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Nº1 CAN RIERA VELL
LOCALITZACIÓ GEOGRÀFICA INDRET:

Ctra. de Tavèrnoles BV-5213 P.K. 0,6

COORDENADES UTM (ED50):

x=441.993; y=4.645.877

REFERÈNCIA CADASTRAL:

POLÍGON 001; PARCEL·LA 09

QUALIFICACIÓ DEL SÒL:

SNU, Zona Reserva Agrícola

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

MASIA A PRESERVAR:

VEURE PLÀNOL 2

1.

DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL:

1.1. DESCRIPCIÓ GENERAL:
Casa integrada dins el conjunt de Can Riera (juntament amb fitxa núm.2), format per dues edificacions familiars i una granja
en desús. Consta de un cos, que és l’habitatge principal, l’A.
1.2. NOTÍCIES HISTÒRIQUES:
La masia Can Riera (cos A) es va construir l’any 1930, segons carreu sobre la porta principal: AVE MARIA PURISSIMA Any 1930
Ca’n Riera, i va passar a ser la casa dels masovers quan al 1985, la cabana es va reconvertir en habitatge.
1.3. DESCRIPCIÓ VOLUMÈTRICA I DE L’ENTORN PAISATGÍSTIC:
La masia original, ara masoveria (cos A), està orientada a migdia i consta de tres volums. El primer (1) és de planta rectangular
i està constituït per planta baixa i pis, la coberta és tres aigües i el carener està orientat perpendicular a la façana principal.
Sobre la porta principal hi ha un carreu amb inscripció, i sobre d’aquesta una obertura amb arc de mig punt rebaixat de
maons, que dona a un petit porxo. A cada banda de la porta principal i del porxo hi ha una finestra, i varies finestres més
repartides en les altres tres façanes, totes elles amb brancals i llindes de maó. Posteriorment s’hi annexa un segon volum
d’una sola planta (2), de forma rectangular i amb coberta a dues aigües. I lateralment s’hi annexa un tercer volum (3), amb
coberta plana transitable amb accés a través d’una obertura entre les dues plantes de l’habitatge del primer volum.
Els materials utilitzats en l’edifici son: pedra picada, maons i coberta amb colls de fusta i teules.
Cos A

1

2

3

Total m²

Ocupació

185

65

60

310

Sup. Edificada

370

65

60

495

6,40m

2,80m

3,60m

Alçada

1.4. ÚS ACTUAL I TITULARITAT:
Masia no vinculada a cap explotació agropecuària.
No ocupada i destinada a segona residència del propietari.
Titularitat privada.
1.5. ESTAT DE CONSERVACIÓ DE L’IMMOBLE O CONJUNT, SERVEIS I SITUACIÓ DE RISC:
L’estat de conservació global és molt bo. Ara està completament restaurada i properament passarà a ser la segona residència
dels propietaris.
Electricitat: Endesa. Aigua potable: Servei municipal. Telèfon: Fix. Sanejament: Fossa sèptica.
Situació de risc: Cap.
1.6. ACCESSIBILITAT DES DELS CAMINS PÚBLICS:
Molt bon camí privat pavimentat d’uns 100m de la carretera de Tavèrnoles BV-5213.
2.

JUSTIFICACIÓ RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL :

SOCIALS, l’estructura del medi rural del municipi es fonamenta en un sistema de masies que facilita l’explotació i el control
del medi. I per tractar-se d’una masia anterior a 1956 amb evidència física; el carreu de 1930.
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3.

DETERMINACIONS NORMATIVES

3.1. VOLUMETRIA ORIGINAL:
En el cos A es mantindrà la volumetria original, així com la composició de les obertures, cromatisme i textures.
3.2. VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L’ARTICLE 47.3 LUC:
Els usos admesos al volum A són: habitatge familiar, amb un màxim d’un habitatge.
S’admetran també les activitats professionals vinculades a l’habitatge, turisme rural i restauració.
3.3. VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS EN L’APARTAT ANTERIOR I ALTRES LIMITACIONS:
No hi ha edificacions annexes. És aplicable el règim d’ús del sòl no urbanitzable d’acord amb la legislació i planejament
vigent al municipi.
3.4. CONDICIONS D’ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:
Cal mantenir el volum aparent i respectar la composició volumètrica, d’obertures i altres elements originals de l’edificació A.
Es pot refer l’interior.
No s’admet la divisió horitzontal.
Per les suficients dimensions de les edificacions actuals, no s’admeten ampliacions.
Les millores de subministrament energètic no comportaran cap estesa aèria. Es recomana l’ús d’energies alternatives i
renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l’existència de sanejament autònom amb el corresponent sistema de
depuració.
3.5. ELEMENTS ESPECIALS A PRESERVAR I ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:
Elements a preservar: no presenta elements destacables a l’excepció de la llinda amb inscripció amb el nom de la finca.
Queda prohibida la col·locació de tanques.
3.6. ARTICLES NORMATIUS DE REFERÈNCIA:
Qualsevol intervenció seguirà les determinacions dels articles corresponents de les normes urbanístiques d’aquest Pla
Especial.
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Nº2 CAN RIERA
LOCALITZACIÓ GEOGRÀFICA INDRET:

Ctra. de Tavèrnoles BV-5213 P.K. 0,6

COORDENADES UTM (ED50):

x=441.967; y=4.645.889

REFERÈNCIA CADASTRAL:

POLÍGON 001; PARCEL·LA 09

QUALIFICACIÓ DEL SÒL:

SNU, Zona Reserva Agrícola

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

MASIA A PRESERVAR:

VEURE PLÀNOL 2

1.

DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL:

1.1. DESCRIPCIÓ GENERAL:
Casa integrada dins el conjunt de Can Riera (juntament amb fitxa núm.1), format per dues edificacions familiars i una granja
en desús. Consta de dos cossos, l’A és l’habitatge principal i el B és una granja en desús.
1.2. NOTÍCIES HISTÒRIQUES:
La cabana de Can Riera es va reconvertir en habitatge l’any 1985 i va passar a ser l’habitatge principal dels propietaris, i
conseqüentment la masia de Can Riera va passar a ser la casa dels masovers. Ara la masoveria (la masia original) està
completament restaurada i properament passarà a ser la segona residència dels propietaris.
1.3. DESCRIPCIÓ VOLUMÈTRICA I DE L’ENTORN PAISATGÍSTIC:
L’antiga pallissa reconvertida en habitatge, que és l’edificació principal (cos A), està orientada a migdia i constituïda per dos
volums. El primer (1) és de planta baixa i pis, amb la coberta a dues aigües i el carener perpendicular a la façana principal. La
construcció consta de dues fases, l’original és de planta quadrangular i té una ampliació a la dreta destinada a aparcament.
Originalment la porta principal era d’unes dimensions més grans, en la reconversió es va mantenir i s’hi va fer l’accés
principal a l’habitatge en un segon pla. A cada façana hi ha repartides, molt uniformement, finestres amb els brancals i llindes
de maó i porticons de fusta. A la part posterior hi ha el segon volum (2), es tracta d’un porxo amb coberta a una aigua i
estructura de fusta, que dona accés des de l’habitatge a la part del jardí, on hi ha una piscina.
Els materials utilitzats en l’edifici son: pedra picada, maons i coberta amb colls de fusta i teules.
Cos A

1

2

Total m²

Ocupació

111

60

171

Sup. Edificada

222

60

282

5,70m

2,20m

Alçada

1.4. ÚS ACTUAL I TITULARITAT:
Masia no vinculada a cap explotació agropecuària. Ocupada i destinada a segona residència del propietari.
Titularitat privada.
1.5. ESTAT DE CONSERVACIÓ DE L’IMMOBLE O CONJUNT, SERVEIS I SITUACIÓ DE RISC:
L’estat de conservació global és molt bo.
Electricitat: Endesa. Aigua potable: Servei municipal. Telèfon: Fix. Sanejament: Fossa sèptica.
Situació de risc: Cap.
1.6. ACCESSIBILITAT DES DELS CAMINS PÚBLICS:
Molt bon camí privat pavimentat d’uns 100m de la carretera de Tavèrnoles BV-5213.
2.

JUSTIFICACIÓ RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL :

SOCIALS, l’estructura del medi rural del municipi es fonamenta en un sistema de masies que facilita l’explotació i el control
del medi. I per tractar-se d’una edificació anterior a 1956, sent la pallissa d’una masia construïda el 1930.
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3.

DETERMINACIONS NORMATIVES

3.1. VOLUMETRIA ORIGINAL:
En el cos A es mantindrà la volumetria original, així com la composició de les obertures, cromatisme i textures.
3.2. VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L’ARTICLE 47.3 LUC:
Els usos admesos als volums A son: habitatge familiar, amb un màxim d’un habitatge.
S’admetran també les activitats professionals vinculades a l’habitatge, turisme rural i restauració.
3.3. VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS EN L’APARTAT ANTERIOR I ALTRES LIMITACIONS:
L’edificació B destinada a granja no pot ser destinada a l’ús d’habitatge. És aplicable el règim d’ús del sòl no urbanitzable
d’acord amb la legislació i planejament vigent al municipi.
3.4. CONDICIONS D’ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:
Cal mantenir el volum aparent i respectar la composició volumètrica, d’obertures i altres elements originals de l’edificació A.
Es pot refer l’interior.
No s’admet la divisió horitzontal.
Per les suficients dimensions de les edificacions actuals, no s’admeten ampliacions.
Les millores de subministrament energètic no comportaran cap estesa aèria. Es recomana l’ús d’energies alternatives i
renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l’existència de sanejament autònom amb el corresponent sistema de
depuració.
3.5. ELEMENTS ESPECIALS A PRESERVAR I ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:
No hi ha elements singulars destacables.
Manteniment de la vegetació actual.
Queda prohibida la col·locació de tanques.
3.6. ARTICLES NORMATIUS DE REFERÈNCIA:
Qualsevol intervenció seguirà les determinacions dels articles corresponents de les normes urbanístiques d’aquest Pla
Especial.
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Nº3 MOLÍ DEL REGUER
LOCALITZACIÓ GEOGRÀFICA INDRET:

Ctra. de Tavèrnoles BV-5213 P.K. 0,4

COORDENADES UTM (ED50):

x=441.962; y=4.645.399

REFERÈNCIA CADASTRAL:

POLÍGON 001; PARCEL·LA 17

QUALIFICACIÓ DEL SÒL:

SNU, Zona Reserva Agrícola

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

MASIA A PRESERVAR:

VEURE PLÀNOL 2

1.

DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL:

1.1. DESCRIPCIÓ GENERAL:
Casa integrada dins el conjunt del Molí del Reguer (juntament amb fitxa núm.4), format per dues edificacions familiars i dues
d’agrícoles. Consta de tres cossos; l’A és l’habitatge principal, el B son uns coberts, i el C un magatzem agrícola.
1.2. NOTÍCIES HISTÒRIQUES:
L’antic molí que també era l’habitatge dels propietaris (fitxa núm.4), data aproximadament de l’any 1600. L’aiguat del Rigat,
afluent del Gurri que al 1942 va inundar l’habitatge i el molí, va donar pas a la construcció de l’actual masia, el cos A.
1.3. DESCRIPCIÓ VOLUMÈTRICA I DE L’ENTORN PAISATGÍSTIC:
La masia (cos A), de planta rectangular, està constituïda per tres volums: el principal (1) està orientat a migdia, consta de
planta baixa i pis i està cobert a dues aigües. A ponent del volum principal, la masia està porticada amb pilars de carreus en
les dues plantes, on el sostre de la planta baixa es recolza sobre un cavall de fusta, amb capitells de forma trapezoïdal, i a
planta primera hi ha tres arcs de mig punt rebaixat i motllura als capitells. Totes les finestres tenen brancals i llindes de
pedra. A la façana principal hi ha dues finestres adossades en planta baixa amb una bonica composició de carreus i reixa de
ferro, i en planta primera dues finestres porticades com les del porxo. A la façana posterior hi ha una petita porta adovellada
i tres finestres més també amb brancals i llindes de pedra. A llevant hi ha un volum de planta quadrada (2), que consta de
planta baixa i pis i cobert a dues aigües. I el garatge és l’últim volum (3), de planta baixa i cobert a dues aigües. La masia té
un pati davant la façana principal, on just després de l’entrada hi ha un bonic pou de pedra i ferro forjat, i més endavant una
antiga bomba d’aigua que aboca en una pica de pedra. Els materials utilitzats en els edificis son: morter, pedra picada, fusta i
teula. Tota la parcel·la de la masia, està envoltada d’arbres típics de ribera. El torrent Rigat passa a tocar del molí. Masia
emplaçada en una àrea amb l’expectativa d’existència de restes arqueològiques en el subsòl, i estructures conservades que
son susceptibles de ser estudiades amb metodologia arqueològica.
Cos A

1

2

3

Total m²

Ocupació

115

40

63

218

Sup. Edificada

230

80

63

373

5,30m

5,30m

2,40m

Alçada

1.4. ÚS ACTUAL I TITULARITAT:
No vinculada a explotació agropecuària. Ocupada i destinada a segona residència propietat. Titularitat privada.
1.5. ESTAT DE CONSERVACIÓ DE L’IMMOBLE O CONJUNT, SERVEIS I SITUACIÓ DE RISC:
Ben conservada. Electricitat: Endesa. Aigua potable: Pou en terme de Folgueroles. Disposa d’aigua del servei municipal.
Telèfon: No. Sanejament: Fossa sèptica. Situació risc: Situació possible d’inundabilitat, caldrà presentar estudi d’inundabilitat.
1.6. ACCESSIBILITAT DES DELS CAMINS PÚBLICS:
A peu de l’antiga carretera de Folgueroles, que està en bon estat, i a uns 650m de la carretera de Tavèrnoles.
2.

JUSTIFICACIÓ RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL :

SOCIALS, l’estructura del medi rural del municipi es fonamenta en un sistema de masies que facilita l’explotació i el control
del medi. Per ser un mas anterior a 1956 amb referència; inundació del Rigat, 1942 i nova construcció.
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3.

DETERMINACIONS NORMATIVES

3.1. VOLUMETRIA ORIGINAL:
En el cos A es mantindrà la volumetria original, així com la composició de les obertures, cromatisme i textures.
3.2. VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L’ARTICLE 47.3 LUC:
Els usos admesos al volum A son d’habitatge familiar, amb un màxim d’un habitatge.
S’admetran també els usos artesanals i les activitats professionals vinculades a l’habitatge, turisme rural, restauració,
educació en el lleure vinculat en el desenvolupament rural.
3.3. VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS EN L’APARTAT ANTERIOR I ALTRES LIMITACIONS:
Les edificacions B i C, destinades a cobert i magatzem agrícola respectivament, no podran ser destinades a l’ús d’habitatge.
És aplicable el règim d’ús del sòl no urbanitzable d’acord amb la legislació i planejament vigent al municipi.
3.4. CONDICIONS D’ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:
Cal mantenir el volum aparent i respectar la composició volumètrica, d’obertures i altres elements originals de les
edificacions A i B. Es pot refer l’interior.
No s’admet la divisió horitzontal.
Per les suficients dimensions de les edificacions actuals, no s’admeten ampliacions.
Edificació situada en zona potencialment inundable. Les remodelacions i/o transformació d’usos es condicionen a l’adopció
de mesures de protecció passiva en front als riscos d’inundació, i a l’informe favorable previ de l’Agència Catalana de l’Aigua.
Al tractar-se d’una àrea d’expectativa arqueològica i/o paleontològica, s’estableix la necessitat d’un informe previ del
Departament de Cultura on s’establiran les mesures correctores a dur a terme segons el disposat a la legislació sectorial
vigent. Aquest podrà exigir la realització d’una intervenció preventiva d’acord amb la Llei 9/93 del patrimoni cultural català i
el Decret 78/2002, de 05 de març, del reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic de Catalunya.
Les millores de subministrament energètic no comportaran cap estesa aèria. Es recomana l’ús d’energies alternatives i
renovables.
Qualsevol nova utilització garantirà l’existència de sanejament autònom amb el corresponent sistema de depuració.
3.5. ELEMENTS ESPECIALS A PRESERVAR I ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:
Elements a preservar: portals adovellats tant a la façana de la masia com del molí; coll de pou i bomba d’aigua que aboca en
una pica de pedra; i la maquinària de l’antic molí.
Manteniment de la vegetació actual.
Queda prohibida la col·locació de noves tanques.
3.6. ARTICLES NORMATIUS DE REFERÈNCIA:
Qualsevol intervenció seguirà les determinacions dels articles corresponents de les normes urbanístiques d’aquest Pla
Especial.
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Nº4 MOLÍ VELL DEL REGUER
LOCALITZACIÓ GEOGRÀFICA INDRET:

Ctra. de Tavèrnoles BV-5213 P.K. 0,4

COORDENADES UTM (ED50):

x=441.975; y=4.645.412

REFERÈNCIA CADASTRAL:

POLÍGON 001; PARCEL·LA 17

QUALIFICACIÓ DEL SÒL:

SNU, Zona Reserva Agrícola

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

MASIA A PRESERVAR:

VEURE PLÀNOL 2

1.

DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL:

1.1. DESCRIPCIÓ GENERAL:
Casa integrada dins el conjunt del Molí del Reguer (juntament amb fitxa núm.3), format per dues edificacions familiars i dues
d’agrícoles. Consta d’un cos; l’A, que és l’antic habitatge i molí, actualment se’n conserva la maquinària, desmuntada i
guardada a l’interior del molí.
1.2. NOTÍCIES HISTÒRIQUES:
L’antic molí que també era l’habitatge dels propietaris, data aproximadament de l’any 1600. L’aiguat del Rigat, afluent del
Gurri que al 1942 va inundar l’habitatge i el molí, va donar pas a la construcció de la nova masia.
1.3. DESCRIPCIÓ VOLUMÈTRICA I DE L’ENTORN PAISATGÍSTIC:
La masia, de planta irregular, està constituïda per un volum orientat a ponent, consta de planta baixa i pis, i està cobert a
dues aigües amb colls de fusta i teula. La façana principal té dos plans, la part del molí i la part d’habitatge, en la part del
molí hi ha centrada la portalada d’accés, que és amb arc de mig punt adovellada amb grans carreus, s’hi accedeix a través de
tres graons també de pedra i d’una porta de fusta que sembla la original per l’aspecte antic que presenta. En el pla de
l’habitatge hi ha la porta d’accés a aquest, de fusta, i amb brancals de pedra i llinda de fusta. Hi ha poques finestres
repartides a totes les façanes, amb brancals i llindes de pedra. La masia té un pati davant la façana principal, on just després
de l’entrada hi ha un bonic pou de pedra i ferro forjat, i més endavant una antiga bomba d’aigua que aboca en una pica de
pedra. Els materials utilitzats en els edificis son: morter, pedra picada, fusta i teula. Tota la parcel·la de la masia, està
envoltada d’arbres típics de ribera. El torrent Rigat passa a tocar del molí. Masia emplaçada en una àrea amb l’expectativa
d’existència de restes arqueològiques en el subsòl, i estructures conservades que son susceptibles de ser estudiades amb
metodologia arqueològica.
Cos A

1

Total m²

Ocupació

106

106

Sup. Edificada

212

212

Alçada

5,60m

1.4. ÚS ACTUAL I TITULARITAT:
Masia no vinculada a explotació agropecuària. No ocupada. Titularitat privada.
1.5. ESTAT DE CONSERVACIÓ DE L’IMMOBLE O CONJUNT, SERVEIS I SITUACIÓ DE RISC:
Globalment es conserva bé.
Electricitat: Endesa. Aigua potable: Pou situat en terme de Folgueroles. A més disposa d’aigua del servei municipal. Telèfon:
No. Sanejament: Fossa sèptica. Situació de risc: Possible situació d’inundabilitat, caldrà presentar un estudi d’inundabilitat.
1.6. ACCESSIBILITAT DES DELS CAMINS PÚBLICS:
A peu de l’antiga carretera de Folgueroles, que està en bon estat, i a uns 650m de la carretera de Tavèrnoles.
2.

JUSTIFICACIÓ RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL :

SOCIALS, l’estructura del medi rural del municipi es fonamenta en un sistema de masies que facilita l’explotació i el control
del medi. Per ser un mas anterior a 1956 amb referència que data del 1.600.
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3.

DETERMINACIONS NORMATIVES

3.1. VOLUMETRIA ORIGINAL:
En el cos A es mantindrà la volumetria original, així com la composició de les obertures, cromatisme i textures.
3.2. VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L’ARTICLE 47.3 LUC:
Els usos admesos al volum A son d’habitatge familiar, amb un màxim d’un habitatge.
Aquest mantindrà l’espai de la maquinària i l’estructura del molí, deixant la resta lliure com a habitatge.
S’admetran també els usos artesanals i les activitats professionals vinculades a l’habitatge, turisme rural, restauració,
educació en el lleure vinculat en el desenvolupament rural.
3.3. VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS EN L’APARTAT ANTERIOR I ALTRES LIMITACIONS:
No hi ha edificacions annexes. És aplicable el règim d’ús del sòl no urbanitzable d’acord amb la legislació i planejament
vigent al municipi.
3.4. CONDICIONS D’ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:
Cal mantenir el volum aparent i respectar la composició volumètrica, d’obertures i altres elements originals de l’edificació A.
Es pot refer l’interior.
No s’admet la divisió horitzontal.
Per les suficients dimensions de les edificacions actuals, no s’admeten ampliacions.
Edificació situada en zona potencialment inundable. Les remodelacions i/o transformació d’usos es condicionen a l’adopció
de mesures de protecció passiva en front als riscos d’inundació, i a l’informe favorable previ de l’Agència Catalana de l’Aigua.
Al tractar-se d’una àrea d’expectativa arqueològica i/o paleontològica, s’estableix la necessitat d’un informe previ del
Departament de Cultura on s’establiran les mesures correctores a dur a terme segons el disposat a la legislació sectorial
vigent. Aquest podrà exigir la realització d’una intervenció preventiva d’acord amb la Llei 9/93 del patrimoni cultural català i
el Decret 78/2002, de 05 de març, del reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic de Catalunya.
Les millores de subministrament energètic no comportaran cap estesa aèria. Es recomana l’ús d’energies alternatives i
renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l’existència de sanejament autònom amb el corresponent sistema de
depuració.
3.5. ELEMENTS ESPECIALS A PRESERVAR I ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:
Elements a preservar: portal adovellat del molí; coll de pou i bomba d’aigua que aboca en una pica de pedra; i la maquinària
de l’antic molí.
Manteniment de la vegetació actual. Queda prohibida la col·locació de noves tanques.
3.6. ARTICLES NORMATIUS DE REFERÈNCIA:
Qualsevol intervenció seguirà les determinacions dels articles corresponents de les normes urbanístiques d’aquest Pla
Especial.
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Nº5 CAL TANYÀ
LOCALITZACIÓ GEOGRÀFICA INDRET:

Ctra. de Tavèrnoles BV-5213 P.K. 0,4

COORDENADES UTM (ED50):

x=442.139; y=4.645.469

REFERÈNCIA CADASTRAL:

POLÍGON 001; PARCEL·LA 19

QUALIFICACIÓ DEL SÒL:

SNU, Zona Reserva Agrícola

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

MASIA A PRESERVAR:

VEURE PLÀNOL 2

1.

DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL:

1.1. DESCRIPCIÓ GENERAL:
Casa d’estil popular, masia formada per set volums diferents: l’A, l’habitatge, el B, un garatge, el C i el G, uns coberts, el D,
una pallissa, i l’E i l’F, unes granges de porcs.
1.2. NOTÍCIES HISTÒRIQUES:
Segons inscripció al damunt de la porta principal, la masia data de l’any 1945.
1.3. DESCRIPCIÓ VOLUMÈTRICA I DE L’ENTORN PAISATGÍSTIC:
Pel que fa a la casa principal, està formada per un únic volum i consta de planta baixa, primer pis i golfes, amb una planta
gairebé quadrada. La cobert és a dues vessants, amb el carener paral·lel a la façana, la qual està orientada a migdia. La façana
principal té l’accés mitjançant una portalada amb arc de mig punt, en planta primera hi ha tres grans finestrals amb arc de
mig punt, i a cada banda una finestra balconera de forma rectangular amb unes boniques baranes de ferro forjat. Al nivell de
les golfes, centrades, hi ha tres finestres de mides més reduïdes, també amb arc de mig punt. La resta de finestres estan
uniformement repartides en les altres tres façanes, la posterior té una balconada que engloba tres finestres balconeres. Els
materials utilitzats en l’edifici son: maons, arrebossat, fusta i teules.
Disposa d’arbrat autòcton de ribera al costat del torrent Rigat, que passa a tocar de les granges del mas.
Cos A

1

Total m²

Ocupació

267

267

Sup. Edificada

801

801

Alçada

8,45m

1.4. ÚS ACTUAL I TITULARITAT:
Masia vinculada a una explotació agropecuària. Ocupada i destinada a primera residència del propietari. Titularitat privada.
1.5. ESTAT DE CONSERVACIÓ DE L’IMMOBLE O CONJUNT, SERVEIS I SITUACIÓ DE RISC:
Globalment es conserva força bé, tot i que la façana nord necessita d’una rehabilitació.
Electricitat: Endesa. Aigua potable: Pou i servei municipal. Telèfon: Fix. Sanejament: Fossa sèptica.
Situació de risc: Cap.
1.6. ACCESSIBILITAT DES DELS CAMINS PÚBLICS:
En un camí públic de 250m de dificultat regular, en un trencall de l’antiga carretera de Folgueroles, que està en bon estat, i a
uns 650m de la carretera de Tavèrnoles.
2.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA
RURAL :

SOCIALS, l’estructura del medi rural del municipi es fonamenta en un sistema de masies que facilita l’explotació i el control
del medi.
I per tractar-se d’una masia anterior a 1956 amb evidència física; la inscripció de 1945 sobre la porta principal.
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3.

DETERMINACIONS NORMATIVES

3.1. VOLUMETRIA ORIGINAL:
En el cos A es mantindrà la volumetria original, així com la composició de les obertures, cromatisme i textures.
3.2. VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L’ARTICLE 47.3 LUC:
Els usos admesos al volum A són: habitatge familiar, amb un màxim de dos habitatges.
S’admetran també els usos artesanals i les activitats professionals vinculades a l’habitatge i turisme rural.
3.3. VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS EN L’APARTAT ANTERIOR I ALTRES LIMITACIONS:
Les edificacions B, C, D, E, F i G, destinades a coberts i granges, no poden ser destinades a l’ús d’habitatge. És aplicable el
règim d’ús del sòl no urbanitzable d’acord amb la legislació i planejament vigent al municipi.
3.4. CONDICIONS D’ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:
Cal mantenir el volum aparent i respectar la composició volumètrica, d’obertures i altres elements originals de l’edificació A.
Es pot refer l’interior.
S’admet la divisió horitzontal.
Per les grans dimensions de l’edificació actual, no s’admeten ampliacions.
Les millores de subministrament energètic no comportaran cap estesa aèria. Es recomana l’ús d’energies alternatives i
renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l’existència de sanejament autònom amb el corresponent sistema de
depuració.
S’arranjarà el camí mitjançant una subbase granular.
3.5. ELEMENTS ESPECIALS A PRESERVAR I ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:
No presenta elements destacables a conservar. Cal millorar l’entorn evitant l’apropament de les edificacions destinades a
granges. Queda prohibida la col·locació de noves tanques.
3.6. ARTICLES NORMATIUS DE REFERÈNCIA:
Qualsevol intervenció seguirà les determinacions dels articles corresponents de les normes urbanístiques d’aquest Pla
Especial.
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Nº6 EL MALGOIG
LOCALITZACIÓ GEOGRÀFICA INDRET:

Ctra. de Tavèrnoles BV-5213 P.K. 1,2

COORDENADES UTM (ED50):

x=442.457; y=4.645.377

REFERÈNCIA CADASTRAL:

POLÍGON 001; PARCEL·LA 23

QUALIFICACIÓ DEL SÒL:

SNU, Zona Reserva Agrícola

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

MASIA A PRESERVAR:

VEURE PLÀNOL 2

1.

DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL:

1.1. DESCRIPCIÓ GENERAL:
Obra popular. Edifici civil. Conjunt que consta de deu volums diferents: el cos principal A, on hi ha dos habitatges, la
masoveria (1), i adossat a la dreta un petit volum (2) que és la segona residència dels propietaris. La resta d’edificacions, B, C,
D, E, F, G, H, I i J, son granges i coberts.
1.2. NOTÍCIES HISTÒRIQUES:
No es troba registrada als fogatges ni als Nomenclàtors de la província, tot i que és possible que hi consti amb un altre nom,
ja que, segons els estadants, es conta que el nom de“Malgoig” prové d’un recurs amb alguna família veïna. La llinda, portada
d’un altre lloc (Còdol) duu la data de 1786.
1.3. DESCRIPCIÓ VOLUMÈTRICA I DE L’ENTORN PAISATGÍSTIC:
El cos principal consta de dos volums, la masia (volum 1), és de planta basilical i consta de planta baixa, pis i una part de
golfes, que ocupa una tercera part de la superfície de la planta. La façana es troba orientada a migdia, presenta un portal
rectangular amb llinda datada 1786 i dues finestres a cada banda, al primer pis tres finestres amb l’ampit motllurat i a les
golfes un portalet d’arc rebaixat amb barana de fusta. Totes les finestres tenen grans carreus per brancals i llinda. A llevant
s’hi adossen cossos moderns. Al nord s’obre un portal i una finestra a la planta baixa, dos al primer pis i una a les golfes. En
aquest indret s’hi adossa també un volum. A ponent hi ha una finestra gran portada d’un altre indret, avui cobert per les
aigües del pantà. També hi ha una finestra motllurada. Cal remarcar una biga de roure corbada que aguanta el carener. A la
dreta s’hi adossa el volum 2, de planta baixa i un pis de forma rectangular, i coberta a dues aigües amb el carener paral·lel a
la façana principal. A la façana hi ha tres obertures, el portal d’accés en planta baixa, i un balcó amb barana de ferro i una
petita finestra a la dreta a la planta primera. Els cossos B i C consten de planta baixa i una planta pis, coberts a dues aigües.
Materials utilitzats en les edificacions son: pedra molt ben treballada al volum 1, arrebossat al volum 2, maons, fusta i teules.
Cos A

1

2

m² Cos A

Cos B

Cos C

Total m²

Ocupació

137

41

178

111

74

363

Sup. Edificada

321

82

403

222

148

773

8,20m

5,90m

5,10m

6,00m

Alçada

1.4. ÚS ACTUAL I TITULARITAT:
Masia vinculada a una explotació agropecuària. Ocupada i destinada a primera residència del masover i segona dels
propietaris. Titularitat privada.
1.5. ESTAT DE CONSERVACIÓ DE L’IMMOBLE O CONJUNT, SERVEIS I SITUACIÓ DE RISC:
Estat conservació bo.Electricitat:Endesa.Aigua potable:Pou legalitzat.Telèfon: Fix. Sanejament: Fossa sèptica. Situació risc: Cap.
1.6. ACCESSIBILITAT DES DELS CAMINS PÚBLICS:
A peu d’un camí públic de 400m en estat millorable, connectat a la carretera de Tavèrnoles BV-5213.
2.

