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1. CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES DEL PLA 
 
Aquesta memòria ambiental es redacta d’acord amb el que preveu l’article 115 
d) del Decret 305/2006, de 24 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la 
Llei d’urbanisme, en relació amb l’article 24 de la Llei 6/2009, del 28 d’abril, 
d’avaluació ambiental de plans i programes. 
 
A continuació es presenten les dades bàsiques del pla: 
 
Taula 1. Dades bàsiques del pla 
Tipus de pla Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 

(POUM) 
Òrgan promotor Ajuntament de Tavèrnoles 
Municipi/s Tavèrnoles 
Vegueria Vegueria de les Comarques Centrals 
Plans territorials i urbanístics 
aprovats i de rang superior que 
inclouen l’àmbit del pla 

Pla Territorial General de Catalunya 
Pla Territorial de les Comarques Centrals 
Pla especial de protecció i millora de l’Espai 

Natural de les Guilleries-Savassona 
Superfície de l’àmbit del pla 1.886,3675 hectàrees 
Sòl urbà i urbanitzable actual Sòl urbà:  9,1985 hectàrees 

(4,8911 ha Fussimanya + 4,3074 ha El 
Roquet) 
Sòl urbanitzable: 185,25 hectàrees 

Sòl urbà i urbanitzable previst pel 
pla 

Sòl urbà consolidat: 9,6006 hectàrees 
Sòl urbà no consolidat: 20,9832 hectàrees 
Sòl urbanitzable: 17,2024 hectàrees 

Altres actuacions remarcables  
Equip/s redactor/s dels documents 
d’avaluació ambiental 

COLOMER-RIFÀ, SLP 
Ramon Colomer Oferil (Arquitecte) 
Dani Sala Estévez (Arquitecte tècnic) 
Carme Bancells Comas (Ambientòloga) 

 
1.1 Objectius del pla 
 
El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Tavèrnoles té com a 
objectiu general l’estructuració del municipi d’acord amb les noves necessitats 
d’aquest, ordenant 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 la seva pròpia dinàmica i a 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. 
 
Objectius generals 
- Ordenar el creixement del municipi de forma sostenible i compacta. 
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- 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 ofereix l’entorn natural immediat. 
- 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 Tavèrnoles. 
 
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. 
 
1.2 Principals determinacions del pla 
 
Les principals determinacions i criteris que s’han seguit pel desenvolupament 
del pla són, en síntesi, 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 
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 
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 dels diversos usos permet 
millorar-ne el funcionament, evitar ocupacions innecessàries i redueix la 
mobilitat obligada. 
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5. Mobilitat sostenible i integrada amb els usos del sòl 
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 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 consumits 
o no utilitzats i impulsant la implantació d’energies renovables. En relació a 
l’aigua és important 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 
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 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. 
 
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 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 urbans 
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 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 
lumínica, etc.  
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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. 
Alhora caldrà preveure la millora del sistema actual de recollida. 
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2. DESCRIPCIÓ GENERAL DEL PROCÉS D’AVALUACIÓ 
 
2.1 Raons per sotmetre el pla a l’avaluació ambient al 
 
D’acord amb el que estableix l’article 5 i l’annex I de la Llei 6/2009, s’han de 
sotmetre a avaluació ambiental els següents instruments de planejament 
urbanístic: 
 

a) Els plans d’ordenació urbanística municipal. 
b) Els plans parcials urbanístics de delimitació. 
c) El planejament urbanístic derivat per a la implantació en sòl no 

urbanitzable de construccions destinades a les activitats de càmping i 
també el planejament urbanístic derivat que es formuli per a la 
implantació en sòl no urbanitzable d’equipaments i de  serveis 
comunitaris no compatibles amb els usos urbans, d’instal·lacions i 
d’obres necessàries per a la prestació de serveis tècnics d’estacions de 
subministrament de carburants i de prestació d’altres serveis de la xarxa 
viària. Els plans en què, per les característiques i la poca entitat, es 
constati, sense necessitat d’estudis o altres treballs addicionals, que no 
poden produir efectes significatius en el medi ambient no estan 
subjectes a avaluació ambiental. A aquests efectes, el promotor ha de 
presentar una sol·licitud a l’òrgan ambiental,  en la fase preliminar de 
l’elaboració del pla o programa, per tal que aquest, per mitjà d’una 
resolució motivada, declari la no subjecció del programa a avaluació 
ambiental. El termini per a adoptar i notificar la resolució és d’un mes 
des de la presentació de la sol·licitud. Si l`òrgan ambiental no notifica la 
resolució d’exempció d’avaluació en aquest termini, s’entén que la 
sol·licitud ha estat desestimada. 

d) Els plans i programes que estableixen el marc per a la futura autorització 
de projectes i d’activitats sotmesos a avaluació d’impacte ambiental. 

 
El POUM de Tavèrnoles es troba inclòs en el supòsit previst en la lletra a) 
d’aquest llista. Per tant, cal sotmetre’l a avaluació ambiental. 
 
2.2 Històric del procés d’avaluació ambiental 
 
La taula que segueix fa un repàs de les fases de l’avaluació ambiental que 
s’han seguit i dels documents elaborats en cada fase del procés, i en fa constar 
algunes dades de referència com la data o la localització dels documents per a 
la seva consulta. 
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Dates 
Fases de la 
tramitació del pla 

Fases de l’avaluació ambiental Documents generats Òrgan responsable 
Data 
d’emissió/ 
Publicació 

Localització per a 
la seva consulta 

 Octubre 09 
– Gener 11 

Aprovació de 
l’avanç del pla i 
informació pública 

Definició de l’abast I: Diagnosi 
ambiental del territori, definició 
objectius ambientals, definició 
alternatives i justificació de l’escollida 

Avanç del pla, que ha d’incloure l’ISA 
preliminar 

Ajuntament de Tavèrnoles 05/10/2009  

Preparació per a 
l’aprovació inicial 

Definició de l’abast II: Fixació de 
l’abast de l’avaluació ambiental 

Document de referència Òrgan ambiental 16/12/2009 DMAH   

Febrer 11 – 
Maig 11  

Aprovació inicial 
primera del pla i 
informació pública 

Avaluació ambiental del pla i detall 
dels impactes i mesures correctores 

Aprovació inicial del pla, que ha 
d’incloure l’ISA 

Ajuntament de Tavèrnoles 07/02/2011  

Maig 12  
Informe de l’Oficina Territorial d’Acció 
i Avaluació Ambiental respecte a 
l’aprovació inicial Primera  

 Òrgan Ambiental 23/04/2012  

Juny 12 – 
Maig 13 

Procés de modificació del POUM fins a concretar-se en el document a aprovar inicialment per segona vegada. 

Juny 13 –
Desembre 
13 

Aprovació inicial 
segona  del pla i 
informació pública 

Avaluació ambiental del pla i detall 
dels impactes i mesures correctores 

Aprovació inicial del pla, que ha 
d’incloure l’ISA 

Ajuntament de Tavèrnoles 17/06/2013 
http://www.taverno
les. cat/ 

Informe de l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental respecte a l’aprovació inicial Segona  Òrgan Ambiental 16/12/2013  

Gener 14 – 
Desembre 
14 

Preparació per a 
l’aprovació 
provisional 

Consultes sobre el pla i l’ISA. Presa 
consideració resultat 

Projecte de pla que cal sotmetre 
aprovació provisional. Inclou la 
proposta de memòria ambiental 

Ajuntament de Tavèrnoles Juliol 2014 -- 

Informe sobre la proposta de 
memòria ambiental 

Òrgan ambiental 02/12/2014 -- 

Resolució de l’òrgan ambiental 
donant la seva conformitat a la 
proposta de memòria ambiental 

Memòria ambiental Ajuntament de Tavèrnoles   
Resolució de l’òrgan ambiental de 
conformitat amb la memòria 
ambiental 

Òrgan ambiental 19/12/2014 -- 

Gener 15 
Aprovació 
provisional 

Presa de consideració de la memòria 
i l’ISA en el pla 

Aprovació provisional del pla Ajuntament de Tavèrnoles 14/01/2015 -- 

Març 15 
Aprovació 
definitiva 

  
Comissió Territorial 
d’Urbanisme de la 
Catalunya Central 

06/03/2015  

 
Taula 2. Històric del procés d’avaluació ambiental 
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3. ABAST DE L’AVALUACIÓ DETERMINAT PEL DOCUMENT DE REFERÈNCIA 

En data 19/10/2009, l’Ajuntament de Tavèrnoles va presentar a l’òrgan ambiental un 
avanç de l’instrument de planejament junt amb l’informe de sostenibilitat ambiental 
preliminar, a fi de sol·licitar l’emissió del document de referència. Aquest informe de 
sostenibilitat ambiental preliminar contenia els apartats següents: 
 
1.- INTRODUCCIÓ 
2.- JUSTIFICACIÓ  
3.- OBJECTIUS 

3.1. Objectius de l’IAP i abast previst de l’Informe de Sostenibilitat Ambiental 
3.2. Objectius generals del POUM 
3.3. Objectius ambientals generals del planejament 
3.4. Objectius ambientals específics del planejament de Tavèrnoles 

4.- PLANEJAMENT PROPOSAT 
4.1.- Descripció de l’àmbit territorial 
4.2.- Antecedents 

 4.3.- Relació amb altres plans i programes 
4.4.- Descripció del planejament proposat.  
4.5.- Criteris de revisió del Pla 

5.- DESCRIPCIÓ DEL MEDI 
5.1.- El medi físic 

5.1.1.- Geografia  
5.1.2.- Geologia  
5.1.3.- Climatologia 
5.1.4.- Edafologia  
5.1.5.- Hidrologia  
5.1.6.- Qualitat aire  
5.1.7.- Soroll  

5.2.- El medi biòtic 
5.2.1.- Vegetació 
5.2.2.- Fauna 

5.3.- L’entorn socioeconòmic 
5.3.1.- La població 
5.3.2.- Les comunicacions i infraestructures 
5.3.3.- El sector primari, secundari i terciari 

5.4.- Descripció dels riscos de protecció civil rellevants  
5.5.- Figures de protecció 

5.5.1.- Hàbitat d’interès 
5.5.2.- Connectors ecològics 
5.5.3.- Espais d’Interès Natural i Xarxa Natura 2000 
5.5.4.- Espais d’Interès Geològic 
5.5.5.- Pla Especial Protecció i Millora de l’Espai Natural Guilleries Savassona 

6.- JUSTIFICACIÓ AMBIENTAL DE L’ELECCIÓ DE L’ALTERNATIVA D’ORDENACIÓ PROPOSADA 
6.1.- Descripció de les característiques de les alternatives considerades 

 6.2.- Anàlisis de cada alternativa 
 6.3.- Justificació ambiental de l’alternativa seleccionada  
7.- SÍNTESI DE L’INFORME AMBIENTAL PRELIMINAR 
 

Així, el contingut de l’informe de sostenibilitat ambiental preliminar s’ajustava a les 
determinacions del punt d) de l’article 106.2, i de l’article 70 del Reglament de la Llei 
d’urbanisme (Decret 305/2006). 
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Prenent com a base l’avanç del pla i l’informe de sostenibilitat ambiental preliminar, 
l’òrgan ambiental va emetre, amb data de 16/12/2009, el document de referència 
que determina l’abast de l’informe de sostenibilitat ambiental i els criteris, objectius i 
principis ambientals aplicables, i identifica les administracions públiques afectades i 
el públic interessat. A continuació es resumeixen les determinacions principals del 
document de referència en forma de taula resum, i, a continuació, el resum de la 
Valoració ambiental dels objectius i criteris, de la justificació de les alternatives i de la 
proposta del mateix document de referència: 
 
Taula 3. Determinacions i valoració ambiental del document de referència 

Determinacions del document de referència  

Determinacions 
dels 
requeriments 
ambientals 
significatius 

Descripció dels aspectes i 
elements ambientalment 
rellevants de l’àmbit i del 
seu entorn 

La informació ambiental preliminar es valora positivament. Però 
caldrà completar-los en l’ISA en els aspectes ambientals de: 

a) Vegetació i flora 
b) Riscos i afectacions 

Determinació dels 
objectius, criteris i 
obligacions de protecció 
ambiental aplicables 
(legislació sectorial) 

Es constata que es tenen en consideració les determinacions 
establertes al Pla territorial parcial de les Comarques Centrals, 
aprovat definitivament per acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya en data 16 de setembre de 2008, pel municipi de 
Tavèrnoles i els seus diferents nuclis. 

Definició dels objectius i 
criteris ambientals 
adoptats 

Objectius ambientals, vist l’informe ambiental preliminar i la 
legislació sectorial, s’exposen els objectius ambientals de l’ISA i 
s’indiquen en cursiva algunes precisions en aquest objectius i 
se’n proposen de nous. 
El document ambiental aporta uns indicadors de referència, els 
quals es valoren positivament, proposant-ne de nous. 

Justificació 
ambiental de 
l’elecció de 
l’alternativa 

Descripció de les 
alternatives considerades 

El POUM de Tavèrnoles planteja dues alternatives: 
- 0, en que es manté la vigència de les actuals Normes 
subsidiàries. 
- 1, tramitació del POUM, a partir de les propostes d’actuació 
següents: 

 .Nucli de Tavèrnoles: es planteja un creixement residencial a 
l’oest del Roquet, i desclassificar sòl urbanitzable del sector el 
Xuclà, al sud del nucli. 
.Fussimanya: 

- subalternativa 1, reconeixent estrictament les parcel·les 
edificades o consolidades, en quatre nuclis, classificant 
com a sòl urbà no consolidat un àmbit de 19,16 ha de 
superfície. 
- subalternativa 2, proposant únicament el nucli actual a 
l’entorn del restaurant, classificant com a sòl urbà no 
consolidat un àmbit de 10,79 ha de superfície. 

Anàlisi efectes globals de 
cada alternativa 

L’ISA preliminar no analitza cadascuna de les alternatives d’acord 
amb els objectius i criteris ambientals. 

Justificació ambiental de 
l’alternativa seleccionada 

L’ISA indica que l’alternativa escollida és la 1. No s’especifica 
quina és la subalternativa escollida per a Fussimanya. 

 

Valoració ambiental dels objectius i criteris, de l a justificació de les alternatives i de la proposta  
Els objectius i criteris proposats per l’informe ambiental preliminar i pels complementaris del document de 
referència, fan inviable les propostes plantejades per al sector Fussimanya. En aquest sentit, cal prestar especial 
atenció als criteris ambientals relatius a situar les àrees d’expansió urbana sobre espais adequats d’interès 
natural i baix, evitar l’ocupació de terrenys situats en zones amb un pendent superior al 20%, i determinar les 
àrees específiques d’interès paisatgístic, evitant tot tipus de construccions d’habitatges i/o equipaments en 
aquests espais. 
Es conclou, en base a l’anterior, i als pronunciaments de l’Oficina Territorial d’Avaluació Ambiental i de la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, respecte a la Modificació puntual de les Normes 
subsidiàries de Tavèrnoles que pretenia mantenir com a sòl urbanitzable l’àmbit de Fussimanya; i de la Secretaria 
per la Planificació Territorial respecte a l’avanç de POUM, que cal classificar la totalitat del sector urbanitzable de 
Fussimanya dins del règim de sòl no urbanitzable, tot reconeixent només les edificacions existents, les quals es 
regularien segons l’establert a la disposició transitòria sisena apartat 1.a. del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel 
qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme. 
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4. VALORACIÓ DE L’INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENT AL APROVAT 
INICIALMENT PER PRIMERA VEGADA 
 

4.1. Valoració de l’estructura formal de l’ISA apro vat inicialment per primera 
vegada 

 
En data 7 de febrer de 2011 el Ple de l’Ajuntament de Tavèrnoles va aprovar 
inicialment, i per primera vegada, el Pla d’ordenació urbanística municipal. 
 
L’informe de sostenibilitat ambiental (ISA) s’estructurava de la manera següent: 
 
1.- INTRODUCCIÓ 
2.- JUSTIFICACIÓ DEL PLA 
3.- LEGISLACIÓ  
4.- OBJECTIUS 

4.1. Objectius de l’Informe de Sostenibilitat Ambiental ISA 
4.2. Objectius generals del POUM 
4.3. Objectius ambientals generals del planejament 
4.4. Objectius ambientals específics del planejament de Tavèrnoles 

5.- DESCRIPCIÓ DEL MEDI 
5.1.- El medi físic 

5.1.1.- Geografia i geomorfologia  
5.1.2.- Litologia  
5.1.3.- Climatologia 
5.1.4.- Hidrologia  
5.1.5.- Qualitat aire  
5.1.6.- Soroll  

5.2.- El medi biòtic 
5.2.1.- Vegetació 
5.2.2.- Fauna 

5.3.- L’entorn socioeconòmic 
5.3.1.- La població 
5.3.2.- L’habitatge 
5.3.2.- Les comunicacions i infraestructures 
5.3.3.- Economia. El sector primari, secundari i terciari 

5.4.- Descripció dels riscos de protecció civil rellevants 
5.4.1.- Risc incendis  
5.4.2.- Risc inundacions 
5.4.3.- Risc sísmic 
5.4.4.- Risc de nevades  
5.4.5.- Risc geològic 
5.4.6.- Altres riscos 

5.5.- Figures de protecció 
5.5.1.- Hàbitats d’Interès Comunitari  
5.5.2.- Connectors ecològics 
5.5.3.- Espais d’Interès Natural i Xarxa Natura 2000 
5.5.4.- Espais d’Interès Geològic 
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5.5.5.- Pla Especial Protecció i Millora de l’Espai Natural Guilleries Savassona 
5.5.6.- Altres figures de protecció 

6.- REQUERIMENTS AMBIENTALS SIGNIFICATIUS EN L’ÀMBIT DEL PLA 
6.1.- Descripció dels aspectes i elements ambientalment rellevants de l’àmbit objecte de 

planejament i del seu entorn 
6.2.- Determinació dels objectius, criteris i obligacions de protecció ambiental aplicables en 

l’àmbit del Pla 
6.3.- Definició dels objectius i criteris ambientals adoptats en la redacció del Pla 
6.4.- Indicadors ambientals de seguiment 

7. JUSTIFICACIÓ AMBIENTAL DE L’ELECCIÓ DE L’ALTERNATIVA D’ORDENACIÓ PROPOSADA 
7.1. Descripció de les característiques de les alternatives considerades 
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  
7.3. Justificació ambiental de l’elecció de l’alternativa seleccionada 

8. PLANEJAMENT PROPOSAT 
8.1. Descripció de l’àmbit territorial 
8.2. Antecedents 
8.3. Relació amb altres plans i programes 
8.4. Descripció del planejament proposat 

9. DESCRIPCIÓ AMBIENTAL DEL PLA D’ACORD AMB L’ELECCIÓ DE L’ALTERNATIVA 
D’ORDENACIÓ ADOPTADA 

9.1. Síntesi descriptiva del contingut del pla amb les seves determinacions amb possibles 
repercussions sobre el medi ambient 

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 

9.3. La descripció de les mesures previstes per al foment de la preservació i la millora del 
medi ambient 

10. IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ DELS PROBABLES EFECTES SIGNIFICATIUS DE 
L’ORDENACIÓ PROPOSADA SOBRE EL MEDI AMBIENT 

10.1. Els efectes sobre els recursos naturals, els espais i aspectes   identificats 
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 
11. AVALUACIÓ GLOBAL DEL PLA I JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DELS OBJECTIUS 
AMBIENTALS ESTABLERTS 

11.1. La verificació i justificació detallades de la congruència del pla amb els requeriments 
ambientals assenyalats 

11.2. L’avaluació global del pla, tenint en compte l’anàlisi comparativa dels perfils ambientals 
inicial i resultant de l’àmbit del pla 

11.3. Descripció de les mesures de seguiment i supervisió previstes 
12. SÍNTESI DE L’INFORME DE SOSTENIBILAT AMBIENTAL 
 

Acompanyava el document de l’informe de sostenibilitat l’annex següent:  
 ANNEX I  HÀBITATS D’INTERÈS COMUNITARI 

 

Per tant, l’estructura de l’ISA s’adaptava a allò que estableix la normativa (article 70 
del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’urbanisme). 
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Pel que fa al punt de vista formal, l’ISA seguia un ordre lògic i dependent. La 
definició d’objectius ambientals es feia a partir dels aspectes ambientals rellevants 
detectats a la fase de diagnosi i que es basaven principalment en la descripció 
ambiental, social i econòmica del medi. Amb els resultats de la diagnosi i el objectius 
definits segons aquests resultats, es detectaven els requeriments ambientals 
significatius en l’àmbit del pla i aquests, juntament amb els objectius ambientals, 
eren la base de l’avaluació ambiental. Conseqüentment, tant l’avaluació 
d’alternatives com la justificació de l’ordenació adoptada es realitzaven conforme als 
objectius ambientals plantejats. Així, els apartats de diagnosi, objectius, i avaluació 
ambiental del pla i de les alternatives es trobaven estretament lligats entre si, de 
manera que l’avaluació ambiental se centrava en els aspectes ambientals més 
rellevants del territori, seguint l’esquema següent: 
 

 
 

4.2. Valoració del contingut de l’informe de sosten ibilitat ambiental aprovat 
inicialment per primera vegada 
 
Aquest apartat identifica els punts forts i febles de l’informe de sostenibilitat 
ambiental, i avalua la incorporació de les determinacions del document de 
referència, l’abast de l’informe quant a continguts i la valoració de la informació 
emprada. 

4.2.1. Incorporació de les determinacions del docum ent de referència 
 
Les determinacions del document de referència eren incorporades en l’ISA, tal com 
demostra la taula següent. Alhora, es tenia en compte la valoració ambiental dels 
objectius i criteris, de la justificació de les alternatives i de la proposta: 
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Determinacions del document de referència  Grau d’incorporació a l’ISA  

Determinacions 
dels 
requeriments 
ambientals 
significatius 

Descripció dels 
aspectes i elements 
ambientalment 
rellevants de l’àmbit i 
del seu entorn 

La informació ambiental preliminar es valora positivament. Però 
caldrà completar-los en l’ISA en els aspectes ambientals de: 

a) Vegetació i flora 
b) Riscos i afectacions 

S’afegeix, en l’apartat 5.5.1 Hàbitats d’interès comunitari, l’hàbitat no 
prioritari citat. 
El POUM incorpora plànol de pendents superior al 20% 
L’ISA amplia l’apartat 5.4.2 Risc d’inundacions, esmentant les 
conclusions de l’Estudi d’inundabilitat de l’IGC, i la identificació d’una 
zona potencialment inundable al voltant del curs d’aigua del Rigat 

Determinació dels 
objectius, criteris i 
obligacions de protecció 
ambiental aplicables 
(legislació sectorial) 

Es constata que es tenen en consideració les determinacions 
establertes al Pla territorial parcial de les Comarques Centrals, 
aprovat definitivament per acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya en data 16 de setembre de 2008, pel municipi de 
Tavèrnoles i els seus diferents nuclis. 

No s’escau 

Definició dels objectius i 
criteris ambientals 
adoptats 

Objectius ambientals, vist l’informe ambiental preliminar i la 
legislació sectorial, s’exposen els objectius ambientals de l’ISA i 
s’indiquen en cursiva algunes precisions en aquest objectius i se’n 
proposen de nous. 
El document ambiental aporta uns d’indicadors de referència, els 
quals es valoren positivament, i proposant-ne de nous. 

En el punt 4.4 de l’ISA s’han incorporat els nous objectius i criteris 
ambientals. 
En el punt 6.4 de l’ISA s’incorporen els nous indicadors ambientals 
de seguiment. 

Justificació 
ambiental de 
l’elecció de 
l’alternativa 

Descripció de les 
alternatives 
considerades 

El POUM de Tavèrnoles planteja dues alternatives: 
- 0, en que es manté la vigència de les actuals Normes subsidiàries. 
- 1, tramitació del POUM, a partir de les següents propostes: 

 .Nucli de Tavèrnoles: es planteja un creixement residencial a 
l’oest del Roquet, i desclassificar sòl urbanitzable del sector el 
Xuclà, al sud del nucli. 
.Fussimanya: 

- subalternativa 1, reconeixent estrictament les parcel·les 
edificades o consolidades, en quatre nuclis, classificant com 
a sòl urbà no consolidat un àmbit de 19,16 ha de superfície. 
- subalternativa 2, proposant únicament el nucli actual a 
l’entorn del restaurant, classificant com a sòl urbà no 
consolidat un àmbit de 10,79 ha de superfície. 

 

Anàlisi efectes globals 
de cada alternativa 

L’ISA preliminar no analitza cadascuna de les alternatives d’acord 
amb els objectius i criteris ambientals. 

En l’apartat 7.2 de l’ISA s’analitzen les alternatives 0 i 1 d’acord amb 
els objectius i criteris ambientals. 

Justificació ambiental de 
l’alternativa 
seleccionada 

L’ISA indica que l’alternativa escollida és la 1. 
No s’especifica quina és la subalternativa escollida per a 
Fussimanya. 

Finalment, es desestimen les subalternatives 0 i 1 pel que fa a 
Fussimanya, passant a ser classificat com a sòl no urbanitzable. 

 

Valoració ambiental objectius i criteris, de la jus tificació de les alternatives i de la proposta  Grau d’incorporació a l’ISA  
Cal classificar el sector Fussimanya com a sòl no urbanitzable, tot reconeixent només les edificacions existents. Es classifica el sector Fussimanya com a sòl no urbanitzable. 

Taula 4. Incorporació de les determinacions i valoració ambiental del document de referència 
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4.2.2. L’abast de l’informe quant a continguts 
 
Consideració dels aspectes ambientals rellevants: 
 
L’avaluació ambiental continguda en l’informe de sostenibilitat ambiental es basa en 
els aspectes ambientals rellevants i significatius del pla, i considera els aspectes que 
s’han d’incloure segons la legislació vigent (Directiva 2001/42/EC i Decret 305/2006): 
 
Taula 5. Aspectes ambientals rellevants i objectius ambientals considerats 
 

Aspectes que cal 
considerar 
segons la 
legislació 

Aspectes ambientals 
rellevants del territori Objectius ambientals 

Ordre dels 
objectius 
ambientals 

Ocupació i 
consum de sòl 
  
  
  
  
  
  
  
  

La població es concentra: 
nucli de Tavèrnoles: 16%, el 
Roquet 18%, Fussimanya 
19%, dispers 47% 

Potenciar un desenvolupament 
compacte del municipi 6 
Adaptar el desenvolupament del 
municipi a la realitat territorial  1 

No existeixen habitatges 
buits en els nuclis urbans. Sí 
que hi ha parcel·les sense 
construir. 

Adaptar l’oferta de creixement a les 
necessitats reals del municipi 11 
Evitar una oferta de sòl 
excessivament elevada que desmotivi 
la rehabilitació del nucli construït 

12 

Potenciar la construcció dels solars i 
parcel·les de l’interior del nucli urbà 20 

La tipologia residencial del 
municipi és unifamiliar 
aïllada. El 37% dels 
habitatges existents es 
concentren al sector 
Fussimanya 

Promoure desenvolupament de 
sistemes d’habitatges adossats i 
evitar la proliferació del sistema 
“ciutat jardí” 

43 

Valorar la conveniència del 
creixement urbà en les urbanitzacions 
existents allunyades del nucli i 
ubicades en espais d’alt valor 
paisatgístic 

15 

L'entorn dels espais edificats 
llinda directament amb el sòl 
no urbanitzable 

Ordenar 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 

37 

Part dels solars existents 
presenten parts amb 
pendents elevats 

Garantir la màxima adaptació a la 
morfologia natural del terreny de les 
edificacions previstes, i tractaments 
adequats de talussos generats 

44 

Estructura i 
identitat del sòl 
no urbanitzat 

Existència de sòls no 
urbanitzables d'alt valor i 
part del territori inclòs en 
espai PEIN 

Zonificar en funció de les  
característiques del municipi i establir 
les oportunes diferències de 
tractament 

2 

Establir un grau de protecció a les 
zones d’especial interès ecològic i de 
connectors biològics 

5 
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Fragmentació 
territorial 

L'entorn de la zona del 
Roquet és la que ofereix uns 
espais més aptes per al 
creixement urbà 

Situar les àrees d'expansió urbana 
sobre espais adequats d'interès 
natural baix 

16 

  
Ubicar els creixements residencials 
en continuïtat amb l’espai construït 17 

  
Protecció dels espais a 
l'entorn de cursos de rieres i 
torrents 

Deixar com a espais lliures i sòl no 
urbanitzable els corredors biològics 
principals 

7 

Riscos naturals i 
tecnològics 

S'identifica una àrea de 
perillositat natural mijana 
enfront despreniments a 
Fussimanya 

Delimitar les zones de risc per a la 
seguretat i el benestar de les 
persones i evitar-ne la urbanització i 
l’edificació 

18 

  
Part dels solars existents 
presenten parts amb 
pendents elevats 

Evitar l’ocupació de terrenys situats 
en zones amb un pendent superior al 
20% 

21 

Mobilitat 
El Roquet és l'àmbit que pot 
absorvir el creixement urbà 
de manera més factible 

Ubicar els creixements en forma 
adossada al nucli construït, evitant 
desplaçaments en vehicle privat 

30 

  
Hi ha dèficit d'aparcament 
per a vehicles en el nucli 
urbà de Tavèrnoles 

Gestionar de forma correcte el trànsit 
rodat i aparcaments a la zona del 
centre del municipi 

40 

  
Els itineraris a peu i en 
bicicleta tenen un punt 
conflicitiu, que és el 
creuament en la carretera 
BV-5213. El servei públic és 
molt limitat 

Prioritzar els trajectes de vianants 
dins el nucli i reduir la mobilitat 34 

  Promoure els recorreguts a peu, en 
bicicleta i el transport públic 35 

Protecció de 
recursos hídrics i 
prevenció de 
riscos 
hidrològics 
  
  

Prestar especial atenció als 
riscos hidrològics associats 
a la riera de Tavèrnoles, i a 
les zones potencialment 
inundables del curs del Rigat 

Protecció de la xarxa hídrica i dels 
seus entorns 8 

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

22 

L'aigua potable prové 
majoritàriament de l'ETAP 
de Manlleu 

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

23 

Foment de 
l’estalvi i 
reutilització de 
l’aigua 

Les tipologies edificatòries 
existents són de tipologia 
aïllada i envoltades de jardí. 
No es disposa de cap 
ordenança d'estalvi i 
reutilització d'aigua 

Proposar una ordenança municipal 
per l'estalvi d'aigua 48 

  

Reduir els consums i evitar 
malbarataments d’aigua per 
enjardinaments i equipaments privats, 
i prioritzar tipologies urbanístiques de 
poc consum d’aigua 

31 

  
Facilitar la infiltració i la retenció de 
l'aigua de la pluja. Compensar la 
creació de superfícies impermeables 

46 
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Tavèrnoles i el Roquet 
disposen de xarxa de 
clavegueram unitària, 
conduint les aigües cap a la 
depuradora del Roquet. 
Fussimanya disposa d'una 
estació depuradora on s'hi 
connecten el restaurant, la 
fàbrica d'embotits i només 
dos habitatges 

Reduir el volum d’aigües brutes 
mitjançant l’aplicació del Decret de 
Ecoeficiència en les noves 
promocions 

27 

  Separació de les aigües residuals de 
tot el nucli 28 

  

Aconseguir depurar el 100% de les 
aigües brutes. Fomentar la 
reutilització de les aigües pluvials, 
depurades, grises, etc., 

29 

Contaminació 
acústica 

La principal font generadora 
de soroll és el trànsit rodat. 
No hi ha presència 
d'indústries amb impactes 
atmosfèrics importants 

Garantir el compliment dels nivells 
d’immissió sonora establerts per la 
Llei 16/2002, de 28 de juny 

41 

  

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  

42 

Contaminació 
lluminosa 

El municipi no disposa de 
cap ordenança contra la 
contaminació lluminosa. 
Caldria donar compliment al 
Decret 82/2005, de 3 de 
maig, i la Llei 6/2001, de 31 
de maig 

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 

45 

  
Establir uns paràmetres màxims 
d'il·luminació i d'intrusió lumínica 
màxima als habitatges 

49 

  

Establir una alçada màxima dels 
fanals, i col·locar arbres amb alçades 
superiors a aquests, quan sigui 
possible 

47 

  

Instal·lar un sistema de control 
d’engegada i parada de la il·luminació 
pública que s’adeqüi al màxim a la 
necessitat diària 

50 

Contaminació 
electromagnètica 

Dins el terme no hi ha 
antenes de 
telecomunicacions que 
requereixin de mesures 
especials 

Preveure els espais per a la ubicació 
de les estacions de telèfon mòbil 51 
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Gestió dels 
materials i dels 
residus 

Tavèrnoles disposa d'una 
àrea de disposició de 
residus per a la recollida 
selectiva 

Promoure la correcta gestió de la 
recollida selectiva municipal  32 

  
Fixar les reserves de sòl necessàries 
per a l’emplaçament de les 
instal·lacions del servei de deixalleria 

36 

  

Gestionar correctament els residus 
d’enderroc, de la construcció i 
d’excavació d’acord amb la normativa 
vigent en matèria de residus 

33 

Sostenibilitat i 
ecoeficiència en 
urbanització i 
edificació 
  
  
  

Cal donar compliment al 
Codi Tècnic de l'Edificació 
(CTE), en especial al 
document bàsic d'estalvi 
d'energia i al Decret 
21/2006, de 14 de febrer 

Promoure l’ús d’energies renovables i 
eficients tant en l’àmbit públic com el 
privat 

14 

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 

13 

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

39 

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

38 

Biodiversitat 
territorial, 
permeabilitat 
ecològica i 
patrimoni natural 

Cal preveure un grau elevat 
de protecció per als espais 
d'alt valor ecològic 

Incloure 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 

3 

  
Mantenir mostres d'hàbitats 
d'interès comunitari 
suficients 

Garantir la presència de mostres 
suficients dels hàbitats d’interès 
comunitari i dels hàbitats d’espècies 
d’interès comunitari 

19 

  
Cal preveure un grau elevat 
de protecció per als espais 
d'alt valor ecològic 

Determinar les àrees específiques 
d’interès natural, ecològic o connector 10 
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Determinar els elements d’interès 
natural, geològic, etc. i incloure-les al 
Catàleg de Béns Protegits del POUM 

24 

  

Protegir les àrees i els elements 
d’interès natural per tal d’assegurar la 
seva recuperació, conservació i 
correcte gestió 

4 

  

Establir les mesures necessàries per 
evitar usos que, atenent els valors 
protegits, transformin la destinació 
dels sòls 

25 

  
Cal dissenyar 
adequadament els espais 
lliures urbans 

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 

52 

Qualitat del 
paisatge 

El municipi de Tavèrnoles 
presenta una alta qualitat 
paisatgística amb 
nombroses àrees, jaciments, 
ruïnes, punts panoràmics i 
edificacions d'alt valor 
paisatgístic 

Determinar les àrees específiques 
d’interès paisatgístic, evitant tot tipus 
de construccions d’habitatges i/o 
equipaments en aquests espais 

9 

Promoure i potenciar la qualitat 
paisatgística de l’entorn per millorar la 
qualitat turística i econòmica al 
municipi 

26 

 
 
Aquest és el quadre resum obtingut de les principals conclusions de la diagnosis 
ambiental del territori, les característiques de la qual es trobaven detallades en el 
punt 5 de l’ISA, descripció del medi. A partir d’aquesta diagnosis, en l’ISA es definien 
els objectius ambientals del Pla, detallats i ordenats en la taula anterior. 
 
