ubicada al nord del Roquet, per a una pobl
equivalent de 175 habitants.
 
El projecte d’urbanització que es redacti per tal de desenvolupar el polígon 
d’actuació Fussimanya contemplarà les pertinents instal·lacions de la xarxa de 
clavegueram, que en garanteixin el seu correcte funcionament.
 
Pel que fa a 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 e
parcel·la. Serà prioritari l’ús de les instal·lacions que contemplin dues etapes de 
tractament: decantació i filtre biològic.
 
Pel que fa al sector urbanitzable
allunyat del nculi urbà, caldrà que el seu desenvolupament porti associat una 
implantació d’un sistema de depuració que absorbeixi les noves demandes de 
sanejament. 
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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 

L’aigua total tractada a la depuradora de Tavèrnoles aquests dos últims anys ha 

Les característiques d’aquesta EDAR s’han descrit a l’apartat 5.1.4 del present

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

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, 
n la més que possible ampliació de l’estació depuradora 

Pel que fa a la zona de Fussimanya: 
Tal i com s’ha descrit a l’apartat 5.1.4 del present informe, es disposa d’una EDAR 
dissenyada, a l’igual que la ubicada al nord del Roquet, per a una pobl
equivalent de 175 habitants. 

El projecte d’urbanització que es redacti per tal de desenvolupar el polígon 
d’actuació Fussimanya contemplarà les pertinents instal·lacions de la xarxa de 
clavegueram, que en garanteixin el seu correcte funcionament. 

ltres 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. 

sector urbanitzable PPU2 Plans de Can Riera 1, al
i urbà, caldrà que el seu desenvolupament porti associat una 

implantació d’un sistema de depuració que absorbeixi les noves demandes de 
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depuradora situada al nord, disposant també d’una estació de bombeig que recull les 
les bombeja cap a la 

L’aigua total tractada a la depuradora de Tavèrnoles aquests dos últims anys ha 

Les característiques d’aquesta EDAR s’han descrit a l’apartat 5.1.4 del present 

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 

Per tant, es fa necessari impulsar actuacions de millora del sanejament actual, per 

De la mateixa manera, els nous creixements del municipi hauran de participar, 
n la més que possible ampliació de l’estació depuradora 

Tal i com s’ha descrit a l’apartat 5.1.4 del present informe, es disposa d’una EDAR 
dissenyada, a l’igual que la ubicada al nord del Roquet, per a una població 

El projecte d’urbanització que es redacti per tal de desenvolupar el polígon 
d’actuació Fussimanya contemplarà les pertinents instal·lacions de la xarxa de 

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 

fluents i disposats dins la seva 
parcel·la. Serà prioritari l’ús de les instal·lacions que contemplin dues etapes de 

PPU2 Plans de Can Riera 1, al’ubicar-se molt 
i urbà, caldrà que el seu desenvolupament porti associat una 

implantació d’un sistema de depuració que absorbeixi les noves demandes de 
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Gestió de residus  
 
La recollida de residus i el seu tractament es gestionen a través de 
Residus d’Osona S.L., empresa mixta participada pel Consell Comarcal d’Osona 
(55%) i per un operador associat (CESPA amb un 45%).
 
El municipi disposa d’una àrea de disposició de residus per a la recollida selectiva de 
la fracció resta (i contenidor), fracció
contenidors) i fracció multiproducte (1 autocompactador), de manera que se 
substitueixen els contenidors en els carrers. La seva situació és al costat de la 
bàscula municipal. 
 
Existeix també una bassa d’abocamen
proper al límit del terme amb les Masies de Roda.
 
El terme no disposa de serveis de gestió de residus com serien deixalleria, dipòsit 
controlat de runes, ni centre de gestió de residus industrials; únicament d
gestor de residus de dejeccions ramaderes autoritzat.
 
Es considera suficient la quantitat de con
planejament derivat haurà de valorar la necessitat d’augmentar la quantitat dels 
contenidors de l’àrea de residu
 
A l’apartat 9.3 del present informe es descriuen les mesures correctores que es 
duran a terme. 
 
 
Consum energia  
 
Pel que fa al subministrament elèctric, es pot considerar que el servei del 
subministrament actual és satisfactori.
 
Pel que fa al gas, actualment no hi ha xarxa col·lectiva de gas en cap àmbit del 
terme municipal. 
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La recollida de residus i el seu tractament es gestionen a través de 
, empresa mixta participada pel Consell Comarcal d’Osona 

(55%) i per un operador associat (CESPA amb un 45%). 

El municipi disposa d’una àrea de disposició de residus per a la recollida selectiva de 
la fracció resta (i contenidor), fracció orgànica (6 contenidors), fracció vidre (3 
contenidors) i fracció multiproducte (1 autocompactador), de manera que se 
substitueixen els contenidors en els carrers. La seva situació és al costat de la 

Existeix també una bassa d’abocament de purins, en la part central del municipi, 
proper al límit del terme amb les Masies de Roda. 

El terme no disposa de serveis de gestió de residus com serien deixalleria, dipòsit 
controlat de runes, ni centre de gestió de residus industrials; únicament d
gestor de residus de dejeccions ramaderes autoritzat. 

Es considera suficient la quantitat de contenidors existents al municipi. El 
planejament derivat haurà de valorar la necessitat d’augmentar la quantitat dels 
contenidors de l’àrea de residus. 

A l’apartat 9.3 del present informe es descriuen les mesures correctores que es 

Pel que fa al subministrament elèctric, es pot considerar que el servei del 
subministrament actual és satisfactori. 

ualment no hi ha xarxa col·lectiva de gas en cap àmbit del 
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La recollida de residus i el seu tractament es gestionen a través de Recollida de 
, empresa mixta participada pel Consell Comarcal d’Osona 

El municipi disposa d’una àrea de disposició de residus per a la recollida selectiva de 
orgànica (6 contenidors), fracció vidre (3 

contenidors) i fracció multiproducte (1 autocompactador), de manera que se 
substitueixen els contenidors en els carrers. La seva situació és al costat de la 

t de purins, en la part central del municipi, 

El terme no disposa de serveis de gestió de residus com serien deixalleria, dipòsit 
controlat de runes, ni centre de gestió de residus industrials; únicament disposa d’un 

tenidors existents al municipi. El 
planejament derivat haurà de valorar la necessitat d’augmentar la quantitat dels 

A l’apartat 9.3 del present informe es descriuen les mesures correctores que es 

Pel que fa al subministrament elèctric, es pot considerar que el servei del 

ualment no hi ha xarxa col·lectiva de gas en cap àmbit del 
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5.9.3. La descripció de les mesures previstes per al foment de la preservació i la 
millora del medi ambient 
 
En aquest punt s’exposen algunes de les mesures previstes 
fomenten la preservació i millora del medi ambient, classificades en funció del vector 
o aspecte al que van destinades. 
 
Aigua  
 
-Pel que fa al servei d’abastament d’aigua
·Respecte a la proposta dels plans parcials destinats a 
del terme, el desenvolupament d’aquests plans parcials contemplarà les actuacions 
necessàries per a dur a terme la connexió per a l’abastament d’aigua.
· El planejament derivat corresponent concretarà el disseny i dimensioname
instal·lacions necessàries per tal de garantir el servei a les futures edificacions, i 
caldrà optar, preferentment, per un sistema en xarxa mallada.
 
-En referència al sistema de sanejament
· Obliga que tots els àmbits de nova
per a l’evacuació de les aigües i que e
instal·lacions necessàrieses defineixin
derivat. 
· No permet la connexió a la xarxa de residuals de
o qualsevol altre element de conducció d’aigües pluvials, aigües de reg o aigües 
procedents del rebaix del nivell freàtic.
· Requereix que en els nous sectors 
permeables (en voreres, zo
volum d’aigües pluvials. 
· Requereix que els nous creixements del municipi 
l’ampliació de l’estació depuradora actual.
· Determina que aquelles edificacions situa
no disposen de xarxa col·lectiva, 
tractaments autònoms adaptats a les característiques dels seus efluents i
aquests se situïn dins la seva parcel·la. 
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 
hauran de contemplar i justificar
quantitat (m3/dia, m3/any) i en qualitat; p
dimensionament i expressió de les xarxes pluvials, col·lectors, materials,
direcció de les aigües, etc...
de xarxa separativa; adequació al PSARU
pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament.
 

- - En referència al foment de l’estalvi de l’aigua i la seva reutilització, el nou Pla:
. Afavoreix la instal·lació d’equipaments estalviadors de baix consum en els 
habitatges. 
. Requereix l’aprofitament de l’aigua de la pluja en la mesura que sigui possible.
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La descripció de les mesures previstes per al foment de la preservació i la 

En aquest punt s’exposen algunes de les mesures previstes en el POUM que 
fomenten la preservació i millora del medi ambient, classificades en funció del vector 
o aspecte al que van destinades.  

Pel que fa al servei d’abastament d’aigua, el nou Pla: 
·Respecte a la proposta dels plans parcials destinats a usos docents 

el desenvolupament d’aquests plans parcials contemplarà les actuacions 
necessàries per a dur a terme la connexió per a l’abastament d’aigua.

El planejament derivat corresponent concretarà el disseny i dimensioname
instal·lacions necessàries per tal de garantir el servei a les futures edificacions, i 
caldrà optar, preferentment, per un sistema en xarxa mallada. 

En referència al sistema de sanejament, el nou Pla: 
ots els àmbits de nova urbanització contemplin un sistema separatiu 

per a l’evacuació de les aigües i que el disseny i dimensionament de les 
es defineixin als projectes d’urbanització del planejament 

la connexió a la xarxa de residuals de qualsevol nou sector de baixants 
o qualsevol altre element de conducció d’aigües pluvials, aigües de reg o aigües 
procedents del rebaix del nivell freàtic. 

els nous sectors prevegin la construcció de paviments 
permeables (en voreres, zones d’aparcament, etc.) amb la finalitat de minimitzar el 

ls nous creixements del municipi participin, mitjançant convenis, en 
ampliació de l’estació depuradora actual. 

quelles edificacions situades de forma dispersa en el territori, que 
no disposen de xarxa col·lectiva, tractin les seves aigües residuals mitjançant 
tractaments autònoms adaptats a les característiques dels seus efluents i

dins la seva parcel·la. Prioritza 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 

an de contemplar i justificar el següent:Producció prevista d’aigües residuals, en 
(m3/dia, m3/any) i en qualitat; previsió d’evacuació d’aigües residuals, amb 

dimensionament i expressió de les xarxes pluvials, col·lectors, materials,
direcció de les aigües, etc...; previsió de depuració de les aigües residuals

dequació al PSARU-2005 i al Decret 130/2003, de 13 de maig, 
pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament. 

ferència al foment de l’estalvi de l’aigua i la seva reutilització, el nou Pla:
. Afavoreix la instal·lació d’equipaments estalviadors de baix consum en els 

. Requereix l’aprofitament de l’aigua de la pluja en la mesura que sigui possible.
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La descripció de les mesures previstes per al foment de la preservació i la 

en el POUM que 
fomenten la preservació i millora del medi ambient, classificades en funció del vector 

usos docents situats a l’oest 
el desenvolupament d’aquests plans parcials contemplarà les actuacions 

necessàries per a dur a terme la connexió per a l’abastament d’aigua. 
El planejament derivat corresponent concretarà el disseny i dimensionament de les 

instal·lacions necessàries per tal de garantir el servei a les futures edificacions, i 

un sistema separatiu 
l disseny i dimensionament de les 

als projectes d’urbanització del planejament 

qualsevol nou sector de baixants 
o qualsevol altre element de conducció d’aigües pluvials, aigües de reg o aigües 

la construcció de paviments 
nes d’aparcament, etc.) amb la finalitat de minimitzar el 

participin, mitjançant convenis, en 

des de forma dispersa en el territori, que 
les seves aigües residuals mitjançant 

tractaments autònoms adaptats a les característiques dels seus efluents i que 
s de les instal·lacions que 

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 

el següent:Producció prevista d’aigües residuals, en 
revisió d’evacuació d’aigües residuals, amb 

dimensionament i expressió de les xarxes pluvials, col·lectors, materials, diàmetres, 
revisió de depuració de les aigües residuals; adopció 

2005 i al Decret 130/2003, de 13 de maig, 
 

ferència al foment de l’estalvi de l’aigua i la seva reutilització, el nou Pla: 
. Afavoreix la instal·lació d’equipaments estalviadors de baix consum en els 

. Requereix l’aprofitament de l’aigua de la pluja en la mesura que sigui possible. 
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Residus  
 
-Pel que fa als residus d’enderroc i residus de la construcció que es generaran en  
l’execució de les obres d’urbanització, s’hauran de gestionar d’acord amb la normativa 
vigent en matèria de residus. En compliment del Decret 201/1994, regulador de le
runes i els residus de la construcció a Catalunya, el productor de runes té la obligació 
de lliurar les runes de manera correcta i responsabilitzar
destriament i selecció dels residus lliurats. 

 

Vegetació, fauna, biodiversita
corredors biològics i paisatge
 
-El nou Pla, per a la preservació i protecció del medi rural 
regulació del sòl no urbanitzable
funció del seu ús o valors a protegir. 
S’identifica, en sòl no urbanitzable, aquelles 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
Les zones que aquest Pla d’ordenació preveu, són l
- Agrícola de valor (clau 21a)
- Forestal de valor (clau 22a)
- Àrees d’especial interès patrimoni ecològic
22b) 
- Agroforestal (clau 23a) 
- Àrees d’especial interès patrimoni ecològic
23b) 
 
-En l’articulat urbanístic es descriuen les restriccions i
segons les àrees i zones
territorial, la permeabilitat ecològica i el patrimoni natural 
protegit i conservat. 
- El POUM reconeix el valor paisatgístic de 
part de l’espai natural de les Guilleries
- El nou POUM proposa un model compacte de municipi i classifica com a 
no consolidat la zona de Fussimanya, però amb unes mesures correctores de caire 
ambiental que pretenen donar
- El nou Pla limita les possibilitats d’edificació en sòl no urbanitzable, i alhora 
protegeix les edificacions existents. També
provocar les activitats recreatives i d’o
l’emplaçament de les granges, tot concretant les distàncies respecte als nuclis 
habitats. 
- El catàleg de béns inclou
remarcar. 
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Pel que fa als residus d’enderroc i residus de la construcció que es generaran en  
l’execució de les obres d’urbanització, s’hauran de gestionar d’acord amb la normativa 
vigent en matèria de residus. En compliment del Decret 201/1994, regulador de le
runes i els residus de la construcció a Catalunya, el productor de runes té la obligació 
de lliurar les runes de manera correcta i responsabilitzar-se de fer les operacions de 
destriament i selecció dels residus lliurats.  