JUSTIFICACIÓ RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL :

SOCIALS, l’estructura del medi rural del municipi es fonamenta en un sistema de masies que facilita l’explotació i el control
del medi. I per tractar-se d’una masia anterior a 1956 amb evidència física; inscripció de 1786 a la llinda de la porta principal.
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3.

DETERMINACIONS NORMATIVES

3.1. VOLUMETRIA ORIGINAL:
En els cossos A i B es mantindrà la volumetria original, així com la composició de les obertures, cromatisme i textures.
3.2. VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L’ARTICLE 47.3 LUC:
Els usos admesos al volum A són: Habitatge familiar, amb un màxim de dos habitatges, tal com està en l’actualitat.
Les edificacions B i C admetran els usos complementaris al principal d’habitatge o ampliació del programa familiar.
S’admetran també els usos artesanals i les activitats professionals vinculades a l’habitatge, turisme rural, restauració,
educació en el lleure vinculat en el desenvolupament rural.
3.3. VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS EN L’APARTAT ANTERIOR I ALTRES LIMITACIONS:
La resta d’edificacions, D, E, F, G, H, I i J, destinades a coberts i granges, no poden ser destinades a l’ús d’habitatge.
És aplicable el règim d’ús del sòl no urbanitzable d’acord amb la legislació i planejament vigent al municipi.
3.4. CONDICIONS D’ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:
Cal mantenir el volum aparent i respectar la composició volumètrica, d’obertures i altres elements originals de l’edificació A.
Es pot refer l’interior.
S’admet la divisió horitzontal, tot i no disposar d’una superfície construïda superior a 500m², atès que a dia d’avui ja es
disposa de dos habitatges independents.
Per les suficients dimensions de les edificacions actuals, no s’admeten ampliacions.
Les millores de subministrament energètic no comportaran cap estesa aèria. Es recomana l’ús d’energies alternatives i
renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l’existència de sanejament autònom amb el corresponent sistema de
depuració.
S’arranjarà el camí mitjançant una subbase granular.
3.5. ELEMENTS ESPECIALS A PRESERVAR I ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:
Elements a preservar: llinda amb inscripció; grans carreus a les finestres; i biga de roure corbada que aguanta el carener.
Queda prohibida la col·locació de noves tanques.
3.6. ARTICLES NORMATIUS DE REFERÈNCIA:
Qualsevol intervenció seguirà les determinacions dels articles corresponents de les normes urbanístiques d’aquest Pla
Especial.
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Nº7 EL CÓS
LOCALITZACIÓ GEOGRÀFICA INDRET:

Ctra. de Tavèrnoles BV-5213 P.K. 1,3

COORDENADES UTM (ED50):

x=442.776; y=4.645.948

REFERÈNCIA CADASTRAL:

POLÍGON 002; PARCEL·LA 4

QUALIFICACIÓ DEL SÒL:

SNU, Zona Reserva Agrícola

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

MASIA A PRESERVAR:

VEURE PLÀNOL 2

1.

DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL:

1.1. DESCRIPCIÓ GENERAL:
Edifici civil. Conjunt format per quatre cossos: el cos principal (A) que és la masia, i que consta de dos volums, el cos C que és
una pallissa i els B i D que son dos coberts.
1.2. NOTÍCIES HISTÒRIQUES:
Segons inscripció en la llinda de la finestra sobre la porta principal, la masia data de l’any 1697. Hi ha una altra llinda amb
inscripció de la mateixa data a l’interior de la l’habitatge.
1.3. DESCRIPCIÓ VOLUMÈTRICA I DE L’ENTORN PAISATGÍSTIC:
El cos principal A, està format per tres volums; el més gran i antic és la masia original (1), de planta quadrangular i consta de
tres pisos i un petit semisoterrani, en el pis superior hi ha un porxo a la façana nord; adossat a ponent hi ha una ampliació
del mas, a la cara sud un volum de dos pisos amb la coberta seguint la pendent de l’existent (2), i a la cara nord hi ha el
tercer volum (3) que consta de planta baixa i està cobert per una terrassa. Els dos cossos principals (1 i 2), estan orientats a
migdia i coberts a dues aigües, amb el carener perpendicular a la façana, i juntament amb la pallissa i els coberts tanquen la
llissa, per la qual s’hi accedeix a través d’una reixa de ferro. A la façana principal hi ha centrada la portalada d’accés, amb arc
de mig punt adovellada amb grans carreus; també vuit obertures simètriques amb ampits motllurats i emmarcades amb
grans carreus, dues d’elles amb uns bonics relleus, inscripció 1697 i un relleu d’una creu, la resta d’obertures de les altres
façanes segueixen el mateix estil. Recentment s’hi ha col·locat un escut del cognom del propietari, que és el baró de Senaller
i de Gramenet. La façana de l’ampliació segueix el mateix estil que l’original excepte la façana de migdia, on hi ha dues grans
obertures d’arc de mig punt de maó a cada planta. A ponent hi ha un bonic balcó cobert, amb barana i pilars de fusta
treballada. Materials utilitzats: pedra, fusta, maó i teula. Conjunt envoltat per un ampli jardí molt ben cuidat i un bosc.
Cos A

1

2

3

Total m²

Ocupació

215

48

43

306

Sup. Edificada

645

96

43

784

7,85m

6,80m

4,90m

Alçada

1.4. ÚS ACTUAL I TITULARITAT:
Masia vinculada a una explotació agropecuària. Ocupada i destinada a primera residència del propietari. Titularitat privada.
1.5. ESTAT DE CONSERVACIÓ DE L’IMMOBLE O CONJUNT, SERVEIS I SITUACIÓ DE RISC:
L’estat de conservació és molt bo.
Electricitat: Endesa. Aigua potable: Servei municipal i pou. Telèfon: Fix. Sanejament: Fossa sèptica. Situació de risc: Cap.
1.6. ACCESSIBILITAT DES DELS CAMINS PÚBLICS:
Camí arbrat privat en bon estat, a uns 320m de la carretera de Tavèrnoles BV-5213.
2.

JUSTIFICACIÓ RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL :

SOCIALS, l’estructura del medi rural del municipi es fonamenta en un sistema de masies que facilita l’explotació i el control
del medi. HISTÒRIQUES, per l’origen i l’evolució de la tipologia de la masia, i la rellevança de l’ús en la història. I per tractarse d’una masia anterior a 1956 amb evidència física; inscripció de 1697 en dues llindes.
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3.

DETERMINACIONS NORMATIVES

3.1. VOLUMETRIA ORIGINAL:
En els cossos A i C es mantindrà la volumetria original, així com la composició de les obertures, cromatisme i textures.
3.2. VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L’ARTICLE 47.3 LUC:
Els usos admesos al volum A són d’habitatge familiar, amb un màxim de dos habitatges.
S’admetran també els usos artesanals i les activitats professionals vinculades a l’habitatge, turisme rural, restauració i
educació en el lleure vinculat en el desenvolupament rural.
3.3. VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS EN L’APARTAT ANTERIOR I ALTRES LIMITACIONS:
Les edificacions B, C i D, destinades a coberts i pallissa, no es poden destinar a habitatge.
És aplicable el règim d’ús del sòl no urbanitzable d’acord amb la legislació i planejament vigent al municipi.
3.4. CONDICIONS D’ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:
Cal mantenir el volum aparent i respectar la composició volumètrica, d’obertures i altres elements originals de les
edificacions A i C. Es pot refer l’interior.
S’admet la divisió horitzontal.
Per les grans dimensions de les edificacions actuals, no s’admeten ampliacions.
Les millores de subministrament energètic no comportaran cap estesa aèria. Es recomana l’ús d’energies alternatives i
renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l’existència de sanejament autònom amb el corresponent sistema de
depuració.
3.5. ELEMENTS ESPECIALS A PRESERVAR I ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:
Elements a preservar: llindes amb inscripcions i diverses decoracions; grans carreus en finestres; portal adovellat a la façana
principal; coll de pou; balcó cobert de fusta treballada; mur tancament lliça i portal d’accés.
Manteniment de la vegetació actual. Queda prohibida la col·locació de noves tanques.
3.6. ARTICLES NORMATIUS DE REFERÈNCIA:
Qualsevol intervenció seguirà les determinacions dels articles corresponents de les normes urbanístiques d’aquest Pla
Especial.
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Nº8 CAN PILLET
LOCALITZACIÓ GEOGRÀFICA INDRET:

Ctra. de Tavèrnoles BV-5213 P.K. 1,7

COORDENADES UTM (ED50):

x=442.815; y=4.645.078

REFERÈNCIA CADASTRAL:

POLÍGON 003; PARCEL·LA 02

QUALIFICACIÓ DEL SÒL:

SNU, Zona Reserva Agrícola

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

MASIA A PRESERVAR:

VEURE PLÀNOL 2

1.

DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL:

1.1. DESCRIPCIÓ GENERAL:
Obra popular. Edifici civil. El conjunt consta de tres cossos diferents: el cos principal, l’A, és l’habitatge; el B, un cobert amb un
annex complement de l’habitatge de planta baixa; i el C una granja en desús.
1.2. NOTÍCIES HISTÒRIQUES:
No tenim cap notícia històrica ni cap dada constructiva que ens permeti situar històricament la casa. Només tenim una
referència recollida a través de la tradició oral del poble que conta que la masia s’anomena Can Pillet perquè es va construir
a partir dels materials que els seus propietaris anaren recollint de diverses cases mig enrunades de les rodalies.
1.3. DESCRIPCIÓ VOLUMÈTRICA I DE L’ENTORN PAISATGÍSTIC:
La masia consta de cinc volums de planta rectangular coberts a dues vessants i amb el carener orientat de nord a sud. La
casa va ser construïda en cinc etapes, fet que es pot constatar observant la façana, ja que es veu el diferent tipus de pedra i
també les cantonades amb carreus integrades entre les diferents fases.
El volum principal (1) té una forma quadrada i està cobert a dues vessants, consta de planta baixa i dos pisos, i es troba
orientat a llevant. La façana principal presenta un portal rectangular format per carreus sense polir, amb dues finestres a la
primera i una a la segona, totes emmarcades per grossos carreus de pedra. Recentment, a la façana posterior s’hi ha
construït un annex en planta baixa (6). Els volums de la dreta (3, 4 i 5 a la dreta) consten de planta baixa i pis. tenen varies
obertures amb llindes de fusta i una porta amb arc de mig punt rebaixat de maons, s’hi veuen anteriors obertures ara
tapiades. Hi ha un últim volum a l’esquerra en planta baixa (2), que té una terrassa que fa de coberta, amb accés a través
d’una escala metàl·lica des de la façana posterior. El cos B té forma d’L i consta de dos volums de planta baixa, el primer (1)
cobert a dues aigües amb el carener perpendicular a la façana principal, orientada a ponent, i el segon (2) a una aigua.
Els materials utilitzats en els edificis son: maçoneria, maó, teula i fusta.
Cos A

1

2

3

4

5

6

m² Cos A

Cos B (1)

Cos B (2)

Total m²

Ocupació

51

36

41

47

37

28

240

50

32

322

Sup. Edificada

153

36

82

94

74

28

467

50

32

549

6,40m

4,20m

4,20m

4,20m

4,20m

2,20m

2,70m

2,20m

Alçada

1.4. ÚS ACTUAL I TITULARITAT:
Masia no vinculada a explotació agropecuària. Ocupada i destinada a primera residència del propietari. Titularitat privada.
1.5. ESTAT DE CONSERVACIÓ DE L’IMMOBLE O CONJUNT, SERVEIS I SITUACIÓ DE RISC:
Molt bon estat de conservació, restaurada recentment.
Electricitat: Endesa. Aigua potable: Servei municipal. Telèfon: Fix. Sanejament: Fossa sèptica. Situació de risc: Cap.
1.6. ACCESSIBILITAT DES DELS CAMINS PÚBLICS:
Camí privat de 170m en bon estat connectat a la carretera de Tavèrnoles BV-5213.
2.

JUSTIFICACIÓ RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL :

SOCIALS, l’estructura del medi rural del municipi es fonamenta en un sistema de masies que facilita l’explotació i el control
del medi.

CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS – Text refós

3.

DETERMINACIONS NORMATIVES

3.1. VOLUMETRIA ORIGINAL:
En els cossos A i B es mantindrà la volumetria original, així com la composició de les obertures, cromatisme i textures.
3.2. VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L’ARTICLE 47.3 LUC:
Els usos admesos al volum A són: habitatge familiar, amb un màxim d’un habitatge.
El cos B admetrà els usos complementaris al principal d’habitatge o ampliació del programa familiar..
S’admetran també les activitats professionals vinculades a l’habitatge i turisme rural.
3.3. VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS EN L’APARTAT ANTERIOR I ALTRES LIMITACIONS:
L’edificació C, destinada a granja no pot ser destinada a l’ús d’habitatge.
És aplicable el règim d’ús del sòl no urbanitzable d’acord amb la legislació i planejament vigent al municipi.
3.4. CONDICIONS D’ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:
Cal mantenir el volum aparent i respectar la composició volumètrica, d’obertures i altres elements originals de l’edificació A.
Es pot refer l’interior.
No s’admet la divisió horitzontal.
Per les suficients dimensions de les edificacions actuals, no s’admeten ampliacions.
Les millores de subministrament energètic no comportaran cap estesa aèria. Es recomana l’ús d’energies alternatives i
renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l’existència de sanejament autònom amb el corresponent sistema de
depuració.
3.5. ELEMENTS ESPECIALS A PRESERVAR I ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:
No presenta elements destacables a conservar. Cal mantenir la volumetria original. Queda prohibida la col·locació de
tanques.
3.6. ARTICLES NORMATIUS DE REFERÈNCIA:
Qualsevol intervenció seguirà les determinacions dels articles corresponents de les normes urbanístiques d’aquest Pla
Especial.
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Nº9 SERRABOU
LOCALITZACIÓ GEOGRÀFICA INDRET:

Ctra. de Tavèrnoles BV-5213 P.K. 2,2

COORDENADES UTM (ED50):

x=443.189; y=4.645.399

REFERÈNCIA CADASTRAL:

POLÍGON 002; PARCEL·LA 11

QUALIFICACIÓ DEL SÒL:

SNU, Zona Reserva Agrícola

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

MASIA A PRESERVAR:

VEURE PLÀNOL 2

1.

DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL:

1.1. DESCRIPCIÓ GENERAL:
Casa integrada dins el conjunt de Serrabou (juntament amb fitxa núm.10), format per deu cossos: dues edificacions familiars, una pallissa i
set edificacions agrícoles entre coberts i granges.

1.2. NOTÍCIES HISTÒRIQUES:
Les primeres notícies històriques de la masia sembla ser que daten del segle XIII, on es parla de la conducció d’aigua que procedia de
Folgueroles. La casa conserva el nom i documents des d’aquesta època. Per llaços matrimonials el mas Molist de Taradell i el mas Batlle de
Breda es refongueren a la propietat. El cognom Serrabou prové de la combinació dels cognoms Serra i Bou, els quals es van unir l’any 1263
degut a un enllaç matrimonial.

1.3. DESCRIPCIÓ VOLUMÈTRICA I DE L’ENTORN PAISATGÍSTIC:
Edifici civil. Masia formada per quatre cossos: l’A, la masia senyorial, és el més antic i format per vàries etapes, data del 1673 i
és una gran masia amb un annex de 1777; el cos B, és una bonica pallissa, i els cossos C i D coberts agrícoles. El cos principal,
l’A, consta de dos volums, el primer (1) amb planta irregular te planta baixa i dos pisos. La coberta és a dues vessants, amb el
carener paral·lel a la façana principal, que està orientada a migdia. S’hi observen dues vivendes, la de la dreta destinada al
majordom i la de l’esquerra als propietaris. La primera presenta un gros portal d’entrada amb un escut a la llinda que
representa el cognom de la casa, dos bous serrant; la segona forma tres pisos porticats amb arcs de mig punt rebaixats. A
llevant la casa presenta una façana amb quatre balcons, un portal d’entrada i una garita de defensa a l’angle Nord-oest. A
ponent sobresurt una lluerna a la coberta (2), a dues aigües igual com la inferior i amb dues obertures amb arc de mig punt
rebaixat. A la part posterior hi ha un ampli jardí amb grans arbres, accessible des del primer pis de la casa. Té la tipologia
d’una masia del segle XVIII. Els materials utilitzats son: morter, pedra picada i arrebossada, fusta i teula. Disposa d’un petit
bosc i d’arbrat al camí d’accés. Masia emplaçada en una àrea amb l’expectativa d’existència de restes arqueològiques en el
subsòl, i estructures conservades que son susceptibles de ser estudiades amb metodologia arqueològica.
Cos A

1

2

614

48

662

Sup. Edificada

1842

48

1890

Alçada

9,80m

1,60m

Ocupació

Total m²

1.4. ÚS ACTUAL I TITULARITAT:
Masia no vinculada a explotació agropecuària. Ocupada i destinada a primera residència dels propietaris. Titularitat privada.
1.5. ESTAT DE CONSERVACIÓ DE L’IMMOBLE O CONJUNT, SERVEIS I SITUACIÓ DE RISC:
L’estat del mas és bo. Electricitat: Endesa. Aigua potable: Pou en terme de Folgueroles i servei municipal. Telèfon: Fix. Sanejament: Fossa
sèptica. Situació de risc: Cap.

1.6. ACCESSIBILITAT DES DELS CAMINS PÚBLICS:
Camí particular en bon estat, a 240m de la carretera de Tavèrnoles BV-5213.

2.

JUSTIFICACIÓ RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA/CASA RURAL

SOCIALS, l’estructura del medi rural del municipi es fonamenta en un sistema de masies que facilita l’explotació i el control del medi.
HISTÒRIQUES, per l’origen i l’evolució de la tipologia de la masia. PAISATGÍSTIQUES, edificacions que configuren un paisatge amb valor
reconegut caracteritzant la imatge pròpia del territori. I per ser anterior a 1956 amb evidència física; inscripció de 1673 en una llinda.

CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS – Text refós

3.

DETERMINACIONS NORMATIVES

3.1. VOLUMETRIA ORIGINAL:
En els cossos A i B es mantindrà la volumetria original, així com la composició de les obertures, cromatisme i textures.
3.2. VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L’ARTICLE 47.3 LUC:
Els usos admesos al volum A són d’habitatge familiar, amb un màxim de dos habitatges.
S’admetran també els usos artesanals i les activitats professionals vinculades a l’habitatge, turisme rural, restauració i
educació en el lleure vinculat en el desenvolupament rural.
Per tenir més de 1.000m², en el volum A es permetrà l’ús hoteler, residències per a la tercera edat i centres de rehabilitació.
3.3. VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS EN L’APARTAT ANTERIOR I ALTRES LIMITACIONS:
Les edificacions, B, C i D, destinades a coberts, no podran ser destinades a l’ús d’habitatge.
És aplicable el règim d’ús del sòl no urbanitzable d’acord amb la legislació i planejament vigent al municipi.
3.4. CONDICIONS D’ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:
Cal mantenir el volum aparent i respectar la composició volumètrica, d’obertures i altres elements originals de l’edificació A.
Es pot refer l’interior.
S’admet la divisió horitzontal.
Per les grans dimensions de l’edificació actual, no s’admeten ampliacions.
Al tractar-se d’una àrea d’expectativa arqueològica i/o paleontològica, s’estableix la necessitat d’un informe previ del
Departament de Cultura on s’establiran les mesures correctores a dur a terme segons el disposat a la legislació sectorial
vigent. Aquest podrà exigir la realització d’una intervenció preventiva d’acord amb la Llei 9/93 del patrimoni cultural català i
el Decret 78/2002, de 05 de març, del reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic de Catalunya.
Les millores de subministrament energètic no comportaran cap estesa aèria. Es recomana l’ús d’energies alternatives i
renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l’existència de sanejament autònom amb el corresponent sistema de
depuració.
3.5. ELEMENTS ESPECIALS A PRESERVAR I ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:
Elements a preservar: diverses llindes amb inscripcions i relleus, tant a la casa senyorial com a la masoveria, sobretot la que
porta la inscripció SERRABOU i relleus amb dos bous serrant; finestra gòtica a la casa senyorial; porxo porticat; grans carreus
en gairebé totes les obertures; mur tancament lliça i portal d’accés.
Manteniment de la vegetació actual.
Arranjar l’entorn de la masoveria, sobretot la part posterior. Queda prohibida la col·locació de noves tanques.
3.6. ARTICLES NORMATIUS DE REFERÈNCIA:
Qualsevol intervenció seguirà les determinacions dels articles corresponents de les normes urbanístiques d’aquest Pla
Especial.
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Nº10 MASOVERIA DE SERRABOU
LOCALITZACIÓ GEOGRÀFICA INDRET:

Ctra. de Tavèrnoles BV-5213 P.K. 2,2

COORDENADES UTM (ED50):

x=443.213; y=4.645.400

REFERÈNCIA CADASTRAL:

POLÍGON 002; PARCEL·LA 11

QUALIFICACIÓ DEL SÒL:

SNU, Zona Reserva Agrícola

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

MASIA A PRESERVAR:

VEURE PLÀNOL 2

1.

DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL:

1.1. DESCRIPCIÓ GENERAL:
Masia integrada dins el conjunt de Serrabou (juntament amb fitxa núm.9), format per deu cossos: dues edificacions familiars,
una pallissa i set edificacions agrícoles entre coberts i granges.
1.2. NOTÍCIES HISTÒRIQUES:
Les primeres notícies històriques de la masia senyorial sembla ser que daten del segle XIII, on es parla de la conducció
d’aigua que procedia de Folgueroles. La casa conserva el nom i documents des d’aquesta època. Per llaços matrimonials el
mas Molist de Taradell i el mas Batlle de Breda es refongueren a la propietat. El cognom Serrabou prové de la combinació
dels cognoms Serra i Bou, els quals es van unir l’any 1263 degut a un enllaç matrimonial.
1.3. DESCRIPCIÓ VOLUMÈTRICA I DE L’ENTORN PAISATGÍSTIC:
Edifici civil. Masia formada per sis cossos: el cos A, la masoveria, data del 1819; els cossos B i C son coberts; i els cossos D, E i
F, unes granges. El cos principal, l’A, és la masoveria i consta de dos volums edificats en diferents fases. El volum original (1)
és de planta rectangular i té planta baixa i dues plantes pis. La coberta és a dues vessants, amb el carener perpendicular a la
façana principal, orientada a migdia. Totes les finestres estan emmarcades amb carreus, i sobre la portalada d’accés a
l’habitatge hi ha una llinda amb la inscripció FAUSTO SERRABOU HA EDIFICAT AL BOU 1819, que tot i que en una part de la
llinda s’ha després. Hi ha un volum annex a la dreta (2), de forma rectangular amb planta baixa i una planta pis, amb una sola
vessant a l’est. Té dues obertures a la façana principal, una gran portalada a la planta baixa i una gran obertura amb arc
rebaixat adovellat amb carreus a la planta primera. Els materials utilitzats son: morter, pedra picada, fusta i teula. Disposa
d’un petit bosc i d’arbrat al camí d’accés.
Masia emplaçada en una àrea amb l’expectativa d’existència de restes arqueològiques en el subsòl, i estructures conservades
que son susceptibles de ser estudiades amb metodologia arqueològica.
Cos A

1

2

Total m²

Ocupació

178

47

225

Sup. Edificada

534

94

628

8,70m

5,80m

Alçada

1.4. ÚS ACTUAL I TITULARITAT:
Masoveria vinculada a explotació agropecuària. Ocupada i destinada a primera residència dels masovers. Titularitat privada.
1.5. ESTAT DE CONSERVACIÓ DE L’IMMOBLE O CONJUNT, SERVEIS I SITUACIÓ DE RISC:
L’estat del mas no és gaire bo, caldria restaurar-lo. Electricitat: Endesa. Aigua potable: Pou en terme de Folgueroles i servei
municipal. Telèfon: Fix. Sanejament: Fossa sèptica. Situació de risc: Cap.
1.6. ACCESSIBILITAT DES DELS CAMINS PÚBLICS:
Camí particular en bon estat, a 240m de la carretera de Tavèrnoles BV-5213.
2.

JUSTIFICACIÓ RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA/CASA RURAL

SOCIALS, l’estructura del medi rural del municipi es fonamenta en un sistema de masies que facilita l’explotació i el control del medi.
HISTÒRIQUES, per l’origen i l’evolució de la tipologia de la masia. PAISATGÍSTIQUES, edificacions que configuren un paisatge amb valor
reconegut caracteritzant la imatge pròpia del territori. I per ser anterior a 1956 amb evidència física; inscripció de 1819 en una llinda.
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3.

DETERMINACIONS NORMATIVES

3.1. VOLUMETRIA ORIGINAL:
En el cos A es mantindrà la volumetria original, així com la composició de les obertures, cromatisme i textures.
3.2. VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L’ARTICLE 47.3 LUC:
Els usos admesos als volums A són d’habitatge familiar, amb un màxim d’un habitatge.
S’admetran també els usos artesanals i les activitats professionals vinculades a l’habitatge, turisme rural, restauració i
educació en el lleure vinculat en el desenvolupament rural.
3.3. VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS EN L’APARTAT ANTERIOR I ALTRES LIMITACIONS:
Les edificacions, B, C, D, E i F, destinades a coberts i granges, no podran ser destinades a l’ús d’habitatge.
És aplicable el règim d’ús del sòl no urbanitzable d’acord amb la legislació i planejament vigent al municipi.
3.4. CONDICIONS D’ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:
Cal mantenir el volum aparent i respectar la composició volumètrica, d’obertures i altres elements originals de l’edificació A.
Es pot refer l’interior.
No s’admet la divisió horitzontal.
Per les dimensions de l’edificació actual, no s’admeten ampliacions.
Al tractar-se d’una àrea d’expectativa arqueològica i/o paleontològica, s’estableix la necessitat d’un informe previ del
Departament de Cultura on s’establiran les mesures correctores a dur a terme segons el disposat a la legislació sectorial
vigent. Aquest podrà exigir la realització d’una intervenció preventiva d’acord amb la Llei 9/93 del patrimoni cultural català i
el Decret 78/2002, de 05 de març, del reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic de Catalunya.
Les millores de subministrament energètic no comportaran cap estesa aèria. Es recomana l’ús d’energies alternatives i
renovables.
Qualsevol nova utilització garantirà l’existència de sanejament autònom amb el corresponent sistema de depuració.
3.5. ELEMENTS ESPECIALS A PRESERVAR I ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:
Elements a preservar: llinda sobre la portalada d’accés a l’habitatge amb inscripció, portal adovellat a la façana de la
masoveria; grans carreus en gairebé totes les obertures; mur tancament lliça i portal d’accés.
Manteniment de la vegetació actual.
Arranjar l’entorn de la masoveria, sobretot la part posterior.
Queda prohibida la col·locació de noves tanques.
3.6. ARTICLES NORMATIUS DE REFERÈNCIA:
Qualsevol intervenció seguirà les determinacions dels articles corresponents de les normes urbanístiques d’aquest Pla
Especial.
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Nº11 EL BANÚS
LOCALITZACIÓ GEOGRÀFICA INDRET:

Ctra. de Tavèrnoles BV-5213 P.K. 2,3

COORDENADES UTM (ED50):

x=443.354; y=4.644.946

REFERÈNCIA CADASTRAL:

POLÍGON 003; PARCEL·LA 09

QUALIFICACIÓ DEL SÒL:

SNU, Zona Reserva Agrícola

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

MASIA A PRESERVAR:

VEURE PLÀNOL 2

1.

DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL:

1.1. DESCRIPCIÓ GENERAL:
Masia integrada dins el conjunt del Banús (juntament amb fitxes núm. 12 i 13), format per vuit cossos: tres edificacions familiars, i quatre
edificacions agrícoles entre coberts i granges i aparcament.
1.2. NOTÍCIES HISTÒRIQUES:
La documentació del mas Banús comença l’any 1030, tot i que la primera menció directe de la família i mas Banús (els documents esmenten
sempre la grafia Benuç o Benucci) és de l’any 1245. A l’arbre genealògic documentat per Guillem Banús hi apareix mas Banús a l’any 1214.
Des de llavors fins ara es poden historiar 26 generacions que per successió normal han estat habitant el mas. El 1245 B. D’Angulo i la seva
muller Arsendis estableixen a Andreu Benucci en el lloc on hi ha l’actual mas Banús, que formava part d’una gran partida de terra nomenada
Guardiola (en record d’una antiga fortalesa o guàrdia). Més tard el domini alodial del Banús passa al monestir de Sant Pere de Casserres.
Durant el despoblament produït per la pesta negra de 1348, el mas sobreviu i comença a engrandir-se i la Guardiola passa a formar part del
patrimoni dels Banús al mateix temps que Pere Miquel adquireix, el 1378, una casa a la ciutat de Vic i compra altres terres de les rodalies. El
1547 el mas es fusionà amb el mas Esplugues de Sant Feliu de Planeses. Actualment el mas està habitat pels seus hereus els quals porten
l’explotació agrícola de la casa. Dates llindes: 1749, 1763, 1773, 1775 i 1776. Sembla ser que l’habitatge més antic és la masoveria, que data
del 1214 segons documentació dels propietaris, i la casa senyorial és construïda en diferents fases, la segona al 1763 i la tercera al 1776.
1.3. DESCRIPCIÓ VOLUMÈTRICA I DE L’ENTORN PAISATGÍSTIC:
Masia formada per quatre cossos: el cos A és la masia senyorial, el cos B un cobert amb pou cisterna, el cos C és una granja i el D un galliner.
El volum principal, el cos A, és una edificació que consta de tres volums construïts en diferents fases. El volum original és el situat a llevant i
posteriorment es va ampliar dues vegades, resultant finalment d’una forma rectangular. El volum final més gran (1) té una planta irregular i
consta de planta baixa i dos pisos, i està cobert a quatre vessants amb el carener paral·lel a la façana principal. La façana principal està
orientada a migdia, i té una portalada amb arc de mig punt adovellada amb grans carreus i un porxo porticat amb quatre obertures d’arc de
mig punt rebaixat adovellat amb pedra motllurada. Gairebé totes les obertures estan emmarcades per carreus, molts d’ells amb inscripcions i
relleus. El segon volum (2) és un annex al nord-oest en planta baixa que fa de terrassa al primer pis. I el tercer volum (3) és una torre que
sobresurt al mig de la planta coberta, coberta a quatre aigües i amb una finestra motllurada a cada façana. Els materials utilitzats son:
maçoneria, pedra, maó i teula. Té arbrat a l’entorn i un roure catalogat, el Roure Gros. Masia emplaçada en àrea amb expectativa d’existència
de restes arqueològiques en el subsòl, i estructures conservades que son susceptibles de ser estudiades amb metodologia arqueològica.
Cos A

1

2

3

476

78

25

579

Sup. Edificada

1428

78

25

1531

Alçada

9,10m

4,60m

1,90m

Ocupació

Total m²

1.4. ÚS ACTUAL I TITULARITAT:
Masia vinculada a una explotació agropecuària. Ocupada i destinada a primera residències dels propietaris. Titularitat privada.
1.5. ESTAT DE CONSERVACIÓ DE L’IMMOBLE O CONJUNT, SERVEIS I SITUACIÓ DE RISC:
Bon estat conservació. Electricitat:Endesa. Aigua potable:Servei de Folgueroles i pou. Telèfon:Fix. Sanejament:Fossa sèptica. Situació risc: Cap.
1.6. ACCESSIBILITAT DES DELS CAMINS PÚBLICS:
Accés des de dos camins particulars en bon estat, a 200m de la ctra. BV-5213 i a 80m de la ctra. de Tavèrnoles a Folgueroles.
2.

JUSTIFICACIÓ DE RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA/CASA RURAL

SOCIALS, l’estructura del medi rural del municipi es fonamenta en un sistema de masies que facilita l’explotació i el control del medi.
HISTÒRIQUES, per l’origen i l’evolució de la tipologia de la masia. PAISATGÍSTIQUES, edificacions que configuren un paisatge amb valor
reconegut caracteritzant la imatge pròpia del territori. I ser anterior a 1956 amb evidència física; inscripcions en llindes de 1749, 1763, 1775...
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3.

DETERMINACIONS NORMATIVES

3.1. VOLUMETRIA ORIGINAL:
En el cos A es mantindrà la volumetria original, així com la composició de les obertures, cromatisme i textures.
3.2. VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L’ARTICLE 47.3 LUC:
Els usos admesos al cos A és d’habitatge familiar, amb un màxim de dos habitatges. S’admetran també els usos artesanals i
les activitats professionals vinculades a l’habitatge, turisme rural i educació en el lleure vinculat en el desenvolupament rural.
Per tenir més de 1.000m² es permetrà l’ús hoteler, residències per a la tercera edat i centres de rehabilitació.
3.3. VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS EN L’APARTAT ANTERIOR I ALTRES LIMITACIONS:
La resta d’edificacions, B destinat a pou cisterna i cobert, C granja, i D galliner, no podran ser destinades a l’ús d’habitatge.
És aplicable el règim d’ús del sòl no urbanitzable d’acord amb la legislació i planejament vigent al municipi.
3.4. CONDICIONS D’ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:
Cal mantenir el volum aparent i respectar la composició volumètrica, d’obertures i altres elements originals de les
edificacions A i B, es pot refer l’interior.
S’admet la divisió horitzontal.
Per les grans dimensions de les edificacions actuals, no s’admeten ampliacions.
Al tractar-se d’una àrea d’expectativa arqueològica i/o paleontològica, s’estableix la necessitat d’un informe previ del
Departament de Cultura on s’establiran les mesures correctores a dur a terme segons el disposat a la legislació sectorial
vigent. Aquest podrà exigir la realització d’una intervenció preventiva d’acord amb la Llei 9/93 del patrimoni cultural català i
el Decret 78/2002, de 05 de març, del reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic de Catalunya.
Les millores de subministrament energètic no comportaran cap estesa aèria. Es recomana l’ús d’energies alternatives i
renovables.
Qualsevol nova utilització garantirà l’existència de sanejament autònom amb el corresponent sistema de depuració.
3.5. ELEMENTS ESPECIALS A PRESERVAR I ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:
Elements a preservar: diverses llindes amb inscripcions, relleus i decoracions conopials, tant a la casa senyorial com a la
masoveria; porxo porticat; portal adovellat a la façana amb grans carreus; carreus en gairebé totes les obertures; mur
tancament lliça i portal d’accés a aquesta.
Cal mantenir la vegetació actual, sobretot el Roure Gros (arbre catalogat), i tenir en compte el que s’estableix en el Decret
214/1987, de 9 de juny, sobre declaració d’arbres monumentals, així com al Decret 47/1988, d’11 de febrer, sobre declaració
d’arbres d’interès comarcal i local, si s’escau.
Queda prohibida la col·locació de noves tanques.
3.6. ARTICLES NORMATIUS DE REFERÈNCIA:
Qualsevol intervenció seguirà les determinacions dels articles corresponents de les normes urbanístiques d’aquest Pla
Especial.
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Nº12 CAL MASOVER DEL BANÚS
LOCALITZACIÓ GEOGRÀFICA INDRET:

Ctra. de Tavèrnoles BV-5213 P.K. 2,3

COORDENADES UTM (ED50):

x=443.381; y=4.644.932

REFERÈNCIA CADASTRAL:

POLÍGON 003; PARCEL·LA 09

QUALIFICACIÓ DEL SÒL:

SNU, Zona Reserva Agrícola

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

MASIA A PRESERVAR:

VEURE PLÀNOL 2

1.

DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL:

1.1. DESCRIPCIÓ GENERAL:
Masia integrada dins el conjunt del Banús (juntament amb fitxes núm. 12 i 13), format per vuit cossos: tres edificacions familiars, i quatre
edificacions agrícoles entre coberts i granges i aparcament.
1.2. NOTÍCIES HISTÒRIQUES:
La documentació del mas Banús comença l’any 1030, tot i que la primera menció directe de la família i mas Banús (els documents esmenten sempre la
grafia Benuç o Benucci) és de l’any 1245. A l’arbre genealògic documentat per Guillem Banús hi apareix mas Banús a l’any 1214. Des de llavors fins ara
es poden historiar 26 generacions que per successió normal han estat habitant el mas. El 1245 B. D’Angulo i la seva muller Arsendis estableixen a
Andreu Benucci en el lloc on hi ha l’actual mas Banús, que formava part d’una gran partida de terra nomenada Guardiola (en record d’una antiga
fortalesa o guàrdia). Més tard el domini alodial del Banús passa al monestir de Sant Pere de Casserres. Durant el despoblament produït per la pesta
negra de 1348, el mas sobreviu i comença a engrandir-se i la Guardiola passa a formar part del patrimoni dels Banús al mateix temps que Pere Miquel
adquireix, el 1378, una casa a la ciutat de Vic i compra altres terres de les rodalies. El 1547 el mas es fusionà amb el mas Esplugues de Sant Feliu de
Planeses. Actualment el mas està habitat pels seus hereus els quals porten l’explotació agrícola de la casa. Dates llindes: 1749, 1763, 1773, 1775 i 1776.
Sembla ser que l’habitatge més antic és la masoveria, que data del 1214 segons documentació dels propietaris, i la casa senyorial és construïda en
diferents fases, la segona al 1763 i la tercera al 1776.

1.3. DESCRIPCIÓ VOLUMÈTRICA I DE L’ENTORN PAISATGÍSTIC:
Masia formada per dos cossos, l’A, que és la masoveria i on hi ha tres habitatges independents, i el B que és un cobert annex a l’habitatge
més gran. L’edificació està formada a partir de diverses ampliacions a partir del volum original. L’estat final té forma rectangular i consta de
dos volums segons nombre de plantes, està coberta dues vessants amb el carener paral·lel a la façana principal, orientada a migdia. El volum
principal (1) és rectangular i consta de planta baixa i pis i és on hi ha la part més antiga, amb el portal d’accés principal a l’habitatge més
gran centrat a la façana, i que té una llinda amb inscripció 1815, simètricament hi ha repartides finestres en les dues plantes. A l’ampliació
més recent on hi ha l’altre habitatge, l’acabat és arrebossat i els finestrals més grans, hi ha una marquesina de protecció a l’accés. El segon
volum (2) consta de planta semisoterrani i dues plantes pis, amb accés des de la lliça, on és planta baixa. A la façana de ponent hi ha un
balcó amb carreus i decoracions conopials a la llinda. Hi ha més finestres de vàries mides, emmarcades la majoria amb carreus i algunes amb
llindes de fusta. Els materials utilitzats son: maçoneria, pedra, maó, arrebossat i teula. Té arbrat a l’entorn i un roure catalogat, el Roure Gros.
Masia emplaçada en una àrea amb l’expectativa d’existència de restes arqueològiques en el subsòl, i estructures conservades que son
susceptibles de ser estudiades amb metodologia arqueològica.
Cos A

1

2

Total m²

Ocupació

107

82

189

Sup. Edificada

214

246

460

4,60m

7,30m

Alçada

1.4. ÚS ACTUAL I TITULARITAT:
Masia no vinculada a cap explotació agropecuària. Ocupada i destinada a primera residència dels llogaters i turisme rural. Titularitat privada.
1.5. ESTAT DE CONSERVACIÓ DE L’IMMOBLE O CONJUNT, SERVEIS I SITUACIÓ DE RISC:
Estat conservació bo. Electricitat: Endesa.Aigua potable:Servei de Folgueroles i pou.Telèfon:Fix.Sanejament:Fossa sèptica.Situació de risc: Cap.
1.6. ACCESSIBILITAT DES DELS CAMINS PÚBLICS:
Dos camins particulars en bon estat, a 200m de la ctra. BV-5213 i a 80m de la ctra. de Tavèrnoles a Folgueroles.
2.

JUSTIFICACIÓ DE RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA/CASA RURAL

SOCIALS, l’estructura del medi rural del municipi es fonamenta en un sistema de masies que facilita l’explotació i el control del medi. HISTÒRIQUES, per l’origen i
l’evolució de la tipologia de la masia. PAISATGÍSTIQUES, edificacions que configuren un paisatge amb valor reconegut caracteritzant la imatge pròpia del
territori. I ser anterior a 1956 amb evidència física; llinda amb inscripció 1815.
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3.

DETERMINACIONS NORMATIVES

3.1. VOLUMETRIA ORIGINAL:
En els cossos A i B es mantindrà la volumetria original, així com la composició de les obertures, cromatisme i textures.
3.2. VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L’ARTICLE 47.3 LUC:
Els usos admesos al volum A, són d’habitatge familiar, amb un màxim de tres habitatges, tal com està en l’actualitat.
S’admetran també els usos artesanals i les activitats professionals vinculades a l’habitatge, turisme rural i educació en el
lleure vinculat en el desenvolupament rural.
3.3. VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS EN L’APARTAT ANTERIOR I ALTRES LIMITACIONS:
L’edificació B destinada a cobert, no podrà ser destinada a l’ús d’habitatge.
És aplicable el règim d’ús del sòl no urbanitzable d’acord amb la legislació i planejament vigent al municipi.
3.4. CONDICIONS D’ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:
Cal mantenir el volum aparent i respectar la composició volumètrica, d’obertures i altres elements originals de les
edificacions A i B.
Es pot refer l’interior.
S’admet la divisió horitzontal, tot i no disposar d’una superfície construïda superior a 650m², atès que a dia d’avui ja es
disposa de tres habitatges independents.
Per les dimensions de l’edificació actual, no s’admeten ampliacions.
Al tractar-se d’una àrea d’expectativa arqueològica i/o paleontològica, s’estableix la necessitat d’un informe previ del
Departament de Cultura on s’establiran les mesures correctores a dur a terme segons el disposat a la legislació sectorial
vigent. Aquest podrà exigir la realització d’una intervenció preventiva d’acord amb la Llei 9/93 del patrimoni cultural català i
el Decret 78/2002, de 05 de març, del reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic de Catalunya. Les
millores de subministrament energètic no comportaran cap estesa aèria. Es recomana l’ús d’energies alternatives i
renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l’existència de sanejament autònom amb el corresponent sistema de
depuració.
3.5. ELEMENTS ESPECIALS A PRESERVAR I ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:
Elements a preservar: llindes amb decoracions conopials; grans carreus en gairebé totes les obertures; mur tancament lliça i
portal d’accés. Cal mantenir la vegetació actual, sobretot el Roure Gros (arbre catalogat), i tenir en compte el que s’estableix
en el Decret 214/1987, de 9 de juny, sobre declaració d’arbres monumentals, així com al Decret 47/1988, d’11 de febrer,
sobre declaració d’arbres d’interès comarcal i local, si s’escau.
Queda prohibida la col·locació de noves tanques.
3.6. ARTICLES NORMATIUS DE REFERÈNCIA:
Qualsevol intervenció seguirà les determinacions dels articles corresponents de les normes urbanístiques d’aquest Pla
Especial.
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Nº13 LA CABANYA DEL BANÚS
LOCALITZACIÓ GEOGRÀFICA INDRET:

Ctra. de Tavèrnoles BV-5213 P.K. 2,3

COORDENADES UTM (ED50):

x=443.348; y=4.644.903

REFERÈNCIA CADASTRAL:

POLÍGON 003; PARCEL·LA 09

QUALIFICACIÓ DEL SÒL:

SNU, Zona Reserva Agrícola

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

MASIA A PRESERVAR:

VEURE PLÀNOL 2

1.

DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL:

1.1. DESCRIPCIÓ GENERAL:
Masia integrada dins el conjunt del Banús (juntament amb fitxes núm. 12 i 13), format per vuit cossos: tres edificacions familiars, i quatre
edificacions agrícoles entre coberts i granges i aparcament.
1.2. NOTÍCIES HISTÒRIQUES:
La documentació del mas Banús comença l’any 1030, tot i que la primera menció directe de la família i mas Banús (els documents esmenten
sempre la grafia Benuç o Benucci) és de l’any 1245. A l’arbre genealògic documentat per Guillem Banús hi apareix mas Banús a l’any 1214.
Des de llavors fins ara es poden historiar 26 generacions que per successió normal han estat habitant el mas. El 1245 B. D’Angulo i la seva
muller Arsendis estableixen a Andreu Benucci en el lloc on hi ha l’actual mas Banús, que formava part d’una gran partida de terra nomenada
Guardiola (en record d’una antiga fortalesa o guàrdia). Més tard el domini alodial del Banús passa al monestir de Sant Pere de Casserres.
Durant el despoblament produït per la pesta negra de 1348, el mas sobreviu i comença a engrandir-se i la Guardiola passa a formar part del
patrimoni dels Banús al mateix temps que Pere Miquel adquireix, el 1378, una casa a la ciutat de Vic i compra altres terres de les rodalies. El
1547 el mas es fusionà amb el mas Esplugues de Sant Feliu de Planeses. Actualment el mas està habitat pels seus hereus els quals porten
l’explotació agrícola de la casa. Dates llindes: 1749, 1763, 1773, 1775 i 1776.
1.3. DESCRIPCIÓ VOLUMÈTRICA I DE L’ENTORN PAISATGÍSTIC:
Masia formada per dos cossos: el cos A és l’antiga pallissa reconvertida en habitatge, i el cos B, els seus aparcaments. El cos principal, l’A,
consta de dos volums, el primer (1) té una planta quadrada amb una posterior ampliació al sud de la conversió en habitatge, consta de
planta soterrani, planta baixa i una planta pis, i està cobert a dues vessants amb el carener paral·lel a la façana principal, orientada a ponent.
El segon volum (2) és a llevant, té una planta irregular i consta de planta baixa fent un porxo, al qual s’accedeix des de la planta inferior
mitjançant una escala exterior, i cobert formant una terrassa en planta primera. Hi ha carreus als brancals de totes les finestres i llindes noves
de fusta. Els materials utilitzats son: maçoneria, pedra, maó, acer i teula. Té arbrat a l’entorn i un roure catalogat, el Roure Gros. Masia
emplaçada en una àrea amb l’expectativa d’existència de restes arqueològiques en el subsòl, i estructures conservades que son susceptibles
de ser estudiades amb metodologia arqueològica.
Cos A

1

2

Total m²

Ocupació

105

25

130

Sup. Edificada

315

50

365

8,50m

5,10m

Alçada

1.4. ÚS ACTUAL I TITULARITAT:
Masia no vinculada a cap explotació agropecuària. Habitatge ocupat i destinat a primera residència dels fills dels propietaris de El Banús.
Titularitat privada.
1.5. ESTAT DE CONSERVACIÓ DE L’IMMOBLE O CONJUNT, SERVEIS I SITUACIÓ DE RISC:
Estat conservació bo.Electricitat: Endesa.Aigua potable:Servei de Folgueroles i pou.Telèfon:Fix.Sanejament:Fossa sèptica.Situació de risc: Cap.
1.6. ACCESSIBILITAT DES DELS CAMINS PÚBLICS:
Dos camins particulars en bon estat, a 200m de la ctra. BV-5213 i a 80m de la ctra. de Tavèrnoles a Folgueroles.
2.

JUSTIFICACIÓ DE RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA/CASA RURAL

SOCIALS, l’estructura del medi rural del municipi es fonamenta en un sistema de masies que facilita l’explotació i el control del medi.
PAISATGÍSTIQUES, edificacions que configuren un paisatge amb valor reconegut caracteritzant la imatge pròpia del territori. I ser anterior a
1956 amb prova fotogràfica amb identificador AFCEC_EMC_X_3758, extret del Centre d’Excursionista de Catalunya, amb data 1929.
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DETERMINACIONS NORMATIVES
2.1. VOLUMETRIA ORIGINAL:
En el cos A es mantindrà la volumetria original, així com la composició de les obertures, cromatisme i textures.
2.2. VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L’ARTICLE 47.3 LUC:
Els usos admesos al volum A son d’habitatge familiar, amb un màxim d’un habitatge.
S’admetran també els usos artesanals i les activitats professionals vinculades a l’habitatge, turisme rural i educació en el
lleure vinculat en el desenvolupament rural.
2.3. VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS EN L’APARTAT ANTERIOR I ALTRES LIMITACIONS:
L’edificació B destinada a garatge, no podrà ser destinada a l’ús d’habitatge.
És aplicable el règim d’ús del sòl no urbanitzable d’acord amb la legislació i planejament vigent al municipi.
2.4. CONDICIONS D’ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:
Cal mantenir el volum aparent i respectar la composició volumètrica, d’obertures i altres elements originals de l’edificació A.
Es pot refer l’interior.
No s’admet la divisió horitzontal.
Per les dimensions de l’edificació actual, no s’admeten ampliacions.
Al tractar-se d’una àrea d’expectativa arqueològica i/o paleontològica, s’estableix la necessitat d’un informe previ del
Departament de Cultura on s’establiran les mesures correctores a dur a terme segons el disposat a la legislació sectorial
vigent. Aquest podrà exigir la realització d’una intervenció preventiva d’acord amb la Llei 9/93 del patrimoni cultural català i
el Decret 78/2002, de 05 de març, del reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic de Catalunya. Les
millores de subministrament energètic no comportaran cap estesa aèria.
Es recomana l’ús d’energies alternatives i renovables.
Qualsevol nova utilització garantirà l’existència de sanejament autònom amb el corresponent sistema de depuració.
2.5. ELEMENTS ESPECIALS A PRESERVAR I ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:
Elements a preservar: grans carreus en gairebé totes les obertures. Cal mantenir la vegetació actual, sobretot el Roure Gros
(arbre catalogat), i tenir en compte el que s’estableix en el Decret 214/1987, de 9 de juny, sobre declaració d’arbres
monumentals, així com al Decret 47/1988, d’11 de febrer, sobre declaració d’arbres d’interès comarcal i local, si s’escau.
Queda prohibida la col·locació de noves tanques.
2.6. ARTICLES NORMATIUS DE REFERÈNCIA:
Qualsevol intervenció seguirà les determinacions dels articles corresponents de les normes urbanístiques d’aquest Pla
Especial.
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Nº14 TORRENTS
LOCALITZACIÓ GEOGRÀFICA INDRET:

Ctr.Tavèrnoles a Folgueroles P.K. 0,5

COORDENADES UTM (ED50):

x=443.576; y=4.644.606

REFERÈNCIA CADASTRAL:

POLÍGON 003; PARCEL·LA 13

QUALIFICACIÓ DEL SÒL:

SNU, Zona Reserva Agrícola

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

MASIA A PRESERVAR:

VEURE PLÀNOL 2

1.

DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL:

1.1. DESCRIPCIÓ GENERAL:
Edifici civil. Masia formada per set cossos: l’A és la masoveria, el B la vivenda dels propietaris, el C la pallissa, el D i el G, coberts, l’E la hípica i
l’F un galliner.

1.2. NOTÍCIES HISTÒRIQUES:
L’any 1337 la masia depenia de Sant Llorenç del Munt. A l’antiga masia (cos A) és on últimament hi havia hagut els masovers i ara hi ha uns
llogaters. Al cos B, la vivenda dels propietaris, hi ha un escut datat al 1866 en la qual consta també el cognom de Picó. Aquests senyors
n’eren els propietaris al segle XIX i varen mantenir una estreta relació amb el poeta Jacint Verdaguer, el pare del qual havia estat masover de
la masia.

1.3. DESCRIPCIÓ VOLUMÈTRICA I DE L’ENTORN PAISATGÍSTIC:
El cos original, l’A, és la masia i consta de tres volums, el primer (1) és l’habitatge i te forma quadrada, de planta baixa i dues plantes pis, amb
un porxo al superior, orientada a migdia i coberta a dues aigües amb el carener perpendicular a la façana, junt amb diversos coberts formen
un pati interior tancat, amb accés a través de la porta principal, on hi ha la inscripció “Pueblo de Tavernolas y Cebasona partido de Vich
província de Barcelona”. A la façana principal hi ha el portal d’accés, rectangular i amb grans carreus, i llinda datada al 1783, vàries obertures
simètriques també amb grans carreus, un rellotge de sol i un escut de pedra amb un relleu on s’hi distingeix un arbre, un àguila i un animal,
possiblement un gos, datat al 1883 amb la inscripció: “Sra. Teresa de Picó de Saleta i Morgadés”. A la façana posterior hi ha annex el segon
volum (2), de planta semisoterrani i un porxo en planta baixa, cobert a dues aigües, amb grans finestrals amb arc de mig punt de maons. I un
segon annex de planta baixa (3), cobert a una aigua abocant-les al nord. A l’esquerra hi ha el cos B adossat al principal i que consta de dos
volums, el principal (4) és l’habitatge dels propietaris, té planta baixa i dues plantes pis i està cobert a dues aigües amb el carener paral·lel a
la façana principal, orientada a migdia. La façana té totes les obertures de planta baixa amb arcs de mig punt i reixes, i les finestres de les
plantes son rectangulars. Adossat a ponent hi ha un annex (5), un porxo en planta baixa construït recentment. Els materials utilitzats son:
pedra, arrebossat, fusta i teula. Conjunt envoltat per un ampli jardí i bosc. Emplaçada en àrea amb expectativa d’existència de restes
arqueològiques en el subsòl, i estructures conservades que son susceptibles de ser estudiades amb metodologia arqueològica.
Cos A

1

2

3

m² Cos A

4

5

m² Cos B

Total m²

Ocupació

178

24

47

249

86

37

123

372

Sup. Edificada

534

48

47

629

258

37

295

924

8,30m

2,70m

2,50m

9,60m

3,00m

Alçada

Cos B

1.4. ÚS ACTUAL I TITULARITAT:
Masies no vinculades a cap explotació agropecuària. Ocupades i destinades a primera residència dels propietaris el cos A i dels llogaters el
cos B. Titularitat privada.

1.5. ESTAT DE CONSERVACIÓ DE L’IMMOBLE O CONJUNT, SERVEIS I SITUACIÓ DE RISC:
L’estat de conservació és bo al cos A i molt bo al cos B, aquest ha estat arrebossat i pintat recentment.
Electricitat: Endesa. Aigua potable: Servei municipal i pou. Telèfon: Fix. Sanejament: Fossa sèptica. Situació de risc: Incendi.

1.6. ACCESSIBILITAT DES DELS CAMINS PÚBLICS:
Camí privat en bon estat, a uns 570m a peu de la carretera de Tavèrnoles a Folgueroles.

2.

JUSTIFICACIÓ RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL :

SOCIALS, l’estructura del medi rural del municipi es fonamenta en un sistema de masies que facilita l’explotació i el control del medi.
HISTÒRIQUES, per l’origen i l’evolució de la tipologia de la masia, i la rellevança de l’ús en la història.
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3.

DETERMINACIONS NORMATIVES

3.1. VOLUMETRIA ORIGINAL:
En els cossos A i B es mantindrà la volumetria original, així com la composició de les obertures, cromatisme i textures.
3.2. VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L’ARTICLE 47.3 LUC:
Els usos admesos als volums A i B són d’habitatge familiar, amb un màxim de dos habitatges el volum A i d’un habitatge el
volum B.
S’admetran també els usos artesanals i les activitats professionals vinculades a l’habitatge, turisme rural, restauració i
educació en el lleure vinculat en el desenvolupament rural.
3.3. VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS EN L’APARTAT ANTERIOR I ALTRES LIMITACIONS:
Les edificacions C, D, E, F i G, destinades a coberts, hípica i galliner, no es poden destinar a habitatge.
És aplicable el règim d’ús del sòl no urbanitzable d’acord amb la legislació i planejament vigent al municipi.
3.4. CONDICIONS D’ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:
Cal mantenir el volum aparent i respectar la composició volumètrica, d’obertures i altres elements originals de les
edificacions A, B i C. Es pot refer l’interior.
S’admet la divisió horitzontal únicament en el cos A.
Per les grans dimensions de les dues edificacions actuals, no s’admeten ampliacions.
Al tractar-se d’una àrea d’expectativa arqueològica i/o paleontològica, s’estableix la necessitat d’un informe previ del
Departament de Cultura on s’establiran les mesures correctores a dur a terme segons el disposat a la legislació sectorial
vigent. Aquest podrà exigir la realització d’una intervenció preventiva d’acord amb la Llei 9/93 del patrimoni cultural català i
el Decret 78/2002, de 05 de març, del reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic de Catalunya.
Les millores de subministrament energètic no comportaran cap estesa aèria. Es recomana l’ús d’energies alternatives i
renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l’existència de sanejament autònom amb el corresponent sistema de
depuració.
3.5. ELEMENTS ESPECIALS A PRESERVAR I ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:
Elements a preservar: diverses llindes amb inscripcions i relleus, tant a la casa senyorial com a la masoveria, sobretot un escut
amb un relleu amb un arbre, una àguila i un animal, possiblement un gos; grans carreus en gairebé totes les obertures; mur
tancament lliça i portal d’accés.
Manteniment de la vegetació actual.
Queda prohibida la col·locació de noves tanques.
3.6. ARTICLES NORMATIUS DE REFERÈNCIA:
Qualsevol intervenció seguirà les determinacions dels articles corresponents de les normes urbanístiques d’aquest Pla
Especial.
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Nº15 LA BAUMA
LOCALITZACIÓ GEOGRÀFICA INDRET:

Ctra. de Tavèrnoles BV-5213 P.K. 2,7

COORDENADES UTM (ED50):

x=443.628; y=4.646.118

REFERÈNCIA CADASTRAL:

POLÍGON 002; PARCEL·LA 21

QUALIFICACIÓ DEL SÒL:

SNU, Zona Reserva Agrícola

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

MASIA A PRESERVAR:

VEURE PLÀNOL 2

1.

DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL:

1.1. DESCRIPCIÓ GENERAL:
Conjunt format per disset cossos diferents, tots al voltant del nou habitatge i de l’antiga masia, rehabilitada de fa vuit anys i
que és on ara viuen els fills dels antics propietaris després que aquests es varen construir l’habitatge del costat, la Casanova
de la Bauma. Les dues masies estan en parcel·les diferents i cada una té els seus annexes.
1.2. NOTÍCIES HISTÒRIQUES:
A la pica de pedra que hi ha a la part frontal de la masia hi ha gravada la data de l’any 1763.
1.3. DESCRIPCIÓ VOLUMÈTRICA I DE L’ENTORN PAISATGÍSTIC:
Conjunt format per disset cossos diferents: el cos A, l’antiga masia; el cos B, és el nou habitatge fora d’aquest catàleg; el cos
C, un cobert en part sota la bauma; el cos D, un galliner, els cossos E, F, H, I, K, M, N, P i Q son coberts agrícoles, els cossos G,
J, i L son granges, i el cos O un dipòsit d’aigua. L’habitatge principal, el cos A, consta de dos volums, l’original (1) és de planta
rectangular, està cobert a dues vessants i té el carener paral·lel a la façana principal, orientada al sud. Consta de planta baixa i
dues plantes pis. Posteriorment s’hi ha afegit un volum annex al sud (2), de planta baixa i dues plantes pis, i fa de porxo
cobert en totes les plantes. Gairebé totes les obertures son a la façana principal i tenen brancals amb carreus i llindes de
fusta. A l’esquerre de la porta principal i enganxada a al façana, hi ha una bonica pica de pedra amb inscripció 1763, dins
d’unes formes geomètriques. Els materials utilitzats en l’edifici son: pedra picada, arrebossat, teula, maó i aplacat de pedra.
La casa està situada vora la protecció d’una gran bauma, sota de la qual s’hi han afegit diversos coberts, i excepte per l’est, la
casa està envoltada d’un bosc poc dens amb força altura per la banda de la bauma.
Cos A

1

2

Total m²

Ocupació

128

19

147

Sup. Edificada

384

57

441

8,36m

10,20m

Alçada

1.4. ÚS ACTUAL I TITULARITAT:
Conjunt vinculat a una explotació agropecuària. Ocupada i destinada a primera residència dels propietaris. Titularitat privada.
1.5. ESTAT DE CONSERVACIÓ DE L’IMMOBLE O CONJUNT, SERVEIS I SITUACIÓ DE RISC:
L’estat de conservació és bo, ja que s’ha rehabilitat fa vuit anys.
Electricitat: Endesa. Aigua potable: neix a la pròpia bauma i hi ha un pou. Telèfon: Fix. Sanejament: Fossa sèptica. Situació de
risc: S’ha de tenir en compte la proximitat de la bauma per a possibles esllavissades i incendi.
1.6. ACCESSIBILITAT DES DELS CAMINS PÚBLICS:
Accés connectat a dos camins públics: el primer d’uns 280m en bon estat, connectat al C/ del Pirineu, a 500m de la carretera
de Tavèrnoles BV-5213; i el segon des del trencant del Rocall, d’uns 1.1km en estat millorable. També s’hi accedeix des de
Roda de Ter en un camí en bon estat.
2.

JUSTIFICACIÓ RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA/CASA RURAL:

SOCIALS, l’estructura del medi rural del municipi es fonamenta en un sistema de masies que facilita l’explotació i control del medi.
PAISATGÍSTIQUES, edificacions que configuren un paisatge amb valor reconegut caracteritzant la imatge pròpia del territori.

CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS – Text refós

3.

DETERMINACIONS NORMATIVES

3.1. VOLUMETRIA ORIGINAL:
En el cos A es mantindrà la volumetria original, així com la composició de les obertures, cromatisme i textures.
3.2. VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L’ARTICLE 47.3 LUC:
Els usos admesos al volum A són d’habitatge familiar, amb un màxim d’un habitatge.
S’admetran també els usos artesanals i les activitats professionals vinculades a l’habitatge, turisme rural, restauració i
educació en el lleure vinculat en el desenvolupament rural.
3.3. VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS EN L’APARTAT ANTERIOR I ALTRES LIMITACIONS:
Les edificacions C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P i Q destinades a coberts, granges i galliner, no es poden destinar a
habitatge.
És aplicable el règim d’ús del sòl no urbanitzable d’acord amb la legislació i planejament vigent al municipi.
3.4. CONDICIONS D’ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:
Cal mantenir el volum aparent i respectar la composició volumètrica, d’obertures i altres elements originals de l’edificació A.
Es pot refer l’interior.
No s’admet la divisió horitzontal.
Per les suficients dimensions de l’edificació actual, no s’admeten ampliacions.
Situada en zona potencial d’esllavissades. Les remodelacions i/o transformació d’usos es condicionen a l’adopció de mesures
de protecció passiva en front als riscos d’esllavissades, garantint l’assoliment d’uns nivells adequats de protecció enfront dels
riscs naturals i tecnològics, preservant de la urbanització i l’edificació les zones de risc per a la seguretat i el benestar de les
persones.
Les millores de subministrament energètic no comportaran cap estesa aèria. Es recomana l’ús d’energies alternatives i
renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l’existència de sanejament autònom amb el corresponent sistema de
depuració.
Si convé, s’arranjarà l’accés secundari mitjançant una subbase granular.
3.5. ELEMENTS ESPECIALS A PRESERVAR I ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:
Elements a preservar: pica de pedra amb inscripció i decoració; porxo porticat; i bauma a la qual hi ha adossada la masia.
Manteniment de la vegetació actual. Queda prohibida la col·locació de tanques.
3.6. ARTICLES NORMATIUS DE REFERÈNCIA:
Qualsevol intervenció seguirà les determinacions dels articles corresponents de les normes urbanístiques d’aquest Pla
Especial.
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Nº16 EL PENDÍS
LOCALITZACIÓ GEOGRÀFICA INDRET:

Ctra. de Tavèrnoles BV-5213 P.K. 2,7

COORDENADES UTM (ED50):

x=443.811; y=4.645.768

REFERÈNCIA CADASTRAL:

POLÍGON 002; PARCEL·LA 29

QUALIFICACIÓ DEL SÒL:

SNU, Zona Reserva Agrícola

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

MASIA A PRESERVAR:

VEURE PLÀNOL 2

1.

DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL:

1.1. DESCRIPCIÓ GENERAL:
El conjunt està format per dos volums; el cos A és la masia; i el cos B un cobert. La masia original ha passat a ser propietat
dels fill i família dels propietaris de la Casa Nova del Pendís, aquests la varen rehabilitar i ara és el seu habitatge de primera
residència.
1.2. NOTÍCIES HISTÒRIQUES:
Segons els antics propietaris, la masia data de l’any 1700.
1.3. DESCRIPCIÓ VOLUMÈTRICA I DE L’ENTORN PAISATGÍSTIC:
Masia formada per un únic volum de dos nivells, de planta rectangular i coberta a dues vessants amb el carener paral·lel a la
façana, orientada al sud, consta de planta baixa i primer pis. El nivell de l’esquerra sembla ser el més antic, i el de la dreta
s’hauria afegit posteriorment, la meitat de la planta primera és un porxo cobert a dues vessants. La masia està totalment
rehabilitada, no s’hi distingeixen gaires elements anteriors a la reforma, en aquests moments presenta la majoria d’obertures
a la façana sud, sota el porxo de la planta primera hi ha dues finestres d’arc de mig punt, i a l’esquerra d’aquests hi ha l’accés
principal, tot ell sembla emmarcat de carreus. Tota la masia està envoltada d’aplacat de pedra i està arrebossada.
Els materials utilitzats en l’edifici son: totxo, aplacat de pedra, fusta i teula.
Darrera mateix de la masia hi ha una gran lleva de roca massissa, típica de la zona, i també hi comença un petit bosc de poca
densitat.
Cos A

1

Total m²

Ocupació

141

141

Sup. Edificada

242

242

Alçada

6,00m

1.4. ÚS ACTUAL I TITULARITAT:
Masia vinculada a una explotació agropecuària.
Masia ocupada i destinada a primera residència dels propietaris.
Titularitat privada.
1.5. ESTAT DE CONSERVACIÓ DE L’IMMOBLE O CONJUNT, SERVEIS I SITUACIÓ DE RISC:
L’estat de conservació és molt bo, està rehabilitada del 1998, només s’hauria d’arrebossar la part inferior de la façana de
ponent, ja que s’ha desprès.
Electricitat: Endesa. Aigua potable: Pou. Telèfon: Fix. Sanejament: Fossa sèptica. Situació de risc: Cap.
1.6. ACCESSIBILITAT DES DELS CAMINS PÚBLICS:
Dos accessos públics: el primer d’uns 475m en bon estat, connectat al C/ del Pirineu, a 500m de la carretera de Tavèrnoles
BV-5213; i el segon des del trencant del Rocall, d’uns 915m en estat millorable.
2.

JUSTIFICACIÓ RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL :

SOCIALS, l’estructura del medi rural del municipi es fonamenta en un sistema de masies que facilita l’explotació i el control
del medi. Per tractar-se d’una masia anterior a 1956 amb documentació escrita.
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3.

DETERMINACIONS NORMATIVES

3.1. VOLUMETRIA ORIGINAL:
En el cos A es mantindrà la volumetria original, així com la composició de les obertures, cromatisme i textures.
3.2. VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L’ARTICLE 47.3 LUC:
Els usos admesos al volum A és d’habitatge familiar, amb un màxim d’un habitatge.
S’admetran també les activitats professionals vinculades a l’habitatge i turisme rural.
3.3. VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS EN L’APARTAT ANTERIOR I ALTRES LIMITACIONS:
L’edificació B destinada a cobert, no es pot destinar a habitatge.
És aplicable el règim d’ús del sòl no urbanitzable d’acord amb la legislació i planejament vigent al municipi.
3.4. CONDICIONS D’ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:
Cal mantenir el volum aparent i respectar la composició volumètrica, d’obertures i altres elements originals de l’edificació A.
Es pot refer l’interior.
No s’admet la divisió horitzontal.
El volum B no presenta cap interès a tenir en compte.
Per les suficients dimensions de l’edificació actual, no s’admeten ampliacions.
Les millores de subministrament energètic no comportaran cap estesa aèria. Es recomana l’ús d’energies alternatives i
renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l’existència de sanejament autònom amb el corresponent sistema de
depuració.
Si convé, s’arranjarà l’accés secundari mitjançant una subbase granular.
3.5. ELEMENTS ESPECIALS A PRESERVAR I ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:
No hi ha elements singulars destacables. Manteniment de la vegetació actual. Queda prohibida la col·locació de tanques.
3.6. ARTICLES NORMATIUS DE REFERÈNCIA:
Qualsevol intervenció seguirà les determinacions dels articles corresponents de les normes urbanístiques d’aquest Pla
Especial.
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Nº17 EL ROQUET
LOCALITZACIÓ GEOGRÀFICA INDRET:

Ctra. de Tavèrnoles BV-5213 P.K. 2,8

COORDENADES UTM (ED50):

x=443.943; y=4.645.098

REFERÈNCIA CADASTRAL:

POLÍGON 002; PARCEL·LA 25

QUALIFICACIÓ DEL SÒL:

SNU, Zona Reserva Agrícola

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

MASIA A PRESERVAR:

VEURE PLÀNOL 2

MASIA A PRESERVAR:

VEURE PLÀNOL O.2.2A

1.

DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL:

1.1. DESCRIPCIÓ GENERAL:
Masia integrada dins el conjunt del Roquet (juntament amb fitxa núm. 18), format per set cossos: tres edificacions familiars,
una de les quals fora d’aquest catàleg, i quatre edificacions agrícoles
1.2. NOTÍCIES HISTÒRIQUES:
El topònim de la masia prové el lloc on es troba ubicada, ja que està construïda sota un cingle i aprofitant els rocs que
d’aquest s’han desprès. La masia i els seus habitants estan esmentats al fogatge de la parròquia i terme de Sant Esteve de
Tavèrnoles de l’any 1553. Aleshores habitava el mas un tal Terres, segons consta a la referència del fogatge: EN TERRES GUI
ESTÀ AL MAS ROQUET. La història de les cabanes va unida a la del mas.
1.3. DESCRIPCIÓ VOLUMÈTRICA I DE L’ENTORN PAISATGÍSTIC:
Masia formada per 5 cossos; l’A és l’antiga masia, el B una bonica pallissa, el C un cobert que fa d’aparcament, el D unes antigues
corts ara en desús i l’E un cobert agrícola. El cos principal, l’A, és de planta irregular i presenta dos volums diferenciats. El volum original
(1) és de planta rectangular i està recolzat sobre unes grans roques de gres verd, caigudes antigament d’un cingle que està a uns 20 m de la
casa. Consta de planta semisoterrani, baixa i pis, cobert a dues aigües i amb el carener paral·lel a la façana principal, orientada a ponent. A
través d’un portal amb llinda de fusta es dóna accés a l’habitatge, hi ha vàries finestres a la façana i un balcó amb barana de ferro, al nord hi
ha poques obertures i a conseqüència del talús hi ha un accés que dona directament a la planta primera. La façana est té sis obertures i hi ha
també un petit annex que sembla ser la comuna. El segon volum (2) és una ampliació posterior de forma rectangular i cobert a una sola
vessant, consta de planta baixa i dos pisos, i situat a un nivell inferior del primer volum. La part de migdia presenta diverses finestres amb
l’ampit motllurat i posa torratxes, i un porxo al segon pis. En aquest punt, junt amb el mur est de la cabana oest, el mur nord de la cabana
sud i el mur oest de la pròpia casa, es forma una lliça enllosada. Sota grans pedres hi ha dues corts fetes amb grans lloses. Materials en
edificis: maçoneria, pedra viva i tàpia que mostra diverses etapes. Masia emplaçada en una àrea amb l’expectativa d’existència de restes
arqueològiques en el subsòl, i estructures conservades que son susceptibles de ser estudiades amb metodologia arqueològica.
Cos A

1

2

Total m²

Ocupació

112

97

209

Sup. Edificada

336

291

627

8,00m

8,20m

Alçada

1.4. ÚS ACTUAL I TITULARITAT:
Masia vinculada a una explotació agropecuària. Ocupada i destinada a primera residència dels masovers. Titularitat privada.
1.5. ESTAT DE CONSERVACIÓ DE L’IMMOBLE O CONJUNT, SERVEIS I SITUACIÓ DE RISC:
Estat de conservació regular. Electricitat: Endesa. Aigua potable: Pou amb dipòsit sobre la bauma. Telèfon: Fix.
Sanejament: Fossa sèptica. Situació de risc: Esllavissada.
1.6. ACCESSIBILITAT DES DELS CAMINS PÚBLICS:
Camí en bon estat, a uns 112m de la carretera de Tavèrnoles BV-5213.
2.

JUSTIFICACIÓ DE RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA/CASA RURAL

SOCIALS, l’estructura del medi rural del municipi es fonamenta en un sistema de masies que facilita l’explotació i el control del medi.
PAISATGÍSTIQUES, edificacions que configuren un paisatge amb valor reconegut caracteritzant la imatge pròpia del territori.
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3.

DETERMINACIONS NORMATIVES

3.1. VOLUMETRIA ORIGINAL:
En els cossos A i B es mantindrà la volumetria original, així com la composició d’obertures, cromatisme i textures.
3.2. VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L’ARTICLE 47.3 LUC:
Els usos admesos al volum A són d’habitatge familiar, amb un màxim de dos habitatges.
S’admetran també els usos artesanals i les activitats professionals vinculades a l’habitatge, turisme rural, restauració i
educació en el lleure vinculat en el desenvolupament rural.
3.3. VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS EN L’APARTAT ANTERIOR I ALTRES LIMITACIONS:
Les edificacions B, C, D i E, destinades a aparcament i coberts, no es poden destinar a habitatge.
És aplicable el règim d’ús del sòl no urbanitzable d’acord amb la legislació i planejament vigent al municipi.
3.4. CONDICIONS D’ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:
Cal mantenir el volum aparent i respectar la composició volumètrica, d’obertures i altres elements originals de l’edificació A.
Es pot refer l’interior.
S’admet la divisió horitzontal.
Per les suficients dimensions de les edificacions actuals, no s’admeten ampliacions.
Situada en zona potencial d’esllavissades. Les remodelacions i/o transformació d’usos es condicionen a l’adopció de mesures
de protecció passiva en front als riscos d’esllavissades, garantint l’assoliment d’uns nivells adequats de protecció enfront dels
riscs naturals i tecnològics, preservant de la urbanització i l’edificació les zones de risc per a la seguretat i el benestar de les
persones.
Al tractar-se d’una àrea d’expectativa arqueològica i/o paleontològica, s’estableix la necessitat d’un informe previ del
Departament de Cultura on s’establiran les mesures correctores a dur a terme segons el disposat a la legislació sectorial
vigent. Aquest podrà exigir la realització d’una intervenció preventiva d’acord amb la Llei 9/93 del patrimoni cultural català i
el Decret 78/2002, de 05 de març, del reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic de Catalunya.
Les millores de subministrament energètic no comportaran cap estesa aèria. Es recomana l’ús d’energies alternatives i
renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l’existència de sanejament autònom amb el corresponent sistema de
depuració.
3.5. ELEMENTS ESPECIALS A PRESERVAR I ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:
Elements a preservar: diverses finestres amb grans carreus i ampits motllurats amb posa torratxes; porxo a la façana sud-est; i
el cingle de pedra al qual està adossada la masia que la caracteritza.
Manteniment de la vegetació actual. Queda prohibida la col·locació de tanques.
3.6. ARTICLES NORMATIUS DE REFERÈNCIA:
Qualsevol intervenció seguirà les determinacions dels articles corresponents de les normes urbanístiques d’aquest Pla
Especial.

CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS – Text refós

Nº18 EL CORRAL DEL ROQUET
LOCALITZACIÓ GEOGRÀFICA INDRET:

Ctra. de Tavèrnoles BV-5213 P.K. 2,8

COORDENADES UTM (ED50):

x=443.924; y=4.645.098

REFERÈNCIA CADASTRAL:

POLÍGON 002; PARCEL·LA 25

QUALIFICACIÓ DEL SÒL:

SNU, Zona Reserva Agrícola

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

MASIA A PRESERVAR:

VEURE PLÀNOL 2

MASIA A PRESERVAR:

VEURE PLÀNOL O.2.2A

1.

DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL:

1.1. DESCRIPCIÓ GENERAL:
Habitatge integrat dins el conjunt del Roquet (juntament amb fitxa núm. 17), format per set cossos: tres edificacions
familiars, una de les quals fora d’aquest catàleg, i quatre edificacions agrícoles
1.2. NOTÍCIES HISTÒRIQUES:
El topònim de la masia original, prové el lloc on es troba ubicada, ja que està construïda sota un cingle i aprofitant els rocs
que d’aquest s’han desprès. La masia i els seus habitants estan esmentats al fogatge de la parròquia i terme de Sant Esteve
de Tavèrnoles de l’any 1553. Aleshores habitava el mas un tal Terres, segons consta a la referència del fogatge: EN TERRES
GUI ESTÀ AL MAS ROQUET. La història de les cabanes i corrals va unida a la del mas.
1.3. DESCRIPCIÓ VOLUMÈTRICA I DE L’ENTORN PAISATGÍSTIC:
Habitatge format per un únic cos, l’A, que és el l’antic corral actualment condicionat com a segona residència d’un fill dels
propietaris. El cos A, de planta baixa i forma irregular, és cobert a dues vessants i amb el carener direcció N-S La part nord
s’adapta al cingle de pedra al qual es troba adossat i que li fa de mur. En aquest punt, junt amb el mur est de la cabana oest,
el mur nord de la cabana sud i el mur oest de la pròpia casa, es forma una lliça enllosada. L’accés es fa des de la cantonada
sud-est, a través d’una porta a la façana est, i fins a la façana nord i oest és tant atalussat que les finestres d’aquestes, son
unes escletxes estretes just sota la coberta, que es van fent més grans a la façana oest direcció sud, i a la façana sud hi ha
una obertura més gran, totes les llindes son de fusta i a tot el vol hi ha colls de fusta a la barbacana.
Materials utilitzats: maçoneria, pedra viva i fusta. Habitatge emplaçat en una àrea amb l’expectativa d’existència de restes
arqueològiques en el subsòl, i estructures conservades que son susceptibles de ser estudiades amb metodologia
arqueològica.
Cos A

1

Total m²

Ocupació

83

83

Sup. Edificada

83

83

Alçada

2,60m

1.4. ÚS ACTUAL I TITULARITAT:
Habitatge ocupat i destinat a segona residència del fill dels propietaris. Titularitat privada.
1.5. ESTAT DE CONSERVACIÓ DE L’IMMOBLE O CONJUNT, SERVEIS I SITUACIÓ DE RISC:
En el cos A l’estat de conservació molt bo, ja que s’ha restaurat recentment.
Electricitat: Endesa. Aigua potable: Pou amb dipòsit sobre la bauma. Telèfon: Fix. Sanejament: Fossa sèptica.
Situació de risc: Esllavissada.
1.6. ACCESSIBILITAT DES DELS CAMINS PÚBLICS:
Camí en bon estat, a uns 112m de la carretera de Tavèrnoles BV-5213.
2.

JUSTIFICACIÓ DE RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA/CASA RURAL

SOCIALS, l’estructura del medi rural del municipi es fonamenta en un sistema de masies que facilita l’explotació i el control del medi.
PAISATGÍSTIQUES, edificacions que configuren un paisatge amb valor reconegut caracteritzant la imatge pròpia del territori.

CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS – Text refós

3.

DETERMINACIONS NORMATIVES

3.1. VOLUMETRIA ORIGINAL:
En el cos A es mantindrà la volumetria original, així com la composició d’obertures, cromatisme i textures.
3.2. VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L’ARTICLE 47.3 LUC:
Els usos admesos al volum A són d’habitatge familiar, amb un màxim d’un habitatge.
S’admetran també els usos artesanals i les activitats professionals vinculades a l’habitatge, turisme rural, restauració i
educació en el lleure vinculat en el desenvolupament rural.
3.3. VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS EN L’APARTAT ANTERIOR I ALTRES LIMITACIONS:
No hi ha edificacions annexes.
És aplicable el règim d’ús del sòl no urbanitzable d’acord amb la legislació i planejament vigent al municipi.
3.4. CONDICIONS D’ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:
Cal mantenir el volum aparent i respectar la composició volumètrica, d’obertures i altres elements originals de l’edificació A.
Es pot refer l’interior.
No s’admet la divisió horitzontal.
Per ser una adequació de corral a habitatge amb tots els permisos atorgats, no s’admeten ampliacions.
Situada en zona potencial d’esllavissades. Les remodelacions i/o transformació d’usos es condicionen a l’adopció de mesures
de protecció passiva en front als riscos d’esllavissades, garantint l’assoliment d’uns nivells adequats de protecció enfront dels
riscs naturals i tecnològics, preservant de la urbanització i l’edificació les zones de risc per a la seguretat i el benestar de les
persones.
Al tractar-se d’una àrea d’expectativa arqueològica i/o paleontològica, s’estableix la necessitat d’un informe previ del
Departament de Cultura on s’establiran les mesures correctores a dur a terme segons el disposat a la legislació sectorial
vigent. Aquest podrà exigir la realització d’una intervenció preventiva d’acord amb la Llei 9/93 del patrimoni cultural català i
el Decret 78/2002, de 05 de març, del reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic de Catalunya.
Les millores de subministrament energètic no comportaran cap estesa aèria. Es recomana l’ús d’energies alternatives i
renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l’existència de sanejament autònom amb el corresponent sistema de
depuració.
3.5. ELEMENTS ESPECIALS A PRESERVAR I ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:
Elements a preservar: el cingle de pedra al qual està adossat l’habitatge i que el caracteritza.
Manteniment de la vegetació actual.
Queda prohibida la col·locació de tanques.
3.6. ARTICLES NORMATIUS DE REFERÈNCIA:
Qualsevol intervenció seguirà les determinacions dels articles corresponents de les normes urbanístiques d’aquest Pla
Especial.
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Nº19 BENARIGUES
LOCALITZACIÓ GEOGRÀFICA INDRET:

Ctra. de Tavèrnoles BV-5213 P.K. 3,3

COORDENADES UTM (ED50):

x=444.463; y=4.645.306

REFERÈNCIA CADASTRAL:

POLÍGON 002; PARCEL·LA 44

QUALIFICACIÓ DEL SÒL:

SNU,Zona Reserva Agrícola, confronta
Pla especial EN Guilleries-Savassona

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

MASIA A PRESERVAR:

VEURE PLÀNOL 2

1.

DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL:

1.1. DESCRIPCIÓ GENERAL:
Conjunt format per set cossos, la majoria construccions agrícoles, que envolten la masia, formada per tres volums de diferents
alçades i dates constructives.
1.2. NOTÍCIES HISTÒRIQUES:
La masia data de l’any 1834 segons un carreu que fa de llinda en la finestra de sobre la porta principal. La casa era considerada,
segons una marca a la paret, una “Casa Cuartel”.
1.3. DESCRIPCIÓ VOLUMÈTRICA I DE L’ENTORN PAISATGÍSTIC:
Masia constituïda per set cossos: el cos A, és l’antiga masia; els cossos B, C i D unes granges; i els E, F, G uns coberts agrícoles.
El cos A, la masia, està formada per tres volums diferenciats i de diferents fases de construcció. El volum original (1) té una planta
rectangular i està cobert a dues vessants amb el carener paral·lel a la façana principal, que està orientada a migdia. Consta de
planta baixa, primer pis i golfes, i gairebé totes les obertures tenen grans carreus, un dels més destacats és la llinda de la porta
principal, amb decoració conopial; i l’altre té gravada la data de 1834. La resta tenen llindes de fusta i brancals de maó. El segon
volum (2) és una ampliació de l’habitatge que segueix les mateixes alineacions que l’anterior però amb una planta menys, també
de forma rectangular i cobert a dues vessants amb el carener paral·lel a la façana principal. Annexat a aquesta hi ha el tercer volum
(3), que és la última ampliació i consta de planta baixa, coberta amb una terrassa.
Molt a la vora d’un bosc en pendent, al sud de la façana principal.
Els materials utilitzats en els edificis son: morter, pedra picada, fusta i teula.
Cos A

1

2

3

Total m²

Ocupació

63

45

38

146

Sup. Edificada

189

90

38

317

6,40m

5,40m

3,60m

Alçada

1.4. ÚS ACTUAL I TITULARITAT:
Masia vinculada a una explotació agropecuària. Masia no ocupada. Titularitat privada.
1.5. ESTAT DE CONSERVACIÓ DE L’IMMOBLE O CONJUNT, SERVEIS I SITUACIÓ DE RISC:
Recentment s’ha restaurat la coberta i generalment l’estat de conservació és bò, però necessita d’un arranjament de l’entorn.
Electricitat: Endesa. Aigua potable: Servei municipal. Telèfon: Fix. Sanejament: Fossa sèptica.
Situació de risc: Per la seva proximitat al bosc, cal valorar la possibilitat en el risc d’incendi.
1.6. ACCESSIBILITAT DES DELS CAMINS PÚBLICS:
Camí privat d’uns 280m en estat millorable, connectat al camí de Passarella, en bon estat, i a uns 340m del C/ del Pirineu, a 500m
de la carretera de Tavèrnoles BV-5213.
2.

JUSTIFICACIÓ DE RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA/CASA RURAL

SOCIALS, l’estructura del medi rural del municipi es fonamenta en un sistema de masies que facilita l’explotació i el control del
medi. Per tractar-se d’una masia anterior a 1956 amb evidència física; carreu de 1834.
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3.

DETERMINACIONS NORMATIVES

3.1. VOLUMETRIA ORIGINAL:
En el cos A es mantindrà la volumetria original, així com la composició de les obertures, cromatisme i textures.
3.2. VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L’ARTICLE 47.3 LUC:
L’ús admès al cos A és d’habitatge familiar amb un màxim d’un habitatge.
S’admetran també els usos artesanals i les activitats professionals vinculades a l’habitatge, turisme rural, restauració i
educació en el lleure vinculat en el desenvolupament rural.
3.3. VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS EN L’APARTAT ANTERIOR I ALTRES LIMITACIONS:
Les edificacions annexes, destinades a coberts i granges, no es poden destinar a habitatge.
És aplicable el règim d’ús del sòl no urbanitzable d’acord amb la legislació i planejament vigent al municipi.
3.4. CONDICIONS D’ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:
Cal mantenir el volum aparent i respectar la composició volumètrica, d’obertures i altres elements originals de l’edificació A.
Es pot refer l’interior.
No s’admet la divisió horitzontal.
Per les suficients dimensions de les edificacions actuals, no s’admeten ampliacions.
Les millores de subministrament energètic no comportaran cap estesa aèria. Es recomana l’ús d’energies alternatives i
renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l’existència de sanejament autònom amb el corresponent sistema de
depuració.
S’arranjarà el camí mitjançant una subbase granular.
3.5. ELEMENTS ESPECIALS A PRESERVAR I ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:
Elements a preservar: dues llindes amb inscripcions o decoracions conopials; i grans carreus en gairebé totes les obertures.
Cal procurar que les instal·lacions agropecuàries se separin de l’antiga masia.
Manteniment de la vegetació actual.
Queda prohibida la col·locació de noves tanques.
3.6. ARTICLES NORMATIUS DE REFERÈNCIA:
Qualsevol intervenció seguirà les determinacions dels articles corresponents de les normes urbanístiques d’aquest Pla
Especial. Atès que la seva situació és confrontant amb l’àmbit del Pla especial EN Guilleries-Savassona, pren especial
rellevància el compliment de l’article 13 de la normativa del present Pla especial del Catàleg de masies i cases rurals.
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Nº20 CAN TON XIC
LOCALITZACIÓ GEOGRÀFICA INDRET:

Ctra. de Tavèrnoles BV-5213 P.K. 2,7

COORDENADES UTM (ED50):

x=444.683; y=4.645.524

REFERÈNCIA CADASTRAL:

POLÍGON 002; PARCEL·LA 51

QUALIFICACIÓ DEL SÒL:

SNU, Zona Reserva Agrícola

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

MASIA A PRESERVAR:

VEURE PLÀNOL 2

1.

DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL:

1.1. DESCRIPCIÓ GENERAL:
Conjunt format per set cossos, la majoria construccions agrícoles, que envolten la masia, formada per tres volums diferents.
1.2. NOTÍCIES HISTÒRIQUES:
Segons els propietaris, data de finals del segle XVIII i principis del XIX.
1.3. DESCRIPCIÓ VOLUMÈTRICA I DE L’ENTORN PAISATGÍSTIC:
Masia formada per set cossos diferents: el cos A, la masia; el cos B, la pallissa; i els cossos C, D, E, F i G, son coberts, alguns
dels quals adossats a la masia. L’habitatge principal, el cos A, està constituït per tres volums; el més antic (1) és de planta
gairebé quadrada, està cobert a dues vessants i té el carener perpendicular a la façana principal, orientada al sud.
Posteriorment es va fer una remunta de la coberta a la part nord (2), així que actualment la façana nord presenta una forma
basilical. Consta de planta baixa i una planta pis, excepte en la zona de la remunta on hi ha un segon pis. El tercer volum (3)
és de planta rectangular, cobert a dues vessants i amb el carener paral·lel a la façana principal, orientada al sud seguint
l’alineació de la façana del volum més antic. Consta de planta baixa i planta pis, el portal d’accés a l’habitatge té un arc de
mig punt rebaixat, i la balconera del damunt sense rebaixar, gairebé totes les obertures d’aquests dos volums son a la façana
principal, disposades de manera gairebé simètrica igual en les dues plantes i estan voltades de maons, molt ben col·locats,
algunes llindes son de fusta. Els materials utilitzats en l’edifici son: pedra picada, arrebossat, fusta, teula i maó. La casa està
situada al sud sota el turó del Pujol, i està envoltada de camps de conreu i d’uns quants arbres situats a cada banda d’un
camí per anar als camps.
Cos A

1

2

3

Total m²

Ocupació

195

50

62

307

Sup. Edificada

390

50

124

564

5,90m

0,90m

6,40m

Alçada

1.4. ÚS ACTUAL I TITULARITAT:
Masia vinculada a una explotació agropecuària. Masia ocupada i destinada a primera residència dels propietaris. Titularitat
privada.
1.5. ESTAT DE CONSERVACIÓ DE L’IMMOBLE O CONJUNT, SERVEIS I SITUACIÓ DE RISC:
L’estat de conservació bo.
Electricitat: Endesa. Aigua potable: Servei municipal. Telèfon: Fix. Sanejament: Fossa sèptica.
Situació de risc: Cap.
1.6. ACCESSIBILITAT DES DELS CAMINS PÚBLICS:
A peu del camí públic de Passarella, en bon estat, i a uns 520m del C/ del Pirineu, a 500m de la ctra. de Tavèrnoles BV-5213.
2.

JUSTIFICACIÓ RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL :

SOCIALS: l’estructura del medi rural del municipi es fonamenta en un sistema de masies que facilita l’explotació i el control
del medi. Per ser una masia anterior a 1956, segons els propietaris data dels segles XVIII – XIX.

CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS – Text refós

3.

DETERMINACIONS NORMATIVES

3.1. VOLUMETRIA ORIGINAL:
En el cos A es mantindrà la volumetria original, així com la composició de les obertures, cromatisme i textures.
3.2. VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L’ARTICLE 47.3 LUC:
Els usos admesos al volum A és d’habitatge familiar, amb un màxim de dos habitatges.
S’admetran també els usos artesanals i les activitats professionals vinculades a l’habitatge, turisme rural, restauració i
educació en el lleure vinculat en el desenvolupament rural.
3.3. VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS EN L’APARTAT ANTERIOR I ALTRES LIMITACIONS:
Les edificacions B, C, D, E, F, G, H destinades a coberts agrícoles, no es poden destinar a habitatge.
És aplicable el règim d’ús del sòl no urbanitzable d’acord amb la legislació i planejament vigent al municipi.
3.4. CONDICIONS D’ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:
Cal mantenir el volum aparent i respectar la composició volumètrica, d’obertures i altres elements originals de les
edificacions A i B. Es pot refer l’interior.
S’admet la divisió horitzontal.
Per les suficients dimensions de l’edificació actual, no s’admeten ampliacions.
Les millores de subministrament energètic no comportaran cap estesa aèria. Es recomana l’ús d’energies alternatives i
renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l’existència de sanejament autònom amb el corresponent sistema de
depuració.
3.5. ELEMENTS ESPECIALS A PRESERVAR I ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:
Elements a preservar: dues obertures amb arc de mig punt voltades de maons molt ben col·locats.
Manteniment de la vegetació actual. Queda prohibida la col·locació de tanques.
3.6. ARTICLES NORMATIUS DE REFERÈNCIA:
Qualsevol intervenció seguirà les determinacions dels articles corresponents de les normes urbanístiques d’aquest Pla
Especial.
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Nº21 PASSARELLA
LOCALITZACIÓ GEOGRÀFICA INDRET:

Ctra. de Tavèrnoles BV-5213 P.K. 2,3

COORDENADES UTM (ED50):

x=445.133; y=4.646.293

REFERÈNCIA CADASTRAL:

POLÍGON 006; PARCEL·LA 2

QUALIFICACIÓ DEL SÒL:

SNU, Zona Reserva Natural, inclòs
Pla especial EN Guilleries-Savassona

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

MASIA A PRESERVAR:

VEURE PLÀNOL 2

1.

DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL:

1.1. DESCRIPCIÓ GENERAL:
Conjunt format per dos cossos; el cos A és la masia; i el cos B és un cobert.
1.2. NOTÍCIES HISTÒRIQUES:
No tenim cap notícia històrica ni cap dada constructiva que ens permeti situar històricament la casa.
1.3. DESCRIPCIÓ VOLUMÈTRICA I DE L’ENTORN PAISATGÍSTIC:
Es tracta d’una masia constituïda pel cos original més dues ampliacions posteriors. El cos original és d’una planta rectangular,
una ampliació és a llevant i l’altra al nord, i tots tres volums fan una masia de forma rectangular de planta baixa i un pis,
coberta a dues vessants amb el carener paral·lel a la façana principal, orientada a migdia. A la façana principal i ha la porta
principal que és adovellada, a la llinda sembla que s’hi distingeix un relleu i una data, però l’erosió del temps ha fet que
gairebé hagi desaparegut. La resta d’obertures també estan emmarcades de pedra, i les del cos original a més tenen els ampits
motllurats, el més bonic és el de sobre la porta principal, que té a més unes extensions per posar-hi torratxes. Els materials
utilitzats en l’edifici son: pedra calcària i gresos units amb morter de fang i de calç, fusta i teula.
La casa és al límit entre la vessant est del meandre de Fussimanya i la pedrera de Masies de Roda, a prop de les àrees d’interès
faunístic i florístic, associades al curs del riu Ter i l’àmbit del pantà de Sau. Presenta un entorn i un jardí abandonats i força
embardissats.
Cos A

1

Total m²

Ocupació

167

167

Sup. Edificada

334

334

Alçada

4,30m

1.4. ÚS ACTUAL I TITULARITAT:
Masia no vinculada a cap explotació agropecuària. Masia no ocupada. Titularitat privada.
1.5. ESTAT DE CONSERVACIÓ DE L’IMMOBLE O CONJUNT, SERVEIS I SITUACIÓ DE RISC:
L’estat de conservació és dolent, la coberta del cos original s’ha ensorrat pel centre i ha afectat al sostre, també hi ha forces
esquerdes que fan perillar la integritat de l’edifici. Caldria una restauració general i l’arranjament de l’entorn.
Electricitat: No. Aigua potable: No. Telèfon: No. Sanejament: No.
Situació de risc: Cap.
1.6. ACCESSIBILITAT DES DELS CAMINS PÚBLICS:
Hi ha dos accessos; des de Sant Feliuet el camí és una pista forestal de 2,2 km de la ctra. BV-5213, està en força mal estat i
només és accessible amb un vehicle tot terreny; i des Masies de Roda, passant el pont de la Casa del Guarda i pel camí de
Salou, el camí està en molt bon estat, és el que fan servir els camions de la pedrera.
2.

JUSTIFICACIÓ RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

SOCIALS: l’estructura del medi rural del municipi es fonamenta en un sistema de masies que facilita l’explotació i el control del
medi.
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3.

DETERMINACIONS NORMATIVES

3.1. VOLUMETRIA ORIGINAL:
En el cos A, es mantindrà la volumetria original, així com la composició de les obertures, cromatisme i textures.
3.2. VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L’ARTICLE 47.3 LUC:
Els usos admesos al volum A són d’habitatge familiar, amb un màxim d’un habitatge.
S’admetran també els usos artesanals i les activitats professionals vinculades a l’habitatge i turisme rural.
3.3. VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS EN L’APARTAT ANTERIOR I ALTRES LIMITACIONS:
L’edificació annexes B, destinades a cobert, no es pot destinar a habitatge.
És aplicable el règim d’ús del sòl no urbanitzable d’acord amb la legislació i planejament vigent al municipi.
3.4. CONDICIONS D’ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:
Cal mantenir el volum aparent i respectar la composició volumètrica, d’obertures i altres elements originals de l’edificació A.
Es pot refer l’interior.
No s’admet la divisió horitzontal.
Per les suficients dimensions de l’edificació actual, no s’admeten ampliacions.
Les millores de subministrament energètic no comportaran cap estesa aèria. Es recomana l’ús d’energies alternatives i
renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l’existència de sanejament autònom amb el corresponent sistema de
depuració.
En les zones on l’accés està més malmès, s’arranjarà el camí mitjançant una subbase granular.
3.5. ELEMENTS ESPECIALS A PRESERVAR I ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:
Elements a preservar: llindes amb resta d’inscripció i relleu; portal amb grans carreus a la façana i grans carreus en gairebé
totes les obertures.
Cal restaurar-la urgentment, ja que sinó acabarà en ruïnes. Arranjament de l’entorn i procurar que l’explotació de la pedrera
quedi apartada de la masia.
Manteniment de la vegetació actual. Queda prohibida la col·locació de tanques.
3.6. ARTICLES NORMATIUS DE REFERÈNCIA:
Qualsevol intervenció seguirà les determinacions dels articles corresponents de les normes urbanístiques d’aquest Pla
Especial. Atesa la seva situació dins l’àmbit del Pla especial EN Guilleries-Savassona, pren especial rellevància el compliment
de l’article 13 de la normativa del present Pla especial del Catàleg de masies i cases rurals.
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Nº22 EL POU
LOCALITZACIÓ GEOGRÀFICA INDRET:

Camí del Pou, NE Ermita Damunt

COORDENADES UTM (ED50):

x=444.240; y=4.644.171

REFERÈNCIA CADASTRAL:

POLÍGON 003; PARCEL·LA 17

QUALIFICACIÓ DEL SÒL:

SNU,Zona Reserva Forestal, confronta
Pla especial EN Guilleries-Savassona

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

MASIA A PRESERVAR:

VEURE PLÀNOL 2

1.

DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL:

1.1. DESCRIPCIÓ GENERAL:
Habitatge integrat dins el conjunt del Pou (juntament amb fitxa núm. 23), format per cinc cossos: dues edificacions familiars, dos coberts agrícoles (B i C)
i un antic xup per guardar aglans (D). Els cossos C i D formen part, segons plànols del cadastre, del terme municipal de Folgueroles

1.2. NOTÍCIES HISTÒRIQUES:
A l’Arxiu Episcopal de Vic, hi ha una menció de l’any 1423 que diu: “Jo, Antònia des Pou, senyora útil del mas des Pou, de la parròquia de Santa Maria de
Folgueroles, bisbat de Vic, el qual mas, amb homes i dones i altres serveis i drets personals és tingut sota domini de la Cambreria del monestir de Ripoll, esposa de
Joan des Pou qui va entrar al dit mas per raó de les noces entre jo i ell (...)”. Segons llindes;Jaume Pou 1773; 1687; 1744; 1761; 1765;pou 1762.

1.3. DESCRIPCIÓ VOLUMÈTRICA I DE L’ENTORN PAISATGÍSTIC:
Masia constituïda per cinc cossos: l’A, la masia i masoveria; els B i C coberts agrícoles; l el D un antic xup. L’habitatge principal, el cos A, està format per
set volums diferents. L’original té planta rectangular, cobert a dues vessants i amb carener perpendicular a la façana principal, orientada a garbí, té una
ampliació al nord-oest on hi ha part de la masoveria i una altra al nord-est, el volum resultant (1) és irregular i consta de planta baixa i dues plantes pis.
Al nord sobresurt una torre quadrada (2) de tres plantes coberta a dues vessants, és la primera ampliació de l’habitatge. Al sud-oest hi ha un volum
rectangular (3), de dues plantes, on a la primera hi ha un gran porxo i està cobert a dues vessants, aquest volum correspon a la masoveria juntament
amb un volum (4) annex a l’est d’aquest, cobert a dues aigües i amb el carener paral·lel a la façana, orientada al sud-oest. Al sud-est hi ha dos volums
més; adossat al principal hi ha un annex a l’habitatge cobert a tres vessants (5), i a continuació i enganxat a la tanca un volum torre quadrat (6), de dues
plantes i amb coberta plana. Al nord hi ha un volum (7) de planta baixa i cobert amb una terrassa, on hi ha un bonic coll de pou amb inscripció 1762. La
façana principal és arrebossada, presenta una portalada adovellada amb arc de mig punt, on resten relleus del que sembla un escut a la dovella, hi ha
diverses finestres, totes amb marc de pedra i la majoria amb inscripcions o relleus amb formes conopials i cares humanes. També hi ha un balcó amb
tota l’estructura de fusta original i a continuació el porxo, amb pilars quadrangulars de maçoneria i barana antiga de fusta. La resta de façanes son de
pedra excepte la posterior del cos original, totes les finestres estan emmarcades per carreus i disposen d’unes reixes imitant l’estil d’una reixa gòtica
original que es troba a la façana NE de la torre NE. El cos B és de forma rectangular, cobert a dues aigües amb el carener paral·lel a la façana, orientada
al sud-oest. Els materials utilitzats en l’edifici son: pedra picada, arrebossat, fusta i teula. La casa està envoltada d’un enllosat que s’està rehabilitant,
disposa d’una gran horta emmurallada i més lluny de camps de conreu i bosc. Masia emplaçada en una àrea amb l’expectativa d’existència de restes
arqueològiques al subsòl, i estructures conservades susceptibles de ser estudiades amb metodologia arqueològica.
Cos A

1

2

3

4

5

6

7

m² Cos A

Cos B

Ocupació

308

23

50

48

48

36

34

547

72

619

Sup. Edificada

924

69

150

48

96

72

34

1393

72

1465

6,80m

7,10m

7,70m

5,30m

7,00m

6,00m

5,00m

Alçada

Total m²

2,20m

1.4. ÚS ACTUAL I TITULARITAT:
Masia vinculada a una explotació agropecuària. Ocupada i destinada a segona residència dels propietaris. Titularitat privada.

1.5. ESTAT DE CONSERVACIÓ DE L’IMMOBLE O CONJUNT, SERVEIS I SITUACIÓ DE RISC:
Estat de conservació molt bo, s’està rehabilitant.
Electricitat: Endesa. Aigua potable: Servei municipal. Telèfon: No. Sanejament: Fossa sèptica. Situació de risc: Cap.

1.6. ACCESSIBILITAT DES DELS CAMINS PÚBLICS:
Camí privat del Pou en bon estat, a 340m de la Ronda de Damunt del municipi de Folgueroles.

2.

JUSTIFICACIÓ DE RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA/CASA RURAL

SOCIALS: l’estructura del medi rural del municipi es fonamenta en un sistema de masies que facilita l’explotació i el control del medi. Per ser una masia anterior a
1956, segons moltes llindes. HISTÒRIQUES, per l’origen i l’evolució de la tipologia de la masia.
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3.

DETERMINACIONS NORMATIVES

3.1. VOLUMETRIA ORIGINAL:
En els cossos A i B, es mantindrà la volumetria original, la composició d’obertures, cromatisme i textures.
3.2. VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L’ARTICLE 47.3 LUC:
Els usos admesos al volum A són d’habitatge familiar, amb un màxim de dos habitatge, que ja és la situació actual.
Les edificacions B i C destinades a coberts, admetran els usos complementaris al principal d’habitatge o ampliació del
programa familiar.
S’admetran també els usos artesanals i les activitats professionals vinculades a l’habitatge, turisme rural, restauració i
educació en el lleure vinculat en el desenvolupament rural. Per tenir més de 1.000m², es permetrà l’ús hoteler, residències
per a la tercera edat i centres de rehabilitació.
3.3. VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS EN L’APARTAT ANTERIOR I ALTRES LIMITACIONS:
L’edificació D destinada a xup, no es pot destinar a habitatge.
És aplicable el règim d’ús del sòl no urbanitzable d’acord amb la legislació i planejament vigent al municipi.
3.4. CONDICIONS D’ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:
Cal mantenir el volum aparent i respectar la composició volumètrica, d’obertures i altres elements originals de les
edificacions A, B i C. Es pot refer l’interior.
S’admet la divisió horitzontal.
Per les suficients dimensions de l’edificació actual, no s’admeten ampliacions.
Al tractar-se d’una àrea d’expectativa arqueològica i/o paleontològica, s’estableix la necessitat d’un informe previ del
Departament de Cultura on s’establiran les mesures correctores a dur a terme segons el disposat a la legislació sectorial
vigent. Aquest podrà exigir la realització d’una intervenció preventiva d’acord amb la Llei 9/93 del patrimoni cultural català i
el Decret 78/2002, de 05 de març, del reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic de Catalunya. Les
millores de subministrament energètic no comportaran cap estesa aèria. Es recomana l’ús d’energies alternatives i
renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l’existència de sanejament autònom amb un sistema de depuració.
3.5. ELEMENTS ESPECIALS A PRESERVAR I ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:
Elements a preservar: llindes amb inscripcions, relleus i decoracions conopials; portal adovellat a la façana principal; grans
carreus en gairebé totes les obertures; porxo porticat amb barana de fusta; balcó de fusta original; coll de pou de pedra amb
inscripció; mur tancament lliça i portal d’accés; elements de cuina de pedra i diverses llindes amb inscripcions i relleus varis.
Manteniment de la vegetació actual. Queda prohibida la col·locació de tanques.
3.6. ARTICLES NORMATIUS DE REFERÈNCIA:
Qualsevol intervenció seguirà les determinacions dels articles corresponents de les normes urbanístiques d’aquest Pla
Especial. Atès que la seva situació és confrontant amb l’àmbit del Pla especial EN Guilleries-Savassona, pren especial
rellevància el compliment de l’article 13 de la normativa del present Pla especial del Catàleg de masies i cases rurals.
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Nº23 LA CASA DELS PASTORS DEL POU
LOCALITZACIÓ GEOGRÀFICA INDRET:

Camí del Pou, NE Ermita Damunt

COORDENADES UTM (ED50):

x=444.189; y=4.644.182

REFERÈNCIA CADASTRAL:

POLÍGON 003; PARCEL·LA 17

QUALIFICACIÓ DEL SÒL:

SNU,Zona Reserva Forestal, confronta
Pla especial EN Guilleries-Savassona

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

MASIA A PRESERVAR:

VEURE PLÀNOL 2

1.

DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL:

1.1. DESCRIPCIÓ GENERAL:
Habitatge integrat dins el conjunt del Pou (juntament amb fitxa núm. 22), format per cinc cossos: dues edificacions familiars, dos coberts
agrícoles i un antic xup per guardar aglans. La Casa dels Pastors del Pou es troba just enmig del límit dels termes municipals de Tavèrnoles i
Folgueroles.

1.2. NOTÍCIES HISTÒRIQUES:
A l’Arxiu Episcopal de Vic, hi ha una menció de l’any 1423 que diu: “Jo, Antònia des Pou, senyora útil del mas des Pou, de la parròquia de Santa
Maria de Folgueroles, bisbat de Vic, el qual mas, amb homes i dones i altres serveis i drets personals és tingut sota domini de la Cambreria del
monestir de Ripoll, esposa de Joan des Pou qui va entrar al dit mas per raó de les noces entre jo i ell (...)”. Segons llindes;Jaume Pou 1773;
1687; 1744; 1761; 1765;pou 1762; la llinda Casa dels Pastors conté el valor 1731, la història d’aquest edifici va lligada amb la del mas principal.
De la Casa dels Pastors, el propietari en recorda, abans que quedés totalment deshabitada, que s’havia utilitzat pels pastors quan eren de camí
amb els ramats d’ovelles cap a muntanya.

1.3. DESCRIPCIÓ VOLUMÈTRICA I DE L’ENTORN PAISATGÍSTIC:
El cos A, és l’antic habitatge dels pastors, consta d’un únic volum amb planta rectangular de planta baixa i dos pisos, cobert a dues vessants
amb el carener perpendicular a la façana principal, orientada a llevant. Originalment devia ser un corral en planta baixa en un nivell inferior al
pati enllosat del mas, però es va anar remuntant en dues fases més fins a assolir les tres plantes, per adequar-hi l’habitatge dels pastors, s’hi
distingeixen clarament les pendents de les cobertes anteriors. A la planta primera, que fa de planta baixa a nivell del pati enllosat del mas
principal, hi ha el portal que dona accés a la part de l’habitatge, que és rectangular i està emmarcat per grans carreus. A les façanes hi ha
diverses finestres totes emmarcades de carreus excepte les de la planta baixa, situada a un nivell inferior i on hi havia el corral, aquí les llindes
son de fusta antiga. Els materials utilitzats en l’edifici son: pedra picada, arrebossat, fusta i teula.
La casa té al davant un enllosat del mas principal que s’està rehabilitant, per l’est hi ha un bosc proper, i més lluny al sud camps de conreu.
Habitatge emplaçat en una àrea amb l’expectativa d’existència de restes arqueològiques en el subsòl, i estructures conservades que son
susceptibles de ser estudiades amb metodologia arqueològica.
Cos A

1

Total m²

Ocupació

44

44

Sup. Edificada

132

132

Alçada

6,50m

1.4. ÚS ACTUAL I TITULARITAT:
Habitatge no vinculat a cap explotació agropecuària. No ocupat. Titularitat privada.

1.5. ESTAT DE CONSERVACIÓ DE L’IMMOBLE O CONJUNT, SERVEIS I SITUACIÓ DE RISC:
L’estat de conservació és regular, necessita d’una rehabilitació.
Electricitat: No. Aigua potable: No. Telèfon: No. Sanejament: No. Situació de risc: Cap.

1.6. ACCESSIBILITAT DES DELS CAMINS PÚBLICS:
Camí privat del Pou en bon estat, a 340m de la Ronda de Damunt del municipi de Folgueroles.

2.

JUSTIFICACIÓ DE RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA/CASA RURAL

SOCIALS: l’estructura del medi rural del municipi es fonamenta en un sistema de masies que facilita l’explotació i el control del medi. Per ser una masia anterior a
1956, segons llinda amb inscripció 1731. HISTÒRIQUES, per l’origen i l’evolució de la tipologia de la masia.
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4.

DETERMINACIONS NORMATIVES

4.1. VOLUMETRIA ORIGINAL:
En el cos A es mantindrà la volumetria original, la composició d’obertures, cromatisme i textures.
4.2. VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L’ARTICLE 47.3 LUC:
Els usos admesos als volums A són d’habitatge familiar, amb un màxim d’un habitatge.
S’admetran també els usos artesanals i les activitats professionals vinculades a l’habitatge, turisme rural, restauració i
educació en el lleure vinculat en el desenvolupament rural.
4.3. VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS EN L’APARTAT ANTERIOR I ALTRES LIMITACIONS:
No hi ha edificacions annexes.
És aplicable el règim d’ús del sòl no urbanitzable d’acord amb la legislació i planejament vigent al municipi.
4.4. CONDICIONS D’ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:
Cal mantenir el volum aparent i respectar la composició volumètrica, d’obertures i altres elements originals de l’edificació A.
Es pot refer l’interior.
No s’admet la divisió horitzontal.
Per les dimensions de l’edificació actual, no s’admeten ampliacions.
Al tractar-se d’una àrea d’expectativa arqueològica i/o paleontològica, s’estableix la necessitat d’un informe previ del
Departament de Cultura on s’establiran les mesures correctores a dur a terme segons el disposat a la legislació sectorial
vigent. Aquest podrà exigir la realització d’una intervenció preventiva d’acord amb la Llei 9/93 del patrimoni cultural català i
el Decret 78/2002, de 05 de març, del reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic de Catalunya. Les
millores de subministrament energètic no comportaran cap estesa aèria. Es recomana l’ús d’energies alternatives i
renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l’existència de sanejament autònom amb el corresponent sistema de
depuració.
4.5. ELEMENTS ESPECIALS A PRESERVAR I ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:
Elements a preservar: llinda amb inscripció de 1731; grans carreus en gairebé totes les obertures; elements de cuina de
pedra.
Manteniment de la vegetació actual.
Queda prohibida la col·locació de tanques.
4.6. ARTICLES NORMATIUS DE REFERÈNCIA:
Qualsevol intervenció seguirà les determinacions dels articles corresponents de les normes urbanístiques d’aquest Pla
Especial. Atès que la seva situació és confrontant amb l’àmbit del Pla especial EN Guilleries-Savassona, pren especial
rellevància el compliment de l’article 13 de la normativa del present Pla especial del Catàleg de masies i cases rurals.
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Nº24 EL COMPÒSIT
LOCALITZACIÓ GEOGRÀFICA INDRET:

Ctra. de Tavèrnoles BV-5213 P.K. 2,3

COORDENADES UTM (ED50):

x= 444.727; y= 4.644.096

REFERÈNCIA CADASTRAL:

POLÍGON 003; PARCEL·LA 33

QUALIFICACIÓ DEL SÒL:

SNU, Zona Reserva Agrícola, inclòs
Pla especial EN Guilleries-Savassona

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

MASIA A PRESERVAR:

VEURE PLÀNOL 2

1.

DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL:

1.1. DESCRIPCIÓ GENERAL:
Conjunt format per varis cossos; el cos A, la masia; el B, un cobert agrícola reconvertit en annex a l’habitatge; el cos C, garatge;
del D a l’L, coberts i granges; el cos M és la masoveria, edificació fora d’aquest catàleg; i el cos N, garatge de la masoveria.
1.2. NOTÍCIES HISTÒRIQUES:
Data de l’any 1773 segons inscripció en el carreu de sobre la porta principal.
1.3. DESCRIPCIÓ VOLUMÈTRICA I DE L’ENTORN PAISATGÍSTIC:
Masia formada per quatre volums diferents, dos volums a diferent nivell amb dos annexos adossats. El més antic (1) és el de
més alçada, té planta rectangular i està cobert a dues aigües amb el carener paral·lel a la façana principal, que està orientada a
llevant. Té una planta rectangular i originalment tenia planta baixa i una planta pis, i posteriorment s’hi devia afegir el segon
pis. El volum més recent (2) també és de planta rectangular i cobert a dues aigües, amb el carener paral·lel a la façana
principal, orientada i seguint les mateixes característiques que l’anterior, a llevant, i consta de planta baixa i planta pis. El
primer volum té dos annexes, un a la façana posterior (3) de porxo en planta baixa i ampliació d’habitatge en les dues plantes
pis; i l’altre a la dreta de planta baixa (4), que fa de garatge. A la planta baixa del volum 1, hi ha centrada la porta principal,
coberta per una petita teulada feta amb teula àrab. Al costat i feta de rajoletes, hi ha el nom antic de la masia “Can Pericas”.
Les tres obertures del primer pis del volum 1 son amb grans carreus, i sobre la llinda de la porta principal hi ha la inscripció
1773. Les altres obertures de la planta baixa i el primer pis dels dos volums estan voltades de maons, molt ben col·locats. El cos
B té forma rectangular, de planta baixa i cobert a una aigua. Els materials utilitzats en els edificis son: morter, pedra picada,
maons, fusta i teula. Masia envoltada de camps de conreu i boscos.
Cos A

1

2

3

4

m² Cos A

Cos B

Total m²

Ocupació

84

70

6

27

187

52

239

Sup. Edificada

252

140

18

27

437

52

489

8,90m

5,70m

7,90m

3,00m

Alçada

2,10m

1.4. ÚS ACTUAL I TITULARITAT:
Vinculada a explotació agropecuària. Ocupada i destinada a primera residència propietaris. Titularitat privada.

1.5. ESTAT DE CONSERVACIÓ DE L’IMMOBLE O CONJUNT, SERVEIS I SITUACIÓ DE RISC:
L’estat de conservació és molt bo, s’ha restaurat a l’any 2010.
Electricitat: Endesa. Aigua potable: Servei municipal i pou propi. Telèfon: Fix. Sanejament: Fossa sèptica. Situació de risc: Cap.

1.6. ACCESSIBILITAT DES DELS CAMINS PÚBLICS:
Trencant a la ctra. de Tavèrnoles a Folgueroles a 125m de la ctra. BV-5213, camí públic de Tavèrnoles a Sant Pere de Casserres, d’uns
1,6 km en estat acceptable.

2.

JUSTIFICACIÓ DE RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA/CASA RURAL

SOCIALS: l’estructura del medi rural del municipi es fonamenta en un sistema de masies que facilita l’explotació i el control del medi.
Per ser una masia anterior a 1956, amb evidència física del carreu de 1773.
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3.