Avaluació d’alternatives 

Es prenien en consideració aquelles opcions que eren alternatives realistes, factibles 
i aptes per contribuir a assolir els objectius del pla en termes reals. Així, es 
consideraven 2 alternatives: alternativa 0 o situació sense canvis amb el planejament 
vigent (NNSS), i alternativa 1 o elaboració del nou POUM. L’apartat 4.3.1 descriu 
més detalladament les alternatives i exposa un resum de la seva anàlisi ambiental. 
 
Les alternatives es poden classificar en tres tipus, segons el nivell del procés de 
presa de decisions en el qual es plantegen: 
- Alternatives d’estratègia: Difereixen dels objectius generals del pla i de les 
necessitats de l’àmbit del pla i, conseqüentment, de l’estratègia global d’ordenació. 
- Alternatives d’ubicació: Proposen ubicacions diferents per a les noves 
implantacions que s’han considerat necessàries, com ara els nous creixements 
residencials, els nous polígons industrials, els nous equipaments o les noves 
infraestructures de mobilitat. 
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- Alternatives de tipologia dels creixements: Tot i que les alternatives comparteixen 
una estratègia de creixement i una ubicació concreta per al seu desenvolupament, 
es diferencien en les característiques d’aquest creixement (la forma, la mida, la 
densitat, la localització dels espais lliures, la tipologia de les construccions...). 
 
Les alternatives considerades van estar avaluades prenent esguard del seu impacte 
en cada aspecte ambiental rellevant identificat prèviament, i en el grau d’assoliment 
dels objectius ambientals establerts. Finalment, s’optava per l’alternativa que 
generava menor impacte ambiental i que alhora produïa millores ambientals, socials 
i econòmiques pel municipi, tot donant compliment al marc legal urbanístic. Aquesta 
alternativa era la 1: implantació del nou POUM de Tavèrnoles. 
   
Aquesta alternativa escollida, respecte la de mantenir el planejament vigent, 
esdevenia una alternativa d’estratègia (es variaven substancialment les previsions 
de creixement de població del municipi), d’ubicació (els usos d’un espai destinat a 
usos industrials es transformaven a usos docents, i es desclassificaven parts 
d’espais urbanitzables residencials), i, en menor mesura, de tipologia de creixements 
(bàsicament en les dimensions dels espais destinats a encabir els nous àmbits 
residencials). 
 
4.2.3. Valoració de la informació emprada 
 
Per a l’elaboració de la diagnosi i l’avaluació ambiental del pla es va utilitzar 
informació de base actualitzada, procedent de fonts fiables i estudis ja realitzats del 
territori: 

a. Bases cartogràfiques del Departament de Medi Ambient i Habitatge 
b. Bases cartogràfiques de l’Institut Cartogràfic de Catalunya 
c. Mapa de cobertes del sòl del CREAF 
d. INUNCAT (Agència Catalana de l’Aigua) 
e. Atles dels Ocells de Catalunya a l’hivern (2006 – 2009, Institut Català 

d’Ornitologia)  
f. Inventari Ecològic i Forestal de Catalunya (CREAF 2000 – 2004) 
g. Inventaris ambientals del Departament de Medi Ambient i Habitatge 

 
Tanmateix, altres estudis van permetre ampliar la informació disponible per a 
l’avaluació ambiental del pla: 
- Dictamen preliminar de riscos geològics a Tavèrnoles, AP-132/08 (maig 2008). 
- Estudi d’inundabilitat de la riera de Tavèrnoles, de l’Institut Geològic de Catalunya, 
AP-185/08 (octubre 2008). 
- Document 9 de la documentació del POUM (annexes), on s’hi incloïa: 
 - Estudi de suficiència de l’abastament d’aigua. 
 - Estudi de suficiència del sanejament. 
 
És de considerar, però, la manca d’informació per a l’avaluació ambiental dels temes 
següents, pels quals no s’han trobat estudis rellevants per a l’avaluació ambiental del 
pla, fiables i actualitzats: 
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a. En matèria d’estructura i caracterització dels sòls al territori.  
b. Cartografia al detall de les Zones d’Interès Comunitari del DMAH, ja que la 

cartografia és una escala massa elevada. 
c. Manca d’estudis referents als nivells de contaminació atmosfèrica i lumínica, 

tot i que per l’àmbit rural aquest són baixos. 
d. Estudis o documentació de consums energètics a nivells globals de la 

població municipal. 
 
4.2.4. Conclusions de la valoració: punts forts i f ebles de l’informe de 
sostenibilitat  ambiental. 
 
A tall de conclusió, s’exposen tot seguit els punts forts i febles de l’informe de 
sostenibilitat ambiental aprovat inicialment per primera vegada: 
 
Punts forts: 
• Es posava especial interès en descriure i detectar els valors generals del territori 

on es troba situat el municipi de Tavèrnoles, i on es diferencia la part oriental de 
la part occidental a nivell de fauna, vegetació, clima, litologia, etc, i que el nou 
Pla tenia en compte i protegia sota diferents classificacions del sòl no 
urbanitzable. 

• Anàlisis profund de les principals zones de valor en biodiversitat i connectivitat 
ecològica del entorn territorial, les quals a través del nou Pla gaudirien d’un 
important grau de protecció. 

• Anàlisi del patrimoni natural, cultural, social, religiós i històric del municipi, que 
amb el nou inventari es formulava una protecció per la seva conservació. 

• Aspectes ambientals rellevants del territori, com la contaminació per nitrats 
d’aigües residuals o el dèficit de producció energètica del territori, es detectaven 
i s’incorporaven en la mesura possible dins el nou desenvolupament del pla. 

• Tot el cicle de l’aigua s’analitzava, i es definia la necessitat d’establir criteris 
d’estalvi i eficiència en consum d’aigua, així com les necessitats de millora dels 
sistema de depuració de les aigües residuals. Necessitats que el nou pla preveia 
i incorporava en forma de normativa i planejament. 

• Descripció detallada de les espècies animals i vegetals més importants del 
municipi, així com els espais de major valor ecològic o d’interès especial. 

• Anàlisis del sector primari, de gran valor econòmic, social i paisatgístic a la zona, 
i que el Pla tenia en compte a l’hora de definir criteris i articulat en sòl no 
urbanitzable. 

• Utilització de tota la informació disponible en temes de planejament i entorn 
ambiental disponible dins el Pla Parcial de les Comarques Centrals. 

 
Punts febles: 
• Manca d’informació detallada i actualitzada d’alguns elements importants en 

l’entorn ambiental com la contaminació atmosfèrica, la meteorologia o la 
contaminació de sòls. 

• Dificultats d’analitzar de forma precisa tots els punts del document de referència 
ja que la legislació vigent en matèria urbanística, així com l’informe de l’òrgan 
ambiental equiparen tots els municipis de Catalunya per igual. En un municipi 
d’àmbit rural i de petites dimensions com Tavèrnoles, possiblement hi ha vectors 
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o aspectes rellevants que no tenen tanta importància, i en canvi caldria 
profunditzar en altres que no es tenen en compte. 

• Falta de definició i incorporació de criteris socials dins el planejament urbanístic, 
tant del POUM com de la legislació actual i les previsions de les administracions 
responsables.  

 
4.3 Síntesi de l’avaluació ambiental de l’informe d e sostenibilitat ambiental 
aprovat inicialment per primera vegada 
 

4.3.1. Avaluació general de les alternatives 
 
A continuació s’exposen les alternatives considerades a l’informe de sostenibilitat 
ambiental: 
 
Alternativa 0 
 
Alternativa actual. Aquesta alternativa comporta la no elaboració ni posterior 
aprovació del POUM de Tavèrnoles, amb la qual cosa, el planejament urbanístic del 
municipi i l’ordenació territorial de l’entorn es seguiria regint per les Normes 
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 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 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, en definiria el seu estat 
actual 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.  
 
El nou marc normatiu en matèria de planejament urbanístic i tots els plans derivats, 
la nova situació i característiques del municipi així com la anacrònica situació de les 
Normes Subsidiàries són una clara justificació per  l’elaboració del nou POUM de 
Tavèrnoles. 
 
En forma de comparació i anàlisi de les dues alternatives a continuació s’adjunta una 
taula comparativa amb alguns dels principals aspectes ambientals importants en 
matèria de planejament: 
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Taula 6. Taula comparativa de les alternatives analitzades 
Principals aspec tes de l’ordenació  Alternativa 0  Alternativa 1  

Existència de nous creixements no continus a 
nuclis urbans 

Sí 
(àmbit industrial i  

sector Fussimanya) 

Sí 
(àmbit usos docents) 

Mida dels creixements previstos Gran Mitja 
Ocupació de zones d’interès naturals, cultural, 
paisatgístic o de risc 

Parcialment No 

Compactació dels creixements Moderada Òptima 
Tipologia dels creixements Residencial i industrial Residencial i docent 
Protecció especial de les zones d’interès 
natural, ecològic i biodiversitat 

Mitja Alta 

Consideració dels vectors ambientals (sòl, 
aigua, aire...) en el planejament 

Baixa Alta 

Control i avaluació dels efectes ambientals del 
planejament 

No Sí 

 

La taula següent sintetitza la valoració ambiental de les alternatives respecte dels 
objectius ambientals i els aspectes ambientals rellevants del territori: 
 

Taula 7. Valoració ambiental de les alternatives 

Aspectes ambientals           
rellevants del territori Objectius ambientals 

Impactes ambientals 
rellevants de les 

alternatives 

Alt. 0 Alt. 1 

La població es concentra: nucli de 
Tavèrnoles: 16%, el Roquet 18%, 
Fussimanya 19%, dispers 47% 

Adaptar el desenvolupament del 
municipi a la realitat territorial  -  +  

Existència de sòls no 
urbanitzables d'alt valor i part del 
territori inclòs en espai PEIN 

Zonificar en funció de les  
característiques del municipi i 
establir les oportunes diferències 
de tractament 

 - ++  

Cal preveure un grau elevat de 
protecció per als espais d'alt valor 
ecològic 

Incloure 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 

 -  ++ 

Cal preveure un grau elevat de 
protecció per als espais d'alt valor 
ecològic 

Protegir les àrees i els elements 
d’interès natural per tal d’assegurar 
la seva recuperació, conservació i 
correcte gestió 

 -  + 

Existència de sòls no 
urbanitzables d'alt valor i part del 
territori inclòs en espai PEIN 

Establir un grau de protecció a les 
zones d’especial interès ecològic i 
de connectors biològics 

 --  + 
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La població es concentra: nucli de 
Tavèrnoles: 16%, el Roquet 18%, 
Fussimanya 19%, dispers 47% 

Potenciar un desenvolupament 
compacte del municipi  -  + 

Protecció dels espais a l'entorn de 
cursos de rieres i torrents 

Deixar com a espais lliures i sòl no 
urbanitzable els corredors biològics 
principals 

 -  + 

Prestar especial atenció als riscos 
hidrològics associats a la riera de 
Tavèrnoles, i a les zones 
potencialment inundables del curs 
del Rigat 

Protecció de la xarxa hídrica i dels 
seus entorns  -  + 

El municipi de Tavèrnoles 
presenta una alta qualitat 
paisatgística amb nombroses 
àrees, jaciments, ruïnes, punts 
panoràmics i edificacions d'alt 
valor paisatgístic 

Determinar les àrees específiques 
d’interès paisatgístic, evitant tot 
tipus de construccions d’habitatges 
i/o equipaments en aquests espais 

 -  + 

Cal preveure un grau elevat de 
protecció per als espais d'alt valor 
ecològic 

Determinar les àrees específiques 
d’interès natural, ecològic o 
connector 

-   + 

No existeixen habitatges buits en 
els nuclis urbans. Sí que hi ha 
parcel·les sense construir. 

Adaptar l’oferta de creixement a les 
necessitats reals del municipi  --  ++ 

No existeixen habitatges buits en 
els nuclis urbans. Sí que hi ha 
parcel·les sense construir. 

Evitar una oferta de sòl 
excessivament elevada que 
desmotivi la rehabilitació del nucli 
construït 

 --  ++ 

Cal donar compliment al Codi 
Tècnic de l'Edificació (CTE), en 
especial al document bàsic 
d'estalvi d'energia i al Decret 
21/2006, de 14 de febrer 

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 

 -  + 

Cal donar compliment al Codi 
Tècnic de l'Edificació (CTE), en 
especial al document bàsic 
d'estalvi d'energia i al Decret 
21/2006, de 14 de febrer 

Promoure l’ús d’energies 
renovables i eficients tant en 
l’àmbit públic com el privat 

 -  + 

La tipologia residencial del 
municipi és unifamiliar aïllada. El 
37% dels habitatges existents es 
concentren al sector Fussimanya 

Valorar la conveniència del 
creixement urbà en les 
urbanitzacions existents allunyades 
del nucli i ubicades en espais d’alt 
valor paisatgístic 

 -  ++ 

L'entorn de la zona del Roquet és 
la que ofereix uns espais més 
aptes per al creixement urbà 

Situar les àrees d'expansió urbana 
sobre espais adequats d'interès 
natural baix 

 -  + 
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L'entorn de la zona del Roquet és 
la que ofereix uns espais més 
aptes per al creixement urbà 

Ubicar els creixements residencials 
en continuïtat amb l’espai construït  -  + 

S'identifica una àrea de perillositat 
natural mijana enfront 
despreniments a Fussimanya 

Delimitar les zones de risc per a la 
seguretat i el benestar de les 
persones i evitar-ne la urbanització 
i l’edificació 

 -  + 

Mantenir mostres d'hàbitats 
d'interès comunitari suficients 

Garantir la presència de mostres 
suficients dels hàbitats d’interès 
comunitari i dels hàbitats 
d’espècies d’interès comunitari 

 -  + 

No existeixen habitatges buits en 
els nuclis urbans. Sí que hi ha 
parcel·les sense construir. 

Potenciar la construcció dels solars 
i parcel·les de l’interior del nucli 
urbà 

 -  +/- 

Part dels solars existents 
presenten parts amb pendents 
elevats 

Evitar l’ocupació de terrenys situats 
en zones amb un pendent superior 
al 20% 

 -  + 

Prestar especial atenció als riscos 
hidrològics associats a la riera de 
Tavèrnoles, i a les zones 
potencialment inundables del curs 
del Rigat 

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

 - +  

L'aigua potable prové 
majoritàriament de l'ETAP de 
Manlleu 

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

 +/-  +/- 

Cal preveure un grau elevat de 
protecció per als espais d'alt valor 
ecològic 

Determinar els elements d’interès 
natural, geològic, etc. i incloure-les 
al Catàleg de Béns Protegits del 
POUM 

 -  + 

Cal preveure un grau elevat de 
protecció per als espais d'alt valor 
ecològic 

Establir les mesures necessàries 
per evitar usos que, atenent els 
valors protegits, transformin la 
destinació dels sòls 

 -  + 

El municipi de Tavèrnoles 
presenta una alta qualitat 
paisatgística amb nombroses 
àrees, jaciments, ruïnes, punts 
panoràmics i edificacions d'alt 
valor paisatgístic 

Promoure i potenciar la qualitat 
paisatgística de l’entorn per millorar 
la qualitat turística i econòmica al 
municipi 

 +/-  + 



27 

 

Tavèrnoles i el Roquet disposen 
de xarxa de clavegueram unitària, 
conduint les aigües cap a la 
depuradora del Roquet. 
Fussimanya disposa d'una estació 
depuradora on s'hi connecten el 
restaurant, la fàbrica d'embotits i 
només dos habitatges 

Reduir el volum d’aigües brutes 
mitjançant l’aplicació del Decret de 
Ecoeficiència en les noves 
promocions 

 -  + 

Tavèrnoles i el Roquet disposen 
de xarxa de clavegueram unitària, 
conduint les aigües cap a la 
depuradora del Roquet. 
Fussimanya disposa d'una estació 
depuradora on s'hi connecten el 
restaurant, la fàbrica d'embotits i 
només dos habitatges 

Separació de les aigües residuals 
de tot el nucli  -  + 

Tavèrnoles i el Roquet disposen 
de xarxa de clavegueram unitària, 
conduint les aigües cap a la 
depuradora del Roquet. 
Fussimanya disposa d'una estació 
depuradora on s'hi connecten el 
restaurant, la fàbrica d'embotits i 
només dos habitatges 

Aconseguir depurar el 100% de les 
aigües brutes. Fomentar la 
reutilització de les aigües pluvials, 
depurades, grises, etc., 

 -  + 

El Roquet és l'àmbit que pot 
absorvir el creixement urbà de 
manera més factible 

Ubicar els creixements en forma 
adossada al nucli construït, evitant 
desplaçaments en vehicle privat 

 -  + 

Les tipologies edificatòries 
existents són de tipologia aïllada i 
envoltades de jardí. No es disposa 
de cap ordenança d'estalvi i 
reutilització d'aigua 

Reduir els consums i evitar 
malbarataments d’aigua per 
enjardinaments i equipaments 
privats, i prioritzar tipologies 
urbanístiques de poc consum 
d’aigua 

 +/-  + 

Tavèrnoles disposa d'una àrea de 
disposició de residus per a la 
recollida selectiva 

Promoure la correcta gestió de la 
recollida selectiva municipal   +/-  + 

Tavèrnoles disposa d'una àrea de 
disposició de residus per a la 
recollida selectiva 

Gestionar correctament els residus 
d’enderroc, de la construcció i 
d’excavació d’acord amb la 
normativa vigent en matèria de 
residus 

 -  + 

Els itineraris a peu i en bicicleta 
tenen un punt conflicitiu, que és el 
creuament en la carretera BV-
5213. El servei públic és molt 
limitat 

Prioritzar els trajectes de vianants 
dins el nucli i reduir la mobilitat  +/-  + 
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Els itineraris a peu i en bicicleta 
tenen un punt conflicitiu, que és el 
creuament en la carretera BV-
5213. El servei públic és molt 
limitat 

Promoure els recorreguts a peu, en 
bicicleta i el transport públic  +/-  + 

Tavèrnoles disposa d'una àrea de 
disposició de residus per a la 
recollida selectiva 

Fixar les reserves de sòl 
necessàries per a l’emplaçament 
de les instal·lacions del servei de 
deixalleria 

 +/-    +/- 

L'entorn dels espais edificats 
llinda directament amb el sòl no 
urbanitzable 

Ordenar 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 

  +/-   +/- 

Cal donar compliment al Codi 
Tècnic de l'Edificació (CTE), en 
especial al document bàsic 
d'estalvi d'energia i al Decret 
21/2006, de 14 de febrer 

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

-  +  

Cal donar compliment al Codi 
Tècnic de l'Edificació (CTE), en 
especial al document bàsic 
d'estalvi d'energia i 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 

 -   +/- 

Hi ha dèficit d'aparcament per a 
vehicles en el nucli urbà de 
Tavèrnoles 

Gestionar de forma correcte el 
trànsit rodat i aparcaments a la 
zona del centre del municipi 

  +/-  + 

La principal font generadora de 
soroll és el trànsit rodat. No hi ha 
presència d'indústries amb 
impactes atmosfèrics importants 

Garantir el compliment dels nivells 
d’immissió sonora establerts per la 
Llei 16/2002, de 28 de juny 

  +/- +  

La principal font generadora de 
soroll és el trànsit rodat. No hi ha 
presència d'indústries amb 
impactes atmosfèrics importants 

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  

  +/-  + 

La tipologia residencial del 
municipi és unifamiliar aïllada. El 
37% dels habitatges existents es 
concentren al sector Fussimanya 

Promoure desenvolupament de 
sistemes d’habitatges adossats i 
evitar la proliferació del sistema 
“ciutat jardí” 

 --  - 

Part dels solars existents 
presenten parts amb pendents 
elevats 

Garantir la màxima adaptació a la 
morfologia natural del terreny de 
les edificacions previstes, i 
tractaments adequats de talussos 
generats 

 -  + 
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El municipi no disposa de cap 
ordenança contra la contaminació 
lluminosa. Caldria donar 
compliment al Decret 82/2005, de 
3 de maig, i la Llei 6/2001, de 31 
de maig 

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 

 -  + 

Les tipologies edificatòries 
existents són de tipologia aïllada i 
envoltades de jardí. No es disposa 
de cap ordenança d'estalvi i 
reutilització d'aigua 

Facilitar la infiltració i la retenció de 
l'aigua de la pluja. Compensar la 
creació de superfícies 
impermeables 

 -  + 

El municipi no disposa de cap 
ordenança contra la contaminació 
lluminosa. Caldria donar 
compliment al Decret 82/2005, de 
3 de maig, i la Llei 6/2001, de 31 
de maig 

Establir una alçada màxima dels 
fanals, i col·locar arbres amb 
alçades superiors a aquests, quan 
sigui possible 

 -  + 

Les tipologies edificatòries 
existents són de tipologia aïllada i 
envoltades de jardí. No es disposa 
de cap ordenança d'estalvi i 
reutilització d'aigua 

Proposar una ordenança municipal 
per l'estalvi d'aigua   +/-  +/-  

El municipi no disposa de cap 
ordenança contra la contaminació 
lluminosa. Caldria donar 
compliment al Decret 82/2005, de 
3 de maig, i la Llei 6/2001, de 31 
de maig 

Establir uns paràmetres màxims 
d'il·luminació i d'intrusió lumínica 
màxima als habitatges 

  +/-   +/- 

El municipi no disposa de cap 
ordenança contra la contaminació 
lluminosa. Caldria donar 
compliment al Decret 82/2005, de 
3 de maig, i 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 

  +/-   +/- 

Dins el terme no hi ha antenes de 
telecomunicacions que requereixin 
de mesures especials 

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

  +/-  +/-  

Cal dissenyar adequadament els 
espais lliures urbans 

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 

  +/-   +/- 
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Seguint el Document orientatiu per a la redacció de la memòria ambiental  del POUM 
del DMAH de la Generalitat, s’ha utilitzat la simbologia següent per determinar els 
nivells d’impacte en cada objectiu ambiental: 
� ++ molt positiu 
� + positiu 
� +/- neutral 
� - negatiu 
� -- molt negatiu 

 
Analitzant la taula anterior, podem concloure que l’alternativa escollida 1, tenia una 
incidència ambiental molt més positiva respecte l’alternativa 0, i suposava una gran 
millora ambiental pel municipi. 
 
4.3.2 Avaluació de l’alternativa adoptada 
 
L’ISA concloïa que l’alternativa d’ordenació adoptada (alternativa 1) representava 
una millora ambiental respecte de la situació de partida (alternativa 0). Amb 
l’alternativa escollida s’assolien de forma satisfactòria els principals objectius 
ambientals establerts. Tot i així, hi ha alguns objectius millorables, pel que seria 
necessari proposar mesures concretes per incrementar el grau d’assoliment 
d’aquests objectius. Cal esmentar que en l’avaluació de l’alternativa adoptada es 
valoraven també les propostes del pla adreçades a la integració dels aspectes 
ambientals en els plans i programes derivats. 

La taula següent resumeix la valoració ambiental del pla respecte dels objectius 
ambientals més importants adoptats: 

Taula 8. Resum de la valoració ambiental del pla respecte dels objectius ambientals adoptats, i 
determinacions i grau de compliment en el pla aprovat inicialment per primera vegada 
 

Aspectes ambientals                
rellevants del territori Objectius ambientals Determinacions del Pla 

Grau de 
compliment de 

l'objectiu 
(sí,no,parcial) 

La població es concentra: nucli de 
Tavèrnoles: 16%, el Roquet 18%, 
Fussimanya 19%, dispers 47% 

1. Adaptar el 
desenvolupament del 
municipi a la realitat 
territorial  

Per les característiques del municipi, no 
es considera necessari disposar de sòl 
destinat a ús industrial 

Sí 

Existència de sòls no 
urbanitzables d'alt valor i part del 
territori inclòs en espai PEIN 

2. Zonificar en funció de 
les  característiques del 
municipi i establir les 
oportunes diferències de 
tractament 

Les àrees i zones previstes són: 
- 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) 
- Activitat reconeguda (clau 26) 
- Sòl de protecció especial del PTPCC 

Parcial 
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Cal preveure un grau elevat de 
protecció per als espais d'alt valor 
ecològic 

3. Incloure 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 

S’ incorporen tots els espais protegits 
definits al PTPCC i al Pla Especial de 
millora de protecció i millora de l’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. 

Sí 

Cal preveure un grau elevat de 
protecció per als espais d'alt valor 
ecològic 

4. Protegir les àrees i els 
elements d’interès 
natural per tal 
d’assegurar la seva 
recuperació, conservació 
i correcte gestió 

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 biològics, 
junt amb la vegetació de ribera que hi 
és associada 

Sí 

Existència de sòls no 
urbanitzables d'alt valor i part del 
territori inclòs en espai PEIN 

5. Establir un grau de 
protecció a les zones 
d’especial interès 
ecològic i de connectors 
biològics 

El Pla, a banda, de les àrees d’especial 
interès, crea un catàleg de béns 
d’interès natural a protegir 

Sí 

La població es concentra: nucli de 
Tavèrnoles: 16%, el Roquet 18%, 
Fussimanya 19%, dispers 47% 

6. Potenciar un 
desenvolupament 
compacte del municipi 

El sòl urbanitzable residencial s’ha 
definit limítrof al sòl urbà i amb la 
finalitat de crear un únic nucli urbà. 
S’ha desclassificat el sòl urbanitzable 
de la zona de Fussimanya ja que se 
situa allunyada del nucli. 

Parcial 

Protecció dels espais a l'entorn de 
cursos de rieres i torrents 

7. Deixar com a espais 
lliures i sòl no 
urbanitzable els 
corredors biològics 
principals 

Els corredors biològics principals són 
classificats com a sòl no urbanitzable .  
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. 

Sí 

Prestar especial atenció als riscos 
hidrològics associats a la riera de 
Tavèrnoles, i a les zones 
potencialment inundables del curs 
del Rigat 

8. Protecció de la xarxa 
hídrica i dels seus 
entorns 

Es garantiran les escorrenties naturals 
evitant la presència de qualsevol 
element artificial que pugui dificultar el 
pas de les aigües i els sistemes 
naturals de les rieres, tot mantenint les 
condicions naturals dels cursos per tal 
de garantir la seva funcionalitat com a 
elements de connexió biològica que 
són. De la mateixa manera, es 
potenciarà la recuperació dels 
ecosistemes de ribera. 

Sí 

El municipi de Tavèrnoles 
presenta una alta qualitat 
paisatgística amb nombroses 
àrees, jaciments, ruïnes, punts 
panoràmics i edificacions d'alt 
valor paisatgístic 

9. Determinar les àrees 
específiques d’interès 
paisatgístic, evitant tot 
tipus de construccions 
d’habitatges i/o 
equipaments en aquests 
espais 

El POUM regula les edificacions en el 
sòl no urbanitzable, així com l’aparició 
d’activitats poc compatibles amb el 
paisatge forestal i terrenys agrícoles, 
per tal d’evitar la seva dispersió per tot 
el territori, i garantint al màxim la seva 
integració en el paisatge.  Per a 

Sí 



32 

 

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’està tramitant 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. 

Cal preveure un grau elevat de 
protecció per als espais d'alt valor 
ecològic 

10. Determinar les àrees 
específiques d’interès 
natural, ecològic o 
connector 

El nou POUM defineix les àrees 
específiques d’interès natural i moltes 
d’elles han estat incorporades al 
Catàlegs de Béns a Protegir.  

Sí 

No existeixen habitatges buits en 
els nuclis urbans. Sí que hi ha 
parcel·les sense construir. 

11. 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. 

Sí 

No existeixen habitatges buits en 
els nuclis urbans. Sí que hi ha 
parcel·les sense construir. 

12. Evitar una oferta de 
sòl excessivament 
elevada que desmotivi la 
rehabilitació del nucli 
construït 

El sòl residencial del municipi és 
inferior al planejament actualment 
vigent i s’ha desclassificat el sòl 
urbanitzable de la zona de Fussimanya. 
En conseqüència, per la pròpia 
ordenació del sòl, es 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. 

Sí 

Cal donar compliment al Codi 
Tècnic de l'Edificació (CTE), en 
especial al document bàsic 
d'estalvi d'energia i al Decret 
21/2006, de 14 de febrer 

13. 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 vetlla perquè es doni 
compliment al Decret 21/2006, de 14 
de febrer. 

Sí 
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Cal donar compliment al Codi 
Tècnic de l'Edificació (CTE), en 
especial al document bàsic 
d'estalvi d'energia i al Decret 
21/2006, de 14 de febrer 

14. Promoure l’ús 
d’energies renovables i 
eficients tant en l’àmbit 
públic com el privat 

El nou Pla potencia l’ús d’energies 
renovables i eficients tant en l’àmbit 
públic com el privat alhora que vetlla 
perquè es doni compliment en la 
normativa vigent en aquesta matèria.  

Sí 

La tipologia residencial del 
municipi és unifamiliar aïllada. El 
37% dels habitatges existents es 
concentren al sector Fussimanya 

15. Valorar la 
conveniència del 
creixement urbà en les 
urbanitzacions existents 
allunyades del nucli i 
ubicades en espais d’alt 
valor paisatgístic 

S’ha considerat tot l’àmbit de 
Fussimanya com a Sòl no urbanitzable, 
tal i com va acordar la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de la Catalunya 
Central en sessió de 10 de juny de 
2010. 
 

Sí 

L'entorn de la zona del Roquet és 
la que ofereix uns espais més 
aptes per al creixement urbà 

16. 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. 

Sí 

L'entorn de la zona del Roquet és 
la que ofereix uns espais més 
aptes per al creixement urbà 

17. 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.  

Sí 

S'identifica una àrea de perillositat 
natural mijana enfront 
despreniments a Fussimanya 

18. Delimitar les zones 
de risc per a la seguretat 
i el benestar de les 
persones i 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 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. 