Vegetació, fauna, biodiversita t, patrimoni agrícola, espais d’interès natural i 
i paisatge  

er a la preservació i protecció del medi rural duu a terme l’ordenació i 
gulació del sòl no urbanitzable mitjançant la categorització de cada tipus

funció del seu ús o valors a protegir.  
S’identifica, en sòl no urbanitzable, aquelles àrees de protecció establertes en 
planejament de rang superior: 

Sòl de protecció preventiva del Pla territorial parcial de les comarques centrals.
special 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

Les zones que aquest Pla d’ordenació preveu, són les següents: 
clau 21a) 

Forestal de valor (clau 22a) 
Àrees d’especial interès patrimoni ecològic–paisatgístic en entorn forestal (clau 

Àrees d’especial interès patrimoni ecològic–paisatgístic en entorn agroforestal (clau 

En l’articulat urbanístic es descriuen les restriccions i proteccions que es presenten 
zones.Amb la protecció d’aquests espais, la biodiversitat 

territorial, la permeabilitat ecològica i el patrimoni natural del municipi es trobarà 

El POUM reconeix el valor paisatgístic de tot el terme i principalment el que forma 
de l’espai natural de les Guilleries-Savassona. 

El nou POUM proposa un model compacte de municipi i classifica com a 
consolidat la zona de Fussimanya, però amb unes mesures correctores de caire 

ambiental que pretenen donar-li un caire de sòl no urbanitzable. 
El nou Pla limita les possibilitats d’edificació en sòl no urbanitzable, i alhora 

icacions existents. També controla les alteracions que poden
provocar les activitats recreatives i d’oci sobre el medi, i preveu una regulació per a 
l’emplaçament de les granges, tot concretant les distàncies respecte als nuclis 

éns inclou els espais d’alt valor ecològic que es creu convenient 
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Pel que fa als residus d’enderroc i residus de la construcció que es generaran en  
l’execució de les obres d’urbanització, s’hauran de gestionar d’acord amb la normativa 
vigent en matèria de residus. En compliment del Decret 201/1994, regulador de les 
runes i els residus de la construcció a Catalunya, el productor de runes té la obligació 

se de fer les operacions de 

t, patrimoni agrícola, espais d’interès natural i 

a terme l’ordenació i 
de cada tipus de sòl en 

S’identifica, en sòl no urbanitzable, aquelles àrees de protecció establertes en 

Sòl de protecció preventiva del Pla territorial parcial de les comarques centrals. 
special del Pla territorial parcial de les comarques centrals. 

Àmbit del Pla especial de protecció i millora de l’espai natural Guilleries-Savassona. 

paisatgístic en entorn forestal (clau 

rn agroforestal (clau 

proteccions que es presenten 
Amb la protecció d’aquests espais, la biodiversitat 

del municipi es trobarà 

ncipalment el que forma 

El nou POUM proposa un model compacte de municipi i classifica com a sòl urbà 
consolidat la zona de Fussimanya, però amb unes mesures correctores de caire 

El nou Pla limita les possibilitats d’edificació en sòl no urbanitzable, i alhora 
trola les alteracions que poden 

una regulació per a 
l’emplaçament de les granges, tot concretant les distàncies respecte als nuclis 

els espais d’alt valor ecològic que es creu convenient 
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- El POUM fomenta l’aplicació d
aèria mitjançant el soterrament total o parcial de les línies existents. També 
determina que les edificacions disperses al territori adoptin el subministrament via 
energies renovables com a font energètica per als consums propis de l’habitatge
- El POUM fomentarà una gestió forestal i agrícola
- El POUM no classifica en sòl urbà o urbani
hàbitats d’interès comunitari.
 
 
Mobilitat  
 
- El nou Pla proposa: 
· Potenciar els modes de transport més sostenibles.
· Establir un criteri de material i acabats que permeti 
màxima continuïtat per als itineraris de vianants.
· Utilitzar materials respectuosos amb el medi, així com tractaments de paviments 
adaptats a les intensitats i tipus de trànsit en les noves urbanitzacions. 
 
 
Sòl  
 
- El nou pla: 
· Respecta les lleres, evitant les actuacion
correcte drenatge de l’aigua
· Recomana la realització d’un estudi geotècnic per a cada nova construcció, d’acord 
el CTE i prendre les mesures adequades durant o posteriorment a l’execució 
d’excavacions o talussos antròpics per evitar el desenvolupament d’inestabilitats.
· Evita edificar a les vores d’escarpaments i talussos
terraplens o rebliments antròpics.

 
 
Sostenibilitat i ecoe ficiència 
 
-Les noves construccions i rehabilitacions importants es realitzaran sota el Decret 
d'Ecoeficiència de 14 de febrer de 2006 i el Codi Tècnic de l’Edificació. 
el nou pla, es vetlla pel compliment d’aquesta normativa. 
 
-El nou pla incorpora una sèrie de criteri
urbanització i edificació, aquests es llisten seguidament:
 
Edificacions 
.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. 
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l’aplicació de mesures destinades a reduir el impacte de l’estesa 
aèria mitjançant el soterrament total o parcial de les línies existents. També 

edificacions disperses al territori adoptin el subministrament via 
energies renovables com a font energètica per als consums propis de l’habitatge

gestió forestal i agrícola sostenible. 
El POUM no classifica en sòl urbà o urbanitzable cap zona classificada com a

hàbitats d’interès comunitari. 

els modes de transport més sostenibles. 
stablir un criteri de material i acabats que permeti a l’interior dels nuclis 

per als itineraris de vianants. 
tilitzar materials respectuosos amb el medi, així com tractaments de paviments 

intensitats i tipus de trànsit en les noves urbanitzacions. 

especta les lleres, evitant les actuacions que obstaculitzin el pas o impedeixin el 
correcte drenatge de l’aigua. 

a realització d’un estudi geotècnic per a cada nova construcció, d’acord 
les mesures adequades durant o posteriorment a l’execució 

s antròpics per evitar el desenvolupament d’inestabilitats.
edificar a les vores d’escarpaments i talussos i les fonamentacions en 

terraplens o rebliments antròpics. 

ficiència en la urbanització i edificació  

ruccions i rehabilitacions importants es realitzaran sota el Decret 
d'Ecoeficiència de 14 de febrer de 2006 i el Codi Tècnic de l’Edificació. 

pel compliment d’aquesta normativa.  

El nou pla incorpora una sèrie de criteris de sostenibilitat i ecoeficiència 
urbanització i edificació, aquests es llisten seguidament: 

.Aprofitar l’orientació i insolació de l’edifici. 

.Incorporar les energies renovables en el disseny sempre que sigui possible.
erials aïllants, reciclables i no contaminants. 

.Considerar la possibilitat d’ús de captadors solars per a la producció d’aigua calenta 
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impacte de l’estesa 
aèria mitjançant el soterrament total o parcial de les línies existents. També 

edificacions disperses al territori adoptin el subministrament via 
energies renovables com a font energètica per als consums propis de l’habitatge. 

classificada com a 

a l’interior dels nuclis una 

tilitzar materials respectuosos amb el medi, així com tractaments de paviments 
intensitats i tipus de trànsit en les noves urbanitzacions.  

s que obstaculitzin el pas o impedeixin el 

a realització d’un estudi geotècnic per a cada nova construcció, d’acord 
les mesures adequades durant o posteriorment a l’execució 

s antròpics per evitar el desenvolupament d’inestabilitats. 
les fonamentacions en 

ruccions i rehabilitacions importants es realitzaran sota el Decret 
d'Ecoeficiència de 14 de febrer de 2006 i el Codi Tècnic de l’Edificació. Alhora, amb 

s de sostenibilitat i ecoeficiència en la 

.Incorporar les energies renovables en el disseny sempre que sigui possible. 

.Considerar la possibilitat d’ús de captadors solars per a la producció d’aigua calenta 
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Urbanització  
· Fomentar l’ús de vegetació autòctona, amb baix consum d’aigua i adaptad
climatologia en el disseny de zones verdes o d’arbrat viari.
· Fomentar els criteris de xerojardineria. 
· Fomentar els paviments drenants i porosos per tal de permetre una major filtració 
d’aigua de pluja i reduir els coeficients d’escorrentia superficial. 
· No utilitzar sistemes automàtics de rec, prioritzar 
· En els punts on sigui possible
la radiació solar hivernal i protegir de manera important la radiació solar a l’estiu.
· En la mesura que sigui possible, les urbanitzacions aplicaran criteris d’orientació de 
les edificacions per millorar l’eficiència energètica.
 
 
Contaminació acústica  
 
- Caldrà donar compliment al previst per la Llei 6/2002, de 28 de juny, de protecció 
contra la contaminació acústica.
 
 
Contaminació lumínica  
 
-El nou pla fomenta la prevenció i correcció de
contaminació lluminosa. C
decret 82/2005, pel qual s’aprova el Reglament 
6/2001 d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn.
- L'enllumenat serà l'adequat per al tipus d'activitat que s'ha de portar a terme, es 
distribuirà de la manera més efectiva i eficient possible 
de llum per satisfer els requeriments de visibilitat.
- La il·luminació, pel que fa a aparells i instal·lacions, es dissenyaran de manera que 
previngui la contaminació lluminosa i afavoreixi l’estalvi i aprofitament d’ene
- Es mantindrà al màxim possible les condicions naturals de les hores nocturnes, en 
benefici de la fauna, la flora i dels ecosistemes en general.
- En cap cas s’instal·laran llums integrals o monocromàtics, amb un flux d’hemisferi 
superior emès que superi el 50% d’aquest.
- Les instal·lacions i els aparells d'enllumenat estaran sotmesos al manteniment 
adequat per a la conservació permanent de les seves característiques.
 
 
Incendis  
 
- S’evitarà l’ús d’espècies piròfites en les revegetacions.
-En les noves urbanitzacions, 
que qualsevol punt d’una façana a nivell de rasant estigui a menys de 100 m. d’un 
hidrant, tal i com es requereix en el Decret 241/1994, de 26 de juliol.
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l’ús de vegetació autòctona, amb baix consum d’aigua i adaptad
n el disseny de zones verdes o d’arbrat viari. 

els criteris de xerojardineria.  
· Fomentar els paviments drenants i porosos per tal de permetre una major filtració 
d’aigua de pluja i reduir els coeficients d’escorrentia superficial.  

zar sistemes automàtics de rec, prioritzar el sistema de rec gota a gota.  
En els punts on sigui possible, plantar arbres de fulla caduca per tal de no impedir 

la radiació solar hivernal i protegir de manera important la radiació solar a l’estiu.
a mesura que sigui possible, les urbanitzacions aplicaran criteris d’orientació de 

les edificacions per millorar l’eficiència energètica. 

compliment al previst per la Llei 6/2002, de 28 de juny, de protecció 
a contaminació acústica. 

la prevenció i correcció dels efectes pertorbadors
contaminació lluminosa. Caldrà que les instal·lacions compleixin els criteris del 
decret 82/2005, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la llei 
6/2001 d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn.

L'enllumenat serà l'adequat per al tipus d'activitat que s'ha de portar a terme, es 
distribuirà de la manera més efectiva i eficient possible i s'utilitzarà la quantitat mínima 
de llum per satisfer els requeriments de visibilitat. 

La il·luminació, pel que fa a aparells i instal·lacions, es dissenyaran de manera que 
previngui la contaminació lluminosa i afavoreixi l’estalvi i aprofitament d’ene

Es mantindrà al màxim possible les condicions naturals de les hores nocturnes, en 
benefici de la fauna, la flora i dels ecosistemes en general. 

En cap cas s’instal·laran llums integrals o monocromàtics, amb un flux d’hemisferi 
uperi el 50% d’aquest. 

Les instal·lacions i els aparells d'enllumenat estaran sotmesos al manteniment 
adequat per a la conservació permanent de les seves característiques.

vitarà l’ús d’espècies piròfites en les revegetacions. 
ves urbanitzacions, es disposarà d’una xarxa d’hidrants situada de manera 

que qualsevol punt d’una façana a nivell de rasant estigui a menys de 100 m. d’un 
hidrant, tal i com es requereix en el Decret 241/1994, de 26 de juliol.
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l’ús de vegetació autòctona, amb baix consum d’aigua i adaptada a la 

· Fomentar els paviments drenants i porosos per tal de permetre una major filtració 

el sistema de rec gota a gota.   
arbres de fulla caduca per tal de no impedir 

la radiació solar hivernal i protegir de manera important la radiació solar a l’estiu. 
a mesura que sigui possible, les urbanitzacions aplicaran criteris d’orientació de 

compliment al previst per la Llei 6/2002, de 28 de juny, de protecció 

ls efectes pertorbadors de la 
aldrà que les instal·lacions compleixin els criteris del 

de desenvolupament de la llei 
6/2001 d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn. 

L'enllumenat serà l'adequat per al tipus d'activitat que s'ha de portar a terme, es 
i s'utilitzarà la quantitat mínima 

La il·luminació, pel que fa a aparells i instal·lacions, es dissenyaran de manera que 
previngui la contaminació lluminosa i afavoreixi l’estalvi i aprofitament d’energia. 

Es mantindrà al màxim possible les condicions naturals de les hores nocturnes, en 

En cap cas s’instal·laran llums integrals o monocromàtics, amb un flux d’hemisferi 

Les instal·lacions i els aparells d'enllumenat estaran sotmesos al manteniment 
adequat per a la conservació permanent de les seves característiques. 

disposarà d’una xarxa d’hidrants situada de manera 
que qualsevol punt d’una façana a nivell de rasant estigui a menys de 100 m. d’un 
hidrant, tal i com es requereix en el Decret 241/1994, de 26 de juliol. 
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5.10. IDENTIFICACIÓ I AVAL
SIGNIFICATIUS DE L’ORDENACIÓ PRO

5.10.1. Els efectes sobre els recursos naturals
 
Identificació i descripció dels efectes significati us sobre els recursos naturals
els espais i aspectes identificats
 
A continuació, es realitzarà una identificació dels probables efectes significatius 
sobre els recursos naturals, els espai
 
 
Objectiu 1: Ocupació i consum de sòl
 
Consu m de sòl i pèrdua de permeabilitat
pavimentació de sòl, el que representa un efecte negatiu pel medi natural degut a la 
disminució de la permeabilitat 
urbà o urbanitzable són zones on es consumirà el sòl i es perdrà
Per tant, si comparem l’estat actual del municipi amb el que proposa el POUM, 
desenvolupament del POUM crearà
 
Ara bé, tal i com es detalla a l’apartat 9
de sòl urbà i de sòl urbanitzable del POUM amb la superfície d’aquest
de la refosa del planejament vi
l’aprovació del present POUM i 
permeabilitat. 
 