DETERMINACIONS NORMATIVES

3.1. VOLUMETRIA ORIGINAL:
En el cos A es mantindrà la volumetria original, així com la composició de les obertures, cromatisme i textures.
3.2. VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L’ARTICLE 47.3 LUC:
Els usos admesos al volum A son d’habitatge familiar; amb un màxim d’un habitatge.
El cos B admetrà els usos complementaris al principal d’habitatge o ampliació del programa familiar.
S’admetran també els usos artesanals i les activitats professionals vinculades a l’habitatge, turisme rural, restauració i
educació en el lleure vinculat en el desenvolupament rural.
3.3. VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS EN L’APARTAT ANTERIOR I ALTRES LIMITACIONS:
Les edificacions annexes, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L i N, destinades a coberts, granges i garatges, no es poden destinar a
habitatge.
És aplicable el règim d’ús del sòl no urbanitzable d’acord amb la legislació i planejament vigent al municipi.
3.4. CONDICIONS D’ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:
Cal mantenir el volum aparent i respectar la composició volumètrica, d’obertures i altres elements originals de l’edificació A.
Es pot refer l’interior.
No s’admet la divisió horitzontal.
Per les suficients dimensions de l’edificació actual, no s’admeten ampliacions.
Les millores de subministrament energètic no comportaran cap estesa aèria. Es recomana l’ús d’energies alternatives i
renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l’existència de sanejament autònom amb el corresponent sistema de
depuració.
En les zones on està més malmès, s’arranjarà el camí mitjançant una subbase granular.
3.5. ELEMENTS ESPECIALS A PRESERVAR I ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:
Elements a preservar: llinda amb inscripció; i obertures voltades amb maó molt ben col·locat.
Manteniment de la vegetació actual.
Queda prohibida la col·locació de tanques.
3.6. ARTICLES NORMATIUS DE REFERÈNCIA:
Qualsevol intervenció seguirà les determinacions dels articles corresponents de les normes urbanístiques d’aquest Pla
Especial. Atesa la seva situació dins l’àmbit del Pla especial EN Guilleries-Savassona, pren especial rellevància el compliment
de l’article 13 de la normativa del present Pla especial del Catàleg de masies i cases rurals.
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Nº25 ROC DEL LLUM
LOCALITZACIÓ GEOGRÀFICA INDRET:

Ctra. de Tavèrnoles BV-5213 P.K. 4

COORDENADES UTM (ED50):

x= 444.952; y= 4.645.092

REFERÈNCIA CADASTRAL:

POLÍGON 003; PARCEL·LA 29

QUALIFICACIÓ DEL SÒL:

SNU, Zona Reserva Natural, inclòs
Pla especial EN Guilleries-Savassona

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

MASIA A PRESERVAR:

VEURE PLÀNOL 2

1.

DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL:

1.1. DESCRIPCIÓ GENERAL:
Edifici civil. Conjunt format per varis cossos; el cos A és la masia; el B la Cabana del Roc del Llum, el volum C és un cos adossat,
probablement una antiga cort; i els cossos D i E son adossats a la cabana.
1.2. NOTÍCIES HISTÒRIQUES:
Masia també anomenada la”Baga”, que prengué el topònim de Roc de Llum degut al roc que aguantava el llum que servia per
a il·luminar el camí dels vianants que anaven cap al Castell de Savassona. La masia es troba al Sud-oest del Castell, en una
raconada molt fosca, lloc que molt sovint era triat pels bandolers per a escometre-hi els traginers i viatjants. Durant la
industrialització també il·luminava als obrers, especialment dones, que anaven a treballar prop de la conca del Ter. Fa uns 20
anys quan es va construir la ctra. BV-5216, el Roc es traslladà uns metres més amunt, a fi de conservar el record d’aquest bell
element, s’hi ha penjat un llum elèctric.
1.3. DESCRIPCIÓ VOLUMÈTRICA I DE L’ENTORN PAISATGÍSTIC:
Masia constituïda per un únic volum de planta rectangular, coberta a dues vessants i amb el carener perpendicular a la façana
principal que està orientada al sud-oest, i consta de planta baixa i una planta pis. Al sud també s’hi adossa un pou. A la façana
principal, en planta baixa s’hi obre un portal amb arc de mig punt molt rebaixat, amb brancals de carreus i llinda de maons
arrebossats, i dues finestres a cada banda; al primer pis dues finestres i un porxo d’arc rebaixat. Gairebé totes la resta
d’obertures estan voltades amb maons. Els materials utilitzats en els edificis son: maçoneria, fusta i teula. La masia i la cabana
estan a peu de la carretera BV-5213, envoltades d’un bosc espès amb força pendent de sud-est a nord-oest.
Cos A

1

Total m²

Ocupació

146

146

Sup. Edificada

292

292

Alçada

6,00m

1.4. ÚS ACTUAL I TITULARITAT:
Masia vinculada a una explotació agropecuària.
Ocupada i destinada a primera residència dels masovers. Titularitat privada, propietat de la finca del Castell de Savassona.
1.5. ESTAT DE CONSERVACIÓ DE L’IMMOBLE O CONJUNT, SERVEIS I SITUACIÓ DE RISC:
L’estat de conservació és bo, recentment s’ha rehabilitat la coberta. Electricitat: Endesa. Aigua potable: Pou. Telèfon: No.
Sanejament: Fossa sèptica. Situació de risc: Per la seva proximitat al bosc, cal valorar la possibilitat en el risc d’incendi.
1.6. ACCESSIBILITAT DES DELS CAMINS PÚBLICS:
Camí particular d’uns 100m des de la carretera de Tavèrnoles BV-5213 en molt bon estat.
2.

JUSTIFICACIÓ RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL:

SOCIALS: l’estructura del medi rural del municipi es fonamenta en un sistema de masies que facilita l’explotació i el control del medi.
PAISSATGÍSTIQUES pel roc amb el llum.
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3.

DETERMINACIONS NORMATIVES

3.1. VOLUMETRIA ORIGINAL:
En el cos A es mantindrà la volumetria original, així com la composició de les obertures, cromatisme i textures.
3.2. VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L’ARTICLE 47.3 LUC:
Els usos admesos al volum A son d’habitatge familiar, amb un màxim d’un habitatge.
S’admetran també les activitats professionals vinculades a l’habitatge, turisme rural, restauració i educació en el lleure
vinculat en el desenvolupament rural.
3.3. VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS EN L’APARTAT ANTERIOR I ALTRES LIMITACIONS:
Les edificacions annexes B, C, D i E, destinades a cobert, no es poden destinar a habitatge.
És aplicable el règim d’ús del sòl no urbanitzable d’acord amb la legislació i planejament vigent al municipi.
3.4. CONDICIONS D’ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:
Cal mantenir el volum aparent i respectar la composició volumètrica, d’obertures i altres elements originals de les
edificacions A i B. Es pot refer l’interior.
No s’admet la divisió horitzontal.
Per les suficients dimensions de l’edificació actual, no s’admeten ampliacions.
Les millores de subministrament energètic no comportaran cap estesa aèria. Es recomana l’ús d’energies alternatives i
renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l’existència de sanejament autònom amb el corresponent sistema de
depuració.
3.5. ELEMENTS ESPECIALS A PRESERVAR I ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:
Elements a preservar: la masia no presenta elements singulars destacables; cal protegir el roc que aguanta el llum del qual la
masia ha pres el nom.
Manteniment de la vegetació actual. Queda prohibida la col·locació de tanques.
3.6. ARTICLES NORMATIUS DE REFERÈNCIA:
Qualsevol intervenció seguirà les determinacions dels articles corresponents de les normes urbanístiques d’aquest Pla
Especial. Atesa la seva situació dins l’àmbit del Pla especial EN Guilleries-Savassona, pren especial rellevància el compliment
de l’article 13 de la normativa del present Pla especial del Catàleg de masies i cases rurals.
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Nº26 EL CASTELL DE SAVASSONA
LOCALITZACIÓ GEOGRÀFICA INDRET:

Ctra. de Tavèrnoles BV-5213 P.K. 2,3

COORDENADES UTM (ED50):

x=445.190; y=4.645.339

REFERÈNCIA CADASTRAL:

POLÍGON 003; PARCEL·LA 29

QUALIFICACIÓ DEL SÒL:

Equipament, inclòs Pla especial EN
Guilleries-Savassona

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIN

MASIA A PRESERVAR:

VEURE PLÀNOL 2

1.

DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL:

1.1. DESCRIPCIÓ GENERAL:
Habitatge integrat dins el conjunt del Castell de Savassona (juntament amb fitxes núm. 27 i 28), format per onze cossos diferenciats: tres edificacions familiars,
una església, una capella, una torre de defensa i cinc coberts agrícoles. Conjunt format per tres cossos: el cos A, el castell; el B la capella del castell, i el C la torre
de defensa.

1.2. NOTÍCIES HISTÒRIQUES:
El Castell de Savassona, existia ja a l’any 890, sota el domini dels bescomptes d’Osona i regit per una família de cavallers, els Savassona. Al segle XII, seguia sota
el domini d’aquesta família, del darrer membre sabem que fou Canonge a Vic. Sense descendència directa foren venudes castell i senyoria a Ramon de Vilanova,
castlà del Brull. Al segle XIV, el castell passà a la jurisdicció del Bernat de Cabrera, primer compte d’Osona. Als fogatges de 1553, s’anomena a Mn. Antoni Vila,
militar, senyor del Castell i terme. Del 1650 al 1826, foren senyors del Castell la família Ferrer. Els propietaris actuals el varen comprar el 1913.

1.3. DESCRIPCIÓ VOLUMÈTRICA I DE L’ENTORN PAISATGÍSTIC:
El cos A consta de cinc volums de diferents dates i fases de construcció, amb planta i alçades irregulars. El volum principal (1) és de planta baixa i dues plantes
pis, té forma de L i està cobert a dues aigües amb el carener paral·lel a les dues façanes. La façana principal està orientada a migdia i disposa d’un portal
adovellat mutilat per uns àbacs que sostenen una amplia balconada, que ocupa tot el primer pis. Damunt del portal hi ha un escut i un medalló a més de
diverses finestres. La façana lateral està assentada damunt la roca viva i hi ha diverses obertures, a les plantes baixa i primera hi ha dues balconeres que donen a
un balcó cada una, i a la planta segona tres finestres més petites. El segon volum (2) consta de planta baixa i dos pisos, i està a un nivell superior al primer
volum, seguint la topografia del terreny, és cobert a dues aigües i al sud té una forma arrodonida on hi ha una torre de defensa. Les façanes presenten poques i
petites obertures. Al mig del primer i segon volum, hi ha el tercer volum (3), està edificat entre les dues construccions amb una forma totalment irregular, de
planta baixa i una planta pis i cobert a dues aigües i amb una petita part de façana a l’oest i al nord, on en planta baixa es surt a una balconada sobre el
precipici. Just al mig tots els edificis i sobre el tercer volum, en sobresurt un de quadrat (4) cobert a dues aigües, que només té una finestra al sud. I finalment a
ponent on el mur està sostingut per un contrafort, hi ha un cinquè volum (5) que consta de planta baixa i un porxo, on s’hi obren unes galeries d’arc rebaixat
amb tres arcades sostingudes per pilars, el mur descansa sobre un precipici d’uns 20 metres. A tramuntana s’hi adossa una torre amb merlets i finestres
geminades, d’arc deprimit convex. El conjunt conté elements medievals, murs de defensa i torre triangular a l’interior de l’edifici actual que té l’estructura del
segle XVII, bé que ampliada i renovada en la façana pel 1775. Els materials en la construcció son: maçoneria amb arrebossat damunt, amb elements de ressalt de
pedra vista, fusta i teules. El conjunt està situat en un cim estratègic, a 611m d’altitud i un entorn arbrat. Té una bona panoràmica de la plana de Vic.
Cos A

1

2

3

4

5

Ocupació

253

120

73

18

42

Total m²
506

Sup. Edificada

759

360

146

18

84

1367

Alçada

1.4. ÚS ACTUAL I TITULARITAT:
Conjunt vinculat a una explotació agropecuària. Castell ocupat i destinada a segona residència dels propietaris. Titularitat privada.

1.5. ESTAT DE CONSERVACIÓ DE L’IMMOBLE O CONJUNT, SERVEIS I SITUACIÓ DE RISC:
Estat de conservació en general acceptable. Però gairebé tots els edificis necessiten rehabilitació. Electricitat: Endesa. Aigua potable: Xarxa municipal. Telèfon:Fix.
Sanejament: Fossa sèptica. Situació de risc: Per la seva proximitat al bosc, cal valorar la possibilitat en el risc d’incendi.

1.6. ACCESSIBILITAT DES DELS CAMINS PÚBLICS:
Camí particular d’uns 200m pavimentat i en bon estat, des del camí públic Savassona a Masgrau a 250m de la Ctra. BV-5213.

2.

JUSTIFICACIÓ DE RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA/CASA RURAL

SOCIALS, l’estructura del medi rural del municipi es fonamenta en un sistema de masies que facilita l’explotació i el control del medi. HISTÒRIQUES, sense dubte
es valoren les diferents generacions de nobles i senyors que han marcat part de la història de la comarca. PAISATGÍSTIQUES, la singular situació damunt del turó
fa que sigui un símbol de referència del paisatge de la zona.
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DETERMINACIONS NORMATIVES
2.1. VOLUMETRIA ORIGINAL:
En els cossos A, B i C, es mantindrà la volumetria original, així com la composició de les obertures, cromatisme i textures.

2.2. VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L’ARTICLE 47.3 LUC:
Els possibles usos a enquibir hauran de ser sempre respectuosos amb el monument, aquests podran ser exposats i regulats mitjançant el
desenvolupament d’un Pla Especial i/o Projecte específic per al monument.
Qualsevol canvi d’ús d’un monument ha d’ésser autoritzat pel Departament de Cultura, amb informe de l’Ajuntament afectat, prèviament a
la concessió de la llicència municipal corresponent (art. 36 LPCC).
L’autorització dels canvis d’ús d’un monument històric és competència de la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural (art. 2.1.c Decret
276/2005, de 27 de desembre, de les comissions territorials del patrimoni cultural).

2.3. VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS EN L’APARTAT ANTERIOR I ALTRES LIMITACIONS:
La resta d’edificacions, destinades a edificacions religioses, coberts i annexos, no podran ser destinades a l’ús d’habitatge.
És aplicable el règim d’ús del sòl no urbanitzable d’acord amb la legislació i planejament vigent al municipi.

2.4. CONDICIONS D’ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:
Les possibles condicions d’ordenació, edificació, serveis i accés hauran de ser sempre respectuoses amb el monument, aquestes podran ser
exposades i regulades mitjançant el desenvolupament d’un Pla Especial i/o Projecte específic per al monument que les concreti.
Qualsevol projecte d’intervenció en un bé immoble d’interès nacional ha d’incloure un informe sobre els seus valors històrics, artístics i
arqueològics i sobre el seu estat actual, i també d’avaluació de l’impacte de la intervenció que es proposa (art. 34.1 LPCC).
Qualsevol intervenció que es pretengui realitzar en un monument històric ha d’ésser autoritzada pel Departament de Cultura, en el termini
que sigui establert per reglament, prèviament a la concessió de la llicència municipal (art. 34.3 LPCC).
L’autorització de les intervencions d’un monument històric és competència de la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural (art. 2.1.a Decret
276/2005, de 27 de desembre, de les comissions territorials del patrimoni cultural).

2.5. ELEMENTS ESPECIALS A PRESERVAR I ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:
L’edificació A, el castell, és un immoble protegit en categoria de BCIN- Monument històric, pel Decret de castells 22.04.1949, BOE 05.05.1949.
Núm. Registre Generalitat: 1612-MH. Registre estatal: R-I-51-5732.
És un castell termenat, documentat des del 890 i el 921. Té elements medievals, murs de defensa i torre triangular a l’interior de l’edifici
actual que té l’estructura del s. XVII, bé que ampliada i renovada en la façana pel 1775.
Manteniment de la vegetació actual.
Queda prohibida la col·locació de tanques.

2.6. ARTICLES NORMATIUS DE REFERÈNCIA:
Qualsevol intervenció seguirà criteris de patrimoni cultural i les determinacions dels arts. 34 (autorització d’obres – BCIN), 35 (criteris
d’intervenció – BCIN) i 36 (autorització de canvis d’ús – BCIN) de la Llei 9/93, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català.
També ha de fer constar els deures fixats els arts. 21 i 25 en relació a la conservació, preservació i manteniment dels monuments.
Atesa la seva situació dins l’àmbit del Pla especial EN Guilleries-Savassona, pren especial rellevància el compliment de l’article 13 de la
normativa del present Pla especial del Catàleg de masies i cases rurals.
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Nº27 LA MASOVERIA DE SAVASSONA
LOCALITZACIÓ GEOGRÀFICA INDRET:

Ctra. de Tavèrnoles BV-5213 P.K. 2,3

COORDENADES UTM (ED50):

x=445.219; y=4.645.363

REFERÈNCIA CADASTRAL:

POLÍGON 003; PARCEL·LA 29

QUALIFICACIÓ DEL SÒL:

Equipament, inclòs Pla especial EN
Guilleries-Savassona

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

MASIA A PRESERVAR:

VEURE PLÀNOL 2

1.

DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL:

1.1. DESCRIPCIÓ GENERAL:
Masia integrada dins el conjunt del Castell de Savassona (juntament amb fitxes núm. 26 i 28), format per onze cossos diferenciats: tres
edificacions familiars, una església, una capella, una torre de defensa i cinc coberts agrícoles. Conjunt format per sis cossos diferenciats: el
cos A és l’habitatge, els cossos B i C son coberts annexos, i els D, E i F també son coberts agrícoles però separats de l’edificació principal.

1.2. NOTÍCIES HISTÒRIQUES:
El Castell de Savassona, existia ja a l’any 890, sota el domini dels bescomptes d’Osona i regit per una família de cavallers, els Savassona. Al
segle XII, seguia sota el domini d’aquesta família, del darrer membre sabem que fou Canonge a Vic. Sense descendència directa foren
venudes castell i senyoria a Ramon de Vilanova, castlà del Brull. Al segle XIV, el castell passà a la jurisdicció del Bernat de Cabrera, primer
compte d’Osona. Als fogatges de 1553, s’anomena a Mn. Antoni Vila, militar, senyor del Castell i terme. Del 1650 al 1826, foren senyors del
Castell la família Ferrer. Els propietaris actuals el varen comprar el 1913.
La història de la Masoveria va lligada amb la del castell. Sobre el portal d’accés principal hi ha una llinda amb la inscripció 1714.

1.3. DESCRIPCIÓ VOLUMÈTRICA I DE L’ENTORN PAISATGÍSTIC:
El cos A consta de dos volums, l’original (1) és de planta rectangular i té planta semisoterrani, planta baixa que fa de planta primera degut a
la topografia del terreny, i una planta pis. Està cobert a dues vessants amb el carener paral·lel a la façana principal, orientada a migdia. La
façana sud té el portal principal, és rectangular amb una llinda de pedra que té la inscripció 1714, i dona accés a la planta baixa, que també
és el primer pis, i hi ha diverses finestres amb ampits. S’hi accedeix des d’una lliça de pedra amb un mur que la tanca, i s’uneix a la façana de
llevant, amb una obertura a cada planta. El segon volum (2) també és rectangular, consta de planta baixa i una planta pis i està cobert a una
vessant, recollint les aigües del volum 1 i abocant-les totes al nord. La façana de llevant té un portal d’arc rebaixat que dona accés a les
dependències agrícoles de pedra, i que s’uneixen als murs del castell. Els materials en la construcció son: maçoneria amb arrebossat damunt,
amb elements de ressalt de pedra vista, fusta i teules. El conjunt està situat en un cim estratègic, a 611m d’altitud i un entorn arbrat. Té una
bona panoràmica de la plana de Vic.
Cos A

1

2

Total m²

Ocupació

90

124

214

Sup. Edificada

270

248

518

9,20m

5,80m

Alçada

1.4. ÚS ACTUAL I TITULARITAT:
Habitatge no vinculat a cap explotació agropecuària. Masoveria ocupada i destinada a primera residència dels masovers. Titularitat privada.

1.5. ESTAT DE CONSERVACIÓ DE L’IMMOBLE O CONJUNT, SERVEIS I SITUACIÓ DE RISC:
Estat de conservació en general acceptable. Però necessita rehabilitació. Electricitat: Endesa. Aigua potable: Xarxa municipal. Telèfon:Fix.
Sanejament: Fossa sèptica. Situació de risc: Per la seva proximitat al bosc, cal valorar la possibilitat en el risc d’incendi.

1.6. ACCESSIBILITAT DES DELS CAMINS PÚBLICS:
Camí particular d’uns 200m pavimentat i en bon estat, des del camí públic Savassona a Masgrau a 250m de la Ctra. BV-5213.

2.

JUSTIFICACIÓ DE RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA/CASA RURAL

SOCIALS: l’estructura del medi rural del municipi es fonamenta en un sistema de masies que facilita l’explotació i el control del medi. Per ser
una masia anterior a 1956, amb evidència física del carreu de 1714.
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DETERMINACIONS NORMATIVES
2.1. VOLUMETRIA ORIGINAL:
En el cos A es mantindrà la volumetria original, així com la composició de les obertures, cromatisme i textures.
2.2. VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L’ARTICLE 47.3 LUC:
Els usos admesos al volum A son d’habitatge familiar, amb un màxim d’un habitatge.
S’admetran també les activitats professionals vinculades a l’habitatge, turisme rural, restauració i educació en el lleure
vinculat en el desenvolupament rural.
2.3. VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS EN L’APARTAT ANTERIOR I ALTRES LIMITACIONS:
La resta d’edificacions, destinades a edificacions religioses, coberts i annexos, no podran ser destinades a l’ús d’habitatge.
És aplicable el règim d’ús del sòl no urbanitzable d’acord amb la legislació i planejament vigent al municipi.
2.4. CONDICIONS D’ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:
Cal mantenir el volum aparent i respectar la composició volumètrica, d’obertures i altres elements originals de l’edificació A.
Es pot refer l’interior.
No s’admet la divisió horitzontal.
Per les suficients dimensions de l’edificació actual, no s’admeten ampliacions.
Les millores de subministrament energètic no comportaran cap estesa aèria. Es recomana l’ús d’energies alternatives i
renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l’existència de sanejament autònom amb el corresponent sistema de
depuració.
2.5. ELEMENTS ESPECIALS A PRESERVAR I ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:
Elements a preservar: llinda amb inscripció de 1714.
Manteniment de la vegetació actual.
Queda prohibida la col·locació de tanques.
2.6. ARTICLES NORMATIUS DE REFERÈNCIA:
Qualsevol intervenció seguirà les determinacions dels articles corresponents de les normes urbanístiques d’aquest Pla
Especial. Atesa la seva situació dins l’àmbit del Pla especial EN Guilleries-Savassona, pren especial rellevància el compliment
de l’article 13 de la normativa del present Pla especial del Catàleg de masies i cases rurals.
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Nº28 LA RECTORIA DE SAVASSONA
LOCALITZACIÓ GEOGRÀFICA INDRET:

Ctra. de Tavèrnoles BV-5213 P.K. 2,3

COORDENADES UTM (ED50):

x=445.219; y=4.645.363

REFERÈNCIA CADASTRAL:

POLÍGON 003; PARCEL·LA 29

QUALIFICACIÓ DEL SÒL:

Equipament, inclòs Pla especial EN
Guilleries-Savassona

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

MASIA A PRESERVAR:

VEURE PLÀNOL 2

1.

DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL:

1.1. DESCRIPCIÓ GENERAL:
Edificació integrada dins el conjunt del Castell de Savassona (juntament amb fitxes núm. 26 i 27), format per onze cossos diferenciats: tres
edificacions familiars, una església, una capella, una torre de defensa i cinc coberts agrícoles.

1.2. NOTÍCIES HISTÒRIQUES:
El Castell de Savassona, existia ja a l’any 890, sota el domini dels bescomptes d’Osona i regit per una família de cavallers, els Savassona. Al
segle XII, seguia sota el domini d’aquesta família, del darrer membre sabem que fou Canonge a Vic. Sense descendència directa foren
venudes castell i senyoria a Ramon de Vilanova, castlà del Brull. Al segle XIV, el castell passà a la jurisdicció del Bernat de Cabrera, primer
compte d’Osona. Als fogatges de 1553, s’anomena a Mn. Antoni Vila, militar, senyor del Castell i terme. Del 1650 al 1826, foren senyors del
Castell la família Ferrer. Els propietaris actuals el varen comprar el 1913.
La història de la Rectoria va lligada amb la del castell i la de l’església de sant Pere de Savassona.

1.3. DESCRIPCIÓ VOLUMÈTRICA I DE L’ENTORN PAISATGÍSTIC:
El cos A, la Rectoria, consta de un únic volum de planta rectangular i consta de planta baixa i una planta pis. Està cobert a dues vessants amb
el carener paral·lel a la façana principal, orientada a migdia. La façana sud té centrat el portal principal, que és rectangular amb una llinda de
pedra, i dona accés a la planta baixa, simètricament hi ha dues finestres i a la planta primera tres balconets amb pedra i baranes de ferro,
totes les obertures tenen una llinda de pedra ben tallada. A la resta de façanes hi ha molt poques obertures. La façana principal és
arrebossada i la resta amb pedra vista.
Els materials en la construcció son: maçoneria amb arrebossat damunt, amb elements de ressalt de pedra vista, fusta i teules.
El conjunt està al costat del Castell de Savassona, amb bosc a la meitat nord i camps de conreu davant del camí per accedir al castell que
passa pel davant, a tocar l’edificació.
Cos A

1

Total m²

Ocupació

93

93

Sup. Edificada

186

186

Alçada

6,40m

1.4. ÚS ACTUAL I TITULARITAT:
Habitatge no vinculat a cap explotació agropecuària.
Habitatge deshabitat.
Titularitat privada.

1.5. ESTAT DE CONSERVACIÓ DE L’IMMOBLE O CONJUNT, SERVEIS I SITUACIÓ DE RISC:
Estat de conservació en general acceptable. Però necessita rehabilitació.
Electricitat: Endesa. Aigua potable: Xarxa municipal. Telèfon:Fix. Sanejament: Fossa sèptica.
Situació de risc: Per la seva proximitat al bosc, cal valorar la possibilitat en el risc d’incendi.

1.6. ACCESSIBILITAT DES DELS CAMINS PÚBLICS:
Camí particular d’uns 200m pavimentat i en bon estat, des del camí públic Savassona a Masgrau a 250m de la Ctra. BV-5213.

2.

JUSTIFICACIÓ DE RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA/CASA RURAL

SOCIALS: l’estructura del medi rural del municipi es fonamenta en un sistema de masies que facilita l’explotació i el control del medi.
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DETERMINACIONS NORMATIVES
2.1. VOLUMETRIA ORIGINAL:
En el cos A es mantindrà la volumetria original, així com la composició de les obertures, cromatisme i textures.
2.2. VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L’ARTICLE 47.3 LUC:
Els usos admesos al volum A son d’habitatge familiar, amb un màxim d’un habitatge.
S’admetran també les activitats professionals vinculades a l’habitatge, turisme rural, restauració i educació en el lleure
vinculat en el desenvolupament rural.
2.3. VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS EN L’APARTAT ANTERIOR I ALTRES LIMITACIONS:
La resta d’edificacions, destinades a edificacions religioses, coberts i annexos, no podran ser destinades a l’ús d’habitatge.
És aplicable el règim d’ús del sòl no urbanitzable d’acord amb la legislació i planejament vigent al municipi.
2.4. CONDICIONS D’ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:
Cal mantenir el volum aparent i respectar la composició volumètrica, d’obertures i altres elements originals de l’edificació A.
Es pot refer l’interior.
No s’admet la divisió horitzontal.
Per les suficients dimensions de l’edificació actual, no s’admeten ampliacions.
Les millores de subministrament energètic no comportaran cap estesa aèria. Es recomana l’ús d’energies alternatives i
renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l’existència de sanejament autònom amb el corresponent sistema de
depuració.
2.5. ELEMENTS ESPECIALS A PRESERVAR I ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:
Elements a preservar: la masia no presenta elements singulars destacables
Manteniment de la vegetació actual.
Queda prohibida la col·locació de tanques.
2.6. ARTICLES NORMATIUS DE REFERÈNCIA:
Qualsevol intervenció seguirà les determinacions dels articles corresponents de les normes urbanístiques d’aquest Pla
Especial. Atesa la seva situació dins l’àmbit del Pla especial EN Guilleries-Savassona, pren especial rellevància el compliment
de l’article 13 de la normativa del present Pla especial del Catàleg de masies i cases rurals.
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Nº29 LES PUNXES
LOCALITZACIÓ GEOGRÀFICA INDRET:

Ctra. de Tavèrnoles BV-5213 P.K. 4,5

COORDENADES UTM (ED50):

x= 445.530; y= 4.644.297

REFERÈNCIA CADASTRAL:

POLÍGON 003; PARCEL·LA 29

QUALIFICACIÓ DEL SÒL:

SNU, Zona Reserva Forestal, inclòs
Pla especial EN Guilleries-Savassona

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

MASIA A PRESERVAR:

VEURE PLÀNOL 2

1.

DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL:

1.1. DESCRIPCIÓ GENERAL:
Conjunt format per set cossos diferents, tots annexats a la masia; el volum A és el cos original de l’antic mas; el volum B és una
ampliació de l’habitatge; els volums C, D, E i F son coberts; i el G un porxo. La masia es troba assentada sobre un serrat de gres
i està dins la demarcació de Tavèrnoles, a la zona coneguda com Savassona.
1.2. NOTÍCIES HISTÒRIQUES:
Data amb seguretat del segle XVIII, tot i que no es té cap dada històrica no constructiva que permeti datar exactament la seva
construcció o possibles reformes.
1.3. DESCRIPCIÓ VOLUMÈTRICA I DE L’ENTORN PAISATGÍSTIC:
Masia de planta basilical formada per dos volums diferenciats, el primer volum (1) te forma rectangular i és de planta baixa i
un pis, i el segon volum (2) també és de forma rectangular centrat al mig i sobre l’anterior, que és el que dona aquesta imatge
a la casa. El volum central està cobert a dues vessants amb el carener perpendicular a la façana principal, que es troba
orientada a migdia, el primer volum està simètricament cobert a una vessant en cada banda. La façana principal presenta un
portal rectangular amb una finestra a cada costat a la planta baixa, tres finestres al primer pis i una a les golfes. A la resta de
l’edifici s’hi obren diverses finestres, totes elles amb carreus motllurats. Cal remarcar, també, que els ràfecs estan formats per
lloses de pedra. Les parts de tramuntana, llevant i ponent estan envoltades per diversos coberts i dependències agrícoles de
construcció recent. El cos B té forma rectangular i consta de planta baixa, cobert a una abocant al nord-est, té un petit afegit
en planta primera amb una finestra. Els materials utilitzats en els edificis son: lleves de gres unides amb morter de calç, els
escaires i obertures son de gres blavós i groguenc, molt ben treballades, fusta i teula. Masia envoltada per prats i un dens
bosc, disposa d’un sistema de rec gota a gota i automàtic per a mantenir en bones condicions les plantes i arbres del jardí.
Cos A

1

2

m² Cos A

Cos B

Total m²

Ocupació

151

55

206

49

255

Sup. Edificada

302

55

357

49

406

Alçada

5,4

9,00m

2,40m

1.4. ÚS ACTUAL I TITULARITAT:
Masia vinculada a explotació agropecuària. Masia ocupada i destinada a segona residència dels propietaris. Titularitat privada.
1.5. ESTAT DE CONSERVACIÓ DE L’IMMOBLE O CONJUNT, SERVEIS I SITUACIÓ DE RISC:
L’estat de conservació és molt bo.
Electricitat: Endesa. Aigua potable: Servei municipal. Telèfon: No. Sanejament: Fossa sèptica.
Situació de risc: Per la seva proximitat al bosc, cal valorar la possibilitat en el risc d’incendi.
1.6. ACCESSIBILITAT DES DELS CAMINS PÚBLICS:
A peu del camí públic de Savassona a Masgrau, en estat millorable, i a uns 1,4 km de la carretera de Tavèrnoles BV-5213.
2.