Sí  

Mantenir mostres d'hàbitats 
d'interès comunitari suficients 

19. Garantir la presència 
de mostres suficients 
dels hàbitats d’interès 
comunitari i dels hàbitats 
d’espècies d’interès 
comunitari 

Els hàbitats d’interès comunitari se 
situen íntegrament en sòl no 
urbanitzable 

Sí  

No existeixen habitatges buits en 
els nuclis urbans. Sí que hi ha 
parcel·les sense construir. 

20. Potenciar la 
construcció dels solars i 
parcel·les de l’interior del 
nucli urbà 

Per la pròpia ordenació del sòl, es 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, i potenciant 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, donat que no hi ha actuacions 
possibles que puguin donar lloc a 
transformar el model urbanístic 

Parcial 
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preexistent o completar el teixit urbà. El 
grau de consolidació que han assolit 
els nuclis urbans impedeix aquest tipus 
d’actuacions. 

Part dels solars existents 
presenten parts amb pendents 
elevats 

21. Evitar l’ocupació de 
terrenys situats en zones 
amb un pendent superior 
al 20% 

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 %. 

Parcial 

Prestar especial atenció als riscos 
hidrològics associats a la riera de 
Tavèrnoles, i a les zones 
potencialment inundables del curs 
del Rigat 

22.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. Pel que fa al 
Rigat, el POUM requereix que el 
planejament que desenvolupi el sòl 
urbanitzable dels Plans de Can Riera 
que es veu afectat per aquest curs 
d’aigua, realitzi el corresponent estudi 
d’inundibilitat.  

Parcial 

L'aigua potable prové 
majoritàriament de l'ETAP de 
Manlleu 

23. 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 

Parcial 

Cal preveure un grau elevat de 
protecció per als espais d'alt valor 
ecològic 

24. Determinar els 
elements d’interès 
natural, geològic, etc. i 
incloure-les al Catàleg 
de Béns Protegits del 
POUM 

Els diversos elements d’interès a 
protegir s’han inclòs al Catàleg de Béns 
Protegits del POUM. 

Sí 

Cal preveure un grau elevat de 
protecció per als espais d'alt valor 
ecològic 

25. 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.  

Sí 

El municipi de Tavèrnoles 
presenta una alta qualitat 
paisatgística amb nombroses 
àrees, jaciments, ruïnes, punts 
panoràmics i edificacions d'alt 
valor paisatgístic 

26. Promoure i potenciar 
la qualitat paisatgística 
de l’entorn per millorar la 
qualitat turística i 
econòmica al municipi 

El 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. 

Sí 
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Tavèrnoles i el Roquet disposen 
de xarxa de clavegueram unitària, 
conduint les aigües cap a la 
depuradora del Roquet. 
Fussimanya disposa d'una estació 
depuradora on s'hi connecten el 
restaurant, la fàbrica d'embotits i 
només dos habitatges 

27. Reduir el volum 
d’aigües brutes 
mitjançant l’aplicació del 
Decret de Ecoeficiència 
en les noves promocions 

Es requerirà el compliment del Decret 
d’Ecoeficiència 

Parcial 

Tavèrnoles i el Roquet disposen 
de xarxa de clavegueram unitària, 
conduint les aigües cap a la 
depuradora del Roquet. 
Fussimanya disposa d'una estació 
depuradora on s'hi connecten el 
restaurant, la fàbrica d'embotits i 
només dos habitatges 

28. 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. 

Parcial  

Tavèrnoles i el Roquet disposen 
de xarxa de clavegueram unitària, 
conduint les aigües cap a la 
depuradora del Roquet. 
Fussimanya disposa d'una estació 
depuradora on s'hi connecten el 
restaurant, la fàbrica d'embotits i 
només dos habitatges 

29. Aconseguir depurar 
el 100% de les aigües 
brutes. Fomentar la 
reutilització de les 
aigües pluvials, 
depurades, grises, etc., 

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. 

Parcial 

El Roquet és l'àmbit que pot 
absorvir el creixement urbà de 
manera més factible 

30. Ubicar els 
creixements en forma 
adossada al nucli 
construït, evitant 
desplaçaments en 
vehicle privat 

El sòl urbanitzable residencial s’ha 
definit limítrof al sòl urbà i s’ha 
desclassificat el sòl urbanitzable de la 
zona de Fussimanya ja que se situa 
molt allunyada del nucli.  

Sí 

Les tipologies edificatòries 
existents són de tipologia aïllada i 
envoltades de jardí. No es disposa 
de cap ordenança d'estalvi i 
reutilització d'aigua 

31. Reduir els consums i 
evitar malbarataments 
d’aigua per 
enjardinaments i 
equipaments privats, i 
prioritzar tipologies 
urbanístiques de poc 
consum d’aigua 

El POUM fomenta l’estalvi d’aigua, 
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. 

Parcial 

Tavèrnoles disposa d'una àrea de 
disposició de residus per a la 
recollida selectiva 

32. Promoure la correcta 
gestió de la recollida 
selectiva municipal  

El POUM potenciarà la correcta gestió 
de la recollida selectiva municipal. 

Parcial 

Tavèrnoles disposa d'una àrea de 
disposició de residus per a la 
recollida selectiva 

33. Gestionar 
correctament els residus 
d’enderroc, de la 
construcció i d’excavació 
d’acord amb la 
normativa vigent en 
matèria de residus 

El POUM vetllarà perquè es doni 
compliment a la normativa vigent en 
matèria de residus.  
 

Parcial  
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Els itineraris a peu i en bicicleta 
tenen un punt conflicitiu, que és el 
creuament en la carretera BV-
5213. El servei públic és molt 
limitat 

34. 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. 
Es contempla la creació d’una zona de 
passeig perimetral al voltant del sòl 
urbà de Tavèrnoles i el Roquet 

Parcial 

Els itineraris a peu i en bicicleta 
tenen un punt conflicitiu, que és el 
creuament en la carretera BV-
5213. El servei públic és molt 
limitat 

35. Promoure els 
recorreguts a peu, en 
bicicleta i el transport 
públic 

Es contempla la creació d’una zona de 
passeig perimetral al voltant del sòl 
urbà de Tavèrnoles i el Roquet 

Parcial  

Tavèrnoles disposa d'una àrea de 
disposició de residus per a la 
recollida selectiva 

36. 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. 
 

No 

L'entorn dels espais edificats llinda 
directament amb el sòl no 
urbanitzable 

37. Ordenar 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 

En sòl urbà, els espais qualificats com 
a zones verdes són els que el 
planejament vigent té destinats a 
aquesta finalitat. 
En sòl urbanitzable, el nou Pla proposa 
zones verdes al llarg de 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. 

Parcial 

Cal donar compliment al Codi 
Tècnic de l'Edificació (CTE), en 
especial al document bàsic 
d'estalvi d'energia i al Decret 
21/2006, de 14 de febrer 

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

El planejament derivat vetllarà pel seu 
compliment 

Parcial 

Cal donar compliment al Codi 
Tècnic de l'Edificació (CTE), en 
especial al document bàsic 
d'estalvi d'energia i al Decret 
21/2006, de 14 de febrer 

39. 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 POUM vetllarà perquè es doni 
compliment al Decret 21/2006, de 14 
de febrer 

No 
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Hi ha dèficit d'aparcament per a 
vehicles en el nucli urbà de 
Tavèrnoles 

40. Gestionar de forma 
correcta el trànsit rodat i 
aparcaments a la zona 
del centre del municipi 

Es pretén crear una zona d’aparcament 
al sud del nucli de Tavèrnoles per la 
manca d’aquests en aquesta zona 

Parcial 

La principal font generadora de 
soroll és el trànsit rodat. No hi ha 
presència d'indústries amb 
impactes atmosfèrics importants 

41. Garantir el 
compliment dels nivells 
d’immissió sonora 
establerts per la Llei 
16/2002, de 28 de juny 

El POUM vetllarà perquè es doni 
compliment a la Llei 16/2002, de 28 de 
juny, i al Decret 176/2009, de 10 de 
novembre 

Sí 

La principal font generadora de 
soroll és el trànsit rodat. No hi ha 
presència d'indústries amb 
impactes atmosfèrics importants 

42. 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  

Una font important de contaminació 
acústica és el sòl industrial. 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.   

No 

La tipologia residencial del 
municipi és unifamiliar aïllada. El 
37% dels habitatges existents es 
concentren al sector Fussimanya 

43. Promoure 
desenvolupament de 
sistemes d’habitatges 
adossats i evitar la 
proliferació del sistema 
“ciutat jardí” 

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. 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. Pel que fa 
al sòl urbanitzable, el sòl residencial 
adoptarà densitats força altes pel que 
fa a la zona d’habitatges protegits. 

Parcial 

Part dels solars existents 
presenten parts amb pendents 
elevats 

44. Garantir la màxima 
adaptació a la 
morfologia natural del 
terreny de les 
edificacions previstes, i 
tractaments adequats de 
talussos generats 

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. 

Sí 

El municipi no disposa de cap 
ordenança contra la contaminació 
lluminosa. Caldria donar 
compliment al Decret 82/2005, de 
3 de maig, i la Llei 6/2001, de 31 
de maig 

45. 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 

Parcial  
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Les tipologies edificatòries 
existents són de tipologia aïllada i 
envoltades de jardí. No es disposa 
de cap ordenança d'estalvi i 
reutilització d'aigua 

46. Facilitar la infiltració i 
la retenció de l'aigua de 
la pluja. Compensar la 
creació de superfícies 
impermeables 

En les noves urbanitzacions previstes 
en el sòl urbanitzable es tindrà especial 
cura en utilitzar materials respectuosos 
amb el medi i en les zones que sigui 
possible s’utilitzaran paviments 
permeables.  

Parcial 

El municipi no disposa de cap 
ordenança contra la contaminació 
lluminosa. Caldria donar 
compliment al Decret 82/2005, de 
3 de maig, i la Llei 6/2001, de 31 
de maig 

47. Establir una alçada 
màxima dels fanals, i 
col·locar arbres amb 
alçades superiors a 
aquests, quan 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.  

Parcial  

Les tipologies edificatòries 
existents són de tipologia aïllada i 
envoltades de jardí. No es disposa 
de cap ordenança d'estalvi i 
reutilització d'aigua 

48. 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.  

No  

El municipi no disposa de cap 
ordenança contra la contaminació 
lluminosa. Caldria donar 
compliment al Decret 82/2005, de 
3 de maig, i la Llei 6/2001, de 31 
de maig 

49. 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.  

 No 

El municipi no disposa de cap 
ordenança contra la contaminació 
lluminosa. Caldria donar 
compliment al Decret 82/2005, de 
3 de maig, i la Llei 6/2001, de 31 
de maig 

50. Instal·lar un sistema 
de control d’engegada i 
parada de la il·luminació 
pública que s’adeqüi al 
màxim a la necessitat 
diària 

Els futurs projectes d’urbanització 
estudiaran les solucions més 
adequades pel que fa als sistemes de 
control d’engegada i parada de la 
il·luminació pública 

Parcial  

Dins el terme no hi ha antenes de 
telecomunicacions que requereixin 
de mesures especials 

51. 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.  

Sí 

Cal dissenyar adequadament els 
espais lliures urbans 

52. 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. 

 Parcial 
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5. DESISTIMENT DE LA CONTINUACIÓ DE TRÀMITS I NOVA PROPOSTA PER A 
SER SOTMESA A UNA NOVA APROVACIÓ INICIAL 
 
En data 23 d’abril de 2012, l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental va 
emetre el corresponent informe respecte al document de POUM de Tavèrnoles 
aprovat inicialment en data 7 de febrer de 2011. 
 
Les conclusions d’aquest informe són les següents: 

‘Vistes aquestes circumstàncies, i un cop fetes les consideracions exposades 
en els apartats anteriors, s’informa sobre el Pla d’ordenació urbanística 
municipal de Tavèrnoles, en el sentit següent: 
- Es valora positivament la desclassificació de les àrees especialitzades d’ús 
residencial previstes al nord-est del municipi per les Normes subsidiàries 
vigents, atenent als valors ambientals d’aquest àmbit i als objectius adoptats 
per l’ISA pel que fa al model d’ocupació i consum del sòl, la fragmentació 
territorial, els riscos naturals, i la mobilitat, entre d’altres. 
- Caldrà recaptar informe del Consorci de l’espai natural Guilleries Savassona 
sobre el present POUM, de conformitat amb allò establert en l’article 26 de la 
normativa del Pla especial de protecció i millora de l’espai natural esmentat 
Així mateix, caldrà sol·licitar informe a la resta d’administracions públiques 
afectades i públic interessat identificats en el document de referència emès per 
aquesta Oficina Territorial en data 16 de desembre de 2009. 
- Caldrà que els plànols d’ordenació del POUM incorporin la delimitació 
definitiva de l’espai Savassona del PEIN, de conformitat amb allò establert en el 
corresponent Pla especial de delimitació. Així mateix, caldrà establir 
normativament que, independentment de la qualificació del sòl atorgada, en 
l’àmbit del PEIN i la xarxa Natura 2000, serà d’aplicació la normativa descrita 
en l’apartat d’anàlisi ambiental del present informe. 
- Caldrà que les normes urbanístiques del POUM determinin, de forma general, 
que en els terrenys inclosos en l’àmbit del Pla especial de protecció i millora de 
l’espai natural de les Guilleries-Savassona serà d’aplicació allò establert en la 
seva normativa. 
- Quant als sectors PPU2 i PPU3, caldrà completar la documentació aportada, 
als efectes de justificar les necessitats de sòl a curt termini en relació als usos 
docents proposats, els quals únicament es reconeixen com a principals en la 
fitxa del primer sector esmentat, i procedir, si s’escau, a ajustar l’oferta de sòl 
urbanitzable, mitjançant la seva reducció i/o no delimitació. Alhora, caldrà 
estudiar la possibilitat d’implantar els usos docents de referència a l’entorn del 
sòl urbà actual, atenent a la seva compatibilitat, a priori, amb els usos 
residencials, els objectius de compacitat i mobilitat adoptats per l’ISA, i els 
articles 3.17 i 3.18 del Pla territorial. 
En qualsevol cas, caldrà establir la necessitat de fomentar la promoció del 
transport públic o escolar per al desenvolupament d’aquests sectors en les 
fitxes normatives corresponents, amb la finalitat de minimitzar els efectes 
ambientals associats a la mobilitat generada. 
- Caldrà completar la regulació de la zona agrícola de valor (clau 21a), als 
efectes de precisar la necessitat de preservar els hàbitats d’interès comunitari 
existents. 
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- Caldrà completar la fitxa normativa del sector SND-1 per tal de preveure  la 
preservació de la vegetació identificada en el límit nord d’aquest àmbit, així com 
els terrenys forestals situats al sud del sector. De la mateixa manera, 
s’aconsella conservar, sempre que sigui possible, la vegetació arbòria 
autòctona del sector PPU-1. 
- Caldrà completar l’apartat de normes aplicables a tot tipus d’ordenació de 
l’edificació del POUM, amb la finalitat d’establir la necessitat de mantenir la 
vegetació arbòria autòctona preexistent en els espais lliures d’edificació, llevat 
que es justifiqui el contrari per raons de prevenció de riscos o fitosanitàries. 
- En relació amb la regulació establerta en les normes urbanístiques, caldrà 
prendre en consideració les aportacions realitzades en l’apartat 5.3. de 
l’informe. 
- Respecte les actuacions que es puguin desenvolupar en els àmbits qualificats 
de serveis tècnics en sòl no urbanitzable i, específicament en l’àrea de la bassa 
de purins i les zones de comunicacions dels Munts i de l’oest del Roquet, caldrà 
minimitzar l’afectació de la vegetació preexistent i dels terrenys de pendent 
elevat, així com garantir la seva integració paisatgística, aprofitant, sempre que 
sigui possible, els camins d’accés i instal·lacions actuals 
Pel que fa a la tramitació del document, es recorda que caldrà donar 
compliment a les regles establertes a l’article 115 del Reglament de la Llei 
d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol, relatiu al 
procediment d’avaluació ambiental.’ 

 
No obstant, el POUM de Tavèrnoles va paralitzar la seva tramitació una vegada 
recaptats la resta d’informes dels Organismes afectats i les al·legacions de 
particulars, degut a varies raons. Concretament, es van donar els següents fets a 
tenir en compte: 
- Presentació d’un al·legació signada per 49 veïns, més una altra d’individual, 
presentades dins el termini d’exposició pública de l’aprovació inicial del POUM, en la 
qual s’exposen els diferents tràmits realitzats en l’àmbit del sector Fussimanya, amb 
la finalitat de possibilitar la legalització dels habitatges existents i consolidar els drets 
edificatoris de les parcel·les pendents de construir, i que el grau de consolidació 
actual del sector comporta que el POUM l’hagi de reconèixer com a sòl urbà. Amb 
aquests motius, se sol·licita que es classifiqui aquest àmbit com a sòl urbà no 
consolidat. 
- Presentació d’una al·legació presentada pels propietaris que configuren el 100% 
dels terrenys que el POUM delimita dins el Pla parcial El Roquet Sud, posant en 
dubte la viabilitat econòmica del Pla parcial, atenent, entre altres, a l’alta reserva 
d’habitatge de protecció fixada, a les despeses generades per la construcció d’una 
nova rotonda en la carretera BV-5213, i a les despeses generades per la construcció 
d’un aparcament al sud del nucli urbà (el qual es creu innecessari). 
- La Modificació de la Llei d’urbanisme, fixada en la Llei 3/2012, de 22 de febrer, i les 
variacions a nivell d’obligacions de reserves de sostre per a habitatge protegit en els 
Plans d’ordenació urbanística municipal, com a conseqüència de la seva entrada en 
vigor. 
- Les eleccions municipals de 22 de maig de 2011, que van provocar un canvi de 
consistori, i la voluntat política del nou equip de govern respecte a l’ordenació 
territorial proposada en el Pla d’ordenació. 
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Així, es va iniciar un període en el qual es van analitzar i estudiar les afectacions que 
comportaven els fets esmentats en el Pla, i evolucionant fins a concretar-se en una 
nova proposta d’ordenació. Donat que aquesta proposta representava uns canvis 
massa substancials respecte al Pla aprovat inicialment, l’expedient va ser aprovat 
inicialment per segona vegada, iniciant-se posteriorment un nou termini d’exposició 
pública. 
 
La nova proposta d’ordenació, que forma part del Pla aprovat inicialment per segona 
vegada, difereix de l’anterior en els següents aspectes: 
- Classificació com a sòl urbà no consolidat de l’àmbit de les edificacions existents 
en la zona de Fussimanya, i els espais buits entre aquestes edificacions, recuperant 
els objectius de les antigues Normes subsidiàries pel que fa a aquest àmbit, les 
quals en preveien el reconeixement de les edificacions existents i el creixement del 
seu entorn. 

Aquesta solució va comportar la formalització d’un conveni entre l’Ajuntament 
de Tavèrnoles i els propietaris del sector, que recull un seguit d’acords per tal 
de fer factible el seu desenvolupament. 
Les característiques de la solució proposada, per al sector de Fussimanya, es 
concreten en: 
- 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 subàmbits, units entre ells 
per la carretera de Fussimanya. 
- reubicació de part de les parcel·les disperses existents situades en zones de 
pendent elevat, situant-se cap a zones pròximes a entorns edificats, i amb 
topografia més planera. 
- consolidar i finalitzar el procés urbanitzador de l’àmbit, d’acord al conveni 
formalitzat entre l’Ajuntament de Tavèrnoles i els propietaris de l’àmbit. 
- desclassificació de part de les parcel·les disperses existents no edificades, 
que passen a formar part del sòl no urbanitzable del municipi. 
- evitar noves parcel·lacions en les finques que ja estan edificades. 
- limitar el sostre màxim edificable en les parcel·les, tot establint dues subclaus 
urbanístiques en el sector: subzona 6d (habitatge aïllat) i subzona 6e (habitatge 
aïllat existent). 
- reconeixement de les activitats existents en l’àmbit, de caràcter industrial o de 
serveis, i limitant-ne les seves possibles ampliacions. 

 
- Modificació de la fitxa del pla parcial PPU1: 

- Reducció del nombre mínim d’habitatges de protecció pública. 
- Increment del sostre màxim edificable com a conseqüència de l’admissió de 
més habitatges de renda lliure. 
- Modificació del percentatge de cessió en concepte d’aprofitament urbanístic. 
- Supressió de la càrrega d’urbanització del girador en la carretera BV-5213, 
donat que la Diputació de Barcelona planteja el condicionament de la cruïlla on 
es preveia. 
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- Modificació de la fitxa del pla parcial no delimitat SND1: 
- Reducció del percentatge mínim de sostre destinat a habitatges de protecció 
pública. 
- Increment de l’índex d’edificabilitat màxim del sector, com a conseqüència de 
l’admissió de més habitatges de renda lliure. 
- Modificació del percentatge de cessió en concepte d’aprofitament urbanístic. 
- Supressió de la càrrega d’urbanització del girador en la carretera BV-5213, 
donat que la Diputació de Barcelona planteja el condicionament de la cruïlla on 
es preveia. 
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6. VALORACIÓ DE L’INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENT AL APROVAT 
INICIALMENT PER SEGONA VEGADA 
 

6.1. Valoració de l’estructura formal de l’ISA apro vat inicialment per segona 
vegada 

 
En data 17 de juny de 2013, el Ple de l’Ajuntament de Tavèrnoles va aprovar 
inicialment, per segona vegada, el Pla d’ordenació urbanística municipal. 
 
L’informe de sostenibilitat ambiental (ISA), inclòs en aquest expedient, té la mateixa 
estructura de l’ISA del document aprovat inicialment per primera vegada, tal com es 
descriu en l’apartat 4.1. d’aquesta memòria, i incorporant a més, el Dictamen 
preliminar de riscos geològics, de l’Institut Geològic de Catalunya, de maig de 2008. 
 

Per tant, l’estructura de l’ISA s’adapta a allò que estableix la normativa (article 70 del 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’urbanisme). 
 
Pel que fa al punt de vista formal, l’ISA de la segona aprovació inicial no ha variat 
respecte a l’aprovat inicialment per primera vegada, i el qual es descriu en l’apartat 
4.1. d’aquesta memòria. 
 

6.2. Valoració del contingut de l’informe de sosten ibilitat ambiental aprovat 
inicialment per segona vegada 
 
Aquest apartat identifica els punts forts i febles de l’informe de sostenibilitat 
ambiental aprovat inicialment per segona vegada, i avalua la incorporació de les 
determinacions del document de referència, l’abast de l’informe quant a continguts i 
la valoració de la informació emprada. 
 
6.2.1. Incorporació de les determinacions del docum ent de referència 
 
Les determinacions del document de referència que es van incorporar en l’ISA del 
POUM aprovat inicialment per primera vegada es mantenen en l’ISA de la segona 
aprovació inicial. Pel que fa a la valoració ambiental dels objectius i criteris, de la 
justificació de les alternatives i de la proposta, i d’acord al que s’ha exposat en el 
punt anterior d’aquesta memòria, es passa a classificar com a sòl urbà no consolidat 
l’àmbit delimitat per les edificacions existents de Fussimanya i els espais buits 
immediats entre les edificacions. Així, la taula següent en matisa aquests aspectes: 
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Taula 9. Incorporació de les determinacions i valoració ambiental del document de referència 
 

Determinacions del document de referència  Grau d’incorporació a l’ISA  

Determinacions 
dels 
requeriments 
ambientals 
significatius 

Descripció dels 
aspectes i elements 
ambientalment 
rellevants de l’àmbit i 
del seu entorn 

La informació ambiental preliminar es valora positivament. Però caldrà 
completar-los en l’ISA en els aspectes ambientals de: 

a) Vegetació i flora 
b) Riscos i afectacions 

L’apartat 5.5.1 Hàbitats d’interès comunitari inclou l’hàbitat no prioritari 
citat. El POUM incorpora plànol de pendents superiors al 20%.. 
L’apartat 5.4.2 Risc d’inundacions, esmenta les conclusions de l’Estudi 
d’inundabilitat de l’IGC, i identifica la zona potencialment inundable al 
voltant del curs d’aigua del Rigat 

Determinació dels 
objectius, criteris i 
obligacions de 
protecció ambiental 
aplicables (legislació 
sectorial) 

Es constata que es tenen en consideració les determinacions 
establertes al Pla territorial parcial de les Comarques Centrals, aprovat 
definitivament per acord de Govern de la Generalitat de Catalunya en 
data 16 de setembre de 2008, pel municipi de Tavèrnoles i els seus 
diferents nuclis. 

No s’escau 

Definició dels 
objectius i criteris 
ambientals adoptats 

Objectius ambientals, vist l’informe ambiental preliminar i la legislació 
sectorial, s’exposen els objectius ambientals de l’ISA i s’indiquen en 
cursiva algunes precisions en aquest objectius i se’n proposen de 
nous. 
El document ambiental aporta uns indicadors de referència, els quals 
es valoren positivament, i proposant-ne de nous. 

El punt 4.4 de l’ISA inclou els nous objectius i criteris ambientals. 
El punt 6.4 de l’ISA incorpora els nous indicadors ambientals de 
seguiment. 

Justificació 
ambiental de 
l’elecció de 
l’alternativa 

Descripció de les 
alternatives 
considerades 

El POUM de Tavèrnoles planteja dues alternatives: 
- 0, en que es manté la vigència de les actuals Normes subsidiàries. 
- 1, tramitació del POUM, a partir de les propostes següents: 

 .Nucli de Tavèrnoles: es planteja un creixement residencial a l’oest 
del Roquet, i desclassificar sòl urbanitzable del sector el Xuclà, al 
sud del nucli. 
.Fussimanya: 

- subalternativa 1, reconeixent estrictament les parcel·les 
edificades o consolidades, en quatre nuclis, classificant com a 
sòl urbà no consolidat un àmbit de 19,16 ha de superfície. 
- subalternativa 2, proposant únicament el nucli actual a l’entorn 
del restaurant, classificant com a sòl urbà no consolidat un 
àmbit de 10,79 ha de superfície. 

Com a alternativa general, l’alternativa escollida és la 1. 
 
Pel que fa a les subalternatives plantejades en l’avanç, pel que fa al 
sector Fussimanya, s’opta finalment per la classificació de 20,9832 ha 
com a sòl urbà no consolidat que permetin, bàsicament, el 
reconeixement de les actuals edificacions implantades legalment, 
l’adequat tractament del seu entorn immediat per a garantir-ne la 
preservació i no provocar l’abandonament d’espais de propietat privada 
pròxima a zones boscoses (i reduir risc d’incendis). Cal adoptar 
mesures correctores de caire ambiental, paisatgístic, de mobilitat, etc, i 
fixar-les en el polígon d’actuació delimitat, amb l’objectiu final de, tot i 
ser considerat un sòl urbà, l’afectació al medi sigui la menor possible, i 
l’àmbit tingui un caire de sòl no urbanitzable. 

Anàlisi efectes globals 
de cada alternativa 

L’ISA preliminar no analitza cadascuna de les alternatives d’acord 
amb els objectius i criteris ambientals. 

L’apartat 7.2 de l’ISA analitza les alternatives 0 i 1 d’acord amb els 
objectius i criteris ambientals. 

Justificació ambiental 
de l’alternativa 
seleccionada 

L’ISA indica que l’alternativa escollida és la 1. 
No s’especifica quina és la subalternativa escollida per a Fussimanya. 

En el cas de Fussimanya, es classifica com a sòl urbà no consolidat un 
àmbit de 20,9832 ha. 

 

Valoració ambiental objectius i criteris, de la jus tificació de les alternatives i de la proposta  Grau d’incorporació a l’ISA  
Cal classificar el sector Fussimanya com a sòl no urbanitzable, tot reconeixent només les edificacions existents. Es classifica l’àmbit de Fussimanya com a sòl urbà no consolidat. Cal 

incorporar mesures que en minimitzin les afectacions al medi. 
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6.2.2. Incorporació de les determinacions de l’info rme de l’Oficina Territorial 
d’Acció i Avaluació Ambiental 
 
Tal com s’ha exposat en el l’apartat 5, en data 23 d’abril de 2012, l’Oficina Territorial 
d’Acció i Avaluació Ambiental va emetre el corresponent informe respecte al 
document de POUM de Tavèrnoles aprovat inicialment en data 7 de febrer de 2011.  
 
Les prescripcions d’aquest informe han tingut un grau d’incorporació desigual en la 
proposta que s’ha aprovat inicialment per segona vegada, (i així es conclou en 
l’informe de  l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de 7 de gener de 2014, 
sobre el document aprovat inicialment per segona vegada), motiu pel qual caldrà que 
el POUM assoleixi el compliment íntegre d’aquelles prescripcions (i de l’informe de 7 
de gener de 2014), en la documentació que sigui objecte d’aprovació provisional. 
 
6.2.3. L’abast de l’informe quant a continguts 
 
Consideració dels aspectes ambientals rellevants: 
 
L’avaluació ambiental continguda en l’informe de sostenibilitat ambiental que ha 
estat objecte d’aprovació inicial per segona vegada, es basa en els mateixos 
aspectes ambientals rellevants i significatius del pla contemplats en el document 
aprovat inicialment per primera vegada, i  considera, alhora, els aspectes que s’han 
d’incloure segons la legislació vigent (Directiva 2001/42/EC i Decret 305/2006). 
 
Per tant, és d’aplicació la Taula 5 Aspectes ambientals rellevants i objectius 
ambientals considerats que consta en l’apartat Consideració dels aspectes 
ambientals rellevants, de l’apartat 4.2.2 d’aquesta memòria. 
 
Avaluació d’alternatives 
 
Tal com ja es contempla en el document aprovat inicialment per primera vegada, es 
plantegen les mateixes alternatives a considerar: la 0, que comporta la no elaboració 
ni aprovació del POUM; i la 1, consistent en la tramitació del nou POUM de 
Tavèrnoles. 
 
En termes generals, doncs, les alternatives d’aquesta segona aprovació inicial 
coincideixen amb les de la primera aprovació. 
 
El fet que l’ordenació proposada en la segona aprovació difereixi de la proposada 
anteriorment no fa variar, tampoc, que la tramitació del POUM esdevé, respecte la 
de mantenir el planejament vigent, una alternativa d’estratègia (es varien 
substancialment les previsions de creixement de població del municipi), d’ubicació 
(els usos d’un espai destinat a usos industrials es transformen a usos docents, i, en 
menor mesura, de tipologia de creixements (bàsicament en les dimensions dels 
espais destinats a encabir els nous àmbits residencials). 
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6.2.4. Valoració de la informació emprada 
 
En l’ISA de la segona aprovació inicial es va utilitzar la mateixa informació de base 
actualitzada que en l’anterior ISA, recollides en el punt 4.2.3 d’aquesta memòria, i 
amb la mateixa manca d’informació que es descriu en aquell apartat. 
 
6.2.5. Conclusions de la valoració: punts forts i f ebles de l’informe de 
sostenibilitat ambiental 
 
El recull de punts forts i punts febles que consten en l’ISA aprovat inicialment per 
segona vegada presenta els mateixos aspectes, en aquest sentit, que el document 
aprovat per primera vegada, i exposats en el punt 4.2.4 d’aquesta memòria 
 
 
6.3. Síntesi de l’avaluació ambiental de l’informe de sostenibilitat aprovat 
inicialment per segona vegada 
 
6.3.1. Avaluació general de les alternatives 
 
Les alternatives plantejades en l’ISA aprovat per segona vegada són idèntiques a les 
plantejades en el document aprovat per primera vegada, i d’acord a l’avaluació 
general que es fa en el punt 4.3.1 d’aquesta memòria. Per tant, s’avalua: 
 
Alternativa 0 
 
Alternativa actual. Aquesta alternativa comporta la no elaboració ni posterior 
aprovació del POUM de Tavèrnoles, amb la qual cosa, el planejament urbanístic del 
municipi i l’ordenació territorial de l’entorn es seguiria regint per les Normes 
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 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 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, en definiria el seu estat 
actual 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. Aquesta alternativa, en el document aprovat inicialment 
per segona vegada, conté una finalitat que no està contemplada en el document de 
la primera aprovació: 
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- 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 solució coherent i adequada a aquesta urbanització 
dels anys 70. 