Creació d’un a zona destinada a 
municipi d’una zona destinada
dedicada a ús industrial que 
 
Ambientalment, cal destacar que els terrenys que ocuparà aquesta zona estan molt 
allunyats del nucli i per tant, no es considera un model sostenible. Ara bé, pel tipus 
d’equipament que s’hi pretén
la seva situació a l’extrem del municipi minimitzarà
mobilitat que causaria si se situés al nucli.
 
Concentració del sòl urbà i urbanitzable. 
urbanitzable a l’entorn dels nuclis del Roquet i Tavèrnoles, a excepció del sòl 
urbanitzable destinat a serveis qu
Fussimanya, classificat com un 
repetidament en diversos apartats d
 
 
Objectiu 2: Estructura i identitat del sòl no urbanitzat
 
Conservació del p atrimoni.
edificacions tradicionals, patrimoni arqueològic, patrimoni històri
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IDENTIFICACIÓ I AVAL UACIÓ DELS PROBABLES EFECTES 
SIGNIFICATIUS DE L’ORDENACIÓ PRO POSADA SOB RE EL MEDI AMBIENT

Els efectes sobre els recursos naturals, els espais i aspectes identificats

Identificació i descripció dels efectes significati us sobre els recursos naturals
els espais i aspectes identificats  

es realitzarà una identificació dels probables efectes significatius 
sobre els recursos naturals, els espais i els aspectes identificats al present informe. 

Objectiu 1: Ocupació i consum de sòl 

m de sòl i pèrdua de permeabilitat . La urbanització de terrenys suposa la 
pavimentació de sòl, el que representa un efecte negatiu pel medi natural degut a la 
disminució de la permeabilitat d’aquest. Les zones que el POUM clas

n zones on es consumirà el sòl i es perdrà
Per tant, si comparem l’estat actual del municipi amb el que proposa el POUM, 
desenvolupament del POUM crearà un impacte ambiental negatiu. 

Ara bé, tal i com es detalla a l’apartat 9.1 d’aquest informe, si comparem la superfície 
de sòl urbà i de sòl urbanitzable del POUM amb la superfície d’aquest
de la refosa del planejament vigent: el consum de sòl es redueixsensiblem
l’aprovació del present POUM i en conseqüència, es redueix

a zona destinada a equipament privat educatiu.  Creació 
d’una zona destinada a equipament privat educatiu i eliminació de

dedicada a ús industrial que el planejament vigent destina a ús industrial. 

Ambientalment, cal destacar que els terrenys que ocuparà aquesta zona estan molt 
allunyats del nucli i per tant, no es considera un model sostenible. Ara bé, pel tipus 

én instal·lar, els usuaris seran d’altres municipis. Llavors, 
la seva situació a l’extrem del municipi minimitzarà la possible problemàtica de 
mobilitat que causaria si se situés al nucli. 

Concentració del sòl urbà i urbanitzable. El nou POUM concentra el sòl urbà i 
rn dels nuclis del Roquet i Tavèrnoles, a excepció del sòl 

urbanitzable destinat a serveis que s’ubica a l’oest del municipi i l’àmbit de 
t com un àmbit de sòl urbà no consolidat com ja s’ha exposat 

repetidament en diversos apartats d’aquesta memòria. 

Objectiu 2: Estructura i identitat del sòl no urbanitzat 

atrimoni.  L’elaboració d’un catàleg de bénsprotegits
edificacions tradicionals, patrimoni arqueològic, patrimoni històric artístic, patrimoni 
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UACIÓ DELS PROBABLES EFECTES 
RE EL MEDI AMBIENT  

, els espais i aspectes identificats 

Identificació i descripció dels efectes significati us sobre els recursos naturals , 

es realitzarà una identificació dels probables efectes significatius 
l present informe.  

La urbanització de terrenys suposa la 
pavimentació de sòl, el que representa un efecte negatiu pel medi natural degut a la 

. Les zones que el POUM classifica com a sòl 
n zones on es consumirà el sòl i es perdrà la permeabilitat. 

Per tant, si comparem l’estat actual del municipi amb el que proposa el POUM, el 
 

t informe, si comparem la superfície 
de sòl urbà i de sòl urbanitzable del POUM amb la superfície d’aquests tipus de sòl 

es redueixsensiblement amb 
es redueix la pèrdua de 

Creació a l’oest del 
i eliminació de la zona 

t destina a ús industrial.  

Ambientalment, cal destacar que els terrenys que ocuparà aquesta zona estan molt 
allunyats del nucli i per tant, no es considera un model sostenible. Ara bé, pel tipus 

d’altres municipis. Llavors, 
la possible problemàtica de 

El nou POUM concentra el sòl urbà i 
rn dels nuclis del Roquet i Tavèrnoles, a excepció del sòl 

e s’ubica a l’oest del municipi i l’àmbit de 
consolidat com ja s’ha exposat 

protegits que inclou 
c artístic, patrimoni 



  PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE TAVÈRNOLES
Informe de sostenibilitat ambiental  

 
 

natural i fonts servirà per 
conservació. 
 
Potenciació de la qualitat paisatgística del municip i.
qualitat paisatgística del municipi de Tavèrnoles. 
 
Mantenir i potenciar les 
Les qualificacions del sòl no urbanitzable potencia les característiques de cada tipus 
d’ambient i en regula els usos en funció de les seves característiques. 
 
 
Objectiu 3: Fragmentació territorial
 
Permeabi litat i connectivitat ecològica.
urbanitzable, amb zones d’especial protecció,
entre el medi natural de l’entorn del 
pas d’espècies animals. 
 
 
Objectiu 4: Riscos naturals i tecnològics
 
Disminució del risc d’inundació i altres riscos geo lògics
impossibilita l’edificació en 
(en quan als riscos geològics, 
d’estabilitat de vessant  prèvies a la implantació d’edificacions
s’evitarà pels futurs creixements del municipi riscos.
 
 
Objectiu 5: Mobilitat  
 
Afavorir la mobilitat : El POUM promou 
significativa de la mobilitat del municipi (
generada). La ubicació del sòl urbanitzable que promou el Pla situat a continuació de 
la trama urbana actual, la intenció d’unir els nu
la mobilitat del municipi. 
 
Augment de la mobilitat sostenible
modes de transport més sostenible i pretén millorar els vials potenciant al gaudi dels 
veïns. Cal destacar, que el Pla d’ordenació qualifica l’entorn del centre històric com a 
zona de trànsit restringit, de prioritat invertida.
 
 
Objectiu 6: Protegir els recursos hídrics i prevenir els riscos hidrològics que poden 
provocar períodes importants d’avingudes
 
Mill ora de la qualitat de les aigües superficials
clavegueram separatiu a les noves urbanitzacions
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servirà per potenciar el patrimoni del municipi i garantir

otenciació de la qualitat paisatgística del municip i. El nou POUM potencia la 
tica del municipi de Tavèrnoles.  

les característiques agrícoles, forestals i agroforesta
Les qualificacions del sòl no urbanitzable potencia les característiques de cada tipus 
d’ambient i en regula els usos en funció de les seves característiques. 

Objectiu 3: Fragmentació territorial 

litat i connectivitat ecològica.  Les importants extensions de 
, amb zones d’especial protecció,garantiran la connectivitat ecològica 

entre el medi natural de l’entorn del municipi i dels municipis veïns

Objectiu 4: Riscos naturals i tecnològics 

Disminució del risc d’inundació i altres riscos geo lògics : 
l’edificació en àrees amb risc d’inundació, risc per pendenti altres riscos

(en quan als riscos geològics, s’identifiquen les zones on es requer
èvies a la implantació d’edificacions). D’aquesta manera, 

evitarà pels futurs creixements del municipi riscos. 

: El POUM promou vàries mesures encaminades a la millora 
significativa de la mobilitat del municipi (definides a l’estudi de l’avalu
generada). La ubicació del sòl urbanitzable que promou el Pla situat a continuació de 
la trama urbana actual, la intenció d’unir els nuclis de Tavèrnoles i el Roquet milloren 

Augment de la mobilitat sostenible . El nou pla potenciarà els itineraris amb els 
modes de transport més sostenible i pretén millorar els vials potenciant al gaudi dels 

que el Pla d’ordenació qualifica l’entorn del centre històric com a 
zona de trànsit restringit, de prioritat invertida. 

Objectiu 6: Protegir els recursos hídrics i prevenir els riscos hidrològics que poden 
provocar períodes importants d’avingudes 

ora de la qualitat de les aigües superficials . El nou planejament 
a les noves urbanitzacions i requereix que les edificacions 
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i garantir-ne la seva 

El nou POUM potencia la 

agrícoles, forestals i agroforesta ls.  
Les qualificacions del sòl no urbanitzable potencia les característiques de cada tipus 
d’ambient i en regula els usos en funció de les seves característiques.  

importants extensions de sòl no 
garantiran la connectivitat ecològica 

municipi i dels municipis veïns i potenciaran el 

: El nou POUM 
àrees amb risc d’inundació, risc per pendenti altres riscos 

les zones on es requereix d’estudis 
D’aquesta manera, 

es encaminades a la millora 
definides a l’estudi de l’avaluació de mobilitat 

generada). La ubicació del sòl urbanitzable que promou el Pla situat a continuació de 
clis de Tavèrnoles i el Roquet milloren 

els itineraris amb els 
modes de transport més sostenible i pretén millorar els vials potenciant al gaudi dels 

que el Pla d’ordenació qualifica l’entorn del centre històric com a 

Objectiu 6: Protegir els recursos hídrics i prevenir els riscos hidrològics que poden  

. El nou planejament requereix 
i requereix que les edificacions 
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disperses disposin de sistemes autònoms de tractament
positiu sobre la qualitat de les aigües abocades a les rieres i torrents del municipi.
 
Millora de la qualitat dels sistemes fluvials
espais fluvials i promourà els valors naturals del municipi, especialment potenciarà 
els boscos de ribera.  
 
Pel que fa als riscos hidrològics, 
 
 
Objectiu 7: Fomentar l’estalvi i la reutilització de l’aigua
 
Consum d’aigua . Els nous
augment de la demanda i les
d’aigua actual del municipi. 
pel medi. 
 
Ara bé, tal i com es detalla a l’apartat 9.1 d’aque
de sòl urbà i de sòl urbanitzabl
de la refosa del planejament vigent
el consum d’aigua total. Noes creu que 
d’aigua. 
 
El nou POUM jugarà un paper 
les noves construccions del municipi i la conscienciació dels ciutadans del municipi 
per una cultura sostenible de l’aigua.
 
Foment de l’estalvi d’aigua: 
viari es realitzin amb espècies autòctones, amb baixes necessitats de rec i 
adaptades al clima; afavoreix la instal·lació d’equipaments estalviadors de baix 
consum en els habitatges; i requereix l’aprofitament de l’aigua de la pluja en la 
mesura que sigui possible. 
 
 
Objectiu 8: Contaminació acústica
 
Contaminació acústica.  Tota nova construcció i/o augment de població provoca un 
augment de les emissions de sorolls. D’aquesta forma
respecte la població actual del municipi 
atmosfèric del municipi.  
 
Ara bé, tal i com es detalla a l’apartat 9.1 d’aquet informe, si comparem la superfície 
de sòl urbà i de sòl urbanitzable del POUM amb la superfície d’aquests tipus de sòl 
de la refosa del planejament vigent: el consum de sòl disminueix amb l’aprovació del 
present POUM i en conseqüència, la contaminació acústica. Per tant, en aquesta 
comparació, és un impacte positiu.
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disperses disposin de sistemes autònoms de tractament. Esproduirà un efecte 
tat de les aigües abocades a les rieres i torrents del municipi.

Millora de la qualitat dels sistemes fluvials . El nou planejament protegirà els 
espais fluvials i promourà els valors naturals del municipi, especialment potenciarà 

que fa als riscos hidrològics, s’ha descrit a l’objectiu 4 del present punt. 

Objectiu 7: Fomentar l’estalvi i la reutilització de l’aigua 

. Els nous creixements previstos pel nou Pla 
augment de la demanda i les necessitats d’aigua per consum respecte el consum 

. Per tant, l’aprovació del POUM serà un impacte negatiu 

Ara bé, tal i com es detalla a l’apartat 9.1 d’aquest informe, si comparem la superfície 
de sòl urbà i de sòl urbanitzable del POUM amb la superfície d’aquests tipus de sòl 
de la refosa del planejament vigent, el consum de sòl és inferior, i en conseqüència, 

Noes creu que tingui incidència pel que fa als consums 

jugarà un paper important en la definició de criteris de sostenibilitat en 
les noves construccions del municipi i la conscienciació dels ciutadans del municipi 
per una cultura sostenible de l’aigua. 

Foment de l’estalvi d’aigua: El nou POUM estableix que les zones verdes 
viari es realitzin amb espècies autòctones, amb baixes necessitats de rec i 

favoreix la instal·lació d’equipaments estalviadors de baix 
consum en els habitatges; i requereix l’aprofitament de l’aigua de la pluja en la 

 

Objectiu 8: Contaminació acústica 

Tota nova construcció i/o augment de població provoca un 
augment de les emissions de sorolls. D’aquesta forma,l’augment de població 
respecte la població actual del municipi provocarà un impacte negatiual medi 

Ara bé, tal i com es detalla a l’apartat 9.1 d’aquet informe, si comparem la superfície 
de sòl urbà i de sòl urbanitzable del POUM amb la superfície d’aquests tipus de sòl 

ent vigent: el consum de sòl disminueix amb l’aprovació del 
present POUM i en conseqüència, la contaminació acústica. Per tant, en aquesta 
comparació, és un impacte positiu. 
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produirà un efecte 
tat de les aigües abocades a les rieres i torrents del municipi. 

. El nou planejament protegirà els 
espais fluvials i promourà els valors naturals del municipi, especialment potenciarà 

s’ha descrit a l’objectiu 4 del present punt.  