JUSTIFICACIÓ RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL :

SOCIALS: l’estructura del medi rural del municipi es fonamenta en un sistema de masies que facilita l’explotació i el control del medi.
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3.

DETERMINACIONS NORMATIVES

3.1. VOLUMETRIA ORIGINAL:
En els cossos A i B es mantindrà la volumetria original, així com la composició de les obertures, cromatisme i textures.
3.2. VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L’ARTICLE 47.3 LUC:
Els usos admesos al volum A son d’habitatge familiar, el volum B admetrà els usos complementaris al principal d’habitatge o
ampliació del programa familiar, amb un màxim d’un habitatge entre els dos volums.
S’admetran també els usos artesanals i les activitats professionals vinculades a l’habitatge i turisme rural.
3.3. VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS EN L’APARTAT ANTERIOR I ALTRES LIMITACIONS:
Les edificacions annexes C, D, E, F i G destinades a coberts i porxo, no es poden destinar a habitatge.
És aplicable el règim d’ús del sòl no urbanitzable d’acord amb la legislació i planejament vigent al municipi.
3.4. CONDICIONS D’ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:
Cal mantenir el volum aparent i respectar la composició volumètrica, d’obertures i altres elements originals de les
edificacions A i B. Es pot refer l’interior.
No s’admet la divisió horitzontal.
Per les suficients dimensions de l’edificació actual, no s’admeten ampliacions.
Les millores de subministrament energètic no comportaran cap estesa aèria. Es recomana l’ús d’energies alternatives i
renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l’existència de sanejament autònom amb el corresponent sistema de
depuració.
3.5. ELEMENTS ESPECIALS A PRESERVAR I ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:
Elements a preservar: grans carreus molt ben treballats en gairebé totes les obertures; i barbacanes de lloses de pedra.
Manteniment de la vegetació actual. Queda prohibida la col·locació de tanques.
Cal millorar el camí d’accés amb una subbase granular.
3.6. ARTICLES NORMATIUS DE REFERÈNCIA:
Qualsevol intervenció seguirà les determinacions dels articles corresponents de les normes urbanístiques d’aquest Pla
Especial. Atesa la seva situació dins l’àmbit del Pla especial EN Guilleries-Savassona, pren especial rellevància el compliment
de l’article 13 de la normativa del present Pla especial del Catàleg de masies i cases rurals.
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Nº30 EL SOLER
LOCALITZACIÓ GEOGRÀFICA INDRET:

Ctra. de Tavèrnoles BV-5213 P.K. 5,1

COORDENADES UTM (ED50):

x=445.630; y=4.644.893

REFERÈNCIA CADASTRAL:

POLÍGON 005; PARCEL·LA 20

QUALIFICACIÓ DEL SÒL:

SNU, Zona Reserva Forestal, inclòs
Pla especial EN Guilleries-Savassona

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

MASIA A PRESERVAR:

VEURE PLÀNOL 2

1.

DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL:

1.1. DESCRIPCIÓ GENERAL:
Conjunt format per cinc cossos diferents; el cos A és la masia; el B és un porxo cobert annex a l’habitatge, el C és l’anomenada Cabana del
Soler; el D és un garatge; i l’E una granja.

1.2. NOTÍCIES HISTÒRIQUES:
Antiga masia registrada als fogatges de la parròquia i terme de Savassona de l’any 1553. Aleshores habitava el mas un tal March Soler. El mas ha sofert
diverses reformes, com podem observar per la tipologia i les dades constructives que exposem a continuació: Portal de llevant: R. Joan Soler Pbre. Me
redimi en 1878 Y redificà 1899, llindes de ponent: 1718, llinda de tramuntana: 1718. La cabana, tot i que la seva història va lligada a la del mas, no
presenta cap dada constructiva que ens permeti datar la seva edificació o possibles reformes.

1.3. DESCRIPCIÓ VOLUMÈTRICA I DE L’ENTORN PAISATGÍSTIC:
El cos A, la masia, està formada per tres volums diferenciats conseqüència de diferents ampliacions. El volum original (1) és de planta
rectangular, està coberta a dues vessants i amb el carener perpendicular a la façana principal, orientada a llevant, consta de planta baixa i una
planta pis. La façana principal té un portal rectangular amb una llinda amb inscripció i data de 1878, i dues finestres més, a la façana posterior
hi ha una llinda amb inscripció 1718. A ponent del volum principal hi ha un segon volum (2) segurament de construcció més recent, encara
que unes llindes de la façana posterior indiquin el mateix any (1718), ja que en els ampits es veu la diferència de dates constructives. Aquest té
planta rectangular i està cobert a dues vessants, amb el carener paral·lel a la façana principal, orientada a migdia, consta de planta baixa i dues
plantes pis. Es conserva un antic portal, un arc i la lliça. A llevant del volum original s’hi adossa el tercer volum (3), antiga dependència agrícola
que ara és una ampliació de l’habitatge, te planta rectangular i està cobert a dues vessants, amb el carener paral·lel a la façana principal,
orientada a migdia, hi ha arcades a la planta i finestres al primer pis i consta de planta baixa i planta pis. El cos B és adossat a llevant, té forma
rectangular i consta de planta baixa, cobert a dues aigües amb el carener paral·lel a la façana principal. Els materials constructius son: pedra de
gres gris i groguenc molt ben picades pels escaires i obertures. Els murs son de lleves de gres unides amb morter de calç, i a la part més antiga
els murs son de gres unit amb morter de fang. Masia envoltada per camps de conreu i bosc, disposa d’un molt ben cuidat jardí.
Masia emplaçada en una àrea amb l’expectativa d’existència de restes arqueològiques en el subsòl, i estructures conservades que son
susceptibles de ser estudiades amb metodologia arqueològica.
Cos A

1

2

3

m² Cos A

Cos B

Total m²

Ocupació

181

66

49

296

92

388

Sup. Edificada

362

198

98

658

92

750

5,95m

7,80m

5,35m

Alçada

3,80m

1.4. ÚS ACTUAL I TITULARITAT:
Vinculada a una explotació agropecuària. Masia ocupada i destinada a primera residència dels propietaris. Titularitat privada.

1.5. ESTAT DE CONSERVACIÓ DE L’IMMOBLE O CONJUNT, SERVEIS I SITUACIÓ DE RISC:
Estat de conservació molt bo. Electricitat: Endesa. Aigua potable: Servei municipal. Telèfon: Si. Sanejament: Fossa sèptica. Situació de risc: Cap.

1.6. ACCESSIBILITAT DES DELS CAMINS PÚBLICS:
Camí particular en bon estat, a 600m de la carretera de Tavèrnoles BV-5213.

2.

JUSTIFICACIÓ RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL :

SOCIALS: l’estructura del medi rural del municipi es fonamenta en un sistema de masies que facilita l’explotació i el control del medi. Per ser una masia
anterior a 1956, segons carreus de 1718. HISTÒRIQUES, per l’origen i l’evolució de la tipologia del mas.
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3.

DETERMINACIONS NORMATIVES

3.1. VOLUMETRIA ORIGINAL:
En els cossos A i B es mantindrà la volumetria original, així com la composició de les obertures, cromatisme i textures.
3.2. VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L’ARTICLE 47.3 LUC:
Els usos admesos al cos A son d’habitatge familiar, amb un màxim de dos habitatges.
El cos B admetrà els usos complementaris al principal d’habitatge o ampliació del programa familiar.
S’admetran també els usos artesanals i les activitats professionals vinculades a l’habitatge, turisme rural, restauració i
educació en el lleure vinculat en el desenvolupament rural.
3.3. VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS EN L’APARTAT ANTERIOR I ALTRES LIMITACIONS:
Les edificacions annexes C, D i E destinades a cabana, garatge i granja, no es poden destinar a habitatge.
És aplicable el règim d’ús del sòl no urbanitzable d’acord amb la legislació i planejament vigent al municipi.
3.4. CONDICIONS D’ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:
Cal mantenir el volum aparent i respectar la composició volumètrica, d’obertures i altres elements originals de les
edificacions A i B, es pot refer l’interior.
S’admet la divisió horitzontal.
Per les suficients dimensions de l’edificació actual, no s’admeten ampliacions.
Al tractar-se d’una àrea d’expectativa arqueològica i/o paleontològica, s’estableix la necessitat d’un informe previ del
Departament de Cultura on s’establiran les mesures correctores a dur a terme segons el disposat a la legislació sectorial
vigent. Aquest podrà exigir la realització d’una intervenció preventiva d’acord amb la Llei 9/93 del patrimoni cultural català i
el Decret 78/2002, de 05 de març, del reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic de Catalunya.
Les millores de subministrament energètic no comportaran cap estesa aèria. Es recomana l’ús d’energies alternatives i
renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l’existència de sanejament autònom amb el corresponent sistema de
depuració.
3.5. ELEMENTS ESPECIALS A PRESERVAR I ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:
Elements a preservar: diverses llindes amb inscripcions i relleus; grans carreus en portalada, arcada i en gairebé totes les
obertures; i gàrgola de pedra.
Manteniment de la vegetació actual.
Queda prohibida la col·locació de tanques.
3.6. ARTICLES NORMATIUS DE REFERÈNCIA:
Qualsevol intervenció seguirà les determinacions dels articles corresponents de les normes urbanístiques d’aquest Pla
Especial. Atesa la seva situació dins l’àmbit del Pla especial EN Guilleries-Savassona, pren especial rellevància el compliment
de l’article 13 de la normativa del present Pla especial del Catàleg de masies i cases rurals.
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Nº31 LA SOLEIA
LOCALITZACIÓ GEOGRÀFICA INDRET:

Ctra. de Tavèrnoles BV-5213 P.K. 6,4

COORDENADES UTM (ED50):

x=446.503; y=4.644.441

REFERÈNCIA CADASTRAL:

POLÍGON 007; PARCEL·LA 53

QUALIFICACIÓ DEL SÒL:

SNU, Zona Reserva Natural, inclòs
Pla especial EN Guilleries-Savassona

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

MASIA A PRESERVAR:

VEURE PLÀNOL 2

1.

DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL:

1.1. DESCRIPCIÓ GENERAL:
Conjunt format per varis cossos; el cos A, la masia; els cossos B i C, uns coberts annexos a la masia; els cossos D, E, J i L, son
coberts agrícoles; i els cossos F, G, H, I i K granges.
1.2. NOTÍCIES HISTÒRIQUES:
No es té cap dada històrica no constructiva que permeti datar la seva construcció o possibles reformes.
1.3. DESCRIPCIÓ VOLUMÈTRICA I DE L’ENTORN PAISATGÍSTIC:
L’habitatge principal, el cos A, està constituït per dos volums diferents. L’original (1) és de planta rectangular, cobert a dues
vessants i amb el carener perpendicular a la façana, orientada a migdia. Consta de planta baixa, pis i golfes, on les golfes
ocupen una tercera part de la superfície degut als pendents de la coberta. A la façana i centrada hi ha la porta principal que és
rectangular, amb brancals de maons i llinda de fusta, hi ha dues finestres a la banda esquerra i la part dreta està ocupada pels
porxos. Al pis i centrat hi ha un balcó que està protegit per una gran reixa, a la banda esquerra hi ha una finestra. A les golfes i
centrada, hi ha una petita finestra. Frontalment hi ha afegit un segon volum (2) de planta baixa i pis, cobert per una teulada a
dues vessants amb el carener igual que el primer volum, que en planta baixa és garatge i al pis un porxo obert amb uns arcs
de mig punt. S’han afegit diversos cossos a la casa, destacant a la cuina un de quadrangular amb una gran xemeneia.
Els materials utilitzats en l’edifici son: pedra picada, arrebossat, fusta i teula.
La casa està envoltada de camps de conreu per llevant i per un bosc a ponent. Molt a la vora hi ha les granges i coberts
agrícoles.
Cos A
Ocupació
Sup. Edificada
Alçada

1

2

Total m²

112

30

142

224+56

60

340

6,2m

6,2m

1.4. ÚS ACTUAL I TITULARITAT:
Masia vinculada a una explotació agropecuària. Ocupada i destinada a segona residència dels propietaris. Titularitat privada.
1.5. ESTAT DE CONSERVACIÓ DE L’IMMOBLE O CONJUNT, SERVEIS I SITUACIÓ DE RISC:
L’estat de conservació és regular. S’hauria de revisar l’estat de la coberta i canviar algunes fusteries.
Electricitat: Endesa. Aigua potable: Pou. Telèfon: Fix. Sanejament: Fossa sèptica.
Situació de risc: Per la seva proximitat al bosc, cal valorar la possibilitat en el risc d’incendi.
1.6. ACCESSIBILITAT DES DELS CAMINS PÚBLICS:
Camí públic en estat millorable, a uns 2,1km de la carretera BV-5213.
2.

JUSTIFICACIÓ RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL:

SOCIALS: l’estructura del medi rural del municipi es fonamenta en un sistema de masies que facilita l’explotació i el control del
medi.
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3.

DETERMINACIONS NORMATIVES

3.1. VOLUMETRIA ORIGINAL:
En el cos A es mantindrà la volumetria original, així com la composició de les obertures, cromatisme i textures.
3.2. VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L’ARTICLE 47.3 LUC:
Els usos admesos al volum A són d’habitatge familiar, amb un màxim d’un habitatge.
S’admetran també les activitats professionals vinculades a l’habitatge i turisme rural.
3.3. VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS EN L’APARTAT ANTERIOR I ALTRES LIMITACIONS:
Les edificacions annexes B, C, D, E, F, G, H, I, J, K i L, destinades a coberts i granges, no es poden destinar a habitatge.
És aplicable el règim d’ús del sòl no urbanitzable d’acord amb la legislació i planejament vigent al municipi.
3.4. CONDICIONS D’ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:
Cal mantenir el volum aparent i respectar la composició volumètrica, d’obertures i altres elements originals de l’edificació A.
Es pot refer l’interior.
No s’admet la divisió horitzontal.
Per les suficients dimensions de l’edificació actual, no s’admeten ampliacions.
Les millores de subministrament energètic no comportaran cap estesa aèria. Es recomana l’ús d’energies alternatives i
renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l’existència de sanejament autònom amb el corresponent sistema de
depuració.
En les zones on l’accés està més malmès, s’arranjarà el camí mitjançant una subbase granular.
3.5. ELEMENTS ESPECIALS A PRESERVAR I ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:
Elements a preservar: porxo porticat amb carreus ben treballats.
Manteniment de la vegetació actual. Queda prohibida la col·locació de tanques.
3.6. ARTICLES NORMATIUS DE REFERÈNCIA:
Qualsevol intervenció seguirà les determinacions dels articles corresponents de les normes urbanístiques d’aquest Pla
Especial. Atesa la seva situació dins l’àmbit del Pla especial EN Guilleries-Savassona, pren especial rellevància el compliment
de l’article 13 de la normativa del present Pla especial del Catàleg de masies i cases rurals.
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Nº32 MASGRAU
LOCALITZACIÓ GEOGRÀFICA INDRET:

Ctra. de Tavèrnoles BV-5213 P.K. 5,7

COORDENADES UTM (ED50):

x=446.416; y=4.644.098

REFERÈNCIA CADASTRAL:

POLÍGON 007; PARCEL·LA 54

QUALIFICACIÓ DEL SÒL:

SNU, Zona Reserva Natural, inclòs
Pla especial EN Guilleries-Savassona

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

MASIA A PRESERVAR:

VEURE PLÀNOL 2

1.

DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL:

1.1. DESCRIPCIÓ GENERAL:
Obra popular. Conjunt format per set cossos; el cos A és la masia, formada per varis volums; el cos B, un annex a la masia; els cossos C, D, E i F, son
coberts agrícoles; i el cos G és l’antiga Cabana de Masgrau. Una tanca de pedra forma un pati interior amb un accés frontal.

1.2. NOTÍCIES HISTÒRIQUES:
Antiga masia sota la demarcació de Savassona, que conserva documentació des del s. XV, que fa referència al s. XIV. A l’Arxiu Episcopal de Vic, hi ha
dades de naixements i batejos des del s. XV (1430), fins al s. XVIII. Als Fogatges de 1553, el resident era Pere Masgrau. Masgrau és una gran propietat
que inclou els masos Frontera i Can Soca de Sant Martí de Riudeperes i el Pont de Malafogassa de Sant Sadurní d’Osormort.

1.3. DESCRIPCIÓ VOLUMÈTRICA I DE L’ENTORN PAISATGÍSTIC:
L’habitatge principal, el cos A, està constituït per sis volums diferents, degut a ampliacions posteriors del cos original. El més antic (1) és de planta
rectangular, consta de planta baixa i dos pisos, i cobert a dues vessants amb el carener paral·lel a la façana principal, orientada a migdia. A la façana hi
ha centrat un gros portal adovellat, al damunt una finestra amb carreus i llinda de pedra amb decoracions conopials i ampit motllurat, i un rellotge de
sol. A la façana posterior una obertura a cada planta pis i dues de petites a la baixa. A l’oest hi ha el segon volum (2), amb el mateix número de plantes i
tipus de coberta que el primer volum, aquest però a nivell de primer pis forma una amplia galeria amb quatre arcs de mig punt rebaixats, sostinguts per
pilars de pedra massissa i motllura al capitell, un d’ells està tapat; i al segon pis també quatre arcs de menor alçada però amb una barana de fusta en
mal estat. El tercer volum (3) consta de planta baixa i tres plantes pis, arrencant en una planta inferior a l’original i cobert a dues aigües, i el quart volum
(4) de les mateixes característiques però a nivell d’una planta inferior als altres, degut a la topografia del terreny. Les dues façanes tenen poques
obertures, una amb decoració conopial, algunes amb grans carreus i les altres amb llindes de fusta antiga. Tots els volums tenen la planta baixa
destinada a usos agrícoles i la planta primera a habitatge. Hi ha frontalment (5) i posteriorment (6) annexes dos cossos de planta baixa i coberts per una
terrassa amb accés des del primer pis de l’habitatge, en el posterior (6) hi ha un pou cisterna amb el coll de pedra picada, que recull les aigües de la
coberta. El cos B te forma rectangular, consta de planta baixa, pis i unes golfes amb la meitat de la superfície, cobert a dues aigües igual que els altres
cossos. Al nivell del primer pis sobresurt un pati de parets de pedra, tant a la part anterior com posterior de l’edifici, sostingut per gruixudes parets a les
quals s’obren badius de pedra tosca. Els materials utilitzats en l’edifici son: pedra picada, maçoneria, fusta i teula. Està envoltada de boscos i un prat,
darrera la cabana hi ha l’Alzina de Masgrau, un arbre mil·lenari catalogat per la Generalitat. Masia emplaçada en una àrea amb l’expectativa d’existència
de restes arqueològiques en el subsòl, i estructures conservades que son susceptibles de ser estudiades amb metodologia arqueològica.
Cos A

1

2

3

4

5

6

m² Cos A

Cos B

Ocupació

90

114

106

50

24

27

411

34

445

Sup. Edificada

270

342

424

200

24

27

1287

85

1372

7,40m

7,40m

9,60m

9,50m

3,50m

4,40m

Alçada

Total m²

7,40m

1.4. ÚS ACTUAL I TITULARITAT:
Vinculada a explotació agropecuària. Ocupada i destinada a segona residència propietaris. Titularitat privada.

1.5. ESTAT DE CONSERVACIÓ DE L’IMMOBLE O CONJUNT, SERVEIS I SITUACIÓ DE RISC:
Estat de conservació regular. Generalment necessita d’una restauració, sobretot la coberta i les fusteries. Electricitat: Endesa. Aigua potable: Pou. Telèfon:
No. Sanejament: Fossa sèptica. Situació de risc: Per la seva proximitat al bosc, cal valorar la possibilitat en el risc d’incendi.

1.6. ACCESSIBILITAT DES DELS CAMINS PÚBLICS:
Camí públic en estat millorable, a uns 2 km de la carretera BV-5213.

2.

JUSTIFICACIÓ DE RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA/CASA RURAL

SOCIALS: l’estructura del medi rural del municipi es fonamenta en un sistema de masies que facilita l’explotació i el control del medi.
HISTÒRIQUES, per l’origen i l’evolució de la tipologia del mas.

CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS – Text refós

3.

DETERMINACIONS NORMATIVES

3.1. VOLUMETRIA ORIGINAL:
En els cossos A i B es mantindrà la volumetria original, així com la composició de les obertures, cromatisme i textures.
3.2. VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L’ARTICLE 47.3 LUC:
Els usos admesos al volum A són d’habitatge familiar, amb un màxim de dos habitatges.
El volum B admetrà els usos complementaris al principal d’habitatge o ampliació del programa familiar.
S’admetran també els usos artesanals i les activitats professionals vinculades a l’habitatge i turisme rural.
3.3. VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS EN L’APARTAT ANTERIOR I ALTRES LIMITACIONS:
Les edificacions annexes C, D, E, F i G, destinades a coberts i pallissa, no es poden destinar a habitatge.
És aplicable el règim d’ús del sòl no urbanitzable d’acord amb la legislació i planejament vigent al municipi.
3.4. CONDICIONS D’ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:
Cal mantenir el volum aparent i respectar la composició volumètrica, d’obertures i altres elements originals de l’edificació A.
Es pot refer l’interior.
S’admet la divisió horitzontal.
Per les suficients dimensions de l’edificació actual, no s’admeten ampliacions.
Al tractar-se d’una àrea d’expectativa arqueològica i/o paleontològica, s’estableix la necessitat d’un informe previ del
Departament de Cultura on s’establiran les mesures correctores a dur a terme segons el disposat a la legislació sectorial
vigent. Aquest podrà exigir la realització d’una intervenció preventiva d’acord amb la Llei 9/93 del patrimoni cultural català i
el Decret 78/2002, de 05 de març, del reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic de Catalunya.
Les millores de subministrament energètic no comportaran cap estesa aèria. Es recomana l’ús d’energies alternatives i
renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l’existència de sanejament autònom amb el corresponent sistema de
depuració. En les zones on l’accés està més malmès, s’arranjarà el camí mitjançant una subbase granular.
3.5. ELEMENTS ESPECIALS A PRESERVAR I ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:
Elements a preservar: diverses llindes amb relleus i decoracions conopials; porxo porticat; portal adovellat a la façana
principal i grans carreus en gairebé totes les obertures; coll de pou de pedra; la pallissa de la part posterior; Alzina de
Masgrau, arbre mil·lenari catalogat per la Generalitat.
Manteniment de la vegetació actual, sobretot a l’entorn de l’Alzina de Masgrau (arbre monumental), i tenir en compte el que
s’estableix en el Decret 214/1987, de 9 de juny, sobre declaració d’arbres monumentals, així com al Decret 47/1988, d’11 de
febrer, sobre declaració d’arbres d’interès comarcal i local, si s’escau. Queda prohibida la col·locació de tanques.
3.6. ARTICLES NORMATIUS DE REFERÈNCIA:
Qualsevol intervenció seguirà les determinacions dels articles corresponents de les normes urbanístiques d’aquest Pla
Especial. Atesa la seva situació dins l’àmbit del Pla especial EN Guilleries-Savassona, pren especial rellevància el compliment
de l’article 13 de la normativa del present Pla especial del Catàleg de masies i cases rurals.
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Nº33 L’AGUILAR
LOCALITZACIÓ GEOGRÀFICA INDRET:

Ctra. de Tavèrnoles BV-5213 P.K. 5,7

COORDENADES UTM (ED50):

x=447.111; y=4.644.302

REFERÈNCIA CADASTRAL:

POLÍGON 007; PARCEL·LA 63

QUALIFICACIÓ DEL SÒL:

SNU, Zona Reserva Natural, inclòs
Pla especial EN Guilleries-Savassona

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

MASIA A PRESERVAR:

VEURE PLÀNOL 2

1.

DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL:

1.1. DESCRIPCIÓ GENERAL:
Habitatge integrat dins del conjunt de l’Aguilar (juntament amb fitxa núm. 34), format per tretze cossos: dues edificacions familiars; el B la
Cabana de l’Aguilar; el C l’habitatge del cuidant del conjunt, el D una granja, i de l’E a l’L coberts. Una tanca de pedra entre les dues masies
forma un pati interior amb tres accessos. Situat en un desnivell del terreny, fa que hi hagi una planta de diferència entre nord i sud del conjunt.

1.2. NOTÍCIES HISTÒRIQUES:
Antiga masia registrada als fogatges de la parròquia i terme de Tavèrnoles de l’any 1553. Aleshores habitava el mas en Bernat Aguilar. El mas
ha sofert diverses reformes, com es pot observar per les dates de les llindes, la més important ha estat la darrera, en la qual el propietari l’ha
fet habitable. A l’Arxiu Episcopal de Vic al registre de batejos, la primera dada trobada correspon a l’any 1437, naixement de Joan Aguilar; i
durant els S.XVII i XVIII la relació de la masia amb les veïnes de Savassona. Carreus: portal llevant, MCMLXIX J C; finestra nord, MDLXXXX.

1.3. DESCRIPCIÓ VOLUMÈTRICA I DE L’ENTORN PAISATGÍSTIC:
L’habitatge principal, el cos A, està constituït per quatre volums: a llevant hi ha el més antic (2), és una torre de forma quadrada de planta
baixa i tres pisos, coberta a quatre vessants, la façana té poques obertures i hi ha un escut de la família Aguilar, i un rellotge de sol amb data
1824. El volum principal on hi ha l’habitatge (1), es va adossar a la torre per ponent, te forma rectangular i consta de planta baixa i dos pisos,
cobert a dues vessants amb el carener paral·lel a la façana principal, orientada a migdia, les façanes tenen repartides diverses finestres de
mides i formes molt variables, amb carreus datats (1744, 1817 i MDLXXXX), de forma conopial i motllurats, l’accés a l’habitatge es realitza per
varis portals, cap d’ells però de dimensions adients al que fora una gran hisenda de renom a la contrada. El tercer volum (3) és de construcció
posterior, de planta baixa i una planta pis te forma rectangular i està cobert per una terrassa, les façanes tenen poques obertures i una té la
llinda de forma goticitzant amb l’ampit motllurat, unes grans gàrgoles de pedra desaigüen la terrassa. El quart volum (4) és un porxo annex a
el tercer volum, amb una terrassa en planta primera que comunica amb el volum principal, també té un accés des del pati mitjançant una
escala metàl·lica. Els materials en l’edifici son: lleves de gres unides amb morter de calç, maons, fusta i teula. Enmig de boscos i camps de
conreu, disposa d’un cuidat jardí. Masia emplaçada en una àrea amb l’expectativa d’existència de restes arqueològiques en el subsòl, i
estructures conservades que son susceptibles de ser estudiades amb metodologia arqueològica.
Cos A

1

2

3

4

Total m²

Ocupació

173

40

26

26

265

Sup. Edificada

519

160

52

26

757

8,30m

10,20m

6,90m

2,30m

Alçada

1.4. ÚS ACTUAL I TITULARITAT:
Masia vinculada a una explotació agropecuària. Ocupada com a segona residència dels propietaris. Titularitat privada.

1.5. ESTAT DE CONSERVACIÓ DE L’IMMOBLE O CONJUNT, SERVEIS I SITUACIÓ DE RISC:
L’estat de conservació és molt bo. Recentment s’ha restaurat. Electricitat: Endesa. Aigua potable: Si. Telèfon: Fix. Sanejament: Fossa sèptica.
Situació de risc: Cap.

1.6. ACCESSIBILITAT DES DELS CAMINS PÚBLICS:
Camí privat d’uns 50m ben pavimentat, des de camí públic en estat millorable, a uns 3,1km de la ctra. BV-5213.

2.

JUSTIFICACIÓ DE RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA/CASA RURAL

SOCIALS: l’estructura del medi rural del municipi es fonamenta en un sistema de masies que facilita l’explotació i el control del medi.
ARQUITECTÒNIQUES, HISTÒRIQUES, per l’origen i l’evolució de la tipologia del mas.
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3.