 
Es justifica aquest canvi respecte al document aprovat inicialment en base a: 

- la voluntat política del nou consistori sorgit de les eleccions municipals del 
maig de 2011. 
- les 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, 
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 urbanitzador de l’àmbit, d’acord 
al conveni formalitzat entre l’Ajuntament de Tavèrnoles i els propietaris 
de l’àmbit, i tot reconeixent el dret a edificar dels propietaris que 
compten amb parcel·les segregades de forma prèvia a l’aprovació 
inicial del POUM, i degudament inscrites al Registre de la Propietat. 
- 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 existent). 
- el reconeixement de les activitats existents en l’àmbit, de caràcter 
industrial o de serveis, i limitant-ne les seves possibles ampliacions. 

 
Feta aquesta puntualització, dins el marc de l’avaluació ambiental del Pla 
d’ordenació urbanística municipal de Tavèrnoles, és convenient procedir a la 
valoració, i comparació de les següents alternatives: 

- Alternativa 0: consistent en la no elaboració del nou POUM. 
- Alternativa 1-A: consistent en l’elaboració del POUM d’acord amb l’ordenació 
continguda en el document aprovat inicialment en data 7 de febrer de 2011, i 
que preveu l’extinció  de l’àmbit de Fussimanya. 
- Alternativa 1-B: consistent en l’elaboració del POUM d’acord amb l’ordenació 
continguda en el document aprovat inicialment en data 17 de juny de 2013, i 
que proposa una reducció  de l’àmbit de Fussimanya respecte al previst en 
les Normes subsidiàries. 
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La següent taula en compara els principals aspectes de l’ordenació tenint en compte 
les alternatives esmentades en el punt anterior: 
 

Taula 10. Taula comparativa de les alternatives analitzades 

Principals aspectes de l’ordenació Alternativa 0 
Alternativ a 1 

1-A 1-B 

Existència de nous creixements no 
continus a nuclis urbans 

Sí 
(àmbit industrial i  

sector Fussimanya) 

Sí 
(àmbit usos 

docents) 

Sí 
(àmbit usos 

docents i sector 
Fussimanya) 

Mida dels creixements previstos Gran Mitja Mitja-Gran 
Ocupació de zones d’interès naturals, 
cultural, paisatgístic o de risc 

Parcialment No Parcialment 

Compactació dels creixements Moderada Òptima Moderada 

Tipologia dels creixements 
Residencial i 

industrial 
Residencial i 

docent 
Residencial i 

docent 
Protecció especial de les zones d’interès 
natural, ecològic i biodiversitat 

Mitja Alta Alta 

Consideració dels vectors ambientals (sòl, 
aigua, aire...) en el planejament 

Baixa Alta Alta 

Control i avaluació dels efectes 
ambientals del planejament 

No Sí Sí 

 
 

La taula següent sintetitza la valoració ambiental de les anteriors alternatives 
respecte dels objectius ambientals i els aspectes ambientals rellevants del territori. 
Es recorda la simbologia que s’utilitza per determinar els nivells d’impacte en cada 
objectiu ambiental que consten en la taula següent: 
� ++ molt positiu 
� + positiu 
� +/- neutral 
� - negatiu 
� -- molt negatiu 
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Taula 11. Valoració ambiental de les alternatives 

Aspectes ambientals            
rellevants del territori Objectius ambientals 

Impactes ambientals rellevants de les 
alternatives 

Alt. 0 Alt. 1-A Alt. 1 -B 

La població es concentra: nucli de 
Tavèrnoles: 16%, el Roquet 18%, 
Fussimanya 19%, dispers 47% 

Adaptar el desenvolupament del 
municipi a la realitat territorial  -  +  ++ 

Existència de sòls no 
urbanitzables d'alt valor i part del 
territori inclòs en espai PEIN 

Zonificar en funció de les  
característiques del municipi i 
establir les oportunes diferències 
de tractament 

 - ++  +  

Cal preveure un grau elevat de 
protecció per als espais d'alt valor 
ecològic 

Incloure 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 

 -  ++  + 

Cal preveure un grau elevat de 
protecció per als espais d'alt valor 
ecològic 

Protegir les àrees i els elements 
d’interès natural per tal 
d’assegurar la seva recuperació, 
conservació i correcte gestió 

 -  +  + 

Existència de sòls no 
urbanitzables d'alt valor i part del 
territori inclòs en espai PEIN 

Establir un grau de protecció a 
les zones d’especial interès 
ecològic i de connectors 
biològics 

 --  +  + 

La població es concentra: nucli de 
Tavèrnoles: 16%, el Roquet 18%, 
Fussimanya 19%, dispers 47% 

Potenciar un desenvolupament 
compacte del municipi  -  +  +/- 

Protecció dels espais a l'entorn de 
cursos de rieres i torrents 

Deixar com a espais lliures i sòl 
no urbanitzable els corredors 
biològics principals 

 -  +  + 

Prestar especial atenció als riscos 
hidrològics associats a la riera de 
Tavèrnoles, i a les zones 
potencialment inundables del curs 
del Rigat 

Protecció de la xarxa hídrica i 
dels seus entorns  -  +  ++ 

El municipi de Tavèrnoles 
presenta una alta qualitat 
paisatgística amb nombroses 
àrees, jaciments, ruïnes, punts 
panoràmics i edificacions d'alt 
valor paisatgístic 

Determinar les àrees 
específiques d’interès 
paisatgístic, evitant tot tipus de 
construccions d’habitatges i/o 
equipaments en aquests espais 

 -  +  + 

Cal preveure un grau elevat de 
protecció per als espais d'alt valor 
ecològic 

Determinar les àrees 
específiques d’interès natural, 
ecològic o connector 

-   +  + 
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No existeixen habitatges buits en 
els nuclis urbans. Sí que hi ha 
parcel·les sense construir. 

Adaptar l’oferta de creixement a 
les necessitats reals del municipi  --  ++  ++ 

No existeixen habitatges buits en 
els nuclis urbans. Sí que hi ha 
parcel·les sense construir. 

Evitar una oferta de sòl 
excessivament elevada que 
desmotivi la rehabilitació del nucli 
construït 

 --  ++  + 

Cal donar compliment al Codi 
Tècnic de l'Edificació (CTE), en 
especial al document bàsic 
d'estalvi d'energia i al Decret 
21/2006, de 14 de febrer 

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 

 -  +  + 

Cal donar compliment al Codi 
Tècnic de l'Edificació (CTE), en 
especial al document bàsic 
d'estalvi d'energia i al Decret 
21/2006, de 14 de febrer 

Promoure l’ús d’energies 
renovables i eficients tant en 
l’àmbit públic com el privat 

 -  +  + 

La tipologia residencial del 
municipi és unifamiliar aïllada. El 
37% dels habitatges existents es 
concentren al sector Fussimanya 

Valorar la conveniència del 
creixement urbà en les 
urbanitzacions existents 
allunyades del nucli i ubicades 
en espais d’alt valor paisatgístic 

 -  ++  + 

L'entorn de la zona del Roquet és 
la que ofereix uns espais més 
aptes per al creixement urbà 

Situar les àrees d'expansió 
urbana sobre espais adequats 
d'interès natural baix 

 -  +  - 

L'entorn de la zona del Roquet és 
la que ofereix uns espais més 
aptes per al creixement urbà 

Ubicar els creixements 
residencials en continuïtat amb 
l’espai construït 

 -  +  + 

S'identifica una àrea de perillositat 
natural mitjana enfront 
despreniments a Fussimanya 

Delimitar les zones de risc per a 
la seguretat i el benestar de les 
persones i evitar-ne la 
urbanització i l’edificació 

 -  +  + 

Mantenir mostres d'hàbitats 
d'interès comunitari suficients 

Garantir la presència de mostres 
suficients dels hàbitats d’interès 
comunitari i dels hàbitats 
d’espècies d’interès comunitari 

 -  +  + 

No existeixen habitatges buits en 
els nuclis urbans. Sí que hi ha 
parcel·les sense construir. 

Potenciar la construcció dels 
solars i parcel·les de l’interior del 
nucli urbà 

 -  +/-  +/- 

Part dels solars existents 
presenten parts amb pendents 
elevats 

Evitar l’ocupació de terrenys 
situats en zones amb un pendent 
superior al 20% 

 -  +  + 
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Prestar especial atenció als riscos 
hidrològics associats a la riera de 
Tavèrnoles, i a les zones 
potencialment inundables del curs 
del Rigat 

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

 - +  ++  

L'aigua potable prové 
majoritàriament de l'ETAP de 
Manlleu 

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

 +/-  +/-  +/- 

Cal preveure un grau elevat de 
protecció per als espais d'alt valor 
ecològic 

Determinar els elements 
d’interès natural, geològic, etc. i 
incloure-les al Catàleg de Béns 
Protegits del POUM 

 -  +  + 

Cal preveure un grau elevat de 
protecció per als espais d'alt valor 
ecològic 

Establir les mesures necessàries 
per evitar usos que, atenent els 
valors protegits, transformin la 
destinació dels sòls 

 -  +  - 

El municipi de Tavèrnoles 
presenta una alta qualitat 
paisatgística amb nombroses 
àrees, jaciments, ruïnes, punts 
panoràmics i edificacions d'alt 
valor paisatgístic 

Promoure i potenciar la qualitat 
paisatgística de l’entorn per 
millorar la qualitat turística i 
econòmica al municipi 

 +/-  +  + 

Tavèrnoles i el Roquet disposen 
de xarxa de clavegueram unitària, 
conduint les aigües cap a la 
depuradora del Roquet. 
Fussimanya disposa d'una estació 
depuradora on s'hi connecten el 
restaurant, la fàbrica d'embotits i 
només dos habitatges 

Reduir el volum d’aigües brutes 
mitjançant l’aplicació del Decret 
de Ecoeficiència en les noves 
promocions 

 -  +  ++ 

Tavèrnoles i el Roquet disposen 
de xarxa de clavegueram unitària, 
conduint les aigües cap a la 
depuradora del Roquet. 
Fussimanya disposa d'una estació 
depuradora on s'hi connecten el 
restaurant, la fàbrica d'embotits i 
només dos habitatges 

Separació de les aigües 
residuals de tot el nucli  -  +  + 

Tavèrnoles i el Roquet disposen 
de xarxa de clavegueram unitària, 
conduint les aigües cap a la 
depuradora del Roquet. 
Fussimanya disposa d'una estació 
depuradora on s'hi connecten el 
restaurant, la fàbrica d'embotits i 
només dos habitatges 

Aconseguir depurar el 100% de 
les aigües brutes. Fomentar la 
reutilització de les aigües 
pluvials, depurades, grises, etc., 

 -  +  + 
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El Roquet és l'àmbit que pot 
absorvir el creixement urbà de 
manera més factible 

Ubicar els creixements en forma 
adossada al nucli construït, 
evitant desplaçaments en vehicle 
privat 

 -  +  + 

Les tipologies edificatòries 
existents són de tipologia aïllada i 
envoltades de jardí. No es disposa 
de cap ordenança d'estalvi i 
reutilització d'aigua 

Reduir els consums i evitar 
malbarataments d’aigua per 
enjardinaments i equipaments 
privats, i prioritzar tipologies 
urbanístiques de poc consum 
d’aigua 

 +/-  +  + 

Tavèrnoles disposa d'una àrea de 
disposició de residus per a la 
recollida selectiva 

Promoure la correcta gestió de la 
recollida selectiva municipal   +/-  +  + 

Tavèrnoles disposa d'una àrea de 
disposició de residus per a la 
recollida selectiva 

Gestionar correctament els 
residus d’enderroc, de la 
construcció i d’excavació d’acord 
amb la normativa vigent en 
matèria de residus 

 -  +  + 

Els itineraris a peu i en bicicleta 
tenen un punt conflicitiu, que és el 
creuament en la carretera BV-
5213. El servei públic és molt 
limitat 

Prioritzar els trajectes de 
vianants dins el nucli i reduir la 
mobilitat 

 +/-  + + 

Els itineraris a peu i en bicicleta 
tenen un punt conflicitiu, que és el 
creuament en la carretera BV-
5213. El servei públic és molt 
limitat 

Promoure els recorreguts a peu, 
en bicicleta i el transport públic  +/-  +  + 

Tavèrnoles disposa d'una àrea de 
disposició de residus per a la 
recollida selectiva 

Fixar les reserves de sòl 
necessàries per a l’emplaçament 
de les instal·lacions del servei de 
deixalleria 

 +/-    +/-   +/- 

L'entorn dels espais edificats llinda 
directament amb el sòl no 
urbanitzable 

Ordenar 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 

  +/-   +/-   +/- 

Cal donar compliment al Codi 
Tècnic de l'Edificació (CTE), en 
especial al document bàsic 
d'estalvi d'energia i al Decret 
21/2006, de 14 de febrer 

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

-  +  +  

Cal donar compliment al Codi 
Tècnic de l'Edificació (CTE), en 
especial al document bàsic 
d'estalvi d'energia i 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 

 -   +/-   +/- 

Hi ha dèficit d'aparcament per a 
vehicles en el nucli urbà de 
Tavèrnoles 

Gestionar de forma correcte el 
trànsit rodat i aparcaments a la 
zona del centre del municipi 

  +/-  +  + 
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La principal font generadora de 
soroll és el trànsit rodat. No hi ha 
presència d'indústries amb 
impactes atmosfèrics importants 

Garantir el compliment dels 
nivells d’immissió sonora 
establerts per la Llei 16/2002, de 
28 de juny 

  +/- +  +  

La principal font generadora de 
soroll és el trànsit rodat. No hi ha 
presència d'indústries amb 
impactes atmosfèrics importants 

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  

  +/-  +  + 

La tipologia residencial del 
municipi és unifamiliar aïllada. El 
37% dels habitatges existents es 
concentren al sector Fussimanya 

Promoure desenvolupament de 
sistemes d’habitatges adossats i 
evitar la proliferació del sistema 
“ciutat jardí” 

 --  -  - 

Part dels solars existents 
presenten parts amb pendents 
elevats 

Garantir la màxima adaptació a 
la morfologia natural del terreny 
de les edificacions previstes, i 
tractaments adequats de 
talussos generats 

 -  +  + 

El municipi no disposa de cap 
ordenança contra la contaminació 
lluminosa. Caldria donar 
compliment al Decret 82/2005, de 
3 de maig, i la Llei 6/2001, de 31 
de maig 

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 

 -  +  + 

Les tipologies edificatòries 
existents són de tipologia aïllada i 
envoltades de jardí. No es disposa 
de cap ordenança d'estalvi i 
reutilització d'aigua 

Facilitar la infiltració i la retenció 
de l'aigua de la pluja. Compensar 
la creació de superfícies 
impermeables 

 -  +  + 

El municipi no disposa de cap 
ordenança contra la contaminació 
lluminosa. Caldria donar 
compliment al Decret 82/2005, de 
3 de maig, i la Llei 6/2001, de 31 
de maig 

Establir una alçada màxima dels 
fanals, i col·locar arbres amb 
alçades superiors a aquests, 
quan sigui possible 

 -  +  + 

Les tipologies edificatòries 
existents són de tipologia aïllada i 
envoltades de jardí. No es disposa 
de cap ordenança d'estalvi i 
reutilització d'aigua 

Proposar una ordenança 
municipal per l'estalvi d'aigua   +/-  +/-   +/-  

El municipi no disposa de cap 
ordenança contra la contaminació 
lluminosa. Caldria donar 
compliment al Decret 82/2005, de 
3 de maig, i la Llei 6/2001, de 31 
de maig 

Establir uns paràmetres màxims 
d'il·luminació i d'intrusió lumínica 
màxima als habitatges 

  +/-   +/-   +/- 



54 

 

El municipi no disposa de cap 
ordenança contra la contaminació 
lluminosa. Caldria donar 
compliment al Decret 82/2005, de 
3 de maig, i 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 

  +/-   +/-   +/- 

Dins el terme no hi ha antenes de 
telecomunicacions que requereixin 
de mesures especials 

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

  +/-  +/-   +/-  

Cal dissenyar adequadament els 
espais lliures urbans 

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 

  +/-   +/-   +/- 

 

Analitzant la taula anterior, podem concloure que l’alternativa escollida 1-B, té una 
incidència ambiental menys positiva que l’alternativa 1-A, però més positiva respecte 
l’alternativa 0. En conseqüència, es tracta d’una alternativa amb incidència ambiental 
intermèdia entre l’alternativa 0, de mantenir l’estat actual de planejament, i 
l’alternativa 1-A, que es correspon amb la tramitació del POUM considerant l’extinció 
de l’àmbit de Fussimanya i la seva classificació com a sòl no urbanitzable. 
 
6.3.2 Avaluació de l’alternativa adoptada 
 
L’ISA conclou que l’alternativa d’ordenació adoptada (alternativa 1) – i que segons 
aquesta memòria ambiental es correspon a la 1-B, és la millor alternativa pel 
correcte desenvolupament del municipi de Tavèrnoles i tot el seu terme municipal. 
Atès que, ambientalment, però, no és l’alternativa més positiva, cal insistir en 
l’adopció de mesures correctores per tal que el desenvolupament del polígon 
d’actuació del sector Fussimanya afecti el mínim possible a l’entorn natural que 
l’envolta. 
 
Alhora, i tot i que no consta en l’ISA ni en la resta de documentació del POUM 
aprovat inicialment per segona vegada, es fan les següents observacions respecte a 
la proposta de classificació del sector de Fussimanya com a sòl urbà no consolidat, 
per tal de ser incorporades en el document que sigui objecte d’aprovació provisional, 
i com a justificació de l’adopció d’aquesta alternativa d’ordenació: 

- El fet de considerar aquest àmbit com a sòl urbà no consolidat, a part de les 
eleccions municipals de 22 de maig de 2011 - que van provocar un canvi en el 
consistori, i entre les prioritats polítiques del nou equip de govern s’hi trobava 
el poder reconèixer i legalitzar els habitatges existents, i consolidar els drets 
edificatoris de les parcel·les pendents de construir -, són fruit de la pressió 
veïnal dels propietaris afectats, i de la consegüent presentació de les 
al·legacions, en aquest sentit, durant el termini d’exposició pública del 
document aprovat inicialment per primera vegada. Arran d’això, es va iniciar 
un procés d’estudi per tal de trobar la solució més adequada que pogués 
admetre i reconèixer aquestes edificacions, tot tenint en compte l’entorn 
natural en el qual s’ubiquen. El resultat d’aquest procés consisteix en la 
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delimitació d’un polígon d’actuació en sòl urbà no consolidat, i així es recull en 
el conveni urbanístic signat entre l’Ajuntament de Tavèrnoles i els propietaris 
afectats, i l’adopció de les mesures correctores pertinents per tal de minimitzar 
l’afectació al medi com a conseqüència d’aquesta nova classificació de sòl. 
- La superfície d’aquest polígon d’actuació es fixa en 20,98 Ha, diferint 
lleugerament d’una de les subalternatives plantejades en l’Avanç de POUM 
(que la preveia en 19,16 Ha), una vegada localitzats i inclosos en l’àmbit els 
espais més adequats, a l’entorn de les edificacions actuals, que permetessin 
la permuta de parcel·les disperses en el sòl no urbanitzable. Aquesta 
superfície resulta una reducció substancial de les 62,50 Ha que les Normes 
subsidiàries fixaven per a aquest àmbit, classificat com a sòl urbanitzable 
residencial. Val a dir que el Pla Territorial Parcial de les Comarques Centrals 
estableix com a àrea especialitzada d’ús residencial l’àmbit de Fussimanya, i 
fixant una estratègia de desenvolupament de reducció o extinció. 
- D’altra banda, si s’analitza l’ocupació efectiva del sòl que el POUM li permet, 
entenent com a tal la superfície màxima ocupable per totes les edificacions 
admissibles, en resulta un còmput total màxim de l’ordre de 3,30 Ha si es 
desenvolupés el polígon, s’edifiquessin la totalitat de parcel·les sense edificar 
i s’ampliessin fins als màxims admesos les actuals edificacions. És a dir, de 
les 20,98 Ha de l’àmbit delimitat, en resulta un màxim de 3,30 Ha com a 
ocupació efectiva del sòl, el que representa un 15,7 % de la superfície del 
sector. 

 
Per tant, es conclou que amb l’alternativa escollida s’assoleixen de forma 
satisfactòria bona part dels objectius ambientals establerts. Tot i així, hi ha alguns 
objectius que podrien millorar-ne els seus resultats, pel que es proposen mesures 
concretes per incrementar el grau d’assoliment d’aquests objectius. En concret, i pel 
que fa a la delimitació del polígon d’actuació Fussimanya, serà imprescindible que la 
seva fitxa normativa inclogui les següents mesures: 

- L’ocupació i edificabilitat de la parcel·la es fixarà d’acord al fixat en l’article 
135 de les Normes urbanístiques ‘Adaptació topogràfica’, el qual estableix una 
reducció d’aquests paràmetres en funció del pendent mitjà de la parcel·la. 
- Es prohibeix l’edificació en zones sensibles del territori (careners). 
- Per a les noves edificacions, s’adoptaran criteris d’integració paisatgística 
per tal que les textures, colors, i materials no generin impactes innecessaris. 
- Es garantirà la no afectació al torrent de Fussimanya, per tal de preservar la 
seva possible funció connectora. En aquest sentit, es donarà compliment 
estricte de les mesures a adoptar que estableixi l’Agència Catalana de l’Aigua. 
- Es preservarà, en la mesura del possible, la vegetació existent en l’interior 
de la parcel·la, tot identificant els exemplars arboris més representatius de 
roures i alzines. 
- Serà indispensable la neteja del sotabosc, per tal de minimitzar els efectes 
de possibles incendis forestals. 
- Els espais lliures de parcel·la de les claus 6 disposaran, com a màxim, del 
50% de la seva superfície acabat amb paviment impermeable, per tal d’afectar 
mínimament amb la permeabilitat del terreny. 
- El projecte d’urbanització contemplarà l’ús de paviments tous i drenants per 
als seus vials. 
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- L’enllumenat públic de l’àmbit es limitarà al mínim de zones imprescindibles 
que requereixin d’il·luminació. Els bàculs a emprar tindran una alçada màxima 
de 4 metres. 
- Es contemplarà l’ampliació de l’EDAR existent per poder tractar un cabal 
mínim de 70 m3 diaris, d’acord a l’informe del Consell Comarcal d’Osona de 
26 de juliol de 2013. 
- Es realitzarà un estudi d'estabilitat del vessant previ a la implantació 
d'edificacions o altres estructures vulnerables si aquestes afecten els terrenys 
inclosos en l'àmbit de perillositat natural mitjana enfront despreniments. 
 

La taula següent resumeix la valoració ambiental del pla respecte dels objectius 
ambientals més importants adoptats:  
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Taula 12. Resum de la valoració ambiental del Pla respecte dels objectius ambientals adoptats, i incorporació de les recomanacions 
 

Aspectes ambientals              
rellevants del territori Objectius ambientals Determinacions del Pla 

Grau de 
compliment 
de l'objectiu 

(sí,no,parcial)  

Recomanacions 
(modificacions i mesures 
protectores, correctores i 

compensatòries proposades) 

Incorporació de les 
recomanacions en el Pla 

La població es concentra: nucli 
de Tavèrnoles: 16%, el Roquet 
18%, Fussimanya 19%, dispers 
47% 

1. Adaptar el 
desenvolupament del 
municipi a la realitat 
territorial  

Per les característiques del 
municipi, no es considera 
necessari disposar de sòl destinat 
a ús industrial 

Sí 

Cal justificar les necessitats 
de sòl docent a curt termini 
per ajustar l’oferta de sòl 
urbanitzable. Establir la 
necessitat de fomentar la 
promoció del transport públic 
o escolar en les fitxes 
corresponents 

Es justifica la necessitat de sòl 
docent.  
S’exclou el Pla parcial PPU-3 
Can Riera 2. 
La fitxa del PPU-2 Can Riera 1 
estableix la implantació de 
sistemes de promoció de 
transport públic o escolar 

Existència de sòls no 
urbanitzables d'alt valor i part 
del territori inclòs en espai PEIN 

2. Zonificar en funció de 
les  característiques del 
municipi i establir les 
oportunes diferències de 
tractament 

Les àrees i zones previstes són: 
- Sòl de protecció preventiva del 
PTP 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) 
- Activitat reconeguda (clau 26) 

Parcial 

En les instal·lacions 
destinades a explotacions 
agropecuàries i els 
magatzems agrícoles 
s’establirà un percentatge 
màxim d’ocupació de finca. 
 
Cal que tota la 
documentació gràfica del 
POUM incorpori la 
delimitació de l’espai 
Savassona del PEIN 

 En les instal·lacions destinades 
a explotacions agropecuàries i 
els magatzems agrícoles 
s’estableix un percentatge 
màxim d’ocupació de finca. 
 
Tota la documentació gràfica 
del POUM (plànols d’ordenació) 
incorpora la delimitació de 
l’espai Savassona del PEIN 
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Cal preveure un grau elevat de 
protecció per als espais d'alt 
valor ecològic 

3. Incloure 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 

S’ incorporen tots els espais 
protegits definits al PTPCC i al Pla 
Especial de millora de protecció i 
millora de l’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. 

Parcial 

El sector Fussimanya 
inclourà les mesures 
correctores pertinents per tal 
de ser concebut com un 
àmbit de sòl no urbanitzable, 
tot i que el POUM el 
classifica com a sòl urbà no 
consolidat 

L’article 172, de regulació del 
PAU-1 Fussimanya incorpora 
les mesures correctores 
pertinents 

Cal preveure un grau elevat de 
protecció per als espais d'alt 
valor ecològic 

4. Protegir les àrees i els 
elements d’interès natural 
per tal d’assegurar la seva 
recuperació, conservació i 
correcte gestió 

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 
biològics, junt amb la vegetació de 
ribera que hi és associada 

Sí 
  

Existència de sòls no 
urbanitzables d'alt valor i part 
del territori inclòs en espai PEIN 

5. Establir un grau de 
protecció a les zones 
d’especial interès ecològic 
i de connectors biològics 

El Pla, a banda, de les àrees 
d’especial interès, crea un catàleg 
de béns d’interès natural a protegir 

Sí 
  

La població es concentra: nucli 
de Tavèrnoles: 16%, el Roquet 
18%, Fussimanya 19%, dispers 
47% 

6. Potenciar un 
desenvolupament 
compacte del municipi 

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, es 
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. 

Parcial 

Cal justificar les necessitats 
de sòl docent a curt termini 
per ajustar l’oferta de sòl 
urbanitzable. Establir la 
necessitat de fomentar la 
promoció del transport públic 
o escolar en les fitxes 
corresponents 

Es justifica la necessitat de sòl 
docent.  
S’exclou el Pla parcial PPU-3 
Can Riera 2. 
La fitxa del PPU-2 Can Riera 1 
estableix la implantació de 
sistemes de promoció de 
transport públic o escolar 
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Pel que fa al sòl urbà i sòl 
urbanitzable residencial s’ha definit 
limítrof al sòl urbà amb la finalitat 
de fomentar la compacitat. 

Protecció dels espais a l'entorn 
de cursos de rieres i torrents 

7. Deixar com a espais 
lliures i sòl no urbanitzable 
els corredors biològics 
principals 

Els corredors biològics principals 
són classificats com a sòl no 
urbanitzable .  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. 

Sí 
  

Prestar especial atenció als 
riscos hidrològics associats a la 
riera de Tavèrnoles, i a les 
zones potencialment inundables 
del curs del Rigat 

8. Protecció de la xarxa 
hídrica i dels seus entorns 

Els cursos de rius i rieres es 
qualifiquen com a sistema 
hidrològic, i s'estableixen les 
franges de protecció pertinents. Es 
garantiran les escorrenties 
naturals evitant la presència de 
qualsevol element artificial que 
pugui dificultar el pas de les aigües 
i els sistemes naturals de les 
rieres, tot mantenint les condicions 
naturals dels cursos per tal de 
garantir la seva funcionalitat com a 
elements de connexió biològica 
que són. De la mateixa manera, 
potenciarà la recuperació dels 
ecosistemes de ribera. 

Sí 
  

El municipi de Tavèrnoles 
presenta una alta qualitat 
paisatgística amb nombroses 
àrees, jaciments, ruïnes, punts 
panoràmics i edificacions d'alt 
valor paisatgístic 

9. Determinar les àrees 
específiques d’interès 
paisatgístic, evitant tot 
tipus de construccions 
d’habitatges i/o 
equipaments en aquests 
espais 

El POUM regula les edificacions 
en el sòl no urbanitzable, així com 
l’aparició d’activitats poc 
compatibles amb el paisatge 
forestal i terrenys agrícoles, per tal 
d’evitar la seva dispersió per tot el 
territori, i garantint al màxim la 
seva integració en el paisatge.  

Sí 
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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’està tramitant 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. 

Cal preveure un grau elevat de 
protecció per als espais d'alt 
valor ecològic 

10. Determinar les àrees 
específiques d’interès 
natural, ecològic o 
connector 

El nou POUM defineix les àrees 
específiques d’interès natural i 
moltes d’elles han estat 
incorporades al Catàlegs de Béns 
a Protegir.  

Sí 
  

No existeixen habitatges buits 
en els nuclis urbans. Sí que hi 
ha parcel·les sense construir. 

11. 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 

Sí 
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futur respecte el que es descrivia a 
les Normes Subsidiàries vigents. 

No existeixen habitatges buits 
en els nuclis urbans. Sí que hi 
ha parcel·les sense construir. 

12. 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. 

Sí 
  

Cal donar compliment al Codi 
Tècnic de l'Edificació (CTE), en 
especial al document bàsic 
d'estalvi d'energia i al Decret 
21/2006, de 14 de febrer 

13. 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 vetlla perquè es doni 
compliment al Decret 21/2006, de 
14 de febrer. 

Sí 
  

Cal donar compliment al Codi 
Tècnic de l'Edificació (CTE), en 
especial al document bàsic 
d'estalvi d'energia i al Decret 
21/2006, de 14 de febrer 

14. Promoure l’ús 
d’energies renovables i 
eficients tant en l’àmbit 
públic com el privat 

El nou Pla potencia l’ús d’energies 
renovables i eficients tant en 
l’àmbit públic com el privat alhora 
que vetlla perquè es doni 
compliment en la normativa vigent 
en aquesta matèria.  

Sí 
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La tipologia residencial del 
municipi és unifamiliar aïllada. 
El 37% dels habitatges existents 
es concentren al sector 
Fussimanya 

15. 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. 

Parcial 

El sector Fussimanya 
inclourà les mesures 
correctores pertinents per tal 
de ser concebut com un 
àmbit de sòl no urbanitzable, 
tot i que el POUM el 
classifica com a sòl urbà no 
consolidat 

L’article 172, de regulació del 
PAU-1 Fussimanya incorpora 
les mesures correctores 
pertinents 

L'entorn de la zona del Roquet 
és la que ofereix uns espais 
més aptes per al creixement 
urbà 

16. 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. 

Sí 
  

L'entorn de la zona del Roquet 
és la que ofereix uns espais 
més aptes per al creixement 
urbà 

17. 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.  

Sí 
  

S'identifica una àrea de 
perillositat natural mitjana 
enfront despreniments a 
Fussimanya 

18. Delimitar les zones de 
risc per a la seguretat i el 
benestar de les persones i 
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 
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. 

 Parcial 

Es realitzarà un estudi 
d'estabilitat del vessant previ 
a la implantació 
d'edificacions o altres 
estructures vulnerables si 
aquestes afecten els 
terrenys inclosos en l'àmbit 
de perillositat natural mitjana 
enfront despreniments. 

Es delimita, en els plànols 
d’ordenació, l’àrea identificada 
amb perillositat natural mitjana 
enfront despreniments, i es fixa 
la necessitat de realitzar aquest 
estudi, previ a la implantació 
d’edificacions o altres 
estructures vulnerables. 
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Mantenir mostres d'hàbitats 
d'interès comunitari suficients 

19. Garantir la presència 
de mostres suficients dels 
hàbit. d’interès comunitari 
i dels hàbit. d’espècies 
d’interès comunitari 

Els hàbitats d’interès comunitari se 
situen íntegrament en sòl no 
urbanitzable 

Sí    

No existeixen habitatges buits 
en els nuclis urbans. Sí que hi 
ha parcel·les sense construir. 

20. Potenciar la 
construcció dels solars i 
parcel·les de l’interior del 
nucli urbà 

Per la pròpia ordenació del sòl, es 
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, 
i potenciant la construcció dels 
solars i parcel·les de nucli urbà. El  
nou Pla 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. 

No 
  

Part dels solars existents 
presenten parts amb pendents 
elevats 

21. Evitar l’ocupació de 
terrenys situats en zones 
amb un pendent superior 
al 20% 

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 %. 