Pla provocaran un 
respecte el consum 
un impacte negatiu 

t informe, si comparem la superfície 
e del POUM amb la superfície d’aquests tipus de sòl 

i en conseqüència, 
incidència pel que fa als consums 

la definició de criteris de sostenibilitat en 
les noves construccions del municipi i la conscienciació dels ciutadans del municipi 

El nou POUM estableix que les zones verdes i arbrat 
viari es realitzin amb espècies autòctones, amb baixes necessitats de rec i 

favoreix la instal·lació d’equipaments estalviadors de baix 
consum en els habitatges; i requereix l’aprofitament de l’aigua de la pluja en la 

Tota nova construcció i/o augment de població provoca un 
l’augment de població 

ocarà un impacte negatiual medi 

Ara bé, tal i com es detalla a l’apartat 9.1 d’aquet informe, si comparem la superfície 
de sòl urbà i de sòl urbanitzable del POUM amb la superfície d’aquests tipus de sòl 

ent vigent: el consum de sòl disminueix amb l’aprovació del 
present POUM i en conseqüència, la contaminació acústica. Per tant, en aquesta 
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De totes maneres, caldrà donar compliment a la normativa vigent en aquesta 
matèria.  
 
 
Objectiu 9: Contaminació lluminosa
 
Contaminació lumínica.  Igual que en la contaminació acústica, tot nou creixement 
provoca un augment de la emissió de llum artificial. 
 
Per tant, si comparem la contaminació lumínica actual al municipi amb la que
generarà si es desenvolupa
produirà un impacte negatiu.
 
Ara bé, si comparem la superfície de sòl urbà i de sòl urbanitzable del POUM amb la 
superfície d’aquests tipus de sòl de la refosa del planeja
sòl disminuirà amb l’aprovació del present POUM i en conseqüència, la contaminació 
lumínica. Per tant, en aquesta comparació, és un impacte positiu.
 
De totes maneres, caldrà donar compliment a la normativa vigent en aquesta 
matèria.  
 
 
Objectiu 10: Contaminació electromagnètica
 
Contaminació electromagnètica.
creixement provoca un augment de la emissió de contaminació electromagnètica.
 
Per tant, si comparem la contaminació elect
que es generarà si es desenvolupa l’establert en el POUM, aquesta augmentarà i 
per tant, produirà un impacte negatiu.
 
Ara bé, si comparem la superfície de sòl urbà i de sòl urbanitzable del POUM amb la 
superfície d’aquests tipus de sòl de la refosa del planejament vigent: la contaminació 
lumínica disminuirà. Per tant, en aquesta comparació, és un impacte positiu.
 
 
Objectiu 11: Gestió dels materials i dels residus
 
Producció de residus . L’augment de població provoca un aug
de residus, provocant així un impacte ambiental negatiu. 
 
D’aquesta forma, l’augment de població respecte la població actual del municipi 
provocarà un impacte negatiu per l’augment de residus generats. 
 
Ara bé, tal i com es detalla a
de sòl urbà i de sòl urbanitzable del POUM amb la superfície d’aquests tipus de sòl 
de la refosa del planejament vigent: es reduirà la quantitat de residus generats. Per 
tant, en aquesta comparació
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De totes maneres, caldrà donar compliment a la normativa vigent en aquesta 

Objectiu 9: Contaminació lluminosa 

Igual que en la contaminació acústica, tot nou creixement 
provoca un augment de la emissió de llum artificial.  

Per tant, si comparem la contaminació lumínica actual al municipi amb la que
generarà si es desenvolupa l’establert en el POUM, aquesta augmentarà i per tant, 
produirà un impacte negatiu. 

si comparem la superfície de sòl urbà i de sòl urbanitzable del POUM amb la 
superfície d’aquests tipus de sòl de la refosa del planejament vigent: el consum de 

amb l’aprovació del present POUM i en conseqüència, la contaminació 
lumínica. Per tant, en aquesta comparació, és un impacte positiu. 

De totes maneres, caldrà donar compliment a la normativa vigent en aquesta 

Objectiu 10: Contaminació electromagnètica 

Contaminació electromagnètica.  Igual que en la contaminació acústica, tot nou 
creixement provoca un augment de la emissió de contaminació electromagnètica.

Per tant, si comparem la contaminació electromagnètica actual del municipi amb la 
que es generarà si es desenvolupa l’establert en el POUM, aquesta augmentarà i 
per tant, produirà un impacte negatiu. 

Ara bé, si comparem la superfície de sòl urbà i de sòl urbanitzable del POUM amb la 
s tipus de sòl de la refosa del planejament vigent: la contaminació 

lumínica disminuirà. Per tant, en aquesta comparació, és un impacte positiu.

Objectiu 11: Gestió dels materials i dels residus 

. L’augment de població provoca un augment en la generació 
de residus, provocant així un impacte ambiental negatiu.  

D’aquesta forma, l’augment de població respecte la població actual del municipi 
provocarà un impacte negatiu per l’augment de residus generats.  

Ara bé, tal i com es detalla a l’apartat 9.1 d’aquest informe, si comparem la superfície 
de sòl urbà i de sòl urbanitzable del POUM amb la superfície d’aquests tipus de sòl 
de la refosa del planejament vigent: es reduirà la quantitat de residus generats. Per 
tant, en aquesta comparació, és un impacte positiu. 
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De totes maneres, caldrà donar compliment a la normativa vigent en aquesta 

Igual que en la contaminació acústica, tot nou creixement 

Per tant, si comparem la contaminació lumínica actual al municipi amb la que es 
l’establert en el POUM, aquesta augmentarà i per tant, 

si comparem la superfície de sòl urbà i de sòl urbanitzable del POUM amb la 
ment vigent: el consum de 

amb l’aprovació del present POUM i en conseqüència, la contaminació 

De totes maneres, caldrà donar compliment a la normativa vigent en aquesta 

Igual que en la contaminació acústica, tot nou 
creixement provoca un augment de la emissió de contaminació electromagnètica. 

nètica actual del municipi amb la 
que es generarà si es desenvolupa l’establert en el POUM, aquesta augmentarà i 

Ara bé, si comparem la superfície de sòl urbà i de sòl urbanitzable del POUM amb la 
s tipus de sòl de la refosa del planejament vigent: la contaminació 

lumínica disminuirà. Per tant, en aquesta comparació, és un impacte positiu. 

ment en la generació 

D’aquesta forma, l’augment de població respecte la població actual del municipi 

t informe, si comparem la superfície 
de sòl urbà i de sòl urbanitzable del POUM amb la superfície d’aquests tipus de sòl 
de la refosa del planejament vigent: es reduirà la quantitat de residus generats. Per 
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Potenciar la correcta gestió dels residus
perquè efectuï una correcta gestió dels residus. 
 
 
Objectiu 12: Sostenibilitat i ecoeficiència en la urbanització i l’edificació
 
Demanda energètica , consum de recursos
equipaments repercuteixen 
produirà un augment de la necessitat de fonts de producció primària. 
D’aquesta forma, l’augment de població respecte la poblaci
provocarà un impacte negatiu per l’augment de la demanda energètica.
 
Ara bé, tal i com es detalla a l’apartat 9.1 d’aque
de sòl urbà i de sòl urbanitzable del POUM amb la superfície d’aquests tipu
de la refosa del planejament vigent
demanda energètica no serà notori.
 
El nou Pla promocionarà i donarà facilitats per la 
alhora que requerirà que es doni complimen
 
Potenciar l’ús d’energies renovables. 
milloraran la sostenibilitat del municipi.
 
 
Objectiu 13: Biodiversitat territorial, permeabilitat ecològica i patrimoni natural en 
general 
 
Destrucció d’hàbitats. Tal i com s’observa al plànol adjunt, el nou planejament no 
afecta hàbitats d’interès comunitari.
 
Millora de la biodiversitat
especial, garantirà la protecció i conservac
municipi. D’aquesta forma contribuirà de forma positiva i significativa en la 
conservació i recuperació d’espècies. 
 
Conservació del Patrimoni.
inclogui elements del patrimoni naturalgarantirà la conservació 
 
 
Objectiu 14: Qualitat del paisatge
 
Impacte visual . No es preveuen grans modificacions ni grans crei
nou planejament.Es potenciaran zones de transició entre les zones urbanitzable que
confrontin amb sòl no urbanitzable.
 
L’impacte visual a destacar, serà
educatiu a l’entrada del municipi, allunyat del nucli urbà i situat en un
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Potenciar la correcta gestió dels residus . El nou Pla potenciarà a la població 
una correcta gestió dels residus.  

Sostenibilitat i ecoeficiència en la urbanització i l’edificació

onsum de recursos naturals. Els nous creixements i
eixen amb un augment de la demanda energètica, i aquesta 

produirà un augment de la necessitat de fonts de producció primària. 
D’aquesta forma, l’augment de població respecte la població actual del municipi 
provocarà un impacte negatiu per l’augment de la demanda energètica.

Ara bé, tal i com es detalla a l’apartat 9.1 d’aquest informe, si comparem la superfície 
de sòl urbà i de sòl urbanitzable del POUM amb la superfície d’aquests tipu
de la refosa del planejament vigent, al reduir-se el consum de sòl

rgètica no serà notori. 

El nou Pla promocionarà i donarà facilitats per la instal·lació d’energies renovables
alhora que requerirà que es doni compliment al CTE i al Codi d’Eficiència Energètica.

Potenciar l’ús d’energies renovables. La promoció de les energies renovables 
milloraran la sostenibilitat del municipi. 

Biodiversitat territorial, permeabilitat ecològica i patrimoni natural en 

Tal i com s’observa al plànol adjunt, el nou planejament no 
afecta hàbitats d’interès comunitari. 

Millora de la biodiversitat . El nou planejament, amb un important grau de protecció 
especial, garantirà la protecció i conservació de la biodiversitat de l’entorn del 
municipi. D’aquesta forma contribuirà de forma positiva i significativa en la 
conservació i recuperació d’espècies.  

Conservació del Patrimoni.  L’elaboració d’un catàleg de béns a protegir que 
atrimoni naturalgarantirà la conservació d’aquests.

Objectiu 14: Qualitat del paisatge 

. No es preveuen grans modificacions ni grans crei
Es potenciaran zones de transició entre les zones urbanitzable que

sòl no urbanitzable. 

L’impacte visual a destacar, serà el degut a la creació d’un equipament privat 
a l’entrada del municipi, allunyat del nucli urbà i situat en un
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. El nou Pla potenciarà a la població 

Sostenibilitat i ecoeficiència en la urbanització i l’edificació 

naturals. Els nous creixements i 
amb un augment de la demanda energètica, i aquesta 

produirà un augment de la necessitat de fonts de producció primària.  
ó actual del municipi 

provocarà un impacte negatiu per l’augment de la demanda energètica. 

t informe, si comparem la superfície 
de sòl urbà i de sòl urbanitzable del POUM amb la superfície d’aquests tipus de sòl 

se el consum de sòl, l’increment de 

instal·lació d’energies renovables 
l Codi d’Eficiència Energètica. 

La promoció de les energies renovables 

Biodiversitat territorial, permeabilitat ecològica i patrimoni natural en 

Tal i com s’observa al plànol adjunt, el nou planejament no 

amb un important grau de protecció 
ió de la biodiversitat de l’entorn del 

municipi. D’aquesta forma contribuirà de forma positiva i significativa en la 

catàleg de béns a protegir que 
d’aquests. 

. No es preveuen grans modificacions ni grans creixements amb el 
Es potenciaran zones de transició entre les zones urbanitzable que 

ó d’un equipament privat 
a l’entrada del municipi, allunyat del nucli urbà i situat en un entorn agrícola.  
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No es permetrà l’ocupació de les zones de risc de pe
paisatgística. 
 
Conservació i millora de la qualitat paisatgística
de l’entorn i la protecció dels valors ecològics potencials del municipi contribuiran en 
l’augment de la qualitat del paisatg
 
Millora la qualitat de vida de la població
verdes existents i la creació de noves zones verdes aconseguiran una millora  de 
l’espai públic i alhora una millora en la qualitat de vida de la població acon
un ús social.  
 
 
Avaluació dels efectes significatius sobre els recu rsos naturals, els espais i 
aspectes identificats  
 
Un cop identificats i descrits els impactes principals, a continuació
aquests impactes amb els conceptes qu
matèria. A cada valoració se li 
fórmula de càlcul pondera
importància del impacte, la qual serà la variabl
posteriorment l’avaluació global.
 
 
Metodologia 
 
El model que s’utilitza per a la definició de la importància dels impactes és un model 
comunament usat en avaluacions de impacte ambiental, a través d’una matriu de 
relació de causa-efecte. A continuació
cada impacte, les sigles utilitzades a la taula d’avaluació de impactes i el valor 
numèric associat. 
 

 
NATURALESA
Beneficiós  
Perjudicial 
INTENSITAT (I)
Baixa 
Mitja 
Alta 
Molt alta 
Total 
EXTENSIÓ (EX)
Puntual 
Parcial 
Extens 
Total 
Crítica 
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No es permetrà l’ocupació de les zones de risc de pendent, conservant

Conservació i millora de la qualitat paisatgística . La millora en criteris de gestió 
de l’entorn i la protecció dels valors ecològics potencials del municipi contribuiran en 
l’augment de la qualitat del paisatge al municipi. 

Millora la qualitat de vida de la població . La potenciació de les peces de zones 
verdes existents i la creació de noves zones verdes aconseguiran una millora  de 
l’espai públic i alhora una millora en la qualitat de vida de la població acon

Avaluació dels efectes significatius sobre els recu rsos naturals, els espais i 

Un cop identificats i descrits els impactes principals, a continuació es caracteritzaran 
aquests impactes amb els conceptes que estableix la normativa vigent en aquesta 

A cada valoració se li atribueix un valor numèric, el qual
fórmula de càlcul ponderada, ens permet obtenir un valor numèric indicatiu de la 
importància del impacte, la qual serà la variable principal per tal de realitzar
posteriorment l’avaluació global. 