Parcial 

Caldria establir reduccions 
del paràmetre d’edificabilitat, 
en terrenys amb pendents 
elevats 

S’estableixen reduccions del 
paràmetre d’edificabilitat, en 
terrenys amb pendents elevats 
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Prestar especial atenció als 
riscos hidrològics associats a la 
riera de Tavèrnoles, i a les 
zones potencialment inundables 
del curs del Rigat 

22.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. Pel que fa al Rigat, el 
POUM requereix que el 
planejament que desenvolupi el 
sòl urbanitzable dels Plans de Can 
Riera que es veu afectat per 
aquest curs d’aigua, realitzi el 
corresponent estudi d’inundibilitat.  

Sí 
  

L'aigua potable prové 
majoritàriament de l'ETAP de 
Manlleu 

23. 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 

Parcial 
  

Cal preveure un grau elevat de 
protecció per als espais d'alt 
valor ecològic 

24. Determinar els 
elements d’interès natural, 
geològic, etc. i incloure-les 
al Catàleg de Béns 
Protegits del POUM 

Els diversos elements d’interès a 
protegir s’han inclòs al Catàleg de 
Béns Protegits del POUM. 

Sí 
  

Cal preveure un grau elevat de 
protecció per als espais d'alt 
valor ecològic 

25. 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 del tipus de sòl.  

Sí 
  

El municipi de Tavèrnoles 
presenta una alta qualitat 
paisatgística amb nombroses 
àrees, jaciments, ruïnes, punts 
panoràmics i edificacions d'alt 
valor paisatgístic 

26. Promoure i potenciar 
la qualitat paisatgística de 
l’entorn per millorar la 
qualitat turística i 
econòmica al municipi 

El 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. 

 Parcial 

Caldria que el polígon 
d’actuació de Fussimanya 
incorporés les mesures 
pertinents per tal d’assolir un 
caire més equivalent al d’un 
sòl no urbanitzable 

L’article 172, de regulació del 
PAU-1 Fussimanya incorpora 
les mesures correctores 
pertinents 
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Tavèrnoles i el Roquet disposen 
de xarxa de clavegueram 
unitària, conduint les aigües cap 
a la depuradora del Roquet. 
Fussimanya disposa d'una 
estació depuradora on s'hi 
connecten el restaurant, la 
fàbrica d'embotits i només dos 
habitatges 

27. Reduir el volum 
d’aigües brutes mitjançant 
l’aplicació del Decret de 
Ecoeficiència en les noves 
promocions 

Es requerirà el compliment del 
Decret d’Ecoeficiència 

Parcial 
  

Tavèrnoles i el Roquet disposen 
de xarxa de clavegueram 
unitària, conduint les aigües cap 
a la depuradora del Roquet. 
Fussimanya disposa d'una 
estació depuradora on s'hi 
connecten el restaurant, la 
fàbrica d'embotits i només dos 
habitatges 

28. 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. 

 Parcial 

El Polígon d’actuació de 
Fussimanya hauria 
d’incorporar la previsió 
d’’ampliació de l’EDAR 
existent per poder tractar un 
cabal mínim de 70 m3 diaris. 
 
En els Plans parcials de Can 
Riera, caldrà preveure una 
EDAR 

El Polígon d’actuació de 
Fussimanya incorpora la 
previsió d’’ampliació de l’EDAR 
existent per poder tractar un 
cabal mínim de 70 m3 diaris. 
 
En l’article 183, de regulació del 
PPU-2 Can Riera-1, es fixa la 
ubicació d’una EDAR. 

Tavèrnoles i el Roquet disposen 
de xarxa de clavegueram 
unitària, conduint les aigües cap 
a la depuradora del Roquet. 
Fussimanya disposa d'una 
estació depuradora on s'hi 
connecten el restaurant, la 
fàbrica d'embotits i només dos 
habitatges 

29. Aconseguir depurar el 
100% de les aigües 
brutes. Fomentar la 
reutilització de les aigües 
pluvials, depurades, 
grises, etc., 

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. 

Parcial 
  

El Roquet és l'àmbit que pot 
absorvir el creixement urbà de 
manera més factible 

30. Ubicar els creixements 
en forma adossada al 
nucli construït, evitant 
desplaçaments en vehicle 
privat 

El sòl urbanitzable residencial s’ha 
definit limítrof al sòl urbà.  
 

Parcial 
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Les tipologies edificatòries 
existents són de tipologia 
aïllada i envoltades de jardí. No 
es disposa de cap ordenança 
d'estalvi i reutilització d'aigua 

31. Reduir els consums i 
evitar malbarataments 
d’aigua per 
enjardinaments i 
equipaments privats, i 
prioritzar tipologies 
urbanístiques de poc 
consum d’aigua 

El POUM fomenta l’estalvi d’aigua, 
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. 

Parcial 
  

Tavèrnoles disposa d'una àrea 
de disposició de residus per a la 
recollida selectiva 

32. Promoure la correcta 
gestió de la recollida 
selectiva municipal  

El POUM potenciarà la correcta 
gestió de la recollida selectiva 
municipal. 

Parcial 
  

Tavèrnoles disposa d'una àrea 
de disposició de residus per a la 
recollida selectiva 

33. Gestionar 
correctament els residus 
d’enderroc, de la 
construcció i d’excavació 
d’acord amb la normativa 
vigent en matèria de 
residus 

El POUM vetllarà perquè es doni 
compliment a la normativa vigent 
en matèria de residus.  
 

 Parcial 
  

Els itineraris a peu i en bicicleta 
tenen un punt conflicitiu, que és 
el creuament en la carretera 
BV-5213. El servei públic és 
molt limitat 

34. 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. 
Es contempla la creació d’una 
zona de passeig perimetral al 
voltant del sòl urbà de Tavèrnoles i 
el Roquet 

Parcial 
  

Els itineraris a peu i en bicicleta 
tenen un punt conflicitiu, que és 
el creuament en la carretera 
BV-5213. El servei públic és 
molt limitat 

35. Promoure els 
recorreguts a peu, en 
bicicleta i el transport 
públic 

Es contempla la creació d’una 
zona de passeig perimetral al 
voltant del sòl urbà de Tavèrnoles i 
el Roquet 

 Parcial 
  

Tavèrnoles disposa d'una àrea 
de disposició de residus per a la 
recollida selectiva 

36. 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. 

Sí 
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L'entorn dels espais edificats 
llinda directament amb el sòl no 
urbanitzable 

37. Ordenar 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 

En sòl urbà, els espais qualificats 
com a zones verdes són els que el 
planejament vigent té destinats a 
aquesta finalitat. 
En sòl urbanitzable, el nou Pla 
proposa zones verdes al llarg de 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. 

Parcial 
  

Cal donar compliment al Codi 
Tècnic de l'Edificació (CTE), en 
especial al document bàsic 
d'estalvi d'energia i al Decret 
21/2006, de 14 de febrer 

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

El planejament derivat vetllarà pel 
seu compliment 

Parcial 
  

Cal donar compliment al Codi 
Tècnic de l'Edificació (CTE), en 
especial al document bàsic 
d'estalvi d'energia i al Decret 
21/2006, de 14 de febrer 

39. 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 POUM vetllarà perquè es doni 
compliment al Decret 21/2006, de 
14 de febrer 

Parcial 
  



68 

 

Hi ha dèficit d'aparcament per a 
vehicles en el nucli urbà de 
Tavèrnoles 

40. Gestionar de forma 
correcta el trànsit rodat i 
aparcaments a la zona del 
centre del municipi 

Els sectors urbanitzables 
contemplaran solucions que 
permetin alliberar places 
d’aparcament en el nucli urbà 

Parcial 
  

La principal font generadora de 
soroll és el trànsit rodat. No hi 
ha presència d'indústries amb 
impactes atmosfèrics importants 

41. Garantir el compliment 
dels nivells d’immissió 
sonora establerts per la 
Llei 16/2002, de 28 de 
juny 

El POUM vetllarà perquè es doni 
compliment a la Llei 16/2002, de 
28 de juny, i al Decret 176/2009, 
de 10 de novembre 

Sí 
  

La principal font generadora de 
soroll és el trànsit rodat. No hi 
ha presència d'indústries amb 
impactes atmosfèrics importants 

42. 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  

Una font important de 
contaminació acústica és el sòl 
industrial. 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.   

Parcial  
  

La tipologia residencial del 
municipi és unifamiliar aïllada. 
El 37% dels habitatges existents 
es concentren al sector 
Fussimanya 

43. Promoure 
desenvolupament de 
sistemes d’habitatges 
adossats i evitar la 
proliferació del sistema 
“ciutat jardí” 

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. 
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.  

Parcial 
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Part dels solars existents 
presenten parts amb pendents 
elevats 

44. Garantir la màxima 
adaptació a la morfologia 
natural del terreny de les 
edificacions previstes, i 
tractaments adequats de 
talussos generats 

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. 

Sí 
  

El municipi no disposa de cap 
ordenança contra la 
contaminació lluminosa. Caldria 
donar compliment al Decret 
82/2005, de 3 de maig, i la Llei 
6/2001, de 31 de maig 

45. 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 

Parcial 
  

Les tipologies edificatòries 
existents són de tipologia 
aïllada i envoltades de jardí. No 
es disposa de cap ordenança 
d'estalvi i reutilització d'aigua 

46. Facilitar la infiltració i 
la retenció de l'aigua de la 
pluja. Compensar la 
creació de superfícies 
impermeables 

En les noves urbanitzacions 
previstes en el sòl urbanitzable es 
tindrà especial cura en utilitzar 
materials respectuosos amb el 
medi i en les zones que sigui 
possible s’utilitzaran paviments 
permeables.  

Parcial 
  

El municipi no disposa de cap 
ordenança contra la 
contaminació lluminosa. Caldria 
donar compliment al Decret 
82/2005, de 3 de maig, i la Llei 
6/2001, de 31 de maig 

47. Establir una alçada 
màxima dels fanals, i 
col·locar arbres amb 
alçades superiors a 
aquests, quan 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.  

Parcial 

En el sector Fussimanya es 
disposarà únicament de 
l’enllumenat públic 
indispensable, i a partir de 
columnes limitades a 4 
metres d’altura 

La fitxa del PAU-1 Fussimanya 
incorpora les mesures 
adequades per tal de disposar 
de l’enllumenat públic 
indispensable, i a partir de 
columnes limitades a 4 metres 
d’altura 
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Les tipologies edificatòries 
existents són de tipologia 
aïllada i envoltades de jardí. No 
es disposa de cap ordenança 
d'estalvi i reutilització d'aigua 

48. 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.  

Parcial  
  

El municipi no disposa de cap 
ordenança contra la 
contaminació lluminosa. Caldria 
donar compliment al Decret 
82/2005, de 3 de maig, i la Llei 
6/2001, de 31 de maig 

49. 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.  

No  
  

El municipi no disposa de cap 
ordenança contra la 
contaminació lluminosa. Caldria 
donar compliment al Decret 
82/2005, de 3 de maig, i la Llei 
6/2001, de 31 de maig 

50. Instal·lar un sistema 
de control d’engegada i 
parada de la il·luminació 
pública que s’adeqüi al 
màxim a la necessitat 
diària 

Els futurs projectes d’urbanització 
estudiaran les solucions més 
adequades pel que fa als sistemes 
de control d’engegada i parada de 
la il·luminació pública 

 Parcial 
  

Dins el terme no hi ha antenes 
de telecomunicacions que 
requereixin de mesures 
especials 

51. 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 dels Munts.  

Sí 
  

Cal dissenyar adequadament 
els espais lliures urbans 

52. 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. 
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7. AVALUACIÓ DEL RESULTAT DE LES CONSULTES REALITZA DES I EL SEU 
GRAU DE CONSIDERACIÓ 
 
Les consultes al públic i a les administracions afectades s’han realitzat a les fases 
següents: 
 

• Avanç del pla: 
o Informació pública de l’avanç del pla durant 30 dies 
o Consultes de l’òrgan ambiental a les administracions afectades i al 

públic interessat en referència a l’abast de l’avaluació 
• Aprovació inicial primera 

o Informació pública del POUM durant 60 dies 
• Aprovació inicial segona 

o Informació pública del POUM durant 45 dies 
 
S’han realitzat: 
. 2 reunions amb el Director General d’Urbanisme. 
. 3 reunions amb el Subdirector General d’Urbanisme. 
. 1 reunió amb el Subdirector General d’Avaluació Ambiental. 
. 2 reunions amb la Cap de l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de 
Barcelona. 
. 1 reunió amb Tècnics del Servei Territorial de Carreteres de Barcelona. 
. 1 visita in situ per part del Coordinador i Tècnics Territorials de les Comarques 
Centrals. 
 
L’objectiu d’aquest capítol és valorar com s’han pres en consideració els resultats de 
les consultes. És per això que els apartats següents se centren en les aportacions 
rebudes i en la valoració de la integració d’aquestes en el pla i en l’avaluació 
ambiental. 
 
7.1 Origen de les aportacions 
 
Aquests apartat detalla l’origen de les aportacions rebudes, tot especificant els 
processos de consulta que les han originat. 
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Taula 13. Informació pública 

Data Tipus de participació ciutadana 
Valoració de la participació 

ciutadana 

De 5 octubre 2009 a 23 
de novembre 2009 

Informació pública de l’Avanç de 
Planejament (30 dies) 

18  aportacions recollides 

 
Presentació d’al·legacions fora del 
termini d’exposició pública de l’avanç de 
POUM 

10 aportacions rebudes 

De 22 febrer 2011 a 21 
d’abril de 2011 

Informació pública del POUM de la 
PRIMERA APROVACIÓ INICIAL (60 
dies) 

32  aportacions recollides 

 
Presentació d’al·legacions fora del 
termini d’exposició pública de la primera 
aprovació inicial del POUM 

12  aportacions recollides 

De 17 de juny 2013 a 
24 de setembre de 
2013 

Informació pública del POUM de la 
SEGONA APROVACIÓ INICIAL (45 
dies) 

143  aportacions recollides 

 
Presentació d’al·legacions fora del 
termini d’exposició pública de 
l’aprovació inicial del POUM 

3  aportacions recollides 

 
Taula 14. Altres processos de participació ciutadana 

Data Tipus de participació ciutadana Valoració de la participació ciutadana 

20 de febrer 2009 
Presentació pública del procés 
del POUM 

Es van realitzar comentaris i converses 
entre els assistents, amb una bona 
participació de la població 

23 octubre 2009 
Presentació de l’avanç del POUM 
i taller de participació ciutadana 

Es van realitzar comentaris i converses 
entre els assistents, amb una bona 
participació de la població 

11 juny 2010 Sessió de participació ciutadana 
Es van realitzar comentaris i converses 
entre els assistents, amb una bona 
participació de la població 

1 de desembre 
2010 

Sessió de participació ciutadana 
Es van realitzar comentaris i converses 
entre els assistents, amb una bona 
participació de la població 
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Taula 15. Consultes a les administracions afectades 

Fases de 
l’avaluació 
ambiental 

Administracions consultades 

Informes emesos 
per les 

administracions 
consultades 

Data d’emissió de 
l’informe 

Avanç del pla 

Secretaria per a la Planificació 
Territorial del DPTOP 

Informe relatiu a 
l’avanç del POUM 

19/11/2009 

Oficina territorial d’avaluació 
ambiental 

Document de 
referència 

16/12/2009 

Primera 
Aprovació inicial 

Direcció General de Prevenció, 
Extinció d’Incendis i salvaments 

Informe relatiu a 
l’aprovació inicial 

11/03/2011 

Oficina Tècnica de Gestió 
d’Infraestructures 

Informe relatiu a 
l’aprovació inicial 

24/03/2011 

Departament d’Ensenyament 
Informe relatiu a 
l’aprovació inicial 

24/03/2011 

Secretaria de Territori i Mobilitat 
Informe relatiu a 
l’aprovació inicial 

24/03/2011 

Ministerio de Industria Turismo y 
Comercio Secretaria de estado de 
telecomunicaciones 

Informe relatiu a 
l’aprovació inicial 

25/03/2011 

Consell Comarcal d'Osona 
Informe relatiu a 
l’aprovació inicial 

30/03/2011 

Agència de l'Habitatge de 
Catalunya 

Informe relatiu a 
l’aprovació inicial 

01/04/2011 

Institut Geològic de Catalunya 
Informe relatiu a 
l’aprovació inicial 

11/04/2011 

Direcció General d'Urbanisme 
Informe relatiu a 
l’aprovació inicial 11/04/2011 

Agència de residus de Catalunya 
Informe relatiu a 
l’aprovació inicial 

13/04/2011 

 Agència de residus de Catalunya 
Informe relatiu a 
l’aprovació inicial 

13/04/2011 

 Direcció General de Comerç 
Informe relatiu a 
l’aprovació inicial 

19/04/2011 

 
Secretaria d'Habitatge i Millora 
Urbana 

Informe relatiu a 
l’aprovació inicial 

26/04/2011 

 
Direcció General d'Energia, Mines 
i Seguretat Industrial 

Informe relatiu a 
l’aprovació inicial 

28/04/2011 

 
CatSalut - Àrea de patrimoni i 
inversions 

Informe relatiu a 
l’aprovació inicial 

12/05/2011 

 
Àrea Espais Naturals - Gerència 
de Serveis d’Espais Naturals 

Informe relatiu a 
l’aprovació inicial 

27/05/2011 

 
Direcció General 
Desenvolupament Rural - 
DARPAMN 

Informe relatiu a 
l’aprovació inicial 

26/07/2011 

 Consell Català de l'Esport 
Informe relatiu a 
l’aprovació inicial 

20/03/2012 

 Oficina Territorial d'Acció i 
Avaluació Ambiental 

Informe relatiu a 
l’aprovació inicial 

10/05/2012 
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Segona 
Aprovació inicial 

Secretaria General del 
Departament d’Empresa i 
Ocupació 

Informe relatiu a 
l’aprovació inicial 2a 

01/07/2013 

Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya 

Informe relatiu a 
l’aprovació inicial 2a 

02/07/2013 

CatSalut 
Informe relatiu a 
l’aprovació inicial 2a 

10/07/2013 

Direcció General d’Ordenació del 
Territori i Urbanisme del DPTOP 

Informe relatiu a 
l’aprovació inicial 2a 

18/07/2013 

Agència de Residus 
Informe relatiu a 
l’aprovació inicial 2a 

15/07/2013 

Direcció General de Turisme 
Informe relatiu a 
l’aprovació inicial 2a 

24/07/2013 

Direcció General de Comerç 
Informe relatiu a 
l’aprovació inicial 2a 

25/07/2013 

Consell Comarcal d’Osona 
Informe relatiu a 
l’aprovació inicial 2a 

09/07/2013 

Àrea Espais Naturals - Gerència 
de Serveis d’Espais Naturals 

Informe relatiu a 
l’aprovació inicial 2a 

26/07/2013 

Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat de la Dip. Barcelona 

Informe relatiu a 
l’aprovació inicial 2a 

24/07/2013 

Serveis territorials a la Catalunya 
Central del Departament 
d’Ensenyament 

Informe relatiu a 
l’aprovació inicial 2a 01/08/2013 

Ministerio de Industria Turismo y 
Comercio Secretaria de estado de 
telecomunicaciones 

Informe relatiu a 
l’aprovació inicial 2a 29/07/2013 

Servei de Coordinació i Gestió 
Territorial - DARPAMN 

Informe relatiu a 
l’aprovació inicial 2a 

05/08/2013 

Direcció General de Prevenció, 
Extinció d’Incendis i salvaments 

Informe relatiu a 
l’aprovació inicial 2a 

03/09/2013 

Institut Geològic de Catalunya 
 
 

Informe relatiu a 
l’aprovació inicial 2a 12/09/2013 

Consell Català de l'Esport 
Informe relatiu a 
l’aprovació inicial 2a 

08/10/2013 

Endesa 
Informe relatiu a 
l’aprovació inicial 2a 

17/10/2013 

Direcció General 
d’Infraestructures de Mobilitat 
Terrestre del Departament de 
Territori i Sostenibilitat 

Informe relatiu a 
l’aprovació inicial 2a 

18/10/2013 

Serveis Territorials a la Catalunya 
Central del Departament de 
Cultura 

Informe relatiu a 
l’aprovació inicial 2a 27/11/2013 

Direcció General de transports i 
Mobilitat del Departament de 
Territori i Sostenibilitat 

Informe relatiu a 
l’aprovació inicial 2a 

16/12/2013 
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Oficina Territorial d’Acció i 
Avaluació Ambiental del 
Departament de Territori i 
Sostenibilitat 

Informe relatiu a 
l’aprovació inicial 2a 

07/01/2014 

Agència Catalana de l’Aigua 
Informe relatiu a 
l’aprovació inicial 2a 

08/04/2014 

Direcció General de Promoció de 
l’Habitatge 

Informe relatiu a 
l’aprovació inicial 2a 

Sol·licitat en data 
27/06/2013 
Pendent de resposta 

Programa de Planejament 
Territorial 

Informe relatiu a 
l’aprovació inicial 2a 

Sol·licitat en data 
27/06/2013 
Pendent de resposta 

Grup Naturalista d’Osona. Grup 
de Naturalistes d’Osona – ICHN 

Informe relatiu a 
l’aprovació inicial 2a 

Sol·licitat en data 
27/06/2013 
Pendent de resposta 

DEPANA – Lliga per a la defensa 
del patrimoni natural 

Informe relatiu a 
l’aprovació inicial 2a 

Sol·licitat en data 
27/06/2013 
Pendent de resposta 

Proposta 
memòria 
ambiental 

Oficina Territorial d’Acció i 
Avaluació Ambiental del 
Departament de Territori i 
Sostenibilitat 

Informe sobre la 
proposta de memòria 
ambiental 

02/12/2014 

Direcció General de Polítiques 
Ambientals del Departament de 
Territori i Sostenibilitat 

Resolució sobre la 
memòria ambiental 

19/12/2014 

 

 
7.2 Contingut i grau d’incorporació de les aportaci ons de caire ambiental al pla 
 
7.2.1 Consideració de les aportacions de les admini stracions afectades 
 
Es detallen, per a cada fase de la tramitació del Pla, les aportacions de caire 
ambiental recollides en els informes preceptius de les administracions afectades, i 
com aquest les ha incorporades. 
 
 
Aprovació de l’avanç del pla  
 
Taula 16. Aportacions de caire ambiental procedents dels informes de les administracions afectades i 
grau d’incorporació. Fase d’avanç del pla 

Administracions que 
emeten aportacions Aportacions Incorporació en el pla 

Oficina territorial 
d’avaluació ambiental 

Veure taula 4 de l’apartat 4.2.1, i taula 9 de l’apartat 6.2.1., 
incorporació de les determinacions del document de referència 
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Aprovació inicial  
 
Es recullen, seguidament, les aportacions rebudes amb incidència ambiental, i com 
aquestes s’incorporen en el Pla. 
 
Taula 17. Aportacions procedents dels informes dels òrgans del Departament de Medi Ambient i 
Habitatge i grau d’incorporació. Fase d’aprovació inicial del POUM (PRIMERA I SEGONA 
APROVACIÓ) 
 

Òrgans del 
DMAH 

Aportacions Incorporació en el pla 

Oficina territorial 
d’avaluació 
ambiental (23 
d’abril de 2012) 

Cal recaptar informe al consorci de l’EN Guilleries 
Savassona i a la resta d’administracions públiques: 
- Direcció General de Promoció de l’Habitatge. 
- Programa de Planejament Territorial. Secretaria per 
a la Planificació Territorial del DPTOP 

 
(Aquests informes estan sol·licitats, 
amb el benentès que s’incorporaran 
totes les prescripcions que se’n 
derivin). 

Cal trametre el document a: 
- Grup Naturalista d’Osona. Grup de Naturalistes 
d’Osona – ICHN 
- DEPANA – Lliga per a defensa del patrimoni natural 

 

Caldrà que els plànols d’ordenació del POUM 
incorporin la delimitació definitiva de l’espai 
Savassona del PEIN, i establir normativament que en 
l’àmbit del PEIN i la xarxa Natura 2000, serà 
d’aplicació allò establert en la Llei 12/1985, el Decret 
328/1992, l’acord GOV/112/2006 i el Pla especial de 
delimitació Serres de Milany-Sta Magdalena i 
Puigsacalm-Bellmunt 

Tota la documentació gràfica del 
POUM incorpora la precisió del límit 
de l’espai natural. 
Els articles 223 i 224 (antics 221 i 
222), incorporen les referències 
normatives sectorials esmentades 

Caldrà que les normes del POUM determinin, de 
forma general, que en els terrenys inclosos en l’àmbit 
del Pla especial de protecció i millora de l’espai natural 
de les Guilleries-Savassona, serà d’aplicació allò 
establert en la seva normativa 

L’article 224 (antic article 222) recull 
aquesta prescripció 

Respecte als Plans parcials PPU2 i PPU3, caldrà 
completar la documentació als efectes de justificar les 
necessitats de sòl docent a curt termini, i procedir a 
ajustar, si s’escau, l’oferta de sòl urbanitzable, 
mitjançant reducció o no delimitació. Estudiar la 
possibilitat d’implantar aquests usos docents a l’entorn 
del sòl urbà actual.  
Establir la necessitat de fomentar la promoció del 
transport públic o escolar en les fitxes normatives 
corresponents 

El POUM justifica les necessitats de 
sòl per a usos docents. 
El PPU3 ha estat suprimit. 
La fitxa del PPU2 estableix la 
implantació de sistemes que 
promocionin el transport públic o 
escolar vinculats al seu 
desenvolupament 
 

Caldrà completar la regulació de la zona agrícola de 
valor (clau 21a), als efectes de precisar la necessitat 
de preservar els hàbitats d’interès comunitari existents 

S’amplia la definició de la clau 21a 

Caldrà completar la regulació de la zona agrícola de 
valor (clau 21a), als efectes de precisar la necessitat 
de preservar els hàbitats d’interès comunitari existents 

S’incorporen aquestes prescripcions 
en les fitxes dels Plans parcials, els 
quals també han reduït la seva 
superfície 
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Caldrà completar l’apartat de normes aplicables a tot 
tipus d’ordenació de l’edificació, amb la finalitat 
d’establir la necessitat de mantenir la vegetació 
arbòria autòctona preexistent, llevat que es justifiqui el 
contrari per raons de prevenció de riscos o 
fitosanitàries 

S’incorpora, en diversos articles de 
les Normes, aquesta prescripció 

En relació amb la regulació establerta en les normes 
urbanístiques, caldrà prendre en consideració les 
aportacions realitzades en l’apartat 5.3. de l’informe 

- Es té en compte el contingut de 
l’apartat 5.3 de l’informe 
- En l’article 91 s’especifica que no 
s’admet l’autorització de noves 
activitats extractives 
- Es modifiquen els articles 215 i 218 
(antics 213 i 216) per a fixar un 
percentatge màxim d’ocupació de la 
finca 

Pel que fa als àmbits de serveis tècnics, en l’àrea de 
la bassa de purins i les zones de comunicacions dels 
Munts i de l’oest del Roquet, caldrà minimitzar 
l’afectació de la vegetació preexistent i dels terrenys 
de pendent elevat, així com garantir la seva integració 
paisatgística, aprofitant sempre que sigui possible, els 
camins d’accés i instal·lacions actuals 

L’article 160 (antic 157) s’amplia per 
tal d’incorporar aquesta prescripció. 

Oficina territorial 
d’avaluació 
ambiental (7 de 
gener de 2014) 

Cal recaptar informe de: 
- Direcció General de Promoció de l’Habitatge. 
- Programa de Planejament Territorial. Secretaria per 
a la Planificació Territorial del DPTOP 
- Grup Naturalista d’Osona. Grup de Naturalistes 
d’Osona (ICHN) 
- DEPANA – Lliga per a la defensa del patrimoni 
natural 

S’està pendent de rebre els informes 
indicats. 
El POUM incorporarà totes les 
prescripcions que es derivin del 
contingut d’aquests. 

Caldrà que els plànols d’ordenació del POUM 
incorporin la delimitació definitiva de l’espai 
Savassona del PEIN 

Tota la documentació gràfica del 
POUM incorpora la precisió del límit 
de l’espai natural 

Respecte als Plans parcials PPU2 i PPU3, caldrà 
completar la documentació als efectes de justificar les 
necessitats de sòl docent a curt termini, i procedir a 
ajustar, si s’escau, l’oferta de sòl urbanitzable, 
mitjançant reducció o no delimitació. Estudiar la 
possibilitat d’implantar aquests usos docents a l’entorn 
del sòl urbà actual.  
Establir la necessitat de fomentar la promoció del 
transport públic o escolar en les fitxes normatives 
corresponents 

El POUM justifica les necessitats de 
sòl per a usos docents. 
El PPU3 ha estat suprimit. 
La fitxa del PPU2 estableix la 
implantació de sistemes que 
promocionin el transport públic o 
escolar vinculats al seu 
desenvolupament 
 

Caldrà prendre en consideració les aportacions 
realitzades en l’informe de 23 d’abril de 2012, sobre 
les instal·lacions destinades a explotacions 
agropecuàries i els magatzems agrícoles i la 
necessitat d’establir un percentatge màxim d’ocupació 
de la finca 
 

Es modifiquen els articles 215 i 218 
(antics 213 i 216) per a establir un 
percentatge màxim d’ocupació de la 
finca 
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Caldrà classificar se sòl no urbanitzable el sector 
Fussimanya i adoptar les mesures correctores per 
tractar paisatgísticament les edificacions i 
construccions localitzades al seu interior, tal com es 
requerí en el document de referència de 16 de 
desembre de 2009, i d’acord amb les consideracions 
ambientals efectuades en l’ànàlisi del present informe 

El sector Fussimanya es classifica 
com a sòl urbà no consolidat, el qual 
ha d’assolir un caire de sòl no 
urbanitzable, a partir de la 
incorporació de les mesures 
correctores adients en el 
desenvolupament del polígon 
d’actuació delimitat. 

Agència 
Catalana de 
l’Aigua 

- cal completar l’article 154, amb les definicions, 
nomenclatures i usos admesos, descrits a l’apartat de 
consideracions relatius al sistema hidrogràfic (zona 
fluvial) i a les zones de servitud de protecció del 
sistema hidrogràfic i de servitud d’àrees inundables. 
- la documentació gràfica haurà d’incorporar dins la 
delimitació de l’àmbit superficial del sistema 
hidrogràfic, la totalitat dels cursos fluvials del municipi. 
- cal completar el document amb l’adequació de 
l’estudi hidràulic del tram del curs del torrent de 
Tavèrnoles, d’acord amb les indicacions de l’apartat 
de Consideracions de l’informe. 
- l’ordenació, zonificació i rasants d’urbanització dels 
àmbits PPU1 i SND1 s’establiran en concordança amb 
els resultats de la revisió de l’estudi hidràulic. 
 
 
 
 
- l’ordenació, zonificació i rasants d’urbanització dels 
àmbits PPU2 i PPU3 s’establiran en concordança amb 
els resultats dels models de simulació hidràulica que 
inclouran l’avaluació de risc hidrològic respecte les 
crescudes extraordinàries de la riera del Rigat. 
 
 
 
 
- els projectes constructius de nous ponts, passos o 
obres de fàbrica que es projectin sobre la llera de 
qualsevol curs d’aigua, inclourà el seu dimensionat pel 
cabal Q500. 
- els documents urbanístics o projectuals redactats per 
a l’ampliació, rehabilitació o consolidació de les 
edificacions incloses en el Catàleg de béns a protegir i 
en l’Inventari d’edificacions en sòl no urbanitzable, i de 
totes aquelles que es trobin dins la franja de 100 
metres d’amplada al costat dels marges de les lleres, 
es redactaran en concordança amb els resultats d’un 
estudi annex, signat per tècnic competent, adaptat a 
les “Recomanacions tècniques per als estudis 
d’inundabilitat d’àmbit local” (ACA, març 2003) i a 

- es completa l’article 157 (antic 154) 
d’acord a l’apartat de consideracions 
relatius al sistema hidrogràfic. 
 
 
- s’incorpora com a sistema 
hidrogràfic, la totalitat dels cursos 
fluvials. 
- es completa el document amb 
l’adequació de l’estudi hidràulic del 
torrent de Tavèrnoles. 
 
- es fixa, en els articles 182 i 184, de 
regulació dels sectors PPU1 i SND1, 
que l’ordenació, zonificació i rasants, 
s’establiran en concordança amb 
aquell estudi. En les fitxes 
corresponents, es remet al 
compliment dels citats articles. 
- es fixa, en l’article 183, de 
regulació del sector PPU2 que 
l’ordenació, zonificació i rasants, 
s’establiran en concordança amb els 
resultats dels models de simulació 
hidràulica. En la fitxa d’aquest àmbit 
es remet al compliment de 
l’esmentat article. (El PPU3 ha estat 
exclòs). 
- l’article 157.6 inclou aquesta 
prescripció respecte als nous 
elements a construir sobre lleres. 
 
- l’article 233 inclou aquestes 
prescripcions per a les edificacions 
situades dins la franja de 100 metres 
d’amplada al costat del marge de les 
lleres. 
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l’aplicació de l’article 6 de la Llei d’urbanisme i als 
criteris tècnics aprovats pel Consell d’Administració de 
l’ACA (28 de juny de 2001 – modificats el 17 de juliol 
de 2006). 
- el Pla d’Actuació Municipal establirà les directrius 
concretes per a l’evacuació d’aquells edificis, i també 
per l’àmbit de sòl urbà on es donen condicions de risc 
d’inundació. 
- caldrà tenir en compte les consideracions indicades 
respecte les xarxes d’aigües pluvials i les 
autoritzacions d’abocament de les masies o cases 
rurals no connectades a la xarxa municipal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- el POUM delimitarà una reserva de sòl i pressupost 
per a la instal·lació d’un sistema de depuració propi en 
els sectors de planejament derivat i sòl urbà no 
consolidat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- cal completar el POUM amb una previsió sobre la 
fórmula que s’adoptarà per l’execució de les obres per 
l’ampliació, millora i adaptació de la xarxa municipal 
d’abastament per a la consolidació del creixement 
previst. 
 
- els documents de planejament derivat es redactaran 
d’acord a les prescripcions anteriors i es remetran per 
l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua. 
- el planejament derivat que desenvolupi el POUM 
haurà d’adaptar-se, en tot moment, a les disposicions 

 
 
 
 
- Respecte al PAM, aquest no és 
competència del POUM. 
 
 
- es tenen en compte les 
consideracions indicades respecte 
les xarxes d’aigües pluvials: en els 
articles que regulen els diferents 
sectors de planejament en sòl 
urbanitzable o en sòl urbà no 
consolidat inclouen l’obligació 
d’incloure les obres i instal·lacions 
que permetin retenir i evacuar cap a 
EDAR les primeres aigües 
d’escorrentia amb elevades 
concentracions de contaminants; i 
les cases rurals que generin aigües 
residuals que no estiguin 
connectades a la xarxa municipal 
disposaran de l’autorització 
d’abocament emesa per l’ACA 
(article 212.5). 
- els articles de regulació dels 
sectors urbanitzables inclouen la 
prescripció que, en el cas que no 
sigui possible la connexió a cap 
sistema de sanejament en alta, 
s’inclourà una reserva econòmica i 
d’espai que tindrà doble qualificació, 
com a sistema general de serveis 
tècnics, de forma prioritària, i, alhora, 
com a sistema general 
d’equipaments privats, on s’hi 
ubicaria un sistema de sanejament 
autònom.  
- els sectors de desenvolupament 
inclouen la prescripció de fer-se 
càrrec de les obres per a l’ampliació, 
millora, i adaptació de la xarxa 
municipal d’abastament. 
 
- els articles de regulació dels 
sectors de planejament derivat 
inclouen la prescripció de disposar 
de l’informe favorable de l’Agència 
Catalana de l’Aigua, així com de les 
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vigents que es derivin de l’aplicació de la Directiva 
marc d’Aigües i en particular, al Pla de Gestió del 
Districte de Conca Fluvial de Catalunya (Decret 
188/2010, de 23 de novembre). 

disposicions que es derivin de 
l’aplicació de la Directiva marc 
d’Aigües. 

Direcció General 
de Promoció de 
l’Habitatge 

Sol·licitat en data 27/06/2013 
Pendent de resposta 

El POUM incorporarà les 
prescripcions que se’n derivin 

Programa de 
Planejament 
Territorial 

Sol·licitat en data 27/06/2013 
Pendent de resposta 

El POUM incorporarà les 
prescripcions que se’n derivin 

Grup Naturalista 
d’Osona. Grup 
de Naturalistes 
d’Osona (ICHN) 

Sol·licitat en data 27/06/2013 
Pendent de resposta 

El POUM incorporarà les 
prescripcions que se’n derivin 

DEPANA – Lliga 
per a la defensa 
del patrimoni 
natural 

Sol·licitat en data 27/06/2013 
Pendent de resposta 

El POUM incorporarà les 
prescripcions que se’n derivin 

Consell 
Comarcal 
d’Osona 

El planejament derivat recollirà les següents 
premisses: 
- Els plans parcials o projectes d’urbanització de 
Tavèrnoles i el Roquet preveuran la xarxa de 
clavegueram separatiu. 
- El PAU Fussimanya preveurà clavegueram separatiu 
i l’ampliació de l’EDAR existent per poder tractar un 
cabal mínim de 70 m3 diaris 
- Els plans parcials i els projectes d’urbanització de la 
zona de Can Riera preveuran xarxa de clavegueram 
separativa, i la nova EDAR es dimensionarà per donar 
servei a tot el sector 

Les fitxes normatives de cadascun 
dels àmbits esmentats, inclouen les 
prescripcions esmentades. 
En l’àmbit de Can Riera, se 
suprimeix el Pla parcial 3 – Plans de 
can Riera 2. 

Gerència de 
Serveis d’Espais 
Naturals 

‘El POUM de Tavèrnoles és compatible amb les 
determinacions normatives del Pla especial de l’espai 
natural de Guilleries-Savassona i per tant s’informa 
favorablement’. 

No s’escau incloure noves 
determinacions 

Institut Geològic 
de Catalunya 

Cal comprovar que l’àmbit d’aplicació d’aquest pla 
d’ordenació no superi la zona estudiada en l’informe 
de riscos d’1 d’abril de 2011; en cas contrari, caldrà 
realitzar una ampliació dels estudis en les noves 
zones afectades 

S’ha tingut en compte, sense que 
sigui necessari realitzar ampliació 
d’estudis. 

Direcció General 
d’Infraestructures 
de Mobilitat 
Terrestre del 
Departament de 
Territori i 
Sostenibilitat 

Per tal de garantir la viabilitat de la futura Ronda Est 
d’Osona, el POUM inclourà la franja de terreny 
delimitada, d’acord a la documentació inclosa en 
l’informe. 
El planejament derivat d’àmbits confrontants amb 
carreteres inclouran l’obligació del compliment de la 
Llei 16/2000 i la Llei 6/2001; i no es permetran 
activitats que generin fums, pols o vapors en àmbits 
confrontants a carreteres 

El POUM inclourà la delimitació 
d’aquesta futura infraestructura 
viària. 
Les fitxes de planejament derivat 
inclouen les prescripcions 
esmentades. 
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7.2.2. Consideració de les aportacions derivades de ls processos de consulta i 
participació pública 

 
A continuació es detallen les aportacions del públic a les diferents fases de 
tramitació del pla, i com aquest les ha incorporades o no. 
 
Val a dir que quan el comentari rebut ha tingut un significat o sentit dubtós, el 
promotor s’ha esmerçat a contactar amb l’emissor per tal d’aclarir-ne el contingut. 
Així mateix, la majoria de la al·legacions i aportacions s’han presentat en format 
paper però al mateix temps s’han rebut visites de les persones interessades amb 
l’equip redactor del Pla per estudiar-les amb detall. 
 
Al·legacions presentades respecte al document d’avanç de POUM aprovat el 
05/10/2009 
 
Les al·legacions i suggeriments presentats, tant dins el termini d’exposició pública de 
l’avanç de POUM, com fora d’aquest termini, es van agrupar en 5 grups. El seu grau 
d’incorporació en el Pla, per a cadascun d’aquests apartats, es resumeix a 
continuació: 
 
1.- Admissió d’usos en finques ubicades en sòl no urbanitzable.  

En aquest apartat es van agrupar les consideracions de particulars propietaris 
de finques, normalment de grans dimensions, que proposen que s’admeti un 
seguit d’usos en els terrenys que les configuren. L’equip redactor va estudiar 
aquests casos, i es va limitar a transcriure els usos que els eren admesos 
segons el planejament vigent. En el cas de ser incloses les edificacions en el 
Catàleg de Masies i Cases rurals, aquest document és el que en fixa la seva 
regulació 

 
2.-  Consideracions d’unes finques en sòl urbà. 

Una de les al·legacions proposava regular de manera diferenciada les actuals 
edificacions de Can Món i Casanova, situades al nucli del Roquet. Donades les 
característiques d’aquests elements, es va creure convenient tenir en compte la 
proposta presentada, de manera que aquestes edificacions s’identifiquen en 
una clau urbanística diferenciada de la resta de l’entorn. 

 
3.-  Admissió d’uns usos en finques en sòl urbà. 

Una de les al·legacions proposava admetre l’ús de magatzems o similars en la 
part posterior de les finques del carrer del Pirineu. Donades les característiques 
d’aquesta part de les finques, actualment considerades com a verd privat, i amb 
uns pendents considerables, es va creure convenient no admetre cap edificació 
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en aquesta zona, mantenint-se com a zona de verd privat, i que servís d’espai 
de transició entre el sòl urbà i el sòl no urbanitzable. 

 
4.- Consideracions del sòl no urbanitzable del sud del nucli urbà de Tavèrnoles. 

Diverses al·legacions manifestaven que calia considerar com a sòl urbanitzable 
l’àmbit que actualment té aquesta classificació segons les vigents Normes, 
situat entre el nucli de Tavèrnoles i la riera, conegut com el Xuclà, i que l’avanç 
de POUM preveu classificar com a sòl no urbanitzable. Es va mantenir, en gran 
part, la proposta que es recollia en l’avanç de planejament, en el sentit de 
mantenir la seva classificació com a sòl no urbanitzable, ateses les 
característiques topogràfiques, paisatgístiques i d’entorn, a excepció de la 
franja més propera al Joglar, la qual es classifica com a urbanitzable dins un 
pla parcial discontinu.  

 
5.- Consideracions respecte a l’àmbit de Fussimanya. 

Gran nombre d’al·legacions, provinents de particulars de terrenys del sector 
Fussimanya, proposaven que es considerés com a sòl urbà consolidat l’àmbit 
actualment ocupat per les edificacions consolidades d’aquest entorn. Tenint en 
compte els diferents acords de la Comissió d’Urbanisme i informes del 
Departament de Medi Ambient, es va desclassificar l’àmbit de Fussimanya en 
el document que va ser objecte d’aprovació inicial (17 de febrer de 2011). No 
obstant, en la proposta que va ser aprovada inicialment per segona vegada (17 
de juny de 2013), aquest àmbit es classifica com a sòl urbà no consolidat, 
d’acord a les justificacions que s’han exposat repetidament, i així es recull, 
també, en la proposta que ha de ser objecte d’aprovació provisional. 
 

Al·legacions presentades respecte a l’aprovació inicial de 07/02/2011 
 
Les al·legacions i suggeriments presentats, tant dins el termini d’exposició pública 
del document d’aprovació inicial del POUM, com fora d’aquest termini, es van 
agrupar, també, en 5 grups, resumint-se seguidament el seu grau d’incorporació en 
el document: 
 
1. Al·legacions referents als àmbits urbanitzables de Can Riera. 

En aquestes al·legacions (còpies idèntiques d’un mateix document), es fa 
esment que la classificació com a sòl urbanitzable dels Plans parcials 2 i 3, 
situats als plans de Can Riera, malmetria el valor paisatgístic de la zona, fent 
desaparèixer els terrenys agrícoles on s’ubica. Igualment, es determina que la 
solució prevista en el POUM vulnera el concepte de desenvolupament 
urbanístic sostenible definit per la Llei d’urbanisme, atès que la situació 
d’aquests àmbits es troba desconnectada amb la resta de sòl urbà i 
urbanitzable del municipi. Es proposa, en conseqüència, que l’aprovació 
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provisional del POUM contempli la classificació d’aquests àmbits com a Sòl no 
urbanitzable. 
Es justificava mantenir aquests dos plans parcials, tenint en compte que les 
vigents Normes subsidiàries preveuen un àmbit industrial en aquest paratge, a 
al qual se li variarien els usos; que el Pla Territorial Parcial de les Comarques 
Centrals identifica aquest àmbit com a Àrea Especialitzada d’ús industrial i/o 
logístic; la voluntat de l’Institut Català del Sòl (propietari de bona part dels 
terrenys), manifestant la voluntat de desenvolupar aquest sectors; i els diferents 
informes favorables de diferents organismes. 
Tanmateix, en la proposta que ha de ser objecte d’aprovació provisional, se’n 
redueix substancialment l’àmbit d’aquests sectors urbanitzables per a usos 
docents, tot mantenint, únicament, el Pla parcial PPU-2 – Plans de Can Riera 1, 
i tal com s’exposarà més endavant. 

  
2.- Al·legacions respecte a l’àmbit de Fussimanya. 

En aquestes, es fa referència a que el sector de Fussimanya és un àmbit 
classificat com a Sòl urbanitzable per les vigents Normes subsidiàries de 
Planejament de Tavèrnoles, i 
s’exposen els diferents tràmits iniciats pels propietaris de l’àmbit per tal de 
desenvolupar el corresponent Pla parcial, així com de la Modificació puntual de 
les Normes subsidiàries en aquest àmbit, la qual tenia com a objectiu 
possibilitar la legalització dels habitatges existents i consolidar els drets 
edificatoris de les parcel·les pendents de construir, l’aprovació definitiva de la 
qual va ser denegada per la Comissió d’urbanisme de la Catalunya Central. 
Igualment, s’exposa que el grau de consolidació del sector ha comportat que es 
conformi com un àmbit urbà. Es demana, finalment, que el Pla d’ordenació 
urbanística municipal contempli l’àmbit del sector de la urbanització de 
Fussimanya com a un sector de sòl urbà no consolidat que possibiliti la 
legalització de les edificacions existents i consolidi els drets edificatoris de les 
parcel·les pendents d’edificar. 
En base a aquestes al·legacions, i a la resta de motius que s’han exposat en 
aquesta memòria, en el document aprovat inicialment per segona vegada, el 17 
de juny de 2013, es classifica aquest àmbit com a sòl urbà no consolidat. 
També és la solució que es contempla de cara al POUM que sigui objecte 
d’aprovació provisional. 

 
3.- Al·legacions referents a la proposta de sòl urbanitzable del Roquet. 

En part d’aquestes al·legacions, s’exposa que el Pla parcial PPU1 El Roquet 
Sud està configurat per dos àmbits discontinus, el segon dels quals destinat 
majoritàriament a aparcaments, i situat sota el Mas Jutglar. Es manifesta que 
aquest àmbit pot provocar problemes de mobilitat al nucli antic, i es proposen 
alternatives d’aparcament de vehicles en altres zones pròximes al nucli antic. 
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Es demana, en conseqüència, la classificació com a sòl no urbanitzable de 
l’àmbit situat sota el Mas Jutglar que es correspon a un dels àmbits discontinus 
del pla parcial El Roquet Sud. 
En base a que, d’una banda, en el nucli històric de Tavèrnoles s’hi ubiquen 
l’Ajuntament i la sala polivalent, l’Església, el nou centre cívic, i l’oficina de 
turisme, en el que representa una concentració d’edificis i equipaments públics 
en un àmbit sensiblement reduït, i que aquest entorn presenta un dèficit d’espai 
públic destinat, sobretot pel que fa a  l’aparcament i la mobilitat derivats dels 
diferents esdeveniments que tenen lloc en aquests equipaments i edificis, es 
justifica que el Pla parcial PPU1 El Roquet Sud situï el seu aprofitament en 
l’àmbit situat en continuïtat amb el sòl urbà del Roquet, i concentrar l’espai per 
a sistemes en l’àmbit situat al sud del Mas Jutglar, per a ser destinat a espais 
lliures, aparcament i equipaments públics. Amb aquesta proposta de Pla 
parcial, es considera que es garanteix l’interès públic enfront del privat, i 
aportant un benefici destacable pel que fa a la millora de l’espai públic del nucli 
històric. 
Per tant, en el document aprovat inicialment per segona vegada, el 17 de juny 
de 2013, es manté aquesta ordenació del Pla parcial. 
No obstant, en el document objecte d’aprovació provisional, se’n redueix la 
superfície de l’àmbit del costat del nucli urbà, i es recull que el seu destí 
principal serà el d’equipaments públics. 
En altres al·legacions amb el mateix àmbit afectat, i presentada per part dels 
propietaris del 100% del sòl que el POUM classifica com a Sòl urbanitzable 
delimitat, en l’àmbit del Pla parcial El Roquet Sud, es posa en dubte la viabilitat 
econòmica d’aquest pla parcial, en base a:  

.el nombre d’habitatges lliures resultants del seu desenvolupament (22 
unitats). 
.la cessió a l’Ajuntament del 10% de l’aprofitament urbanístic. 
.la no participació de l’ajuntament en les despeses d’urbanització. 
.la participació en les despeses d’urbanització de la nova rotonda en la 
carretera. 
.la presència d’importants murs de construcció per a garantir l’accés 
peatonal que ha d’unir els nuclis de Tavèrnoles i el Roquet, i el seu cost 
econòmic associat. 
.el cost associat a la previsió de dipòsits per aprofitar l’aigua de pluja per 
al reg de les zones verdes. 
.el cost associat a la necessitat de realitzar un estudi arqueològic. 
.el cost associat a la inclusió de l’àmbit destinat a zona verda i 
aparcaments al sud del nucli urbà. 

D’altra banda, s’exposa que el fet de contemplar l’àmbit del sud del nucli urbà 
no soluciona el problema d’aparcament, alhora que en malmet el paisatge rural 
existent. També es manifesta que el fet que el desenvolupament d’aquest pla 
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parcial es prevegi en el primer sexenni a partir de l’aprovació del POUM en 
perjudica les seves expectatives. Es proposa preveure una tipologia 
d’habitatges aparellats de renda lliure, o bé dividir el Pla parcial en dos àmbits 
urbanitzables amb diferent temporalitat d’execució.  
En base a la modificació de la Llei d’urbanisme que es fixa en la Llei 3/2012, de 
22 de febrer, la proposta de la Diputació de Barcelona per a la millora de la 
cruïlla de la carretera BV-5213, el Pla parcial urbanístic El Roquet Sud es 
modifica en varis aspectes que en faciliten el seu desenvolupament: 
s’incrementa el nombre d’habitatges lliure admesos, i s’exclou el condicionant 
de participació en les despeses d’urbanització de la nova rotonda en la 
carretera, atès que no es preveu la seva execució. 
Per tant, en el document aprovat inicialment per segona vegada, el 17 de juny 
de 2013, es manté aquesta ordenació del Pla parcial. 
No obstant, en el document objecte d’aprovació provisional, se’n redueix la 
superfície de l’àmbit del costat del nucli urbà, i es recull que el seu destí 
principal serà el d’equipaments públics. 
 

4.- Al·legacions referents a modificacions de l’inventari. 
El contingut d’aquestes al·legacions es referia a puntualitzacions concretes 
d’edificacions contemplades en l’Inventari, sense que la seva estimació o 
desestimació tingui repercussions ambientals a destacar. 
 

5.- Al·legacions referents a temes particulars de parcel·les. 
En aquestes al·legacions se sol·liciten petites correccions a nivell particular, 
sense efectes ambientals a considerar. 
 

Al·legacions presentades respecte a l’aprovació inicial segona, de 17/06/2013 
 
Les al·legacions i suggeriments presentats, tant dins el termini d’exposició pública 
del document d’aprovació inicial segona del POUM, com fora d’aquest termini, es 
poden agrupar, també, en 6 grups, resumint-se seguidament el seu grau 
d’incorporació en el document: 
 
1. Al·legacions referents als àmbits urbanitzables de Can Riera. 

En aquestes al·legacions es proposa  que l’aprovació provisional del POUM 
contempli la classificació d’aquests àmbits com a Sòl no urbanitzable, al no 
estar justificada la necessitat d’un equipament docent privat en el municipi i el 
perill que aquest sector es pogués transformar, en cas de no desenvolupar-se 
els usos docents, en sòl residencial. 
 
S’estimen parcialment les al·legacions en aquest sentit: en la proposta que ha 
de ser objecte d’aprovació provisional, es redueix substancialment l’àmbit 
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d’aquests sectors urbanitzables per a usos docents, tot mantenint, únicament, 
el Pla parcial PPU-2 – Plans de Can Riera 1, en terrenys de l’Institut Català del 
Sòl, com a únic propietari. L’interès demostrat per a la implantació d’una nova 
escola de caràcter supramunicipal, així com l’entesa amb la propietat dels 
terrenys (Incasòl), en fa preveure un desenvolupament idoni a mitjà termini. El 
sòl que configurava el PPU-3 – Plans de Can Riera 2 es classifica com a sòl no 
urbanitzable, zona 21a Agrícola de valor. 
 

2. Al·legacions referents a reserves per a habitatge públic. 
En aquestes al·legacions es proposa que, dels 103 habitatges nous que es 
preveuen en el municipi, 8 d’ells es destinin a habitatge dotacional públic, 
repartits entre els dos sectors urbanitzables residencials del Roquet, i el polígon 
d’actuació de Fussimanya. 
 
Es desestimen aquestes al·legacions, atès que en la memòria social del POUM 
es justifica que no és necessari preveure cap reserva de sostre per a habitatge 
dotacional públic dins l’àmbit del Pla, i tenint en compte que, en cas que es 
consideri necessària la creació d’una àrea d’habitatge públic dotacional a curt o 
mitjà termini, es pot destinar a aquesta finalitat el sostre procedent de les 
cessions d’aprofitament residencial, o assignant aquest ús a algun dels 
equipaments procedents de les cessions obligatòries del desenvolupament de 
plans parcials (a més de la possibilitat d’assignar aquest ús a alguns dels 
equipaments sense ús definit, a través de la redacció d’un pla especial 
d’assignació d’ús, amb les limitacions que estableix l’article 58.1.g de la Llei 
d’urbanisme). 
 

3. Al·legacions referents a la proposta de sòl urbanitzable del Roquet. 
3.1. En part de les al·legacions es manifesta que la reserva que el POUM 
preveu per al sector 1b del Pla parcial PPU-1 El Roquet sud, destinant-lo a 
espais lliures, aparcament i equipaments públics no és encertada, proposant un 
canvi d’ubicació al camp del costat del cementiri per a ser destinat només a 
aparcament, i que l’espai lliure i equipaments se situïn en l’àmbit 1a. 
 
S’estimen parcialment aquestes al·legacions, de manera que es modifica la 
fitxa del Pla parcial PPU-1 El Roquet sud: 
- es redueix l’àmbit del sector 1b d’acord amb la propietat 
- es concreta la situació del futur equipament en l’àmbit 1b, i se’n limita la seva 
edificabilitat a 500 metres quadrats. 
- s’exclou l’ús d’aparcament en l’àmbit 1b, i es limita únicament a usos 
d’equipaments i espais lliures. 
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3.2. En altres al·legacions que afecten el mateix àmbit, els propietaris dels 
terrenys que s’ha qualificat dins l’àmbit del Pla parcial PPU-1 El Roquet sud, 
insisteixen que el desenvolupament d’aquest sector és inviable, atenent a les 
despeses d’urbanització, a la poca demanda de parcel·les que permetin la seva 
amortització, i a l’excessiu sòl de cessió fixat en la fitxa. Se sol·licita, alhora, 
que la superfície mínima de les parcel·les edificables contemplés un 10%-20% 
de l’ordre de 450 m2. Finalment, es manifesta que l’àmbit 1b parteix la finca El 
Juclar per la meitat, impossibilitant l’accés a una sèrie de coberts que avui 
s’utilitzen, pel que es proposa un canvi d’ubicació a l’entrada del poble, paral·lel 
al carrer de l’Església, des del cementiri fins a la confluència amb el carrer 
Montseny. 
 
S’estimen parcialment aquestes al·legacions, en el sentit que la reserva de sòl 
per a protecció de sistemes s’exclou de la fitxa, per tal que pugui formar part 
del sòl privat no edificat, i tot mantenint la línia d’edificació respecte la carretera 
BV-5213, a 25 m respecte l’aresta exterior de la calçada. El sistema de gestió 
escollit per al desenvolupament d’aquest Pla parcial (compensació) permetrà 
als mateixos propietaris el disseny del futur sector d’acord al POUM i a la Llei 
d’urbanisme, i per tal que sigui econòmicament viable i factible. El propi Pla 
parcial concretarà les possibilitats d’ordenació de les zones d’aprofitament, i en 
proposarà els seus paràmetres urbanístics. 
 

4. Al·legacions respecte a l’àmbit de Fussimanya. 
Aquestes al·legacions parteixen d’un error d’interpretació, atès que es 
considera que l’àmbit de Fussimanya és un sector de sòl urbanitzable, i en 
conseqüència es demana que es destini la part corresponent a espais lliures, 
equipaments i habitatge públic, i que les cessions de sòl siguin iguals als altres 
sectors a desenvolupar, evitant així un greuge comparatiu. 
 
En aquest sentit, es torna a posar de manifest que s’ha treballat conjuntament 
amb els diferents departaments de la Generalitat de Catalunya i amb els 
mateixos veïns de Fussimanya, per tal d’arribar a una solució consensuada que 
consisteix en la classificació del sector com a Sòl urbà no consolidat, com a pas 
previ a la legalització definitiva i el seu reconeixement com a Sòl urbà 
consolidat. Com a conseqüència d’aquesta classificació proposada pel POUM, 
aquest sector no es veu obligat a cessions concepte d’equipaments o habitatge 
de protecció pública, d’acord a la normativa urbanística vigent. 
 
Es desestimen, per tant aquestes al·legacions. 
 

5. Al·legació respecte a articles del sòl no urbanitzable de la Normativa urbanística. 
En aquesta al·legació es proposa: 
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1r.- que es permeti l’ús forestal, també en els sòls agrícoles que presenten 
enclavaments forestals. 
2n.- que s’ampliï i corregeixi alguns llindars i condicions d’edificació per a les 
instal·lacions destinades a explotacions agropecuàries. 
3r.- que es corregeixi el llindar de separació a rius i rieres fixats per a les 
explotacions agropecuàries. 
4t.- que es corregeixin les distàncies de separació a masies de les finques 
veïnals i als camins establert per als magatzems agrícoles. 
5è.- que s’ampliï l’ús permès per a sòls agroforestals. 
 
S’estima parcialment aquesta al·legació, de manera que s’incorporen o 
modifiquen els següents aspectes del document: 
- Respecte al primer  punt, es modifica l’apartat 3 de l’article 226 (antic article 
224) de les Normes urbanístiques, de manera que l’apartat a) quedarà 
finalment amb el següent redactat: 
“S’admeten els usos i activitats agrícoles i agropecuàries regulats amb caràcter 
general en aquesta normativa. Els usos forestals s’admeten únicament en 
aquells enclavaments forestals que actualment es troben dins aquesta 
qualificació.” 
- Respecte al segon  punt,  

1) no es creu convenient establir que caldrà la tramitació d’un Pla especial 
en cas de superar-se els 6.000 metres quadrats d’ocupació. En aquest 
sentit, cal tenir en compte que l’article 215.1.g (antic 213.1.g) estableix que, 
en cas de superar els llindars establerts en l’article 68.8.d) del Reglament 
de la Llei d’urbanisme, caldrà fer el tràmit de l’article 48 de la Llei 
d’urbanisme. 
2) Es modifica l’article 215.1.b (antic 213.1.b), on es distingeixen les 
separacions de les edificacions agropecuàries a camins, i quedant de la 
següent manera: 
“b) Separacions:  
La normativa sectorial en determinarà les distàncies. Tanmateix, es fixa: 
-Als camps i límits de la finca: 10 m.   
-A l’aresta de la calçada de les carreteres locals: 25 m, i als camins 15 m, 
en cas de ser principals o primaris, i 8 m en cas d e camins 
secundaris. ” 
3) Es modifica l’article 215.1.c (antic 213.1.c), ampliant l’altura 
d’edificacions agropecuàries, en el cas d’edificacions destinades a bestiar 
boví, en que l’alçada màxima podrà ser de 7 m, i quedant amb la següent 
redacció: 
c) Alçada màxima: planta baixa amb una alçada màxima total, com a 
norma general , de 5,00 m, mesurada en el carener o punt més alt de 
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l’edificació. En cas d’edificacions destinades al bestiar boví, a questa 
alçada es fixa en 7,00 m. 
4) No es creu adient modificar el paràmetre de llargada màxima de façana, 
i fixada en 70 m. 

- Respecte al tercer  punt, es modifica l’article 217.1.a (antic 215.1.a), de 
manera que quedarà redactat de la següent manera: 
“a)  Justificació del seu emplaçament, observant:  
- Es respectaran i justificaran les distàncies que es tableix el reglament del 
domini públic hidràulic .” 
(...) 
- Respecte al quart  punt, es modifica l’article 218.1.b (antic 216.1.b), respecte a 
disposicions específiques sobre magatzems agrícoles, que restarà redactat de 
la següent manera: 
“No es permet la seva ubicació a més de 50 m de les cases o masies existents 
i a les que donaran servei i a menys de 25 m des de l’aresta de calçada de 
carreteres locals, a 15 m de camins principals o primaris, i 8 m en camins 
secundaris. Pel que fa a la separació respecte de cases o masi es existents 
de finques veïnes, s'estarà al que exigeixi la norm ativa sectorial, si 
s'escau .” 
- Respecte al punt cinquè , cal tenir present que la clau 23a Agroforestal, 
d’acord a l’article 229 (antic 227), comprèn aquells sòls forestals i de conreu 
inclosos dins el Pla especial de protecció i millora de l’Espai Natural de les 
Guilleries-Savassona. D’acord a l’article 224 (antic 222), a aquest sòl li serà 
d’aplicació 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. Per tant, no es creu adient l’admissió d’uns nous usos 
que no són explícitament reconeguts pel citat Pla especial, pel que es 
desestima aquest apartat de l’al·legació. 
 

6.- Al·legacions referents a temes particulars de parcel·les. 
En aquestes al·legacions se sol·liciten petites correccions a nivell particular, 
sense efectes ambientals a considerar. 
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8. INFORME DEL DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBI LITAT SOBRE LA 
PROPOSTA QUE ES PREVEU SOTMETRE A APROVACIÓ PROVISI ONAL I 
CONFORMITAT A LA MEMÒRIA AMBIENTAL PER PART DE L'ÒR GAN 
AMBIENTAL 
 
8.1. Informe del Departament de Territori i Sosteni bilitat sobre la proposta que 
es preveu sotmetre a aprovació provisional  
 
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 
la Llei 3/2012, de 22 de febrer. 
 
En aquell informe es realitzen una sèrie de puntualitzacions sobre el Pla que ha de 
ser objecte d’aprovació provisional, les quals han estat degudament incorporades en 
l’expedient, i tal com es justifica en els documents pertinents. A nivell ambiental, 
l’aspecte més significatiu del compliment de dites puntualitzacions ha estat el fet de 
reduir els creixements previstos en sòl urbanitzable, essent la resta d’observacions 
petites esmenes sense incidència ambiental. 
 
Així, en compliment de l’informe de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la 
Catalunya Central, en acord de 18 de novembre de 2014, es procedeix a les 
següents modificacions en els àmbits urbanitzables: 
- reducció de la superfície del sector urbanitzable delimitat PPU1 El Roquet Sud, així 
com del nombre màxim d’habitatges admesos. 
- reducció de la superfície del sector urbanitzable no delimitat SND1 El Roquet Nord, 
així com del nombre màxim d’habitatges admesos. 
- reducció de l’àmbit del sector urbanitzable delimitat PPU2 Plans de can Riera, per 
tal d’excloure’n la part que envaeix el sistema hidrogràfic de la riera del Rigat. 
 
8.2. Conformitat a la memòria ambiental per part de  l'Òrgan ambiental 
 
En data 2 de desembre de 2014, l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental 
emet l’Informe-Proposta de resolució sobre la memòria ambiental del Pla d’ordenació 
urbanística municipal de Tavèrnoles, proposant atorgar la conformitat a la memòria 
ambiental, condicionada a la incorporació de les consideracions establertes en 
l’apartat de valoració de l’expedient. 
 