El model que s’utilitza per a la definició de la importància dels impactes és un model 
comunament usat en avaluacions de impacte ambiental, a través d’una matriu de 

efecte. A continuació, es mostra les característiques atribuïdes a 
cada impacte, les sigles utilitzades a la taula d’avaluació de impactes i el valor 

SIGLES VALOR
NATURALESA (NA)   

+  
-  

(I)   
B 1 
M 2 
A 4 
Ma 8 
T 12

EXTENSIÓ (EX)   
Pun 1 
Par 2 
Ext 4 
Tot 8 
Crit 12
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ndent, conservant la qualitat 

. La millora en criteris de gestió 
de l’entorn i la protecció dels valors ecològics potencials del municipi contribuiran en 

La potenciació de les peces de zones 
verdes existents i la creació de noves zones verdes aconseguiran una millora  de 
l’espai públic i alhora una millora en la qualitat de vida de la població aconseguint-ne 

Avaluació dels efectes significatius sobre els recu rsos naturals, els espais i 

es caracteritzaran 
e estableix la normativa vigent en aquesta 

n valor numèric, el qual, mitjançant una 
numèric indicatiu de la 

e principal per tal de realitzar-ne 

El model que s’utilitza per a la definició de la importància dels impactes és un model 
comunament usat en avaluacions de impacte ambiental, a través d’una matriu de 

es mostra les característiques atribuïdes a 
cada impacte, les sigles utilitzades a la taula d’avaluació de impactes i el valor 

VALOR 

 
 
 
 

12 

 
 
 
 

12 
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MOMENT (MO)
Llarg plaç 
Mitja termini 
Immediat 
Crític 
PERSISTÈNCIA (
Fugaç 
Temporal 
Permanent 
REVERSIBILITAT (RV)
Reversible a curt plaç
Reversible a mitjà plaç
Irreversible 
SINÈRGIA (SI)
Sense sinèrgia
Sinèrgic 
Molt sinèrgic 
ACUMULACIÓ (AC)
Simple  
Acumulatiu 
EFECTE (EF) 
Indirecte (secundari)
Directe 
PERIODICITAT (PR)
Irregular 
Periòdic 
Continu 
RECUPERABILITAT (MC)
Recuperable immediatament
Recuperable a mitjà termini
Mitigable 
Irrecuperable 

 
La fórmula de càlcul utilitzada per establir la importància de cada impacte és la 
següent : 
 
IMPORTÀNCIA(I) = +/- (3I + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC+ EF + PR + MC)
 
A partir del valor numèric assignat a cada carac
fórmula de càlcul,es determina
provocarà la implantació del POUM
 
Mitjançant els rangs d’importància qu
poden classificar-se de la manera següent
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MOMENT (MO)   
Lp 1 
Mt 2 
Im 4 
Crit 12

PERSISTÈNCIA (PE)   
Fug 1 
Tem 2 
Perm 4 

REVERSIBILITAT (RV)   
Reversible a curt plaç Cp 1 
Reversible a mitjà plaç Mp 2 

Irrev 4 
SINÈRGIA (SI)   
Sense sinèrgia Ssin 1 

Sin 2 
Msin 4 

ACUMULACIÓ (AC)   
Sim 1 
Acu 4 

   
Indirecte (secundari) Ind 1 

Dir 4 
PERIODICITAT (PR)   

Irreg 1 
Peri 2 
Cont 4 

RECUPERABILITAT (MC)   
Recuperable immediatament RecI 1 
Recuperable a mitjà termini RecM 2 

Mit 4 
Irrec 8 

La fórmula de càlcul utilitzada per establir la importància de cada impacte és la 

(3I + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC+ EF + PR + MC)

A partir del valor numèric assignat a cada característica del impacte i aplicant la 
es determina el nivell d’importància de cadascun dels impactes que 

del POUM. 

Mitjançant els rangs d’importància que es mostren a la taula següent
se de la manera següent:   
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La fórmula de càlcul utilitzada per establir la importància de cada impacte és la 

(3I + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC+ EF + PR + MC) 

terística del impacte i aplicant la 
el nivell d’importància de cadascun dels impactes que 

e es mostren a la taula següent, els impactes 
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AVALUACIÓ  

COMPATIBLE : aquell impacte, la 
recuperació del qual es immediata 
una vegada ha acabat l’activitat que el 
provoca i no precisa de pràctiques 
protectores i correctores. S’aplica així 
mateix als impactes positius
 
MODERAT: aquell impacte, la 
recuperació del qual, no necessita 
pràctiques protectores i correctores 
intensives i on la recuperació de les 
condicions ambientals inicials 
requereix cert temps
 
SEVER: aquell impacte on la 
recuperació de les condicions del 
medi exigeix l’adequació de mesures 
correctores i protectores, i on, fins i tot 
amb aquestes mesures, la 
recuperació requereix un període de 
temps dilatat 
 
CRÍTIC: Aquell impacte amb magnitud 
superior al llindar accep
aquest impacte es produeix una 
pèrdua permanent de la qualitat de les 
condicions ambientals, sense cap 
possibilitat de recuperació, ni amb 
l’aplicació de mesures correctores
 

 
 
Amb la metodologia descrita anteriorment, seguidament es m
d’avaluació dels efectes significatius del POUM de Tavèrnoles. 
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RÀNG D’IMPORTÀNCIA
 

: aquell impacte, la 
recuperació del qual es immediata 
una vegada ha acabat l’activitat que el 
provoca i no precisa de pràctiques 
protectores i correctores. S’aplica així 

mpactes positius 

I<25 

: aquell impacte, la 
recuperació del qual, no necessita 
pràctiques protectores i correctores 
intensives i on la recuperació de les 
condicions ambientals inicials 
requereix cert temps 

24<I<50 

: aquell impacte on la 
peració de les condicions del 

medi exigeix l’adequació de mesures 
correctores i protectores, i on, fins i tot 
amb aquestes mesures, la 
recuperació requereix un període de 

49>I<75 

: Aquell impacte amb magnitud 
superior al llindar acceptable. Amb 
aquest impacte es produeix una 
pèrdua permanent de la qualitat de les 
condicions ambientals, sense cap 
possibilitat de recuperació, ni amb 
l’aplicació de mesures correctores 

75<I<100 

Amb la metodologia descrita anteriorment, seguidament es mostra la taula 
valuació dels efectes significatius del POUM de Tavèrnoles.  
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RÀNG D’IMPORTÀNCIA  

ostra la taula 
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Taula– Avaluació dels efectes significatius del POU M de Tavèrnoles (Font pròpia) 

IMPACTES NA I EX M
O PE RV SI AC EF PR M

C MESURES AVALUACIÓ  

Consum de sòl i 
pèrdua de 
permeabilitat 

+ 1 2 2 4 4 2 4 1 4 4 · Amb el nou POUM augmenta el sòl 
classificat com a sòl urbà respecte la 
refosa de planejament vigent.  
· Propiciar paviments amb porositats 
elevades en els nous sectors. 
 

+32 

Creació d’una 
zona destinada a 
serveis docents 

- 4 2 2 4 4 2 1 4 4 8 ·Els plans parcials de desenvolupament 
d’aquest sector contemplaran: les 
actuacions necessàries per connectar-se a 
la xarxa d’abastament d’aigua d’Osona 
Sud i per tractar les aigües residuals 
generades. 
 

-29 

Concentració del 
sòl urbà i 
urbanitzable (nucli 
Tavèrnoles, el 
Roquet, La Garriga 
i la Casanova d’en 
Raurell) 

+ 4 2 2 4 4 2 1 4 4 8 
· El POUM s’orienta per obtenir un únic 
àmbit urbà a partir dels dos nuclis actuals 
de Tavèrnoles i el Roquet. 
· Es classifiquen els sectors de La Garriga 
i la Casa Nova d’en Raurellcom a sòl no 
urbanitzable.  

+45 

Dispersió del sòl 
urbà i urbanitzable 
(Fussimanya i 
Plans de Can 
Riera) 

- 4 2 2 4 4 
 

1 1 4 4 8 
· Es classifica com a sòl urbà no consolidat 
el sector de Fussimanyai com a sòl 
urbanitzable un sector en els Plans de Can 
Riera. 

-44 
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Conservació del 
patrimoni 

+ 2 4 2 4 4 2 1 1 4 2 · Elaboració d’un catàleg de béns protegits +34 

Potenciació de la 
qualitat 
paisatgística del 
municipi 

+ 2 4 2 4 4 2 1 1 4 2 

 

+34 

Mantenir i 
potenciar les 
característiques 
agrícoles, forestals 
i agroforestals 

+ 2 4 2 4 4 2 1 1 4 2 

· Criteris de gestió forestal i agrícola. 
 

+34 

Permeabilitat i 
connectivitat 
ecològica 

+ 2 4 2 4 4 2 1 1 4 2 
· Especial protecció zones d’alt valor de 
connectivitat ecològica. 

+34 

Disminució del 
risc d’inundació i 
altres riscos 
geològics 

+ 2 4 2 4 4 2 1 1 1 4 ·Les zones de risc quedaran incloses dins 
el SNU o com a zones no edificables. 
· S’evitaran edificacions i activitats 
humanes en zones amb risc. 
·  Actualment, Tavèrnoles està redactant el 
pla de nevades.  

+33 

Afavorir la 
mobilitat 

+ 2 4 2 4 4 2 1 1 4 1 · Creació d’aparcaments per a vehicles 
· Pavimentació  

+33 

Augment de la 
mobilitat 
sostenible 

+ 2 4 2 4 4 2 1 1 4 1 · Ubicar els creixement de forma adossada 
al nucli construït 
· Crear zones de prioritat invertida 
· Recuperar espais de lleure per a vianants 
· Creació d’aparcaments de bicicletes 
· Promoure de l’ús de la bici i a peu. 
 

+33 
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Millora de la 
qualitat de les 
aigües superficials 

+ 1 2 2 4 2 2 1 1 4 1 · Promoure la connexió a l’EDAR de 
Fussimanya de les edificacions existents. 
· Protecció de zones de cursos fluvials 

+24 

Millora de la 
qualitat dels 
sistemes fluvials 

+ 1 2 1 4 2 2 1 1 4 1 · La protecció dels espais fluvials  
· La promoció dels valors naturals del 
municipi.  
 

+23 

Consum d’aigua 

+ 1 4 2 2 2 2 1 1 4 4 · Es promourà l’ús sostenible de l’aigua. 
·Les noves edificacions hauran de complir 
el Codi Tècnic de l’Edificació i el Codi 
d’Ecoficiència. 

+29 

Foment de l’estalvi 
d’aigua 

+ 1 2 2 4 4 2 1 1 4 1 ·En els nous espais verds i enjardinaments 
es fomentaran criteris de xerojardineria. 
 

+26 

Contaminació 
acústica 

+ 1 2 2 2 2 2 1 1 4 2 ·No presència d’activitats potencialment 
molestes de contaminació acústica. 
· Foment de la mobilitat sostenible 

+23 

Contaminació 
lumínica 

+ 1 2 2 2 2 2 1 1 4 2 · Utilització de sistemes de il·luminació de 
baix consum i baixa contaminació en 
l’enllumenat municipal. 
· Es procurarà la instal·lació de sistema de 
regulació d’encesa i parada amb rellotge 
solar en l’enllumenat municipal. 
 

+23 

Contaminació 
electromagnètica 

+ 1 2 2 2 2 2 1 1 4 2 · Creació d’una zona per a la ubicació 
d’antenes i l’ampliació de l’existent. 
 

+23 
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Producció de 
residus 

+ 1 2 2 2 2 2 1 1 4 2 · La previsió de creixement de població és 
reduïda. 
· El planejament derivat valorarà la 
necessitat d’augmentar la quantitat de 
contenidors que disposa el municipi. 

+23 

Potenciar la 
correcta gestió 
dels residus 

+ 1 2 2 4 4 2 1 1 4 1 · Es potenciarà la reducció i la reutilització 
dels residus. 
 

+26 

Demanda 
energètica 

+ 1 2 2 2 2 2 1 1 4 2 · Tota nova construcció haurà de donar 
compliment amb el CTE i el Codi 
d’Ecoficiència. 
· Es fomentarà l’ús racional i sostenible de 
l’energia. 
· Instal·lació de sistema d’il·luminació de 
baix consum en nous sòls urbans. 

+23 

Potenciar i 
fomentar l’ús 
d’energies 
renovables 

+ 1 2 2 2 2 2 1 1 4 2 ·Instal·lació en noves edificacions 
públiques de sistemes de funcionament 
amb fonts renovables. 
· Facilitats i beneficis per a la legalització 
de sistemes de producció energètica 
renovable. 

+23 

Destrucció 
d’hàbitats 

+ 2 4 2 4 4 2 1 1 4 2 
 +34 

Millora de la 
biodiversitat 

+ 2 4 2 4 4 2 1 1 4 2 · Especial protecció per les zones d’alt 
valor ecològic i de biodiversitat. 

+34 
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Conservació del 
patrimoni  

+ 2 4 2 4 4 2 1 1 4 2 · Creació del Catàleg de béns del municipi. 
· Protecció de les zones d’alt valor natural. 
· Protecció de la diversitat del municipi. 
· Compliment del Pla especial del catàleg 
de masies 

+34 

Impacte visual  

+ 2 4 2 4 4 2 1 1 4 2 · Creixement residencial al’entorn dels 
nuclis actuals.  
· Creació de zones verdes entre sòl 
urbanitzable i no urbanitzable 
· Compliment del Pla especial del catàleg 
de masies 

+34 

Conservació i 
millora en la 
qualitat del 
paisatge 

+ 2 4 2 4 4 2 1 1 4 2 · Conservació i protecció dels espais amb 
major valor natural. 
·Conservació dels béns d’interès 
paisatgístic i cultural. 
· Criteris de gestió forestal i agrícola 
sostenibles. 

+34 

Millora la qualitat 
de vida de la 
població 

+ 2 4 2 4 4 2 1 1 4 2 
 

+34 
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Amb tot el explicat, i aplicant les mesures correctores indicades, es conclou que 
l’impacte global és COMPATIBLE . 
 
Podem comprovar en la taula anterior que els principals efectes i impactes 
ambientals produïts pel nou Pla tenen un caràcter global positiu, el que significa 
que el nou Pla provocarà una millora en els vectors ambientals afectats pel 
planejament del municipi de Tavèrnoles.  
 
Cal tenir en compte que la major part d’impactes positius deriven bàsicament, 
de la reducció del sòl urbà i urbanitzable.  
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5.10.2. Els efectes ambientals derivats de la mobilitat generada per l’ordenació 
prevista pel pla, d’acord amb l’estudi de la mobilitat generada 
 
L’estudi de la mobilitat generada del present Pla d’Ordenació defineix 4 àmbits 
principals generadors de mobilitat: 
 
·Àmbit 1. Format per una zona on es concentren gran part dels d’equipaments 
del poble, com són l’Ajuntament, l’església i la rectoria. 
.Àmbit 2. Format pel conjunt d’espais lliures i equipaments generats en el 
desenvolupament del sòl urbanitzable delimitat i no delimitat, a l’entorn del nucli 
del Roquet. 
.Àmbit 3. Format pel sòl destinat a equipament privat educatiu, espais lliures i 
equipamentspúblics de l’entrada del municipi, com a conseqüència del 
desenvolupament d’un Pla parcial. 
.Àmbit 4. Format pel sòl destinat a usos de serveis en l’àmbit de Fussimanya, 
que inclou l’actual restaurant, així com el sòl que es qualifica com a serveis 
 
D’aquests, destaca pel major nombre de desplaçament, l’àmbit 3, amb la 
peculiaritat que els desplaçaments tindran origen als municipis veïns i per la 
ubicació d’aquest àmbit, els nuclis de Tavèrnoles i el Roquet no es veuran 
massa perjudicats. 
 
Ambientalment, cal remarcar que, a banda de l’àmbit 3 i 4, la resta de sectors 
generadors de mobilitat es troben molt concentrats i per tant, el present Pla 
d’Ordenació fomenta l’ús de modes de transport més sostenibles i potencia la 
disminució dels desplaçaments amb vehicle privat gràcies a la minimització de 
les distàncies entre sectors generadors de mobilitat; ambdós aspectes 
clarament beneficiosos pel medi ambient, principalment per la disminució de les 
emissions difuses generades. 
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5.11. AVALUACIÓ GLOBAL DEL PLA I JUSTIFICACIÓ DEL C OMPLIMENT 
DELS OBJECTIUS AMBIENTALS ESTABLERTS 

Segons l’article 3 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei d’Urbanisme, “El desenvolupament urbanístic sostenible 
es defineix com la utilització racional del territori i el medi ambient i comporta 
conjuminar les necessitats de creixement amb la preservació dels recursos 
naturals i dels valors paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals, a fi de 
garantir la qualitat de vida de les generacions presents i futures”. D’acord amb 
aquesta definició, el POUM de Tavèrnoles ha seguit aquests criteris, i 
d’aquesta forma ha definit les necessitats de creixement del municipi alhora 
que ha potenciat una protecció, conservació i millora dels valors culturals, 
paisatgístics i ecològics del terme municipal. D’altra banda, el nou pla també 
s’ha desenvolupat per aconseguir una millora en la qualitat de vida dels 
ciutadans del municipi. 
 
A grans trets, aquest Pla d’ordenació: té la intenció d’obtenir un únic àmbit urbà 
central, a partir dels dos nuclis actuals, i el reconeixement de les edificacions 
existents  de la urbanització de Fussimanya; proposa una alternativa per al 
desenvolupament d’un àmbit previst com a sòl urbanitzable industrial pel 
planejament vigent, tot plantejant un sòl destinat a serveis docents; 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; i 
preveu estimular l’activitat agrícola, l’artesanal, el turisme i l’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. 
 
El planejament que proposa assegura un creixement compactei ordenat del sòl 
residencial del municipi a l’entorn dels àmbits actualment edificats,alhora que 
reconeix el valor paisatgístic del terme (principalment el que forma part 
del‘espai natural de les Guilleries-Savassona) i garanteix la protecció i la 
correcta gestió dels recursos naturals i la biodiversitat del municipi.  
 
Cal destacar la redacció d’un catàleg de béns patrimonials del municipi que 
garanteixi la protecció, conservació i gestió dels béns naturals, paisatgístics, 
culturals, arquitectònics, agrícoles i forestals del municipi. 
 
El nou Pla també incidirà en la potenciació de la mobilitat sostenible i fomentarà 
els espais de passeig a l’entorn dels nuclis de Tavèrnoles i el Roquet pel gaudi 
dels seus ciutadans.  
 
Cal remarcar però, que tota activitat econòmica i desenvolupament humà porta 
associats uns efectes negatius en els vectors ambientals, principalment pel 
consum i malbaratament de recursos naturals i ecològics. D’aquesta forma els 
creixements previstos (plans parcials urbanístics) porten associats impactes 
negatius com el consum de sòl, augment del consum d’energia i recursos 
naturals, o l’augment de contaminacions atmosfèrica, acústica, lumínica, etc... 
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Pel que fa al sòl urbanitzable que es crea a l’oest del municipi, tindrà uns 
efectes negatius majors degut a la seva distància al nucli urbà.  
 
Ara bé, tal i com s’ha descrit en l’apartat 9.2 del present informe, el nou POUM 
redueix respecte el planejament vigent la superfície total de sòl urbanitzable i 
incrementa la superfície de sòl urbà degut al sòl urbà no consolidat del sector 
de Fussimanya. Com a conseqüència, en el desenvolupament dels plans 
parcials urbanístics i el polígon d’actuacióes produiran una sèrie d’impactes 
ambientals negatius, però el desenvolupament del conjunt del POUM redueix 
els impactes negatius que es generarien si es desenvolupés la totalitat del 
planejament descrit a les normes vigents. 
 
De totes maneres, tal i com s’ha descrit a l’apartat 9.3 del present informe es 
preveuen una sèrie de mesures correctores i preventives pelsdiferents efectes 
ambientals degudes al Pla; mesures per l’estalvi energètic, l’estalvi d’aigua, el 
foment de les energies renovables, la correcta gestió dels residus... 
 
En resum, es pot dir que el nou pla estableix les mesures per a garantir el 
correcte tractament de l’espai rural, fent especial èmfasi en les masies i ha 
procurat minimitzar les noves ocupacions de sòl amb urbanització, regulant el 
mercat d’habitatge, potenciant l’activitat econòmica en sòl no urbanitzable i 
protegint els valors del territori.  
 
D’acord amb la legislació vigent i amb els criteris definits pel Departament de 
Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, el pla ha de seguir els 
objectius ambientals descrits en el punt 4.4 del present informe. Aquests 
objectius s’han seguit en l’elaboració de tot el Pla i a continuació es justifiquen. 
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5.11.1. La verificació i justificació detallades de la congruència del pla amb els 
requeriments ambientals assenyalats 
 
Objectiu 1: Ocupació i consum de sòl 
 
· Potenciar un desenvolupament compacte del municipi. 
Aquesta alternativa, malgrat incloure una zona de sòl urbanitzable als Plans de 
Can Riera i classificar el sector de Fussimanya com a sòl urbà no consolidat, 
no fomentant el creixement compacte, desclassifica els sectors de La Garriga i 
la Casa Nova d’en Raurell que es troben també allunyats del nucli i que la 
normativa vigent classifica com a sòl urbanitzable. 
Pel que fa al sòl urbà i sòl urbanitzable residencial s’ha definit limítrof al sòl 
urbà amb la finalitat de fomentar la compacitat. 
 
· Adaptar el desenvolupament del municipi a la realitat territorial que afecta al 
municipi. 
Per les característiques del municipi de Tavèrnoles i la seva proximitat a 
diferents polígons industrials d’altres municipi, no s’ha considerat necessari que 
aquest municipi disposi de sòl destinat a ús industrial.  
 
· Adaptar l’oferta de creixement a les necessitats reals del municipi. 
El creixement que s’ha escollit del municipi dóna compliment al que defineix el 
PTPCC per al municipi de Tavèrnoles; s’ha reduït el nombre d’habitants 
previstos en un futur respecte el que es descrivia a les Normes Subsidiàries 
vigents. 
 
· Evitar una oferta de sòl excessivament elevada que desmotivi la rehabilitació 
del nucli construït. 
La pròpia ordenació del sòl, en l’àmbit de Tavèrnoles i el Roquet crea més 
facilitat per ocupar primerament el nucli construït (sòl urbà) i seguidament, el 
sòl urbanitzable delimitat que correspon al sector situat entre els dos nuclis, 
propiciant d’aquesta manera la compacitat del municipi. En l’àmbit de 
Fussimanya, el sòl edificable es concentra a l’entorn de les actuals edificacions, 
amb la mateixa finalitat. 
 
· Potenciar la construcció dels solars i parcel·les de l’interior del nucli urbà. 
La justificació del punt anterior també potencia la construcció dels solars i 
parcel·les de l’interior del nucli urbà. Cal mencionar també que el nou Pla 
d’ordenació no preveu cap Polígon d’actuació urbanística ni cap Pla de millora 
urbana en els nuclis de Tavèrnoles i el Roquet, donat que no hi ha actuacions 
possibles que puguin donar lloc a transformar el model urbanístic preexistent o 
completar el teixit urbà. El grau de consolidació que han assolit els nuclis 
urbans impedeix aquest tipus d’actuacions. 
 
· Promoure el desenvolupament de sistemes d’habitatges adossats i evitar la 
proliferació del sistema “ciutat jardí”. 
L’estudi dels nuclis 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, no es dóna lloc a possibles àmbits de desenvolupament dins el sòl 
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urbà. El Pla d’ordenació, doncs, manté l’ordenació vigent a dia d’avui, 
regularitzant-la normativament a uns paràmetres més adients per la seva 
morfologia i característiques. 
 
A Fussimanya, tot i no fomentar un sistema d’habitatges sostenible,  es limiten 
les noves parcel·les únicament en les zones contigües a nuclis d’edificacions 
existents. 
 
· Valorar la conveniència del creixement urbà en les urbanitzacions existents 
allunyades del nucli i ubicades en espais d’alt valor paisatgístic.  
S’ha considerat l’àmbit de Fussimanya com a Sòl urbà no consolidat, reduint 
sensiblement la seva superfície respecte a les previsions de les Normes 
subsidiàries, i limitant les futures edificacions a l’entorn dels actuals habitatges 
ja consolidats. Les mesures correctores de caire ambiental introduïdes per a 
garantir el desenvolupament d’aquest sector, tenen per finalitat donar un caire 
de sòl no urbanitzable a aquest àmbit, tot i que, legalment, formi part del sòl 
urbà del municipi. 
 
· Ordenar acuradament les vores dels teixits urbans i els espais periurbans 
mitjançant l’ús del sistema d’espais lliures com a element de contenció i 
d’acabat de les ciutats. 
Pel que fa al sòl urbà, els espais qualificats com a zones verdes són els que el 
planejament vigent té destinats a aquesta finalitat. 
 
En referència al sòl urbanitzable, el nou Pla proposa zones verdes en la seva 
façana vers la riera de Tavèrnoles en el seu àmbit pròxim als nuclis de 
Tavèrnoles i el Roquet. D’aquesta manera, s’aconsegueix una transició cap al 
sòl no urbanitzable, es dóna protecció a la riera i proporciona una zona de 
passeig peatonal a la població fomentant-ne el seu ús social.  
 
També es proposa una zona verda al sud del nucli de Tavèrnoles per evitar el 
creixement del municipi en aquesta direcció. 
 
· Garantir la màxima adaptació a la morfologia natural del terreny de les 
edificacions que es prevegin, així com un tractament adequats dels talussos 
que es puguin generar. 
El nou Pla defineix els sòls amb un pendent superior al 20%. Pel que fa a les 
zones amb aquests pendent en sòl urbà i urbanitzable, el Pla fomenta la 
màxima adaptació topogràfica i requereix un tractament adequat als talussos 
que es generin en les obres d’urbanització o edificació. 
 
 
Objectiu 2: Estructura i identitat del sòl no urbanitzat 
 
· Zonificar el terme municipal en funció de les seves característiques i establir 
les oportunes diferències de tractament. 
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. Les àrees i zones que aquest Pla 
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d’ordenació preveu, els usos i legislació corresponent dels quals queden 
definits en les Normes , són els següents: 
- 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. 
- 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) 
 
· Establir un important grau de protecció a les zones d’especial interès ecològic 
i de connectors biològics. 
El Pla a banda, de les àrees d’especial interès descrites a l’apartat anterior, 
crea un catàleg de béns d’interès natural a protegir. 
 
 
Objectiu 3: Fragmentació territorial 
 
· Situar les àrees d’expansió urbana sobre espais adequats d’interès natural 
baix.   
Les àrees d’expansió urbana se situen annexes al sòl urbà actual a excepció 
del sòl urbanitzable situat a l’oest del terme municipal (Plans de Can Riera). 
Cap de les àrees classificades com a sòl urbà o urbanitzable afecten hàbitats 
d’interès comunitari. 
 
· Ubicar els creixements residencials en continuïtat amb l’espai construït. 
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.  
 
· Deixar com a espais lliures i sòl no urbanitzable els corredors biològics 
principals: lleres i planes inundables, línies de carena o de canvi de pendent, 
fons de vall, etc. 
Els corredors biològics principals seran classificats com a sòl no urbanitzable 
pel nou pla.  Les proximitats de la riera de Tavèrnoles seran classificades com 
a zona verda i pel que fa el curs del Rigat, caldrà que el planejament derivat 
que desenvolupi el pla parcial dels Plans de Can Riera el protegeixi. 
 
 
Objectiu 4: Riscos naturals i tecnològics 
 
· Delimitar les zones de risc per a la seguretat i el benestar de les persones a fi 
d’evitar-ne la urbanització i l’edificació 
S’han estudiat les zones de risc del municipi (riscos geològics, d’inundació...). 
Les zones que presenten riscos s’han classificat com a sòl no urbanitzable a 
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excepció de part de les zones amb risc d’inundació pròximes a la riera de 
Tavèrnoles i el Rigat; aquestes àrees però seran classificades com a espais 
lliures i no s’hi permetrà l’edificació. 
 
· Evitar l’ocupació de terrenys situats en zones amb un pendent superior al 
20%. Garantir, en compliment de la directriu de preservació dels terrenys amb 
pendent elevada prevista en l’article 7 del reglament de la Llei d’urbanisme, 
aprovat pel Decret 305/06, de 18 de juliol, per la qual no s’alterarà la 
classificació del sòl no urbanitzable d’aquells terrenys que tinguin un pendent 
superior al 20%. 
 
Tal com s’ha descrit anteriorment, les àrees del terme municipi amb un pendent 
superior al 20% s’han classificat en la seva major par com a sòl no 
urbanitzable. Les zones amb aquests pendents en sòl urbanitzable, es 
destinaran en la seva major part a zones verdes o de protecció viària i es 
vetllarà perquè el planejament derivat no edifiqui en terrenys amb un pendent 
superior al 20 %. 
 
 
Objectiu 5: Mobilitat  
 
· Ubicar els creixements en forma adossada al nucli construït de manera que 
facin innecessaris els desplaçaments en vehicle privat. 
El sòl urbanitzable residencial s’ha definit limítrof al sòl urbà. 
 
Pel que fa al sector de Can Riera, aquest se situa a l’entrada del terme 
municipal però allunyat del nucli del poble, amb el benentèsque els serveis 
docents que s’hi volen implantar tindran afluència supramunicipal. 
 