Aquestes consideracions es corresponen a: 
- esmenes de referències errònies identificades. 
- completar la documentació amb una previsió sobre la fórmula que s’adoptarà per a 
l’execució de les obres d’ampliació, millora i adaptació de la xarxa municipal 
d’abastament necessàries. 
- prendre en consideració les recomanacions tècniques, no incorporades en el Pla, 
del dictamen preliminar de riscos geològics elaborat per l’Institut Geològic de 
Catalunya el maig de 2008, si s’escauen. 
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En data 19 de desembre de 2014, la Direcció General de Polítiques Ambientals resol 
atorgar la conformitat a la memòria ambiental del Pla d’ordenació urbanística 
municipal de Tavèrnoles, condicionada a la incorporació de les consideracions 
següents: 
a) Cal esmenar les referències errònies identificades en la memòria ambiental 
d’acord amb les indicacions fetes en l’apartat de valoració de l’expedient de 
l’informe-proposta de 2 de desembre de 2014. 
b) Cal incorporar la totalitat de les consideracions de l’informe de l’Agència Catalana 
de l’Aigua, de 8 d’abril de 2014. En concret, cal completar la documentació amb una 
previsió sobre la fórmula que s’adoptarà per a l’execució de les obres d’ampliació, 
millora i adaptació de la xarxa municipal d’abastament necessàries. 
c) Cal prendre en consideració les recomanacions tècniques, no incorporades en el 
Pla, del dictamen preliminar de riscos geològics elaborat per l’Institut Geològic de 
Catalunya el maig de 2008, si s’escauen. 
Aquestes consideracions coincideixen doncs, amb les contemplades en l’informe-
proposta de 2 de desembre de 2014. 
 
 
En l’apartat 10 Conclusions del procés d’avaluació ambiental es recull com 
s’incorporaven les consideracions del Departament de Territori i Sostenibilitat i de la 
Direcció General de Polítiques Ambientals en el document objecte d’aprovació 
provisional, tenint en compte que les esmenes de les referències esmentades en 
l’apartat a) ja es corregien directament en el document. 
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9. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL POUM 
 
9.1. Aspectes ambientalment rellevants que s’incorp oren en el text refós del 
POUM 
 
En data 6 de març de 2015, la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya 
Central acorda aprovar definitivament el Pla d’ordenació urbanística municipal de 
Tavèrnoles, supeditant-ne la publicació al DOGC i consegüent executivitat  a la 
presentació d’un text refós que incorpori un seguit de prescripcions. 
 
A nivell ambiental, l’aspecte més rellevant que es deriva del compliment de les 
prescripcions establertes és el fet d’haver de disminuir la superfície del sector PPU-2 
Plans de can Riera, pel seu costat nord. Així, la superfície del sector es fixa en 
106.670 metres quadrats (envers els 131.492 metres quadrats contemplats en el 
document aprovat definitivament), i de manera que els 24.822 metres exclosos de 
l’àmbit passen a ser classificats com a sòl no urbanitzable, amb la clau 21a, que es 
correspon amb la qualificació dels terrenys contigus. 
 
La resta de prescripcions són petites esmenes sense incidència ambiental. 
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10. CONCLUSIONS DEL PROCÉS D’AVALUACIÓ 
 
10.1. Resum de les modificacions del document que s e sotmet a aprovació 
provisional respecte el document aprovat inicialmen t per segona vegada 
 
Seguidament es recullen aquelles modificacions, com a conseqüència de la inclusió 
de prescripcions d’informes d’Organismes, o bé l’estimació d’al·legacions de 
particulars respecte del document aprovat inicialment per segona vegada el 17 de 
juny de 2013, i que tenen alguna incidència en termes ambientals: 
 
Reducció de la superfície de sòl urbanitzable destinat a ús d’equipament privat 
educatiu. 
 
L’aprovació inicial del POUM classificava com a sòl urbanitzable per a usos docents, 
dos sectors de Pla parcial a l’entrada del municipi pel seu costat oest: El Pla parcial 
urbanístic 2 ‘Plans de can Riera -1’, de 145.260 metres quadrats d’extensió, i El Pla 
parcial urbanístic 3 ‘Plans de can Riera -2’, de 82.365 metres quadrats d’extensió. 
 
Després de diverses trobades amb la propietat del sòl (Incasòl), i vist l’interès 
mostrat per a implantar una escola de caràcter supramunicipal en aquest àmbit del 
municipi, s’ha analitzat a fons les necessitats de la instal·lació futura, i prenent 
especial èmfasi en la possibilitat d’ajustar i, si s’escau, reduir el sòl classificat amb 
aquesta finalitat, i tal com consta en els informes de l’Oficina Territorial d’Acció i 
Avaluació Ambiental de data 23 d’abril de 2012 i 7 de gener de 2014. 
 
Fruit d’aquestes reunions, s’ha estimat convenient excloure del sòl urbanitzable 
l’àmbit del Pla parcial urbanístic 3 ‘Plans de can Riera -2’, i mantenint únicament per 
a usos docents l’establert pel Pla parcial urbanístic 2 ‘Plans de can Riera -1. Alhora, 
s’estableix en la seva fitxa reguladora, la implantació de sistemes de promoció del 
transport públic o escolar vinculats al seu desenvolupament, i que, d’acord a 
l’informe del Consell Comarcal d’Osona, dins el seu àmbit s’hi ubicarà una estació 
depuradora d’aigües residuals. 
 
El sòl que configurava l’àmbit del Pla parcial urbanístic 3 ‘Plans de can Riera-2”, 
passa a ser classificat com a sòl no urbanitzable, zona 21a Agrícola de valor. 
 
En l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, de 18 de 
novembre de 2014, s’estableix que cal fixar que el destí de la clau que es proposa 
sigui el d’equipament privat educatiu, i així es modifica en l’article 183, de regulació 
del Pla parcial PPU2 Plans de can Riera 1, i en la fitxa urbanística corresponent. 
 
Així mateix, en aquell acord de la Comissió s’estableix també que cal corregir la 
delimitació de l’àmbit del Pla parcial per ral d’excloure la part que envaeix el sistema 
hidrogràfic de la riera del Rigat. Els plànols d’ordenació, l’article 183, de regulació del 
Pla parcial PPU2 Plans de can Riera 1, i la fitxa urbanística corresponent, 
contemplen la correcció de l’àmbit per la seva part oest. 
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Arran d’aquesta reducció, el Pla parcial PPU2 Plans de can Riera 1, queda fixat en 
131.492 metres quadrats, per a la implantació d’un equipament privat educatiu. 
(Com ja s’ha exposat anteriorment, en compliment de l’acord de la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, de 6 de març de 2015, part d’aquest 
sector s’exclou de l’àmbit, i es fixa la seva superfície, finalment, en 106.670 metres 
quadrats.) 
 
Reducció, i canvi d’usos en l’àmbit 1b del Pla parcial urbanístic 1 ‘El Roquet sud’ 
 
El document aprovat inicialment contemplava, pel que fa al Pla parcial urbanístic 1 
‘El Roquet sud’, un àmbit total de 58.960 m2, dels quals 53.346 m2 se situaven en 
l’àmbit 1a, entre el nucli del Roquet i la carretera  BV-5213, i 5.614 m2 se situaven al 
sud del nucli de Tavèrnoles. L’àmbit 1a concentrava tot l’aprofitament privat, mentre 
que l’1b es reservava per a espais lliures, aparcament, i equipaments públics. 
 
La forta pressió veïnal, mostrant el seu rebuig a destinar part de l’àmbit 1b a 
aparcament públic, i després de reunions amb la propietat dels terrenys, es va 
considerar adient reduir significativament la seva extensió, a la vegada que s’excloïa 
de la fitxa qualsevol esment a que es pogués destinar a aparcament públic. 
 
Així doncs, es va reduir de 5.614 m2 a 2.104 m2 l’àmbit 1b, i de manera que en el 
Pla parcial El Roquet sud es fixava la seva superfície total en 55.450 m2 (enfront els 
58.960 m2 previstos en l’anterior expedient). 
 
La fitxa del sector també es modificava, tot excloent el sòl destinat a protecció de 
sistemes, el qual podria formar part del sòl privat i mantenint la línia d’edificació a 25 
metres respecte l’aresta exterior de la calçada BV-5213. 
 
En l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, de 18 de 
novembre de 2014, s’estableix que cal reduir la superfície del sector, pel seu costat 
oest, a la vegada que cal rebaixar de forma proporcional el nombre màxim 
d’habitatges admesos. 
 
En compliment d’aquesta prescripció de l’acord de la Comissió, en l’article 182, de 
regulació del Pla parcial PPU1 El Roquet Sud, i en la fitxa urbanística d’aquest 
sector, es contemplen els nous paràmetres urbanístics conseqüència d’aquesta 
reducció, tot fixant-se el seu àmbit en 40.174 metres quadrats, i per a un màxim de 
29 habitatges. 
 
Reducció de l’àmbit de sòl urbanitzable no delimitat SND El Roquet nord 
 
En l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, de 18 de 
novembre de 2014, s’estableix que cal reduir la superfície del sector, pel seu costat 
oest, a la vegada que cal establir que els sòls localitzats al final de la bifurcació dels 
vials al sud de l’actual sòl urbà del Roquet, es destinaran a sistema d’espais lliures i 
zones verdes; que cal reservar a aquest mateix sistema els sòls a l’entorn de la 
depuradora actual, al nord de l’àmbit; que l’ordenació proposada suposarà una 
correcta transició entre el sòl urbà i el no urbanitzable. 
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En compliment d’aquestes prescripcions, es fixa l’àmbit del sector en 25.180 metres 
quadrats, i en l’article 184, de regulació d’aquest sector, i en la fitxa urbanística 
corresponent, es recullen els paràmetres establerts en aquell acord de la Comissió. 
 
Inclusió de mesures correctores en el PAU-1 Fussimanya 
 
La fitxa d’aquest polígon d’actuació, en el document aprovat inicialment per segona 
vegada, contemplava un seguit de mesures correctores, les quals s’han ampliat de 
cara al document a aprovar provisionalment, amb la finalitat d’assolir una màxima 
integració en l’entorn forestal on s’ubica, i provocar, alhora, el mínim d’afectacions al 
medi. 
 
Aquestes mesures addicionals són les següents: 

- L’ocupació i edificabilitat de la parcel·la es fixarà d’acord al fixat en l’article 
137 de les Normes urbanístiques ‘Adaptació topogràfica’, el qual estableix una 
reducció d’aquests paràmetres en funció del pendent mitjà de la parcel·la. 
- Es prohibeix l’edificació en zones sensibles del territori (careners). 
- Per a les noves edificacions, s’adoptaran criteris d’integració paisatgística 
per tal que les textures, colors, i materials no generin impactes innecessaris. 
- Es garantirà la no afectació al torrent de Fussimanya, per tal de preservar la 
seva possible funció connectora. En aquest sentit, es donarà compliment 
estricte de les mesures a adoptar que estableixi l’Agència Catalana de l’Aigua. 
- Es preservarà, en la mesura del possible, la vegetació existent en l’interior 
de la parcel·la, tot identificant els exemplars arboris més representatius de 
roures i alzines. 
- Serà indispensable la neteja del sotabosc, per tal de minimitzar els efectes 
de possibles incendis forestals. 
- Els espais lliures de parcel·la de les claus 6 disposaran, com a màxim, del 
50% de la seva superfície acabat amb paviment impermeable, per tal d’afectar 
mínimament amb la permeabilitat del terreny. 
- El projecte d’urbanització contemplarà l’ús de paviments tous i drenants per 
als seus vials. 
- L’enllumenat públic de l’àmbit es limitarà al mínim de zones imprescindibles 
que requereixin d’il·luminació. Els bàculs a emprar tindran una alçada màxima 
de 4 metres. 
- Es contemplarà l’ampliació de l’EDAR existent per poder tractar un cabal 
mínim de 70 m3 diaris, d’acord a l’informe del Consell Comarcal d’Osona de 
26 de juliol de 2013. 
- Es realitzarà un estudi d'estabilitat del vessant previ a la implantació 
d'edificacions o altres estructures vulnerables si aquestes afecten els terrenys 
inclosos en l'àmbit de perillositat natural mitjana enfront despreniments. 

 
Inclusió de la futura Ronda Est d’Osona 
 
D’acord a l’informe de 18 d’octubre de 2013, de la Subdirecció General de 
Planificació i Projectes Viaris de la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat 
Terrestre, del Departament de Territori i Sostenibilitat, la Direcció General 
d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre impulsa l’estudi de planejament del tram de 
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la Ronda est d’Osona, situada entre els municipis de Sant Julià de Vilatorta i Roda 
de Ter, i de manera que part del seu traçat s’ubica a Tavèrnoles; així com l’Estudi 
Informatiu ‘Millora General, nova carretera, ronda Est d’Osona, des de la C-153, al 
PK 5+000, a la C-37. Tram Gurb-Torelló’, amb clau EI-NB-07023, que connectaria 
amb l’anterior estudi de planejament a la carretera C-153. 
 
Atenent a aquests projectes, el citat informe conclou que caldrà qualificar com a 
reserva viària la franja de terreny identificada segons plànols adjunts, i grafiar en els 
plànols d’ordenació el límit d’edificació en els trams en que el traçat discorre per sòl 
urbanitzable o aprofita l’eix de la carretera BV-5213 actual. 
 
Per tant, els plànols del POUM qualifiquen com a reserva viària els terrenys on es 
preveu implantar aquesta nova infraestructura, que afecta part del territori en el seu 
costat oest, i en delimita, alhora, la seva línia d’edificació. 
 
Prescripcions de l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua 
 
D’acord a l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua, de 8 d’abril de 2014, el 
document de POUM que es presenta per a la seva aprovació provisional i definitiva 
incorpora les següents modificacions respecte el document aprovat inicialment per 
segona vegada: 
 
- es completa l’article 157 (antic article 154) d’acord a l’apartat de consideracions 
relatius al sistema hidrogràfic. 
- s’incorpora com a sistema hidrogràfic, la totalitat dels cursos fluvials. 
- es completa el document amb l’adequació de l’estudi hidràulic del torrent de 
Tavèrnoles. 
- es fixa, en els articles 182 i 184, de regulació dels sectors de desenvolupament 
PPU1 i SND1, que l’ordenació, zonificació i rasants, s’establiran en concordança 
amb aquell estudi. En les fitxes corresponents d’aquests àmbits, es remet al compliment 
dels citats articles 182 i 184, respectivament. 
 - es fixa, en l’article 183, de regulació del sector de desenvolupament PPU2, que 
l’ordenació, zonificació i rasants, s’establiran en concordança amb els resultats dels 
models de simulació hidràulica. En la fitxa corresponent a aquest àmbit, es remet al 
compliment de l’esmentat article 183. 
- l’article 157.6 inclou que els nous elements a construir sobre lleres inclourà el seu 
dimensionat pel cabal Q500. 
- En l’article 233, i en el punt 2 del Catàleg de béns a protegir, es fixa que els 
documents urbanístics o projectuals redactats per a l’ampliació, rehabilitació o 
consolidació de les edificacions incloses en el Catàleg de béns a protegir i en 
l’Inventari d’edificacions en sòl no urbanitzable, i de totes aquelles que es trobin dins 
la franja de 100 metres d’amplada al costat dels marges de les lleres, es redactaran 
en concordança amb els resultats d’un estudi annex, signat per tècnic competent, 
adaptat a les “Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local” 
(ACA, març 2003) i a l’aplicació de l’article 6 de la Llei d’urbanisme i als criteris 
tècnics aprovats pel Consell d’Administració de l’ACA (28 de juny de 2001 – 
modificats el 17 de juliol de 2006). 
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- Respecte a les consideracions que es fan pel que fa al Pla d’Actuació Municipal, 
aquest no depèn de la tramitació del POUM, pel que no té efectes sobre aquest 
últim. 
- es tenen en compte les consideracions indicades respecte les xarxes d’aigües 
pluvials: els articles que regulen els diferents sectors urbanitzables o en sòl urbà no 
consolidat inclouen l’obligació d’incloure les obres i instal·lacions que permetin 
retenir i evacuar cap a EDAR les primeres aigües d’escorrentia amb elevades 
concentracions de contaminants; i les masies i cases rurals que generin aigües 
residuals que no estiguin connectades a la xarxa municipal hauran de disposar de 
l’autorització d’abocament pertinent (article 212.5). 
- els articles de regulació dels sectors urbanitzables inclouen la prescripció que, en el 
cas que no sigui possible la connexió a cap sistema de sanejament en alta, 
s’inclourà una reserva econòmica i d’espai que tindrà doble qualificació, com a 
sistema general de serveis tècnics, de forma prioritària, i, alhora, com a sistema 
general d’equipaments privats, on s’hi ubicaria un sistema de sanejament autònom.  
- pel que fa a la fórmula a adoptar per a l’ampliació, millora, i adaptació de la xarxa 
municipal d’abastament, els sectors de desenvolupament inclouen la prescripció que 
es faran càrrec d’aquestes obres. 
- les fitxes dels sectors de planejament derivat inclouen la prescripció de disposar de 
l’informe favorable de l’Agència Catalana de l’Aigua, així com de les disposicions que 
es derivin de l’aplicació de la Directiva marc d’Aigües. 
 
Delimitació de l’espai Savassona del PEIN 
 
D’acord als informes de l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de data 23 
d’abril de 2012 i 7 de gener de 2014, tota la documentació gràfica incorpora la 
delimitació definitiva de l’espai Savassona del PEIN, de conformitat amb allò 
establert en el corresponent Pla especial de delimitació. 
 
Incorporació de llindars màxims d’ocupació (explotacions agropecuàries i 
magatzems agrícoles) 
 
D’acord als informes de l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de data 23 
d’abril de 2012 i 7 de gener de 2014, s’incorpora, en la Normativa urbanística, els 
llindars màxims d’ocupació de les finques, en funció de la seva superfície, i amb un 
màxim de 6.000 metres quadrats. 
 
Concretament, els articles 215 i 218 queden redactats de la següent manera: 
 

ARTICLE 213.  Instal·lacions destinades a explotaci ons agropecuàries. 
 
1. Condicions d’ordenació de l’edificació: 
  
a) Les edificacions i/o instal·lacions que siguin admeses en cada qualificació del sòl 
no urbanitzable o les permeses segons el Catàleg de masies i cases rurals, no 
podran superar conjuntament el percentatge d’ocupació en planta que s’especifica a 
continuació, en funció de la superfície de la finca i amb els topalls màxims que s’hi 
especifiquen: 
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- Finques de superfície fins a 1 hectàrea de superfície: 15 m2 o l’ocupació preexistent 
de masia catalogada en aquella finca. 
- Finques de superfície d’entre 1 i 4 hectàrees de superfície: 8% amb un màxim de 
2.800 m2. 
- Finques de superfície d’entre 4 i 10 hectàrees de superfície: 6% amb un màxim de 
4.400 m2. 
- Finques de superfície de més de 10 hectàrees de superfície: 4% amb un màxim de 
6.000 m2. 
-Per qualsevol nova construcció pretesa caldrà disposar de superfície no inferior a la 
unitat mínima de conreu. En cas contrari, caldrà justificar que la finca no prové de 
cap segregació posterior a l’aprovació definitiva del pla d’ordenació, i que constava al 
mateix nom que el sol·licitant. 
-La concessió de la llicència per a la construcció d’una granja, s’haurà d’acompanyar 
d’un document d’indivisibilitat de la finca. 
 
b) Separacions:  
La normativa sectorial en determinarà les distàncies. Tanmateix, es fixa: 
-Als camps i límits de la finca: 10 m.   
-A l’aresta de la calçada de les carreteres locals: 25 m, i als camins 15 m, en cas de 
ser principals o primaris, i 8 m en cas de camins secundaris.  
 
c) Alçada màxima: planta baixa amb una alçada màxima total, com a norma general, 
de 5,00 m, mesurada en el carener o punt més alt de l’edificació. En cas 
d’edificacions destinades al bestiar boví, aquesta alçada es fixa en 7,00 m. 
 
d) Llargada de façana: la llargada màxima de façana s’estableix en 70 m.   
 
e) Condicions estètiques: 
-Les parets de tancament de les construccions estaran pintades amb colors clars de 
gamma terrosa, excepte quan el material de base dels tancaments estigui preparat 
per anar vist.   
-Es procurarà que el material exterior de les cobertes inclinades sigui de color 
vermellós tractant d’assimilar-lo amb el color de la teula. Aquest material serà de 
teula ceràmica  entenent-se de forma preceptiva en llocs d’especial impacte visual.  
-Es protegiran les visuals sobre les granges des de les carreteres i les vies locals 
bàsiques amb una plantació d’arbres d’espècies autòctones. 
-Cobertes: a part de la teula característica de la zona, podran utilitzar-se altres 
materials tals com planxa metàl·lica o similars, de color verd o vermell segons es 
justifiqui i teula de formigó quan els condicionaments estructurals ho facin necessari, 
sempre  que presentin tonalitats cromàtiques a la de la teula de ceràmica. 
-Colors: s’utilitzaran colors que reprodueixen els existents del terreny.  
 
f) Granges de 1.000 m² o inferiors: 
Quan es pretengui construir una nova granja de 1.000 m² o inferiors s’hauran de 
complir totes les condicions anteriors. 
 
g) En cas que es superin els llindars establerts en l’article 68.8.d) del Reglament de 
la Llei d’urbanisme, caldrà fer el tràmit de l’article 48 de la Llei d’urbanisme.   
 
2. Condicions de l’emplaçament: 
 
a) Es mantindrà lliure de construccions una faixa perimetral que serà objecte del 
tractament següent: 
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-Plantació d’una doble filera d’arbres autòctons separats per distàncies inferiors a 8 
metres. S’acceptaran, també, altres formes de disposició de l’arbrat sempre que 
impliquin la plantació d’un nombre equivalent d’exemplars i resultin paisatgísticament 
més adequades.  

(...) 
 

 
ARTICLE 218.  Disposicions específiques sobre magat zems agrícoles.  
 
1. La construcció de magatzems agrícoles en sòl no urbanitzable ha de complir les 
següents condicions: 
 
a) Només es permet per a magatzem de productes agrícoles, d’eines del camp i de 
maquinària quan estiguin vinculats a una explotació agrícola o ramadera. 
 
b) No es permet la seva ubicació a més de 50 m de les cases o masies existents i a 
les que donaran servei i a menys de 25 m des de l’aresta de calçada de carreteres 
locals, a 15 m de camins principals o primaris, i 8 m en camins secundaris. Pel qe fa 
a la separació respecte de cases o masies existents de finques veïnes, s’estarà al 
que exigeixi la normativa sectorial, si s’escau. 
 
c) El màxim de sostre edificable serà definit i justificat en el corresponent projecte. 
Pel que fa a l’ocupació, i donat que els magatzems agrícoles formen part de les 
edificacions i/o instal·lacions d’una finca en sòl no urbanitzable a les quals es fa 
referència en l’article 215.1.a), caldrà tenir en compte el seu còmput per tal de no 
sobrepassar les ocupacions màximes en funció de la superfície de la finca fixades en 
aquell article. 
 
d) Les construccions seran de planta baixa amb una alçada màxima de 5,00 m, 
excepte en casos degudament justificats on es podrà superar aquesta alçada fins 
l’estricament necessari. 
 
e) En planta cap dimensió serà superior a 30 m.  
 
f) En els llocs on sigui freqüent l’arbrat, es projectarà i plantarà al llarg de les 
edificacions fileres d’arbres, d’espècie autòctona, en una proporció mínima d’un arbre 
cada 5 m de longitud, a l’objecte de matisar l’impacte visual de la construcció. 
 
g) Si se superen els llindars establerts en l’article 68.8.d) del Reglament de la Llei 
d’urbanisme, caldrà fer el tràmit d l’article 48 de la Llei d’urbanisme. 
 
h) Es prioritzarà la seva ubicació en semi-soterranis, per tal d’oferir una major 
integració en el territori. Els soterranis no comptabilitzaran a efectes d’edificabilitat. 
 

Val a dir que, en compliment de l’acord d’aprovació definitiva del POUM, de 6 de 
març de 2015, els articles 213 i 215 incorporen unes noves concrecions pel que fa a 
superfícies construïdes i ocupacions admeses en aquestes edificacions en particular. 
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Correccions vàries en la regulació del Sòl no urbanitzable de la Normativa 
urbanística 
 
A resultes d’una al·legació presentada dins el termini d’exposició pública del 
document, s’ha cregut convenient incorporar algunes matisacions en la normativa 
urbanística del POUM, pel que fa a la regulació d’alguns aspectes del sòl no 
urbanitzable. 
 
Concretament, es modifica l’article 226 de les Normes urbanístiques, per tal 
d’admetre l’ús forestal en aquells enclavaments forestals que actualment es troben 
dins la qualificació 21a; l’article 215.1.b), i c) on es distingeixen les separacions de 
les edificacions agropecuàries en funció de si es tracta de camins principals o 
secundaris, i admetent altures de 7 metres en edificacions agropecuàries destinades 
a bestiar boví; l’article 217.1.a), fixant que les distàncies de les granges, respecte a 
rieres i cursos d’aigua, respectaran el que s’estableix en el reglament del domini 
públic hidràulic; i l’article 218.1.b) pel que fa a separacions dels magatzems. 
 
Igualment, en compliment de l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la 
Catalunya Central, de 18 de novembre de 2014, se suprimeix la clau 26 – Activitat 
reconeguda, de manera que les instal·lacions que es pretenia reconèixer estiguin 
incorporades dins les qualificacions del sòl no urbanitzable del seu entorn, tot 
permetent la seva compatibilitat. 
 
Inclusió de les recomanacions tècniques del Dictamen preliminar de riscos 
geològics. 
 
Per tal de donar compliment a la Resolució de la Direcció General de Polítiques 
Ambientals, de 19 de desembre de 2014, s’ha avaluat la inclusió de les 
recomanacions tècniques de dit dictamen redactat per l’Institut Geològic de 
Catalunya de data maig de 2008. 
 
Pel que fa la recomanació de la realització d’un estudi geotècnic per a cada nova 
construcció, el vigent Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) estableix que cal realitzar un 
estudi geotècnic previ a tota nova construcció. L’obligat compliment de dit CTE en 
garanteix el compliment de la recomanació esmentada. 
 
Respecte a la recomanació de prendre les mesures adequades en l’execució 
d’excavacions o talussos antròpics, evitar edificar en les vores d’escarpaments i 
talussos, i evitar les fonamentacions en terraplens o rebliments antròpics, les fitxes 
dels sectors de desenvolupament en sòl urbà no consolidat i en sòl urbanitzable, i 
els articles de regulació d’aquests àmbits (art. 172, 182, 183 i 184), incorporen 
aquestes prescripcions.  Igualment, en l’article 201, pel que fa a  protecció ambiental 
en sòl no urbanitzable, també s’incorporen aquestes prescripcions. 
Finalment, pel que fa a respectar les lleres, evitant les actuacions que obstaculitzin el 
pas o impedeixin en correcte drenatge de l’aigua, se n’inclou la seva obligació en 
l’article 197, de regulació de la xarxa hidrològica. 
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10.2. Integració dels aspectes ambientals en la ver sió del pla sotmès a 
aprovació provisional i definitiva 
 
Després de tot els procediment d’anàlisis i avaluació del pla, en la taula següent es 
comparen les principals determinacions i el gra d’assoliment dels objectius 
ambientals del pla aprovat inicialment i de la proposta de pla sotmesa a aprovació 
provisional i definitiva: 
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Taula 18. Comparació del pla aprovat inicialment per segona vegada i de la darrera proposta del pla respecte de les principals determinacions i el grau 
d’assoliment dels objectius ambientals 

Aspectes 
ambientals 

rellevants del 
territori 

Objectius ambientals 
segons la 

importància relativa 

Pla aprovat inicialment per segona vegada Pla sotmès a aprovació provisional i definitiva 

Valoració i 
observacions Determinacions del pla 

Grau de 
compliment de 

l’objectiu 
(si,no,parcial) 

Determinacions del pla 

Grau de 
compliment de 

l’objectiu 
(si,no,parcial) 

La població es 
concentra: nucli de 
Tavèrnoles: 16%, el 
Roquet 18%, 
Fussimanya 19%, 
dispers 47% 

1. Adaptar el 
desenvolupament del 
municipi a la realitat 
territorial  

Per les característiques del 
municipi, no es considera 
necessari disposar de sòl 
destinat a ús industrial 

Sí 

Es justifiquen les necessitats de 
sòl docent a curt termini i s’exclou 
un dels sectors urbanitzables. 
S’estableix la necessitat de 
foment de la promoció del 
transport públic o escolar en la 
fitxa 

Sí 

Es valora 
positivament la 
reducció de sòl 
urbanitzable d’usos 
docents, ajustant-se’n 
la seva demanda 

Existència de sòls 
no urbanitzables 
d'alt valor i part del 
territori inclòs en 
espai PEIN 

2. Zonificar en funció 
de les  
característiques del 
municipi i establir les 
oportunes diferències 
de tractament 

Les àrees i zones previstes 
són: 
- 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) 
 
 

Parcial 

En les instal·lacions destinades a 
explotacions agropecuàries i els 
magatzems agrícoles s’estableix 
un percentatge màxim d’ocupació 
de finca. 
 
Tota la documentació gràfica del 
POUM incorpora la delimitació de 
l’espai Savassona del PEIN. 
 
El PAU Fussimanya inclou un 
seguit de mesures correctores de 
caire ambiental per tal de 
minimitzar les afectacions al 
medi. 

 Parcial 

Tot i la ubicació del 
sector Fussimanya 
dins l’àmbit PEIN, per 
les seves 
característiques, es 
valora positivament la 
seva classificació 
com a sòl urbà no 
consolidat, atès que 
les mesures 
correctores que es 
fixen per al seu 
desenvolupament li 
atorgaran un caire 
més assimilable al 
d’un sòl no 
urbanitzable.  
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Cal preveure un 
grau elevat de 
protecció per als 
espais d'alt valor 
ecològic 

3. Incloure 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 

S’ incorporen tots els espais 
protegits definits al PTPCC i al 
Pla Especial de millora de 
protecció i millora de l’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. 

Parcial 

El sector Fussimanya inclou les 
mesures correctores pertinents 
per tal de ser concebut com un 
àmbit de sòl no urbanitzable, tot i 
que el POUM el classifica com a 
sòl urbà no consolidat 

Parcial 

 

Cal preveure un 
grau elevat de 
protecció per als 
espais d'alt valor 
ecològic 

4. Protegir les àrees i 
els elements d’interès 
natural per tal 
d’assegurar la seva 
recuperació, 
conservació i correcte 
gestió 

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 biològics, junt amb 
la vegetació de ribera que hi 
és associada 

Sí Es manté Sí 

 

Existència de sòls 
no urbanitzables 
d'alt valor i part del 
territori inclòs en 
espai PEIN 

5. Establir un grau de 
protecció a les zones 
d’especial interès 
ecològic i de 
connectors biològics 

El Pla, a banda, de les àrees 
d’especial interès, crea un 
catàleg de béns d’interès 
natural a protegir 

Sí Es manté Sí 

 

La població es 
concentra: nucli de 
Tavèrnoles: 16%, el 
Roquet 18%, 
Fussimanya 19%, 
dispers 47% 

6. Potenciar un 
desenvolupament 
compacte del municipi 

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, es 
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. 

Parcial 

Es justifiquen les necessitats de 
sòl docent a curt termini per 
ajustar l’oferta de sòl 
urbanitzable, i se suprimeix un 
dels plans parcials previstos 
anteriorment. S’estableix la 
necessitat de fomentar la 
promoció del transport públic o 
escolar en la fitxa corresponent. 
 
 
 

Parcial 
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Pel que fa al sòl urbà i sòl 
urbanitzable residencial s’ha 
definit limítrof al sòl urbà amb 
la finalitat de fomentar la 
compacitat. 

Es limita i es redueix el 
creixement residencial a l’entorn 
del Roquet. 

Protecció dels 
espais a l'entorn de 
cursos de rieres i 
torrents 

7. Deixar com a 
espais lliures i sòl no 
urbanitzable els 
corredors biològics 
principals 

Els corredors biològics 
principals són classificats com 
a sòl no urbanitzable. 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. 
 
 
 
 
 

Sí Es manté Sí  

Prestar especial 
atenció als riscos 
hidrològics 
associats a la riera 
de Tavèrnoles, i a 
les zones 
potencialment 
inundables del curs 
del Rigat 

8. Protecció de la 
xarxa hídrica i dels 
seus entorns 

Els cursos de rius i rieres es 
qualifiquen com a sistema 
hidrològic, i s'estableixen les 
franges de protecció 
pertinents. Es garantiran les 
escorrenties naturals evitant la 
presència de qualsevol 
element artificial que pugui 
dificultar el pas de les aigües i 
els sistemes naturals de les 
rieres, tot mantenint les 
condicions naturals dels 
cursos per tal de garantir la 
seva funcionalitat com a 
elements de connexió 
biològica que són. De la 
mateixa manera, potenciarà la 
recuperació dels ecosistemes 
de ribera. 