· Gestionar de forma correcte el trànsit rodat a la zona del centre del municipi i 
els aparcaments en aquests espais per evitar desplaçaments inútils. 
Els sectors urbanitzables contemplaran solucions que permetin alliberar places 
d’aparcament en el nucli urbà. 
 
· Prioritzar els trajectes de vianants dins el nucli i reduir la mobilitat. 
Es pretén crear una zona de prioritat invertida a l’àmbit viari a l’entorn del nucli 
històric. 
 
· Promoure els recorreguts a peu i en bicicleta i estudiar les possibilitats de 
promoció del transport públic supramunicipal. 
 
 
Objectiu 6: Protegir els recursos hídrics i prevenir els riscos hidrològics que 
poden provocar períodes importants d’avingudes 
 
· Protecció de la xarxa hídrica i dels seus entorns 
El nou Pla garantirà 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 
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garantir la seva funcionalitat com a elements de connexió biològica que són. De 
la mateixa manera, potenciarà la recuperació dels ecosistemes de ribera. 
 
· Delimitació de zones inundables, especialment del curs d’aigua el Rigat i la 
riera de Tavèrnoles 
El POUM delimita les zones inundables de la riera de Tavèrnoles i del Rigat. 
 
· Garantir el subministrament d’aigua potable a les edificacions aïllades (cases 
de pagès, masies, etc.) existents. 
El POUM vetllarà pel subministrament d’aigua potable de les edificacions 
aïllades. 
 
 
Objectiu 7: Fomentar l’estalvi i la reutilització de l’aigua 
 
· Proposar una ordenança municipal per l’estalvi d’aigua. 
Per les reduïdes dimensions del municipi de Tavèrnoles i la normativa vigent, 
com el CTE i el Decret d’Ecoeficiència que ja regulen aquest tema, no s’ha 
cregut necessari proposar una ordenança municipal per l’estalvi d’aigua.  
 
· Reduir els consums i evitar malbarataments d’aigua per enjardinaments i 
equipaments privats com les piscines. Prioritzar aquelles tipologies 
urbanístiques que comporten un menor consum d’aigua.  
El POUM fomentarà l’estalvi d’aigua, afavorirà la instal·lació d’equipaments 
estalviadors de baix consum en els habitatges i requerirà l’aprofitament de 
l’aigua de la pluja en la mesura que sigui possible. 
 
· Facilitar la infiltració i la retenció de l’aigua de pluja. Compensar la creació de 
superfícies impermeables 
En les noves urbanitzacions previstes en el sòl urbà no consolidat i urbanitzable 
es tindrà especial cura en utilitzar materials respectuosos amb el medi i en les 
zones que sigui possible s’utilitzaran paviments permeables.  
 
· Reduir el volum d’aigües brutes mitjançant l’aplicació del Decret 
d’Ecoeficiència en les noves promocions i en les reformes. 
Es requerirà el compliment del Decret d’Ecoeficiència.  
 
· Separació de les aigües residuals de tot el nucli. 
El POUM vetlla per aconseguir la separació d’aigües residuals i pluvials i obliga 
que tots els àmbits de nova urbanització contemplin un sistema separatiu per a 
l’evacuació de les aigües i que el disseny i dimensionament de les instal·lacions 
necessàries es defineixin als projectes d’urbanització del planejament derivat. 
 
· Es treballarà per aconseguir depurar el màxim d’aigües brutes. Fomentar la 
reutilització de les aigües pluvials, depurades, grises, etc., segons els nivells de 
qualitat exigibles als diversos usos. 
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Objectiu 8: Contaminació acústica 
 
· Garantir el compliment els nivells d’immissió sonora establerts per la Llei 
16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica.  
El POUM vetllarà perquè es doni compliment a la Llei 16/2002, de 28 de juny i 
el Decret 176/2009, de 10 de novembre. 
 
· Localitzar al voltant de les fonts importants de contaminació acústica usos i 
activitats poc sensibles al soroll i preveure mesures per reduir elimpacte acústic 
preexistent i el generat pe l’execució del pla. 
Una font important de contaminació acústica és el sòl industrial, tal i com s’ha 
descrit anteriorment, el municipi de Tavèrnoles no disposa de sòl d’aquesta 
tipologia. Per tant, no es considera necessari aplicar mesures per reduir el 
impacte acústic més que donar compliment a la Llei 16/2002 i el seu Decret.   
 
 
Objectiu 9: Contaminació lluminosa 
 
· Garantir el compliment de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació 
ambiental de l’enllumenat per a la protecció de medi nocturn, i el Decret 
82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament. 
El POUM vetllarà perquè es doni compliment a la Llei 6/2001, de 31 de maig.  
 
· Establir uns paràmetres màxims d’il·luminació i d’intrusió lumínica màxima als 
habitatges. 
Per les reduïdes dimensions del municipi de Tavèrnoles i la normativa vigent en 
aquesta matèria, no s’ha cregut necessari establir nous paràmetres de 
il·luminació i intrusió lumínica. Caldrà donar compliment a la Llei 6/2001, de 31 
de maig.  
 
· Establir una alçada màxima dels fanals, i col·locar arbres amb alçades 
superiors a aquests fanals en els casos que sigui possible. 
Per les reduïdes dimensions del municipi de Tavèrnoles i la normativa vigent en 
aquesta matèria, no s’ha cregut necessari establir nous paràmetres d’alçada 
màxima de fanals. Caldrà donar compliment a la Llei 6/2001, de 31 de maig.  
 
· Instal·lar un sistema de control d’engegada i parada de la il·luminació pública 
que s’adeqüi al màxim a la necessitat diària. 
 
 
Objectiu 10: Contaminació electromagnètica 
 
· Preveure els espais per a la ubicació de les estacions de telèfon mòbil 
El nou Pla preveu una reserva per a la ubicació d’antenes a l’oest del nucli del 
Roquet i l’ampliació de l’actual zona del Banús.  
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Objectiu 11: Gestió dels materials i dels residus 
 
· Promoure la correcta gestió de la recollida selectiva municipal per part dels 
ciutadans. 
El POUM potenciarà la correcta gestió de la recollida selectiva municipal. 
 
· Fixar les reserves de sòl necessàries per a l’emplaçament de les instal·lacions 
del servei de deixalleria. 
Després de la seva valoració, no s’ha considerat necessària la instal·lació d’un 
servei de deixalleria al municipi. 
 
· Gestionar els residus d’enderroc, de la construcció i d’excavació que es 
generin en del desenvolupament del pla en instal·lacions autoritzades per 
l’Agència de Residus de Catalunya i d’acord amb la normativa vigent en 
matèria de residus: Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei reguladora de residus, el Decret 201/1994, de 26 de juliol, 
regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció, el Decret 11/2001, 
de 12 de juny, de modificació i el reial Decret 105/2008, d’1 de febrer de 2008, 
de regulació de la producció i gestió dels residus de la construcció i la 
demolició. 
El POUM vetllarà perquè es doni compliment a la normativa vigent en matèria 
de residus.  
 
 
Objectiu 12: Sostenibilitat i ecoeficiència en la urbanització i l’edificació 
 
· Promoure l’ús d’energies renovables i eficients tant en l’àmbit públic com el 
privat. 
El nou Pla potenciarà l’ús d’energies renovables i eficients tant en l’àmbit públic 
com el privat alhora que vetllarà perquè es doni compliment en la normativa 
vigent en aquesta matèria.  
 
· Recollir els criteris establerts pel Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es 
regula l’adopció de criteris ambiental i d’ecoeficiència en els edificis, i vetllar pel 
seu compliment. 
El POUM vetllarà perquè es doni compliment al Decret 21/2006, de 14 de 
febrer.  
 
· Delimitar adequadament les àrees edificables per permetre la màxima 
eficiència de captació solar de les edificacions i en l’aprofitament de la llum 
natural.  
El planejament derivat vetllarà pel seu compliment.  
 
 
Objectiu 13: Biodiversitat territorial, permeabilitat ecològica i patrimoni natural 
en general 
 
· Incloure-hi tots els espais ja protegits mitjançant la legislació de conservació 
de la natura o a través del planejament territorial i urbanístic de rang superior, i 
establir una reglamentació congruent amb les seves disposicions. 
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El nou POUM incorpora tots els espais protegits definits al PTPCC i al Pla 
Especial de millora de protecció i millora del’espai natural de les Guilleries-
Savasona i estableix una reglamentació congruent amb les seves disposicions. 
A més, gran part dels elements d’especial importància definits al pla especial 
esmentat són inclosos al Catàlegs de Béns a Protegir del POUM. 
 
· Garantir la presència de mostres suficients dels hàbitats d’interès comunitari i 
dels hàbitats d’espècies d’interès comunitari, amb una especial atenció als 
hàbitats de protecció prioritària. Els hàbitats d’interès comunitari del municipi 
corresponen a sòl no urbanitzable.  
 
· Determinar les àrees específiques d’interès natural, ecològic o connector.  
El nou POUM ha definit les àrees específiques d’interès natural i moltes d’elles 
han estat incorporades al Catàlegs de Béns a Protegir.  
 
·  Determinar els elements d’interès natural, geològic, etc. (fonts, arbredes, 
arbres, etc.) i incloure-les al Catàleg de Béns Protegits del POUM. 
Als apartats anteriors d’aquesta memòria s’han estudiat els diversos elements 
d’interès a protegir i aquests s’han inclòs al Catàleg de Béns Protegits del 
POUM. 
 
· Protegir les àrees i els elements d’interès natural per tal d’assegurar la seva 
recuperació, conservació i correcte gestió. 
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. 
 
· Establir les mesures necessàries per evitar usos que, atenent els valors 
protegits, transformin la destinació dels sòls. 
Les claus de sòl no urbanitzable s’han definit en funció de les unitats 
paisatgístiques i adoptant grans extensions de sòl protegit. En conseqüència 
els usos permesos i el nivell de protecció es diferencien en funció de les 
característiques de cada tipus de sòl.  
 
· Introduir criteris de biodiversitat i una concepció reticular en el disseny dels 
espais lliures urbans i, en general, en el tractament de la vegetació urbana. 
En quan als espais lliures urbans cal destacar la gran taca de zona verda que 
es preveu al llarg de la riera de Tavèrnoles que crea un sòl de transició amb el 
sòl urbà i el sòl no urbanitzat,  
Pel que fa a la vegetació urbana, el POUM vetllarà perquè s’utilitzi vegetació 
autòctona, adaptada a la zona i  amb baix consum de rec. 

 
 

Objectiu 14: Qualitat del paisatge 
 
· Determinar les àrees específiques d’interès paisatgístic, evitant tot tipus de 
construccions d’habitatges i/o equipaments en aquests espais. 
A banda de determinar les àrees d’interès paisatgístic, el POUM regula les 
edificacions en el sòl no urbanitzable, així com l’aparició d’activitats poc 
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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 el POUM ha realitzat l’Inventari 
d’edificacions en sòl no urbanitzable que les regula. 
 
Pel que fa les explotacions ramaderes, aquestes 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. 
 
Pel que fa les masies o cases rurals existents,paral·lelament al present POUM, 
s’ha tramitat el Pla Especial del Catàleg de les masies i cases rurals en sòl no 
urbanitzable, en el que es determina la preservació i la recuperació d’aquelles 
que es consideren susceptibles de reconstrucció o de rehabilitació així com els 
criteris d’integració que hauran de complir.  
 
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. 
 
· Promoure i potenciar la qualitat paisatgística de l’entorn per millorar la qualitat 
turística i econòmica al municipi. 
El nou POUM, 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. 
El nou pla fomenta la conservació de les estructures edificatòries del nucli 
històric de Tavèrnoles. 
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5.11.2. L’avaluació global del pla, tenint en compte l’anàlisi comparativa dels 
perfils ambientals inicial i resultant de l’àmbit del pla 
 
En aquest apartat es realitza una avaluació global del pla tenint en compte el 
perfil ambiental inicial del terme municipal de Tavèrnoles.  
 
En primer lloc però, es creu convenient repassar la normativa vigent del 
planejament del municipi de Tavèrnoles:  
 
· Les Normes d’Ordenació Complementàries i Subsidiàries de Planejament, 
publicades el 25 d’agost de 1.977.  
· La Delimitació del Sòl Urbà, de 7 de novembre de 1990, que complementen 
les Normes d’Ordenació. 
· La modificació puntual d’aquestes Normes d’Ordenació Complementàries 
Subsidiàries de Planejament del Sector del Roquet 
· La Modificació puntual de les Normes d’Ordenació Complementàries i 
Subsidiàries de Planejament del Sòl Urbanitzable que pretén restringir el 
creixement discontinu del municipi – expedient actualment paralitzat i no 
publicat. 
 
Pel que fa l’ordenació proposadapel POUM, malgrat no s’apreciïn canvis molt 
substancials respecte la refosa de planejament vigent, es considera que cal 
destacar: la classificació com a sòl urbà no consolidat de la urbanització de 
Fussimanya, tot reconeixent les actuals edificacions majoritàriament 
residencials, i reduint sensiblement l’àmbit proposat per les vigents Normes 
subsidiàries; la classificació com a sòl no urbanitzable del sector de la 
Casanova d’en Raurell i la Garriga; la lleugera modificació de la ubicació del sòl 
urbanitzable destinat a sòl residencial entorn dels nuclis del Roquet i el nucli de 
Tavèrnoles, fomentant la compacitat del municipi; l’eliminació del sòl 
urbanitzable que es preveia com a sòl industrial a les NNSS modificant-ne 
lleugerament la seva ubicació i destinant-lo a ús d’equipament privat educatiu; 
la importància que s’atorga al sòl no urbanitzable i la definició dels seus usos 
en funció de les característiques dels espais. 
 
En referència al sòl urbanitzable, la posició dels sectors residencials situats al 
sud (com a sòl urbanitzable delimitat) i oest (com a sòl urbanitzable no 
delimitat) del nucli del Roquet fomenten la compacitat del municipi i la intenció 
de crear un sol nucli urbà, millora el perfil ambiental del municipi essent una 
mesura de creixement sostenible. Pel que fa alsòl urbanitzable situat a l’oest 
del municipi, el POUM modifica l’àmbit d’aquest sòl respecte les NNSS i el seu 
ús, d’industrial a equipament privat educatiu.  
 