Sí Es manté Sí 

Es tenen en compte i 
s’incorporen totes les 
prescripcions de 
l’informe de l’Agència 
Catalana de l’Aigua, 
de 8 d’abril de 2014. 
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El municipi de 
Tavèrnoles 
presenta una alta 
qualitat 
paisatgística amb 
nombroses àrees, 
jaciments, ruïnes, 
punts panoràmics i 
edificacions d'alt 
valor paisatgístic 

9. Determinar les 
àrees específiques 
d’interès paisatgístic, 
evitant tot tipus de 
construccions 
d’habitatges i/o 
equipaments en 
aquests espais 

El POUM regula les 
edificacions en el sòl no 
urbanitzable, així com 
l’aparició d’activitats poc 
compatibles amb el paisatge 
forestal i terrenys agrícoles, 
per tal d’evitar la seva 
dispersió per tot el territori, i 
garantint al màxim la seva 
integració en el paisatge.  Per 
a realitzar aquesta regulació, 
el POUM ha realitzat l’Inventari 
d’edificacions en sòl no 
urbanitzable que les regula. 
Explotacions ramaderes: 
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. 
Masies o cases rurals:  s’està 
tramitant 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.  
Lla presència d’instal·lacions i 
serveis tècnics en sòl no 
urbanitzable és una servitud 
ineludible en aquest tipus de 
sòl. 
 
 
 

Sí Es manté Sí 
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Cal preveure un 
grau elevat de 
protecció per als 
espais d'alt valor 
ecològic 

10. Determinar les 
àrees específiques 
d’interès natural, 
ecològic o connector 

El nou POUM defineix les 
àrees específiques d’interès 
natural i moltes d’elles han 
estat incorporades al Catàlegs 
de Béns a Protegir.  
 

Sí Es manté Sí 

 

No existeixen 
habitatges buits en 
els nuclis urbans. Sí 
que hi ha parcel·les 
sense construir. 

11. 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. 
 

Sí Es manté Sí 

 

No existeixen 
habitatges buits en 
els nuclis urbans. Sí 
que hi ha parcel·les 
sense construir. 

12. 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. 

Sí Es manté Sí 

 

Cal donar 
compliment al Codi 
Tècnic de 
l'Edificació (CTE), 
en especial al 
document bàsic 
d'estalvi d'energia i 
al Decret 21/2006, 
de 14 de febrer 

13. 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 vetlla perquè es doni 
compliment al Decret 21/2006, 
de 14 de febrer. 

Sí Es manté Sí 
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Cal donar 
compliment al Codi 
Tècnic de 
l'Edificació (CTE), 
en especial al 
document bàsic 
d'estalvi d'energia i 
al Decret 21/2006, 
de 14 de febrer 
 

14. Promoure l’ús 
d’energies renovables 
i eficients tant en 
l’àmbit públic com el 
privat 

El nou Pla potencia l’ús 
d’energies renovables i 
eficients tant en l’àmbit públic 
com el privat alhora que vetlla 
perquè es doni compliment en 
la normativa vigent en aquesta 
matèria.  

Sí Es manté Sí 

 

La tipologia 
residencial del 
municipi és 
unifamiliar aïllada. 
El 37% dels 
habitatges existents 
es concentren al 
sector Fussimanya 

15. 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. 
 
 

Parcial 

El sector Fussimanya inclou les 
mesures correctores pertinents 
per tal de ser concebut com un 
àmbit de sòl no urbanitzable, tot i 
que el POUM el classifica com a 
sòl urbà no consolidat 

Parcial 

 

L'entorn de la zona 
del Roquet és la 
que ofereix uns 
espais més aptes 
per al creixement 
urbà 

16. 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. 
 
 

Sí Es manté Sí 

 

L'entorn de la zona 
del Roquet és la 
que ofereix uns 
espais més aptes 
per al creixement 
urbà 

17. 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.  
 

Sí Es manté Sí 
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S'identifica una 
àrea de perillositat 
natural mitjana 
enfront 
despreniments a 
Fussimanya 

18. Delimitar les 
zones de risc per a la 
seguretat i el benestar 
de les persones i 
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 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. 

 Parcial 

Es fixa que es realitzarà un estudi 
d'estabilitat del vessant previ a la 
implantació d'edificacions o altres 
estructures vulnerables si 
aquestes afecten els terrenys 
inclosos en l'àmbit de perillositat 
natural mitjana enfront 
despreniments. 

Sí 

 

Mantenir mostres 
d'hàbitats d'interès 
comunitari 
suficients 

19. Garantir la 
presència de mostres 
suficients dels hàbitats 
d’interès comunitari i 
dels hàbitats 
d’espècies d’interès 
comunitari 

Els hàbitats d’interès 
comunitari se situen 
íntegrament en sòl no 
urbanitzable 

Sí  Es manté Sí 

 

No existeixen 
habitatges buits en 
els nuclis urbans. Sí 
que hi ha parcel·les 
sense construir. 

20. Potenciar la 
construcció dels 
solars i parcel·les de 
l’interior del nucli urbà 

Per la pròpia ordenació del sòl, 
es 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, i 
potenciant la construcció dels 
solars i parcel·les de nucli 
urbà. El  nou Pla 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 

No Es manté No 
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urbanístic preexistent o 
completar el teixit urbà. El grau 
de consolidació que han 
assolit els nuclis urbans 
impedeix aquest tipus 
d’actuacions. 

Part dels solars 
existents presenten 
parts amb pendents 
elevats 

21. Evitar l’ocupació 
de terrenys situats en 
zones amb un 
pendent superior al 
20% 

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 %. 

Parcial 
S’estableixen reduccions del 
paràmetre d’edificabilitat, en 
terrenys amb pendents elevats 

Sí 

 
 
 
 

Prestar especial 
atenció als riscos 
hidrològics 
associats a la riera 
de Tavèrnoles, i a 
les zones 
potencialment 
inundables del curs 
del Rigat 

22.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. Pel que fa al 
Rigat, el POUM requereix que 
el planejament que 
desenvolupi el sòl urbanitzable 
dels Plans de Can Riera que 
es veu afectat per aquest curs 
d’aigua, realitzi l’estudi 
d’inundabilitat.  

Parcial 

S’exclou de l’àmbit del Pla Parcial 
PPU2 Plans de can Riera 1, el sòl 
que envaeix el sistema hidrogràfic 
de la riera del Rigat 

Parcial 

 

L'aigua potable 
prové 
majoritàriament de 
l'ETAP de Manlleu 

23. 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 

Parcial Es manté Parcial 

 

Cal preveure un 
grau elevat de 
protecció per als 
espais d'alt valor 
ecològic 

24. Determinar els 
elements d’interès 
natural, geològic, etc. i 
incloure-les al Catàleg 
de Béns Protegits  

Els diversos elements d’interès 
a protegir s’han inclòs al 
Catàleg de Béns Protegits del 
POUM. 

Sí Es manté Sí 
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Cal preveure un 
grau elevat de 
protecció per als 
espais d'alt valor 
ecològic 

25. 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.  
 

Sí Es manté Sí 

 

El municipi de 
Tavèrnoles 
presenta una alta 
qualitat 
paisatgística amb 
nombroses àrees, 
jaciments, ruïnes, 
punts panoràmics i 
edificacions d'alt 
valor paisatgístic 

26. Promoure i 
potenciar la qualitat 
paisatgística de 
l’entorn per millorar la 
qualitat turística i 
econòmica al municipi 

El 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. 
 

 Parcial 

El polígon d’actuació de 
Fussimanya incorpora les 
mesures pertinents per tal 
d’assolir un caire més equivalent 
al d’un sòl no urbanitzable 

Sí 

 

Tavèrnoles i el 
Roquet disposen de 
xarxa de 
clavegueram 
unitària, conduint 
les aigües cap a la 
depuradora del 
Roquet. 
Fussimanya 
disposa d'una 
estació depuradora 
on s'hi connecten el 
restaurant, la 
fàbrica d'embotits i 
només dos 
habitatges 

27. Reduir el volum 
d’aigües brutes 
mitjançant l’aplicació 
del Decret de 
Ecoeficiència en les 
noves promocions 

Es requerirà el compliment del 
Decret d’Ecoeficiència Parcial Es manté Parcial 
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Tavèrnoles i el 
Roquet disposen de 
xarxa de 
clavegueram 
unitària, conduint 
les aigües cap a la 
depuradora del 
Roquet. 
Fussimanya 
disposa d'una 
estació depuradora 
on s'hi connecten el 
restaurant, la 
fàbrica d'embotits i 
només dos 
habitatges 
 

28. 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. 
 

 Parcial 

El Polígon d’actuació de 
Fussimanya incorpora la previsió 
d’’ampliació de l’EDAR existent 
per poder tractar un cabal mínim 
de 70 m3 diaris. 
 
En el Plans parcials de Can 
Riera, es preveu una EDAR 

Parcial 

 

Tavèrnoles i el 
Roquet disposen de 
xarxa de 
clavegueram 
unitària, conduint 
les aigües cap a la 
depuradora del 
Roquet. 
Fussimanya 
disposa d'una 
estació depuradora 
on s'hi connecten el 
restaurant, la 
fàbrica d'embotits i 
només dos 
habitatges 

29. Aconseguir 
depurar el 100% de 
les aigües brutes. 
Fomentar la 
reutilització de les 
aigües pluvials, 
depurades, grises, 
etc., 

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. 

Parcial Es manté Parcial 

 

El Roquet és l'àmbit 
que pot absorvir el 
creixement urbà de 
manera més factible 

30. Ubicar els 
creixements en forma 
adossada al nucli 
construït, evitant 
desplaçaments en 
vehicle privat 
 

El sòl urbanitzable residencial 
s’ha definit limítrof al sòl urbà.  
 

Parcial Es manté Parcial 
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Les tipologies 
edificatòries 
existents són de 
tipologia aïllada i 
envoltades de jardí. 
No es disposa de 
cap ordenança 
d'estalvi i 
reutilització d'aigua 

31. Reduir els 
consums i evitar 
malbarataments 
d’aigua per 
enjardinaments i 
equipaments privats, i 
prioritzar tipologies 
urbanístiques de poc 
consum d’aigua 

El POUM fomenta l’estalvi 
d’aigua, 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. 

Parcial Es manté Parcial 

 

 
Tavèrnoles disposa 
d'una àrea de 
disposició de 
residus per a la 
recollida selectiva 
 

32. Promoure la 
correcta gestió de la 
recollida selectiva 
municipal  

El POUM potenciarà la 
correcta gestió de la recollida 
selectiva municipal. 

Parcial Es manté Parcial 

 

Tavèrnoles disposa 
d'una àrea de 
disposició de 
residus per a la 
recollida selectiva 

33. Gestionar 
correctament els 
residus d’enderroc, de 
la construcció i 
d’excavació d’acord 
amb la normativa 
vigent en matèria de 
residus 

El POUM vetllarà perquè es 
doni compliment a la 
normativa vigent en matèria de 
residus.  
 

 Parcial Es manté Parcial 

 

Els itineraris a peu i 
en bicicleta tenen 
un punt conflicitiu, 
que és el 
creuament en la 
carretera BV-5213. 
El servei públic és 
molt limitat 

34. 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. 
Es contempla la creació d’una 
zona de passeig perimetral al 
voltant del sòl urbà de 
Tavèrnoles i el Roquet 

Parcial Es manté Parcial 

 

Els itineraris a peu i 
en bicicleta tenen 
un punt conflicitiu, 
que és el 
creuament en la 
carretera BV-5213. 
El servei públic és 
molt limitat 

35. Promoure els 
recorreguts a peu, en 
bicicleta i el transport 
públic 

Es contempla la creació d’una 
zona de passeig perimetral al 
voltant del sòl urbà de 
Tavèrnoles i el Roquet 

 Parcial Es manté Parcial 
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Tavèrnoles disposa 
d'una àrea de 
disposició de 
residus per a la 
recollida selectiva 

36. 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. 

Sí Es manté Sí 

 

L'entorn dels espais 
edificats llinda 
directament amb el 
sòl no urbanitzable 

37. Ordenar 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 

En sòl urbà, els espais 
qualificats com a zones verdes 
són els que el planejament 
vigent té destinats a aquesta 
finalitat. 
En sòl urbanitzable, el nou Pla 
proposa zones verdes al llarg 
de 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. 

Parcial Es manté Parcial 

 

Cal donar 
compliment al Codi 
Tècnic de 
l'Edificació (CTE), 
en especial al 
document bàsic 
d'estalvi d'energia i 
al Decret 21/2006 

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

El planejament derivat vetllarà 
pel seu compliment 

Parcial Es manté Parcial 

 

Cal donar 
compliment al Codi 
Tècnic de 
l'Edificació (CTE), 
en especial al 

39. Delimitar 
adequadament les 
àrees edificables per 
permetre la màxima 
eficiència de captació 

El POUM vetllarà perquè es 
doni compliment al Decret 
21/2006, de 14 de febrer 

Parcial Es manté Parcial 
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document bàsic 
d'estalvi d'energia i 
al Decret 21/2006, 
de 14 de febrer 

solar de les 
edificacions i en 
l’aprofitament de la 
llum natural 

Hi ha dèficit 
d'aparcament per a 
vehicles en el nucli 
urbà de Tavèrnoles 

40. Gestionar de 
forma correcta el 
trànsit rodat i 
aparcaments a la 
zona del centre del 
municipi 

Els sectors urbanitzables 
contemplaran solucions que 
permetin alliberar places 
d’aparcament en el nucli 

Parcial Es manté Parcial 

 

La principal font 
generadora de 
soroll és el trànsit 
rodat. No hi ha 
presència 
d'indústries amb 
impactes 
atmosfèrics 
importants 

41. Garantir el 
compliment dels 
nivells d’immissió 
sonora establerts per 
la Llei 16/2002, de 28 
de juny 

El POUM vetllarà perquè es 
doni compliment a la Llei 
16/2002, de 28 de juny, i al 
Decret 176/2009, de 10 de 
novembre 

Sí Es manté Sí 

 

La principal font 
generadora de 
soroll és el trànsit 
rodat. No hi ha 
presència 
d'indústries amb 
impactes 
atmosfèrics 
importants 

42. 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  

Una font important de 
contaminació acústica és el sòl 
industrial. 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.   

Parcial  Es manté Parcial 

 

La tipologia 
residencial del 
municipi és 
unifamiliar aïllada. 
El 37% dels 
habitatges existents 
es concentren al 
sector Fussimanya 

43. Promoure 
desenvolupament de 
sistemes d’habitatges 
adossats i evitar la 
proliferació del 
sistema “ciutat jardí” 

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 

Parcial Es manté Parcial 
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desenvolupament dins el sòl 
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.  

Part dels solars 
existents presenten 
parts amb pendents 
elevats 

44. Garantir la 
màxima adaptació a la 
morfologia natural del 
terreny de les 
edificacions previstes, 
i tractaments 
adequats de talussos 
generats 

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 generin obres 
d’urbanització o edificació. 

Sí Es manté Sí 

 

El municipi no 
disposa de cap 
ordenança contra la 
contaminació 
lluminosa. Caldria 
donar compliment al 
Decret 82/2005, de 
3 de maig, i la Llei 
6/2001, de 31 de 
maig 

45. 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 

Parcial Es manté Parcial 

 

Les tipologies 
edificatòries 
existents són de 
tipologia aïllada i 
envoltades de jardí. 
No es disposa de 
cap ordenança 
d'estalvi i 
reutilització d'aigua 
 

46. Facilitar la 
infiltració i la retenció 
de l'aigua de la pluja. 
Compensar la creació 
de superfícies 
impermeables 

En les noves urbanitzacions 
previstes en el sòl urbanitzable 
es tindrà especial cura en 
utilitzar materials respectuosos 
amb el medi i en les zones que 
sigui possible s’utilitzaran 
paviments permeables.  

Parcial Es manté Parcial 
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El municipi no 
disposa de cap 
ordenança contra la 
contaminació 
lluminosa. Caldria 
donar compliment al 
Decret 82/2005, de 
3 de maig, i la Llei 
6/2001, de 31 de 
maig 

47. Establir una 
alçada màxima dels 
fanals, i col·locar 
arbres amb alçades 
superiors a aquests, 
quan 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.  

Parcial 

En el sector Fussimanya es 
disposarà únicament de 
l’enllumenat públic indispensable, 
i a partir de columnes limitades a 
4 metres d’altura 

Sí 

 

Les tipologies 
edificatòries 
existents són de 
tipologia aïllada i 
envoltades de jardí. 
No es disposa de 
cap ordenança 
d'estalvi i 
reutilització d'aigua 
 

48. 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.  
 

Parcial  Es manté Parcial 

 

El municipi no 
disposa de cap 
ordenança contra la 
contaminació 
lluminosa. Caldria 
donar compliment al 
Decret 82/2005, de 
3 de maig, i la Llei 
6/2001, de 31 de 
maig 

49. 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.  

No  Es manté No 

 

El municipi no 
disposa de cap 
ordenança contra la 
contaminació 
lluminosa. Caldria 
donar compliment al 
Decret 82/2005, de 
3 de maig, i la Llei 
6/2001, de 31 de 
maig 

50. Instal·lar un 
sistema de control 
d’engegada i parada 
de la il·luminació 
pública que s’adeqüi 
al màxim a la 
necessitat diària 

Els futurs projectes 
d’urbanització estudiaran les 
solucions més adequades pel 
que fa als sistemes de control 
d’engegada i parada de la 
il·luminació pública 

 Parcial Es manté Parcial 
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Dins el terme no hi 
ha antenes de 
telecomunicacions 
que requereixin de 
mesures especials 

51. 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 
dels Munts.  

Sí Es manté Sí 

 

Cal dissenyar 
adequadament els 
espais lliures 
urbans 

52. 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. 

 Parcial Es manté Parcial 
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De la taula anterior es conclou que, com a resultat de la integració de les aportacions 
rebudes durant el procés d’avaluació ambiental, el pla que se sotmet a aprovació 
provisional presenta millores ambientals significatives respecte del pla aprovat 
inicialment per segona vegada 
 
10.3. Dificultats sorgides 
 
Durant tot el procés d’avaluació del pla han anat sorgint un seguit de dificultats, la 
majoria de les quals han estat resoltes de forma positiva i clara, tot i així a 
continuació en forma de llistat es descriuen algunes de les dificultats que han anat 
apareixent: 

• La Llei d’urbanisme no diferencia municipis petits i rurals de grans ciutats 
metropolitanes, i les realitats socials i ambientals entre aquests són molt 
diferents, i sovint es demana massa precisió en coses poc importants en 
àmbits rurals i en canvi poques en altres de més importants. 

• Manca d’estudis i anàlisis actualitzats de riscos geològics i tectònics a la zona 
de l’àmbit del pla. 

• La legislació en matèria d’avaluació ambiental de plans i programes és molt 
recent i falta experiència d’implantació, i experiències ja aprovades i 
publicades amb la legislació actual. 

 
10.4. Anàlisi de la previsió dels impactes signific atius del pla 
 
10.4.1. Impactes derivats de l’aplicació del pla 
 
Les principals apostes ambientals i de sostenibilitat del pla són les següents: 

• Protecció i conservació de l’entorn rural dels nuclis de Tavèrnoles i el Roquet, 
i procurar que configurin un únic nucli. 

• Mantenir un sistema urbà cohesionat i compacte que eviti el consum 
desmesurat de sòl. 

• Protecció i conservació dels espais amb valors ecològics, de biodiversitat i 
connectivitat importants. 

• Millorar el cicle de l’aigua en totes les seves vessants: captació, consum, 
reutilització, estalvi i depuració. 

• Millora l’eficiència energètica del municipi així com ampliar l’aposta i la 
instal·lació de sistemes de funcionament amb energies renovables. 

 
Els possibles impactes ambientals negatius sobre el medi ambient derivat de les 
propostes del pla són els següents: 

• Augment del consum i la compactació de sòls agrícoles per futurs 
creixements previstos. 

• Augment del consum d’aigua degut a les previsions de nous creixements. 
• Emissió de gasos i partícules en processos de construcció de noves 

superfícies. 
• Increment del consum d’energia per noves edificacions, obres i augment de la 

població en general. 
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• Impactes paisatgístics i visuals de les noves construccions i noves zones 
urbanes. 

• Augment de la producció de residus, tot i les millores en els sistemes de 
separació, i augment de les aigües residuals. 

• Increment de la contaminació acústica i lumínica degut als creixements del 
municipi. 

• Impactes negatius sobre la fauna i la flora dels entorns urbans degut al 
creixement d’aquests, pèrdua dels hàbitats de l’entorn urbà. 

 
Tots els impactes ambientals negatius apuntats anteriorment han estat analitzats i 
classificats en l’ISA i la majoria d’aquests amb l’aplicació dels criteris i mesures 
ambientals apuntades, tenen una classificació de compatibles o moderats en algun 
cas. Degut a les previsions de compactació de zones urbanes, l’àmbit rural del 
municipi i l’aplicació de criteris de sostenibilitat en els diferents vectors ambientals 
tots aquests impactes seran minimitzats per tal d’afectar el mínim possible al medi.  
 
Cal apuntar que el pla també aporta un seguit d’impactes ambientals positius al medi 
ambient de l’entorn del municipi, els principals són: 

• Augment de la protecció de les zones d’elevat valor agrícola, forestal i de 
biodiversitat. 

• Millora de la qualitat de les aigües superficials i subterrànies amb la previsió 
de millorar els sistemes de sanejament. 

• Implantació d’energies renovables que redueixin l’emissió de gasos 
contaminants. 

• Conservació del patrimoni cultural, social i ambiental del municipi. 
• Millora en la gestió dels residus 
• Protecció de la connectivitat ecològica entre espais d’elevats valors 

ambientals. 
 
10.5. Determinacions per a l’avaluació ambiental de ls instruments que 
desenvolupin o es derivin del pla 
 
Cadascun a la seva escala de treball, caldrà que els instruments derivats d’aquest 
pla avaluïn la seva adequació ambiental als objectius que el pla ha establert, seguint 
les determinacions següents: 
 
10.5.1. Determinacions per a l’avaluació ambiental dels instruments de 
planejament derivats del pla 
 
El Pla estableix que hauran de ser sotmesos al procediment d’avaluació ambiental, 
d’acord amb el procediment fixat a l’article 115 del Decret 305/2006, els successius 
instruments de planejament derivats del pla avaluat que es llisten tot seguit: 
- Àmbit de Sòl Urbà No Delimitat SND-1. 
 
10.5.2 Determinacions per a l’avaluació ambiental d e projectes derivats del pla 
 
El Pla determina que hauran de ser sotmesos al procediment d’avaluació d’impacte 
ambiental, d’acord amb el Decret 114/1988 i el Reial decret legislatiu 1/2008, tots els 
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Plans Especials en Sòl No Urbanitzable (sense perjudici de l’avaluació ambientals 
dels projectes que segons la legislació sectorial ho requereixin). 
 
Requeriran l’adopció de mesures correctores i precaucions especials per les seves 
previsibles afeccions ambientals, així com l’assenyalament de les alternatives que es 
prevegi que puguin tenir menor incidència ambiental, els projectes derivats del Pla 
avaluat, és a dir, tots els àmbits de planejament derivat. 
 
10.6. Concreció del seguiment del pla 
 
10.6.1. Indicadors ambientals de seguiment 
 
Els indicadors ambientals definits compleixen els paràmetres següents: 

- Són fàcilment mesurables, de manera que es pot efectuar l’examen 
amb una certa immediates i sense excessives complicacions de 
caràcter tècnic. 

- Són pràctics i comprensibles, a fi i efecte que puguin assolir de manera 
efectiva el paper d’eines d’informació pública si és necessari. La seva 
interpretació ha de ser rellevant per a les classes dirigents, els quadres 
tècnics i la ciutadania en general. 

- Són descriptius i integren el màxim nombre d’entrades, per tal que un 
mateix indicador reflecteixi com més aspectes ambientals millor, ja 
sigui directament o bé indirecta. 

 
En l’ISA, seguint els criteris establerts en el document de referència emès per 
l’Òrgan Ambiental, es van definir els indicadors ambientals que s’exposen a 
continuació: 

• Evolució de la població (habitants, estructura poblacional, hab/km2) 
• 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 del sòl atorgada 
• 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 
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En la taula que trobem a continuació es classifiquen aquests indicadors ambientals i 
es defineix de forma específica quin seran els criteris d’avaluació, sistema de càlcul, 
la periodicitat de l’anàlisi i les fonts d’informació. Així es dibuixa quin serà el sistema 
de seguiment i control del pla dins els criteris i objectius ambientals definits. 
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Taula 19. Indicadors ambientals de seguiment del pla 
 

Objectius ambientals Indicadors ambientals Tipus 
d’indicador Càlcul Periodicitat Fonts d’informació 

Potenciar un 
desenvolupament compacte 
del municipi 

Evolució de la població Habitants - Anual 
Ajuntament de Tavèrnoles – 
Registre municipal 

Superfície de sòl urbà Ha Suma de les superfícies d’aquesta 
classe de sòl a través de la cartografia Anual Cartografia del Pla 

Superfície de sòl urbà no 
consolidat 

Ha Suma de les superfícies d’aquesta 
classe de sòl a través de la cartografia Anual Cartografia del Pla 

Adaptar l’oferta de 
creixement a les necessitats 
reals del municipi 

Superfície de sòl 
urbanitzable 

Ha Suma de les superfícies d’aquesta 
classe de sòl a través de la cartografia Anual Cartografia del Pla 

Zonificar en funció de les 
característiques del municipi 
i establir les oportunes 
diferències de tractament 
 
Establir un grau de 
protecció a les zones 
d’especial interès ecològic i 
de connectors biològics 

Superfície de sòl no 
urbanitzable de protecció 
forestal 

Ha 
Suma de les superfícies d’aquesta 
tipologia a través de la cartografia, i 
anàlisis de la necessitat d’ampliació Cada 3 anys, o si hi 

ha canvis 
significatius en 

l’entorn i és 
necessària una 

modificació 

Cartografia del Pla i, en cas 
de necessitat d’augment o 
reducció d’aquestes 
superfícies es consultarà a 
grups d’interès i 
s’analitzaran els índexs de 
biodiversitat 

Superfície de sòl no 
urbanitzable de protecció 
agroforestal 

Ha 
Suma de les superfícies d’aquesta 
tipologia a través de la cartografia, i 
anàlisis de la necessitat d’ampliació 

Superfície de sòl amb 
protecció especial per 
valors naturals i/o 
connectors ecològics. 

Ha 
Suma de les superfícies d’aquesta 
tipologia a través de la cartografia, i 
anàlisis de la necessitat d’ampliació 

Adaptar el 
desenvolupament del 
territori a la realitat territorial 
 

Habitatges de protecció 
pública 

Unitats - Anual 
Ajuntament de Tavèrnoles – 
Registre municipal 

Ordenar 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 

Superfície de zones verdes M2 Suma de les superfícies d’aquest 
sistema a través de la cartografia Anual Cartografia del Pla 

Promoure la correcta gestió 
de la recollida selectiva 
municipal 

Sistema de tractament i/o 
recollida de residus -- 

 

Núm fraccions 

Núm contenidors instal·lats 

Suma de les 
tipologies de residus 

recollits de forma 
separada / suma 
dels contenidors 

instal·lats 

Recollida de Residus 
d’Osona SL 
Consell Comarcal d’Osona 
CESPA 
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Protecció de la xarxa hídrica 
i dels seus entorns 

Qualitat de les aigües 
superficials i subterrànies. 

Índex BMWP 
Càlcul a través de l’índex BMWP 

d’acord a les espècies biòtiques que es 
troben a les aigües superficials de rieres 

Anual 
Informe anual del CERM 
(Centre d’Estudis Rius 
Mediterranis 

Concentració 
de nitrats 

Anàlisi de les aigües de les fonts del 
municipi Anual 

Informe semestral del Pla 
de Purins del Consell 
Comarcal d’Osona. Anàlisi 
anual del GDT (Grup de 
Defensa del Ter) 

Reduir els consums i evitar 
malbarataments d’aigua per 
enjardinaments i 
equipaments privats, i 
prioritzar tipologies 
urbanístiques de poc 
consum d’aigua 

Consum d’aigua 
d’abastament per habitant.  

M3/habitant i 
dia 

Suma m3 aigua consumits 

Núm habitants x 365 

Anual 
Companyia d’aigües 
CASSA 

Reduir el volum d’aigües 
brutes mitjançant l’aplicació 
del Decret d’Ecoeficiència 
en les noves construccions 

Percentatge d’aigües 
residuals depurades i que 
compleixen els paràmetres 
de qualitat legislativament 
establerts 

M3/habitant i 
dia 

 

Suma m3 aigua tractats 

Núm habitants x 365 
Anual 

Consell Comarcal d’Osona 
– Depuradores d’Osona SL 

Garantir el compliment dels 
nivells d’immissió sonora 
establerts per la Llei 
16/2002, de 28 de juny 

Persones exposades a 
nivells sonors superiors a 
65 dB diürns i 55 dB 
nocturns 

-   No es disposa de dades 
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10.6.2. Modalitat de seguiment 
 
LLEI 9/2006, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes 
 
Article 29. Seguiment. 
 

1. El promotor del pla o programa és el responsable de dur a terme el seguiment 
dels efectes sobre el medi ambient que comporta l’aplicació o l’execució dels 
plans i programes. En els supòsits de plans i programes de promoció privada, 
el responsable d’aquest seguiment és l’òrgan responsable de la tramitació del 
procediment d’elaboració i d’aprovació del pla o programa. 

2. L’òrgan ambiental corresponent participa en el seguiment ambiental dels 
plans i programes. A aquests efectes, en els supòsits en què la legislació 
sectorial que regula el pla o programa estableixi un òrgan específic de 
seguiment, aquest és l’encarregat de donar compte a l’òrgan ambiental dels 
informes de seguiment, amb la periodicitat que estableixi la memòria 
ambiental. En la resta de supòsits, atenent la transcendència del pla o 
programa, l’òrgan ambiental pot determinar, en la resolució a què fa 
referència l’article 35, la necessitat de designar un director o directora 
ambiental de seguiment del pla o programa o una comissió mixta de 
seguiment. 

 
El seguiment ambiental el durà a terme el promotor, que serà l’encarregat d’emetre i 
lliurar els informes de seguiment ambiental a l’òrgan competent per raó de la matèria 
i a l’òrgan ambiental. Per a aquesta tasca, el mateix promotor designarà un director 
ambiental del pla. La persona responsable d’aquest seguiment haurà de tenir un 
perfil de llicenciat o diplomat en alguna matèria científica de ciències naturals 
(biologia, ciències ambientals, enginyer agrònom, enginyer forestal, geòleg, etc...) i 
serà la responsable de redactar les memòries de seguiment, i haurà d’establir els 
vasos de comunicació entre l’òrgan ambiental de control (DMAH) i el propi promotor 
(Ajuntament de Tavèrnoles). 
 
El director ambiental del pla emetrà informes sobre el seguiment amb la periodicitat 
anual, que quedarà definitivament establerta en la resolució de l’avaluació ambiental, 
i els remetrà al promotor i a l’òrgan ambiental. 
 
D’acord amb els criteris establerts per la present memòria ambiental, s’emetran tres 
tipologies d’informe segons les causes i la periodicitat d’aquests: 
 
1. Informe anual parcial:  Anualment s’emetrà un informe on s’analitzaran totes els 

indicadors ambientals descrits en el punt anterior, els quals la seva periodicitat 
d’anàlisis és anual. En les conclusions finals d’aquests informes s’avaluarà de 
forma global el pla, i en el cas que sigui necessari i es justifiqui degudament, es 
podran definir nous indicadors ambientals de seguiment o eliminar-ne dels 
existents.  
 

2. Informe “trianual” complet:  Cada tres anys l’informe anual serà substituït per 
un informe més complet, el qual analitzarà i calcularà la totalitat dels indicadors 
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ambientals, i de forma gràfica i clara s’hi exposarà l’evolució de tots els 
indicadors en aquest període transcorregut. Per cada indicador, es farà un 
anàlisi específic de la seva evolució i en el cas de ser negativa caldrà establir 
noves mesures de millora ambiental d’aquest indicadors. D’aquesta forma el pla 
assegura un sistema de MC (millora continua). Igual que en els informes anuals, 
al final de l’informe caldrà realitzar una avaluació global del pla, en la qual es 
podran definir nous indicadors ambientals de seguiment en el cas que sigui 
necessari.  
 

3. Informe excepcional: En casos d’emergència, catàstrofes o canvis molt 
significatius en el municipi el director ambiental tindrà l’obligació d’emetre un 
informe d’urgència a l’òrgan ambiental, on s’indiqui la causa del informe i les 
conseqüències d’aquesta sobre els diferents indicadors ambientals. 
 

 
 