Pel que fa al sòl no urbanitzable, cal tenir en compte, que malgrat el 
planejament actual ja tenia en compte l’elevat interès paisatgístic i ecològic del 
municipi (millorant també després de la modificació puntual de les NNSS del sòl 
no urbanitzable que desclassifiquen el sòl de la zona de Fussimanya), el nou 
POUM fomentarà també aquests aspectes i alhora incorporarà el planejament 
de rang superior com és el Pla Territorial de les Comarques centrals (en 
concret, la zona de l’oest del municipi que les NNSS classificaven com a sòl 
urbanitzable per a ús industrial que el PTPCC classifica com a sòl de protecció, 
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el POUM el desclassifica) i el Pla especial de protecció i millora de l’espai 
Guilleries-Savasona. A banda també, i per millorar la qualitat del paisatge i el 
manteniment d’elements d’alt interès, el POUM crea un Catàleg de Béns a 
Protegir.  
 
Cal tenir en compte també, que el nou POUM fomentarà la mobilitat sostenible 
del municipi; fomentarà l’estalvi d’aigua; potenciarà les energies renovables i 
l’eficiència energètica; vetllarà per aconseguir una xarxa de clavegueram 
separativa; vetllarà perquè es garanteixin tots els serveis al municipi etc.Totes 
aquestes mesures tenen efectes positius sobre el medi ambient. 
 
D’altra banda però, també cal que tenir en compte que qualsevol procés 
d’urbanització i edificació té uns efectes negatius sobre el medi que es poden 
minimitzar però no eliminar i que els diferents sectors que el POUM preveu 
urbanitzar causaran aquests efectes: pèrdua de sòl, augment del consum 
d’aigua i d’energia, augment de mobilitat... 
 
Es pot concloure per tot el que s’ha descrit anteriorment, que en l’avaluació 
global del pla, el desenvolupament del POUM tindrà un efecte global clarament 
beneficiós per al medi ambient.  
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5.11.3. Descripció de les mesures de seguiment i supervisió previstes 
 
Pla de seguiment i supervisió 
 
D’acord amb la normativa vigent, i en concret amb l’article 29 de la Llei 6/2009, 
del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes, cal realitzar un 
seguiment dels plans i programes i cal que el responsable d’aquest seguiment 
sigui el propi promotor del pla.  
 
Així doncs, l’Ajuntament de Tavèrnoles és el principal responsable del correcte 
desenvolupament i seguiment del POUM de Tavèrnoles i ha de vetllar pel 
compliment de les mesures ambientals descrites i fer-ne el corresponent 
seguiment. 
 
L’Ajuntament haurà d’assegurar aquest seguiment i podrà, si ho considera 
oportú, determinar un/a director/a ambiental pel seguiment del pla o una 
comissió mixta de seguiment.  
 
El Pla de Seguiment del POUM de Tavèrnoles haurà de donar compliment, 
com a mínim, als aspectes següents: 
 
-Realitzar un seguiment i comprovar el grau de compliment de les 
prescripcions descrites al POUM , concretament a l’ISA  i a la memòria 
ambiental. 

 
-Realitzar un acurat seguiment dels indicadors ambientals del POUM . 
Aquests s’han descrit a l’apartat 6.4 del present informe. 

 
-Valorar la necessitat i si s’escau, establir noves mesures correctores  en 
funció de les etapes de desenvolupament del POUM. 
 
- Realitzar informes d’aquest seguiment  i presentar-los a l’òrgan ambiental 
corresponent. La periodicitat mínima d’aquests informes de seguiment es fixa 
en 4 anys.  
 
D’altra banda, cal tenir en compte que el planejament derivat que desenvolupi 
el present POUM, a banda de justificar els punts anteriors haurà de: 
 
-Obtenir elscertificats de garantia tècnica i jurídica del subm inistrament 
d’aigua, energia i tractament d’aigües residuals  per garantir la disponibilitat 
d’aquests recursos i evitar contaminació del sistema hidrològic. 
 
-Compliment de tota la normativa vigent que afecti als vectors ambientals 
descrits: sòl, aigua, aire, animals, vegetació, paisatge, patrimoni... 
 
Caldrà que aquests instruments de planejament incorporin les prescripcions 
descrites en el present informe així com totes les prescripcions pertinents dels 
informes que es derivin d’altres administracions. 
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Mesures preventives en les noves construccions urbanístiques  
 
Serà molt important també  realitzar un seguiment i assessorament durant les 
execucions de les obres d’urbanització. 
 
En el punt 9.3 i la taula del punt 10.1, s’han descrit les diferents mesures 
previstes pel POUM per eliminar o minimitzar els efectes ambientals negatius 
del nou planejament del municipide Tavèrnoles. 
 
D’altra banda també, a continuació es detallen diferents mesures que s’hauran 
de dur a terme alhora de desenvolupar els plans derivats de creixement del 
municipi: 
 
Mesures d’aplicació general 
 
� Els nous plans derivats del POUM hauran de contemplar tots els 

condicionats ambientals establerts al Pla. 
� S’hauran de dur a terme totes les mesures previstes per a la preservació i 

millora del medi ambient incloses en el present informe de sostenibilitat 
ambiental i la posterior memòria ambiental. 

� S’haurà de donar compliment a tota la normativa aplicable en matèria 
d’aspectes ambientals. 

 
Mesures preventives específiques 
 
Sòl 
 
� Caldrà planificar de forma acurada les necessitats de moviments de terres 

per minimitzar i reduir el sòl alterat. 
� Caldrà disposar la maquinària utilitzada en un parc impermeabilitzat del sòl i 

disposar d’una zona de manteniment i reparació. 
� Caldrà ubicar un punt de localització dels contenidors de residus. Els 

residus perillosos o especials hauran d’estar a cobert i senyalitzats. 
� Caldrà protegir el sòl natural allà on els grups electrògens o la maquinària 

romangui fixa més de 3 dies. 
� Caldrà gestionar correctament les terres inertes i la runa que es produeixi a 

les obres i no generar abocadors incontrolats. 
� Els abocadors per terres inertes i runa produïdes per les obres hauran de 

disposar de les autoritzacions i acords pertinents. 
� Disposar d’equips d’emergència per actuar en cas de vessaments 

incontrolats sobre el sòl d’olis, greixos, hidrocarburs, dissolvents, pintures,.. 
� En cas de vessaments accidentals de substàncies contaminants sobre el 

sòl, s’haurà d’aplicar material absorbent, retirar el sòl i tractar-lo de forma 
correcta. 

 
Aigua 
 
� El promotor del sector haurà de descriure les necessitats d’aigua requerides 

en l’obra. 
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� Per abocaments d’aigües a les conques fluvials o la xarxa d’aigües, es 
duran a terme els tractaments exigits i es requerirà l’autorització 
corresponent. 

� No es faran piles de materials o terra en zona d’influència de la xarxa 
hidrològica. 

� Les aigües sanitàries de les dependències sanitàries provisionals de les 
obres, s’abocaran a la xarxa pública o en dipòsits químics. 

� S’evitarà qualsevol tipus d’abocament d’aigües i/o altres productes 
directament a llera pública. 

 
Aire 
 
� La maquinària utilitzada haurà de disposar d’un bon manteniment i disposar 

dels certificats CEE i ITV. 
� Els camions que transportin terres i altres productes susceptibles a generar 

contaminació hauran de portar les caixes cobertes amb lona. 
� Es procedirà al reg periòdic del sòl desproveït de vegetació i que serveix 

d’accés per les obres si s’escau. 
� Caldrà respectar els nivells sonors establerts per la legislació vigent en 

matèria de contaminació acústica. 
 
Vegetació i fauna 
 
� Previ a l’obra, caldrà una identificació dels elements vegetals i masses de 

vegetació naturals susceptibles de ser afectats a la nova urbanització, i si 
s’escau, es realitzaran les actuacions de conservació pertinents.  

� Es protegirà la vegetació natural. 
� S’ubicaran les piles de terra i material en les zones de menor qualitat i 

fragilitat ambiental. 
� Es  portaran a terme les tasques de restauració de les àrees afectades per 

les obres. 
� Es tancarà l’obra per no afectar els arbres i/o àrees amb vegetació natural 

del límit de les obres. 
� Totes les plantes utilitzades en la nova urbanització hauran de ser de baix 

consum d’aigua i autòctones de la zona. 
� Caldrà respectar els períodes reproductius en aquelles actuacions que 

puguin afectar a la fauna salvatge. 
� En cas necessari, es realitzarà un seguiment del comportament de la fauna. 
 
Paisatge 
 
� Es disposarà d’apantallaments perimetrals per minimitzar la visió de les 

obres, si s’escau. 
� Caldrà comprovar la correcta restauració de les àrees de nova creació i 

realitzar un seguiment de la vegetació. 
� S’evitarà l’afectació a zones d’elevat valor paisatgístic. 
 
Seguidament es realitza el càlcul dels indicadors descrits a l’apartat 6.4 del 
present informe. 
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Indicadors ambientals Unitats 
Refosa de 

planejament 
vigent (actual) 

POUM 

Evolució de la població Habitants 6.300 405 
Superfície de sòl urbà Ha 10,05 9,60 
Superfície de sòl urbà no consolidat Ha  20,98 
Superfície de sòl urbanitzable Ha 158,02 17,20 
Superfície de sòl no urbanitzable de 
protecció forestal Ha 

142,94 142,94 

Superfície de sòl no urbanitzable de 
protecció agroforestal Ha 

1.354,56 1.354,56 

Superfície de sòl amb protecció especial 
per valors naturals i/o connectors 
ecològics. 

Ha 1.347,89(PTPCC) 1.470,80(PTPCC) 

Habitatges de protecció pública Unitats 0 7 
Superfície de zones verdes M2 12.687 7.960 
Sistema de tractament i/o recollida de 
residus -- 

Recollida 
selectiva 

Recollida 
selectiva 

Qualitat de les aigües superficials i 
subterrànies.  

No es disposa de 
dades 

No es disposa de 
dades 

Consum d’aigua d’abastament per 
habitant.  m3/hab dia 

0,11 (actual) <0,11 

Percentatge d’aigües residuals 
depurades i que compleixen els 
paràmetres de qualitat legislativament 
establerts 

 

No es disposa de 
dades 

No es disposa de 
dades. L’objectiu 
és augmentar el 

percentatge. 
Persones exposades a nivells sonors 
superiors a 65 dB diürns i 55 dB 
nocturns 
 

 

Es considera 
menyspreable 

Es considera  
menyspreable 
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5.12. SÍNTESI DE L’INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIEN TAL 

El terme municipal de Tavèrnoles, amb una extensió de 18,8 km2, s’ubica a la 
part oriental de la comarca d’Osona, al límit físic entre la Plana de Vic i les 
Guilleries.  
 
Al municipi de Tavèrnoles es pot diferenciar: la zona de llevant, coneguda com 
Savassona,  la qual forma part de les Guilleries, i la zona oest del terme que 
s'integra en el sector de la Plana de Vic. 
 
La zona de Savassona és  la part del terme municipal de caràcter més forestal i 
on s’aconsegueixen les cotes més altes, està inclosa dins el Pla especial de 
protecció i Millora de l’Espai Natural Guilleries Savassona i presenta un alt valor 
ecològic-paisatgístic d’una banda i arquitectònic de l’altra.  
 
Les terres més planeres de l’oest ocupen aproximadament una quarta part de 
la superfície municipal  i estan destinades en gran part a camps de conreu. 
Aquesta zona del terme presenta les característiques del paisatge agrícola típic 
del centre de la comarca d’Osona que es fonamenta en els cultius de cereals 
per gra i farratges per a l’ensitjat. Les parcel·les agrícoles es caracteritzen per 
ser força regulars i de dimensions considerables. 
 
Aquesta situació del municipi, entre la Plana de Vic i les bases del vessant 
occidental de les Guilleries, genera unes diferències a destacar entre les 
característiques de la zona oriental i occidental del municipi en tots els nivells, 
fauna, vegetació, clima, litologia....etc. Aquest fet proporciona al municipi de 
Tavèrnoles unes característiques ecològiques, de biodiversitat i paisatgístiques 
molt importants. 
 
Pel que fa a la població del municipi de Tavèrnoles, aquesta es troba 
distribuïda principalment en varis nuclis habitats, un de principal, Tavèrnoles, i 
d’altres de secundaris, com són el Roquet (pròxim al nucli de Tavèrnoles) i 
Fussimanya (situat al nord del terme municipal). També és important el nombre 
de masos masies i explotacions ramaderes que es troben disperses pel 
municipi. 
 
Una vegada estudiades les característiques del municipi, fixats els objectius i 
criteris ambientals per la redacció del pla i després de valorar diferents 
alternatives,  a nivell d’ordenació, el POUM proposa: 
· obtenir un àmbit urbà unitari, a partir dels dos nuclis actuals de Tavèrnoles i el 
Roquet, proposant els nous creixements residencials al sud i a l’oest de l’actual 
nucli del Roquet. 
· reconèixer les actuals edificacions majoritàriament residencials de l’àmbit de 
Fussimanya, delimitant un polígon d’actuació urbanística en sòl urbà no 
consolidat que en permeti la gestió i la finalització del procés urbanitzador, en 
molts llocs precari. 
· una alternativa per al desenvolupament de l’àmbit previst com a sòl 
urbanitzable industrial pel planejament vigent, tot plantejant un sòl destinat a 
equipament privat educatiu a l’entrada del terme municipal a partir de la 
carretera C-153 de Vic a Roda de Ter. 
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· protegir 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. 
· estimular l’activitat agrícola, l’artesanal, el turisme i l’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. 
· Classificar com a sòl no urbanitzable es sector de La Garriga i la Casa Nova 
d’en Raurell. 
 
Es pot concloure a nivell ambiental, que el Pla d’Ordenació Urbanístic de 
Tavèrnoles: 
D’una banda, segueix un model territorial i una ocupació del sòl sostenible amb 
criteris de creixements compactes (a excepció de la zona de Fussimanya i els 
Plans de Can Riera) i de continuïtat amb la trama existent, evita la fragmentació 
i la dispersió del sòl urbà en el territori i distingeixen diferents graus de 
protecció del sòl no urbanitzable; i d’altra banda, fomenta la mobilitat sostenible 
del municipi, fomenta l’estalvi d’aigua, potencia les energies renovables i 
l’eficiència energètica, vetlla per aconseguir una xarxa de clavegueram 
separativa i vetlla perquè es garanteixin tots els serveis al municipi. 
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ANNEX I: HÀBITATS D’INTERÈS COMUNITARI 
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ANNEX II: DICTAMEN PRELIMINAR DE RISCOS GEOLÒGICS, DE 
L’INSTITUT GEOLÒGIC DE CATALUNYA. (Maig de 2008) 
 






























