DETERMINACIONS NORMATIVES

3.1. VOLUMETRIA ORIGINAL:
En els cossos A i B es mantindrà la volumetria original, així com la composició de les obertures, cromatisme i textures.
3.2. VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L’ARTICLE 47.3 LUC:
Els usos admesos al volum A són d’habitatge familiar, amb un màxim de dos habitatges.
S’admetran també els usos artesanals i les activitats professionals vinculades a l’habitatge, turisme rural, restauració i
educació en el lleure vinculat en el desenvolupament rural.
3.3. VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS EN L’APARTAT ANTERIOR I ALTRES LIMITACIONS:
La resta d’edificacions annexes destinades a coberts i granja, no es poden destinar a habitatge.
És aplicable el règim d’ús del sòl no urbanitzable d’acord amb la legislació i planejament vigent al municipi.
3.4. CONDICIONS D’ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:
Cal mantenir el volum aparent i respectar la composició volumètrica, d’obertures i altres elements originals de les
edificacions A i B. Es pot refer l’interior.
S’admet la divisió horitzontal.
Per les suficients dimensions de les edificacions actuals, no s’admeten ampliacions.
Al tractar-se d’una àrea d’expectativa arqueològica i/o paleontològica, s’estableix la necessitat d’un informe previ del
Departament de Cultura on s’establiran les mesures correctores a dur a terme segons el disposat a la legislació sectorial
vigent. Aquest podrà exigir la realització d’una intervenció preventiva d’acord amb la Llei 9/93 del patrimoni cultural català i
el Decret 78/2002, de 05 de març, del reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic de Catalunya.
Les millores de subministrament energètic no comportaran cap estesa aèria. Es recomana l’ús d’energies alternatives i
renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l’existència de sanejament autònom amb el corresponent sistema de
depuració.
En les zones on l’accés està més malmès, s’arranjarà el camí mitjançant una subbase granular.
3.5. ELEMENTS ESPECIALS A PRESERVAR I ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:
Elements a preservar: diverses llindes amb relleus i decoracions goticitzants i conopials; escut de la família; grans carreus en
gairebé totes les obertures; mur tancament lliça i portal d’accés.
Manteniment de la vegetació actual. Queda prohibida la col·locació de tanques.
3.6. ARTICLES NORMATIUS DE REFERÈNCIA:
Qualsevol intervenció seguirà les determinacions dels articles corresponents de les normes urbanístiques d’aquest Pla
Especial. Atesa la seva situació dins l’àmbit del Pla especial EN Guilleries-Savassona, pren especial rellevància el compliment
de l’article 13 de la normativa del present Pla especial del Catàleg de masies i cases rurals.
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Nº34 MASOVERIA DE L’AGUILAR
LOCALITZACIÓ GEOGRÀFICA INDRET:

Ctra. de Tavèrnoles BV-5213 P.K. 5,7

COORDENADES UTM (ED50):

x=447.126; y=4.644.285

REFERÈNCIA CADASTRAL:

POLÍGON 007; PARCEL·LA 63

QUALIFICACIÓ DEL SÒL:

SNU, Zona Reserva Natural, inclòs
Pla especial EN Guilleries-Savassona

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

MASIA A PRESERVAR:

VEURE PLÀNOL 2

1.

DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL:

1.1. DESCRIPCIÓ GENERAL:
Habitatge integrat dins del conjunt de l’Aguilar (juntament amb fitxa núm. 33), format per tretze cossos: dues edificacions familiars; la Cabana
de l’Aguilar; l’habitatge del cuidant del conjunt, una granja, i nou coberts. Una tanca de pedra entre les dues masies forma un pati interior amb
tres accessos. Situat en un desnivell del terreny, fa que hi hagi una planta de diferència entre nord i sud del conjunt.

1.2. NOTÍCIES HISTÒRIQUES:
Antiga masia registrada als fogatges de la parròquia i terme de Tavèrnoles de l’any 1553. Aleshores habitava el mas en Bernat Aguilar. El mas
ha sofert diverses reformes, com es pot observar per les dates de les llindes, la més important ha estat la darrera, en la qual el propietari l’ha
fet habitable. A l’Arxiu Episcopal de Vic al registre de batejos, la primera dada trobada correspon a l’any 1437, naixement de Joan Aguilar; i
durant els S.XVII i XVIII la relació de la masia amb les veïnes de Savassona. Carreus: portal llevant, MCMLXIX J C; finestra nord, MDLXXXX. La
història de la masoveria va lligada amb la del mas original.

1.3. DESCRIPCIÓ VOLUMÈTRICA I DE L’ENTORN PAISATGÍSTIC:
El cos A, la masoveria, està formada per dos volums i te una forma irregular, consta de planta baixa i una planta pis, que per la topografia del
terreny fa de planta baixa a l’est, està coberta a dues vessants amb el carener paral·lel a la façana principal, orientada a ponent. A la façana es
distingeix que en la última reforma s’ha remuntat una mitjana de 1,5m fins a assolir una alçada habitable correcte. Hi ha dos accessos, l’un des
del mur que també fa de tanca al sud, i l’altre des de l’est amb accés a la planta primera. Hi ha repartides varies finestres de dimensions molt
variades, algunes amb carreus sense datar, altres estan voltades de maons, i finalment les de nova construcció amb llindes de fusta. Hi ha una
recent ampliació posterior (2) coberta a una sola vessant, consta de planta baixa i té el carener paral·lel al volum al qual està adossat.
Els materials en l’edifici son: lleves de gres unides amb morter de calç, maons, fusta i teula.
Enmig de boscos i camps de conreu, disposa d’un cuidat jardí.
Masia emplaçada en una àrea amb l’expectativa d’existència de restes arqueològiques en el subsòl, i estructures conservades que son
susceptibles de ser estudiades amb metodologia arqueològica.
Cos A

1

2

Total m²

Ocupació

140

15

155

Sup. Edificada

280

15

340

6,00m

2,60m

Alçada

1.4. ÚS ACTUAL I TITULARITAT:
Masia no vinculada a cap explotació agropecuària. Destinada a turisme rural. Titularitat privada.

1.5. ESTAT DE CONSERVACIÓ DE L’IMMOBLE O CONJUNT, SERVEIS I SITUACIÓ DE RISC:
L’estat de conservació és molt bo. Recentment s’ha restaurat.
Electricitat: Endesa. Aigua potable: Si. Telèfon: Fix. Sanejament: Fossa sèptica.
Situació de risc: Cap.

1.6. ACCESSIBILITAT DES DELS CAMINS PÚBLICS:
Camí privat d’uns 50m ben pavimentat, des de camí públic en estat millorable, a uns 3,1km de la ctra. BV-5213.

2.

JUSTIFICACIÓ DE RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA/CASA RURAL

SOCIALS: l’estructura del medi rural del municipi es fonamenta en un sistema de masies que facilita l’explotació i el control del medi.
ARQUITECTÒNIQUES, HISTÒRIQUES, per l’origen i l’evolució de la tipologia del mas.
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4.

DETERMINACIONS NORMATIVES

4.1. VOLUMETRIA ORIGINAL:
En el cos A es mantindrà la volumetria original, així com la composició de les obertures, cromatisme i textures.
4.2. VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L’ARTICLE 47.3 LUC:
Els usos admesos al volum A són d’habitatge familiar, amb un màxim de dos habitatges, tal i com està en l’actualitat.
S’admetran també els usos artesanals i les activitats professionals vinculades a l’habitatge, turisme rural, restauració i
educació en el lleure vinculat en el desenvolupament rural.
4.3. VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS EN L’APARTAT ANTERIOR I ALTRES LIMITACIONS:
No hi ha cap edificació annexe.
És aplicable el règim d’ús del sòl no urbanitzable d’acord amb la legislació i planejament vigent al municipi.
4.4. CONDICIONS D’ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:
Cal mantenir el volum aparent i respectar la composició volumètrica, d’obertures i altres elements originals de l’edificació A.
Es pot refer l’interior.
S’admet la divisió horitzontal, tot i no disposar d’una superfície construïda superior a 500m², atès que a dia d’avui ja es
disposa de dos habitatges independents.
Per les suficients dimensions de les edificacions actuals, no s’admeten ampliacions.
Al tractar-se d’una àrea d’expectativa arqueològica i/o paleontològica, s’estableix la necessitat d’un informe previ del
Departament de Cultura on s’establiran les mesures correctores a dur a terme segons el disposat a la legislació sectorial
vigent. Aquest podrà exigir la realització d’una intervenció preventiva d’acord amb la Llei 9/93 del patrimoni cultural català i
el Decret 78/2002, de 05 de març, del reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic de Catalunya.
Les millores de subministrament energètic no comportaran cap estesa aèria. Es recomana l’ús d’energies alternatives i
renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l’existència de sanejament autònom amb el corresponent sistema de
depuració.
En les zones on l’accés està més malmès, s’arranjarà el camí mitjançant una subbase granular.
4.5. ELEMENTS ESPECIALS A PRESERVAR I ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:
Elements a preservar: grans carreus en algunes obertures; mur tancament lliça i portal d’accés.
Manteniment de la vegetació actual.
Queda prohibida la col·locació de tanques.
4.6. ARTICLES NORMATIUS DE REFERÈNCIA:
Qualsevol intervenció seguirà les determinacions dels articles corresponents de les normes urbanístiques d’aquest Pla
Especial. Atesa la seva situació dins l’àmbit del Pla especial EN Guilleries-Savassona, pren especial rellevància el compliment
de l’article 13 de la normativa del present Pla especial del Catàleg de masies i cases rurals.

CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS – Text refós

Nº35 BELLACONA
LOCALITZACIÓ GEOGRÀFICA INDRET:

Ctra. de Tavèrnoles BV-5213 P.K. 6,1

COORDENADES UTM (ED50):

x=446.544; y=4.644.922

REFERÈNCIA CADASTRAL:

POLÍGON 007; PARCEL·LA 51

QUALIFICACIÓ DEL SÒL:

SNU, Zona Reserva Natural, inclòs
Pla especial EN Guilleries-Savassona

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

MASIA A PRESERVAR:

VEURE PLÀNOL 2

1.

DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL:

1.1. DESCRIPCIÓ GENERAL:
Conjunt format per dos cossos: el cos A, l’habitatge; i el cos B, un garatge. La masia es torba situada a l’esquerra del Barranc
dels Munts i sota el camí de Savassona.
1.2. NOTÍCIES HISTÒRIQUES:
És el tipus de masia que es va desenvolupar al Segle XVIII.
1.3. DESCRIPCIÓ VOLUMÈTRICA I DE L’ENTORN PAISATGÍSTIC:
El cos A, la masia, ha estat recentment dividida en dos habitatges de segona residència, la divisió s’ha fet partint literalment
l’habitatge per la meitat tot seguint el carener, a fora al jardí es pot veure aquesta mateixa divisió. La masia és de planta
rectangular i està enfonsada amb relació al camí, consta de planta baixa i una planta pis, coberta a dues vessants amb el
carener paral·lel a les façanes principals, orientades a migdia i al nord. Les dues façanes principals son bastant simètriques,
centrats a cada façana hi ha els portals d’accés als habitatges, son rectangulars i amb llinda de fusta, les dues portes tenen una
obertura per a veure al que s’acosta. A les plantes pis, les finestres de la façana principal estan voltades de pedres desbastades
de color clar; les de la façana posterior, tenen el dintell de pedra i la llinda de fusta. A la paret que dóna al camí, s’obre una
finestra de factura similar a les de la façana posterior. La teulada és de teules i les xemeneies de planta quadrangular i cobertes
de manera sobreposada. El cos B, el garatge, ha estat dividit en dues parts seguint la mateixa línia divisòria dels habitatges. Els
materials utilitzats en l’edifici son: pedres sense revocar, fusta i teula. La casa està envoltada de camps de conreu per llevant i
per un bosc a ponent. Té plantes que cobreixen parcialment els murs i presenta un jardí cuidat.
Cos A

1

Total m²

Ocupació

132

132

Sup. Edificada

264

264

Alçada

5,30m

1.4. ÚS ACTUAL I TITULARITAT:
Masia no vinculada a cap explotació agropecuària. Masia ocupada i destinada a segona residència dels propietaris. Titularitat
privada.
1.5. ESTAT DE CONSERVACIÓ DE L’IMMOBLE O CONJUNT, SERVEIS I SITUACIÓ DE RISC:
L’estat de conservació és molt bo. S’ha restaurat recentment.
Electricitat: Endesa. Aigua potable: Municipal. Telèfon: No. Sanejament: Fossa sèptica.
Situació de risc: Per la seva proximitat al bosc, cal valorar la possibilitat en el risc d’incendi.
1.6. ACCESSIBILITAT DES DELS CAMINS PÚBLICS:
Camí públic en estat millorable, a uns 1,6 km de la carretera BV-5213.
2.

JUSTIFICACIÓ DE RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA/CASA RURAL:

SOCIALS: l’estructura del medi rural del municipi es fonamenta en un sistema de masies que facilita l’explotació i el control del
medi.

CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS – Text refós

3.

DETERMINACIONS NORMATIVES

3.1. VOLUMETRIA ORIGINAL:
En el cos A es mantindrà la volumetria original, així com la composició de les obertures, cromatisme i textures.
3.2. VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L’ARTICLE 47.3 LUC:
Els usos admesos al volum A són d’habitatge familiar, amb un màxim de dos habitatges, tal com està en l’actualitat.
S’admetran també les activitats professionals vinculades a l’habitatge i turisme rural.
3.3. VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS EN L’APARTAT ANTERIOR I ALTRES LIMITACIONS:
L’edificació annexada B, destinada a cobert, no es pot destinar a habitatge.
És aplicable el règim d’ús del sòl no urbanitzable d’acord amb la legislació i planejament vigent al municipi.
3.4. CONDICIONS D’ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:
Cal mantenir el volum aparent i respectar la composició volumètrica, d’obertures i altres elements originals de l’edificació A.
Es pot refer l’interior.
S’admet la divisió horitzontal, tot i no disposar d’una superfície construïda superior a 500m², atès que a dia d’avui ja es
disposa de dos habitatges independents.
Per les suficients dimensions de l’edificació actual, no s’admeten ampliacions.
Les millores de subministrament energètic no comportaran cap estesa aèria. Es recomana l’ús d’energies alternatives i
renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l’existència de sanejament autònom amb el corresponent sistema de
depuració.
En les zones on l’accés està més malmès, s’arranjarà el camí mitjançant una subbase granular.
3.5. ELEMENTS ESPECIALS A PRESERVAR I ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:
No hi ha elements singulars destacables.
Manteniment de la vegetació actual.
Queda prohibida la col·locació de tanques.
3.6. ARTICLES NORMATIUS DE REFERÈNCIA:
Qualsevol intervenció seguirà les determinacions dels articles corresponents de les normes urbanístiques d’aquest Pla
Especial. Atesa la seva situació dins l’àmbit del Pla especial EN Guilleries-Savassona, pren especial rellevància el compliment
de l’article 13 de la normativa del present Pla especial del Catàleg de masies i cases rurals.

CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS – Text refós

Nº36 CAN LLORENÇ
LOCALITZACIÓ GEOGRÀFICA INDRET:

Ctra. de Tavèrnoles BV-5213 P.K. 6,1

COORDENADES UTM (ED50):

x=446.672; y=4.645.109

REFERÈNCIA CADASTRAL:

POLÍGON 007; PARCEL·LA 50

QUALIFICACIÓ DEL SÒL:

SNU, Zona Reserva Natural, inclòs
Pla especial EN Guilleries-Savassona

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

MASIA A PRESERVAR:

VEURE PLÀNOL 2

1.

DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL:

1.1. DESCRIPCIÓ GENERAL:
Conjunt format per dos cossos: el cos A, l’habitatge; i el cos B, un garatge. La masia es torba situada a l’esquerra del Barranc
dels Munts i sota el camí de Savassona.
1.2. NOTÍCIES HISTÒRIQUES:
És el tipus de masia que es va desenvolupar al Segle XVIII. Les úniques notícies històriques es troben a la porta, on hi ha una
inscripció: “Can LLORENÇ BELL-LLOR” 1803-1977.
1.3. DESCRIPCIÓ VOLUMÈTRICA I DE L’ENTORN PAISATGÍSTIC:
El cos A, la masia, ha estat recentment dividida en dos habitatges de segona residència, la divisió s’ha fet partint literalment
l’habitatge per la meitat, a fora el jardí es pot veure aquesta mateixa divisió. La masia és de planta rectangular i està enfonsada
amb relació al camí, consta de planta baixa i una planta pis, coberta a dues vessants amb el carener paral·lel a les façanes
principals, orientades a migdia i al nord, en algunes zones sembla que hi hagi unes golfes. La façana principal té centrat el
portal d’accés a l’habitatge, és rectangular de totxo i amb llinda de fusta, a cada banda s’hi obre una finestra amb llinda de
pedra, al primer pis n’hi ha tres d’iguals que a ponent, totes protegides amb reixes. A la paret lateral s’hi obren diverses
finestres. A tramuntana s’obre un altre portal que dona accés a l’altra vivenda, la part millor conservada d’aquesta casa es
troba en aquest sector. La teulada és de teules i les xemeneies de planta quadrangular i cobertes de manera sobreposada. Els
materials utilitzats en l’edifici son: margues i gresos units amb morter de fang. Hi ha afegitons de calç i pòrtland que
desmereixen els murs primitius. Hi ha un mur de sosteniment omplert amb terra, ja que la casa està situada en un pla
lleugerament en pendent. La casa està envoltada de camps de conreu per llevant i per un bosc a ponent. Té plantes que
cobreixen parcialment els murs i presenta un jardí cuidat.
Cos A

1

Total m²

Ocupació

159

159

Sup. Edificada

318

318

Alçada

4,50m

1.4. ÚS ACTUAL I TITULARITAT:
Masia no vinculada a cap explotació agropecuària.Ocupada i destinada a segona residència dels propietaris. Titularitat privada.
1.5. ESTAT DE CONSERVACIÓ DE L’IMMOBLE O CONJUNT, SERVEIS I SITUACIÓ DE RISC:
L’estat de conservació és molt bo. S’ha restaurat recentment.
Electricitat: Endesa. Aigua potable: Municipal. Telèfon: No. Sanejament: Fossa sèptica.
Situació de risc: Per la seva proximitat al bosc, cal valorar la possibilitat en el risc d’incendi.
1.6. ACCESSIBILITAT DES DELS CAMINS PÚBLICS:
Camí públic en estat millorable, a uns 1,3 km de la carretera BV-5213.
2.

JUSTIFICACIÓ RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL:

SOCIALS: l’estructura del medi rural del municipi es fonamenta en un sistema de masies que facilita l’explotació i el control del medi.

CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS – Text refós

3.

DETERMINACIONS NORMATIVES

3.1. VOLUMETRIA ORIGINAL:
En el cos A es mantindrà la volumetria original, així com la composició de les obertures, cromatisme i textures.
3.2. VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L’ARTICLE 47.3 LUC:
Els usos admesos al volum A són d’habitatge familiar, amb un màxim de dos habitatges, tal com està en l’actualitat.
S’admetran també les activitats professionals vinculades a l’habitatge i turisme rural.
3.3. VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS EN L’APARTAT ANTERIOR I ALTRES LIMITACIONS:
L’edificació annexada B, destinada a cobert, no es pot destinar a habitatge.
És aplicable el règim d’ús del sòl no urbanitzable d’acord amb la legislació i planejament vigent al municipi.
3.4. CONDICIONS D’ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:
Cal mantenir el volum aparent i respectar la composició volumètrica, d’obertures i altres elements originals de l’edificació A.
Es pot refer l’interior.
S’admet la divisió horitzontal, tot i no disposar d’una superfície construïda superior a 500m², atès que a dia d’avui ja es
disposa de dos habitatges independents.
Per les suficients dimensions de l’edificació actual, no s’admeten ampliacions.
Les millores de subministrament energètic no comportaran cap estesa aèria. Es recomana l’ús d’energies alternatives i
renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l’existència de sanejament autònom amb el corresponent sistema de
depuració.
En les zones on l’accés està més malmès, s’arranjarà el camí mitjançant una subbase granular.
3.5. ELEMENTS ESPECIALS A PRESERVAR I ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:
No hi ha elements singulars destacables.
Manteniment de la vegetació actual.
Queda prohibida la col·locació de tanques.
3.6. ARTICLES NORMATIUS DE REFERÈNCIA:
Qualsevol intervenció seguirà les determinacions dels articles corresponents de les normes urbanístiques d’aquest Pla
Especial. Atesa la seva situació dins l’àmbit del Pla especial EN Guilleries-Savassona, pren especial rellevància el compliment
de l’article 13 de la normativa del present Pla especial del Catàleg de masies i cases rurals.

CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS – Text refós

Nº37 ROVIRETES
LOCALITZACIÓ GEOGRÀFICA INDRET:

Ctra. de Tavèrnoles BV-5213 P.K. 6,1

COORDENADES UTM (ED50):

x=447.045; y=4.645.235

REFERÈNCIA CADASTRAL:

POLÍGON 007; PARCEL·LA 44

QUALIFICACIÓ DEL SÒL:

SNU, Zona Reserva Natural, inclòs
Pla especial EN Guilleries-Savassona

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

MASIA A PRESERVAR:

VEURE PLÀNOL 2

1.

DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL:

1.1. DESCRIPCIÓ GENERAL:
Conjunt format per dos cossos; el cos A, la petita masia, es troba assentada damunt d’un serradet i voltada de grans roures; al
sud-est hi ha el cos B, i sembla que podrien ser les ruïnes d’un petit cobert o una cort.
1.2. NOTÍCIES HISTÒRIQUES:
Mas rònec de la parròquia de Tavèrnoles a l’indret conegut per Savassona. Al costat de la porta hi ha una placa que diu: “En
aquesta casa va néixer el 19-XI -1920 el flabiolaire Josep Verdaguer i Portet “en Roviretes” 25 VI 1995”.
1.3. DESCRIPCIÓ VOLUMÈTRICA I DE L’ENTORN PAISATGÍSTIC:
El cos A, la masia, és de planta rectangular i està coberta a dues vessants amb el carener paral·lel a la façana principal,
orientada a ponent. Assentada en un desnivell, la part posterior és d’una planta, mentre a la façana hi ha planta baixa i una
plana pis. A la façana hi ha el portal principal, que és rectangular amb llinda de fusta i carreus als laterals. A cada banda de la
porta es veuen unes espieres, i al pis tres finestres. A l’angle SE, sobresurt un cos que correspon a l’antic forn. A la part nord, hi
havia hagut un petit pont de fusta sobre un petit caudal d’aigua. La teulada és de teules i les xemeneies de planta
quadrangular i cobertes de manera sobreposada.
Els materials utilitzats en l’edifici son: pedra calcària i gresos units amb morter de fang i de calç, fusta i teula.
La casa està envoltada de d’un espès bosc de roures i alzines, a l’est de la masia hi ha l’Alzina de Roviretes, arbre monumental
d’una gran alçada, la masia presenta un entorn i un jardí molt ben cuidats.
Cos A

1

Total m²

Ocupació

98

98

Sup. Edificada

196

196

Alçada

5,30m

1.4. ÚS ACTUAL I TITULARITAT:
Masia no vinculada a cap explotació agropecuària.
Masia ocupada i destinada a segona residència.
Titularitat privada.
1.5. ESTAT DE CONSERVACIÓ DE L’IMMOBLE O CONJUNT, SERVEIS I SITUACIÓ DE RISC:
L’estat de conservació és molt bo. S’ha restaurat recentment i actualment s’hi estan fent actuacions a l’interior.
Electricitat: Endesa. Aigua potable: Municipal. Telèfon: No. Sanejament: Fossa sèptica.
Situació de risc: Per la seva proximitat al bosc, cal valorar la possibilitat en el risc d’incendi .
1.6. ACCESSIBILITAT DES DELS CAMINS PÚBLICS:
Camí públic en mal estat en l’últim tram, a uns 2,1 km de la carretera BV-5213.
2.

JUSTIFICACIÓ RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL:

SOCIALS: l’estructura del medi rural del municipi es fonamenta en un sistema de masies que facilita l’explotació i el control del
medi.

CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS – Text refós

3.

DETERMINACIONS NORMATIVES

3.1. VOLUMETRIA ORIGINAL:
En el cos A es mantindrà la volumetria original, així com la composició de les obertures, cromatisme i textures.
3.2. VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L’ARTICLE 47.3 LUC:
Els usos admesos al volum A són d’habitatge familiar, amb un màxim d’un habitatge.
S’admetran també els usos artesanals i les activitats professionals vinculades a l’habitatge, turisme rural, restauració i
educació en el lleure vinculat en el desenvolupament rural.
3.3. VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS EN L’APARTAT ANTERIOR I ALTRES LIMITACIONS:
L’edificació annexa B, sense ús actual, no es pot destinar a habitatge.
És aplicable el règim d’ús del sòl no urbanitzable d’acord amb la legislació i planejament vigent al municipi.
3.4. CONDICIONS D’ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:
Cal mantenir el volum aparent i respectar la composició volumètrica, d’obertures i altres elements originals de l’edificació A.
Es pot refer l’interior.
No s’admet la divisió horitzontal.
Per les dimensions de l’edificació actual, no s’admeten ampliacions.
Les millores de subministrament energètic no comportaran cap estesa aèria. Es recomana l’ús d’energies alternatives i
renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l’existència de sanejament autònom amb el corresponent sistema de
depuració.
En les zones on l’accés està més malmès, s’arranjarà el camí mitjançant una subbase granular.
3.5. ELEMENTS ESPECIALS A PRESERVAR I ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:
No hi ha elements singulars destacables.
Manteniment de la vegetació actual, sobretot l’Alzina de Roviretes (arbre monumental), i tenir en compte el que s’estableix
en el Decret 214/1987, de 9 de juny, sobre declaració d’arbres monumentals, així com al Decret 47/1988, d’11 de febrer,
sobre declaració d’arbres d’interès comarcal i local, si s’escau.
Queda prohibida la col·locació de tanques.
3.6. ARTICLES NORMATIUS DE REFERÈNCIA:
Qualsevol intervenció seguirà les determinacions dels articles corresponents de les normes urbanístiques d’aquest Pla
Especial. Atesa la seva situació dins l’àmbit del Pla especial EN Guilleries-Savassona, pren especial rellevància el compliment
de l’article 13 de la normativa del present Pla especial del Catàleg de masies i cases rurals.
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Nº38 CASADEVALL
LOCALITZACIÓ GEOGRÀFICA INDRET:

Ctra. de Tavèrnoles BV-5213 P.K. 7,4

COORDENADES UTM (ED50):

x=447.411; y=4.645.177

REFERÈNCIA CADASTRAL:

POLÍGON 007; PARCEL·LA 42

QUALIFICACIÓ DEL SÒL:

SNU, Zona Reserva Natural, inclòs
Pla especial EN Guilleries-Savassona

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

MASIA A PRESERVAR:

VEURE PLÀNOL 2

1.

DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL:

1.1. DESCRIPCIÓ GENERAL:
Conjunt format per dos cossos; el cos A és la masia, formada per diferents cossos esglaonats deguts a diferents etapes; i el cos B és un cobert.

1.2. NOTÍCIES HISTÒRIQUES:
A l’Arxiu Episcopal de Vic es recullen notícies d’aquesta casa des del s. XV, en relació d’ésser padrins de fills de les cases veïnes de Sabaters
d’Ardola i de l’Aguilar de Savassona. En els fogatges de 1553, es parla de la viuda de Casadevall com a resident de la casa. Durant els segles
següents, els contactes per via matrimonial i de bateigs es sovintejaren amb diferents cases del proper Vilanova. La masia fou ampliada als
segles XVIII i XIX.

1.3. DESCRIPCIÓ VOLUMÈTRICA I DE L’ENTORN PAISATGÍSTIC:
En aquesta masia s’hi acaba de fer una important rehabilitació, on també s’han eliminat construccions annexes sense valor. L’habitatge
principal, el cos A, està constituït per tres volums: el més antic (1) és a mestral i és el més llarg, posteriorment s’hi dugueren a terme diferents
ampliacions a xaloc (2 i 3). Els dos volums més antics estan coberts a dues vessants amb el carener paral·lel a la façana principal, orientada a
migdia consten de planta baixa, primer pis i golfes, que ocupen una tercera part en el volum 1 i la meitat en el volum 2, degut al pendent de la
coberta. El volum de la dreta (3) eren les antigues dependències d’animals, amb forma quadrangular i cobert a una vessant abocant les aigües
a gregal, consta de planta baixa semi soterrada degut la topografia del terreny, i de planta primera que està a nivell del terreny i que és on hi
ha el nou accés de l’habitatge a partir de la rehabilitació. Al pati de la façana principal, s’origina una escala descoberta que al primer pis aboca
a un pati cobert, és l’antic accés a l’habitatge, la teulada d’aquí està sostinguda per pilars, dels que cal destacar l’acurat treball realitzat, com
també en els graons, piques, etc, i al fons s’obre la que era la porta principal, que té ampit, llinda i dovelles de pedra, en aquesta paret també
hi ha una gran balconada coberta, de disseny actual. A la façana de ponent, les finestres son de bonica factura, la de les golfes és més senzilla,
i es conserva també una bonica finestra cegada. Separat un o dos metres hi ha un bonic pou cisterna, cobert i tancat per una antiga finestra de
fusta. Els materials utilitzats en les edificacions son: pedra unida amb morter i en alguns llocs calç, fusta i teula. A sud-oest hi ha camps de
conreu i a nord-est un dens bosc, disposa d’un gran i molt ben cuidat jardí. Masia emplaçada en una àrea amb l’expectativa d’existència de
restes arqueològiques en el subsòl, i estructures conservades que son susceptibles de ser estudiades amb metodologia arqueològica.
Cos A

1

2

3

Total m²

Ocupació

243

101

69

413

Sup. Edificada

567

242

69

878

5,30m

5,30m

4,90m

Alçada

1.4. ÚS ACTUAL I TITULARITAT:
No vinculada a cap explotació agrícola. Ocupada i destinada a primera residència propietaris. Titularitat privada.

1.5. ESTAT DE CONSERVACIÓ DE L’IMMOBLE O CONJUNT, SERVEIS I SITUACIÓ DE RISC:
L’estat de conservació és molt bo, recentment s’ha restaurat.
Electricitat: Endesa. Aigua potable:Si. Telèfon: Fix. Sanejament: Fossa sèptica. Situació risc: Cap.

1.6. ACCESSIBILITAT DES DELS CAMINS PÚBLICS:
Camí públic en estat acceptable, en algunes parts millorable, a uns 3,7km de la ctra. BV-5213.

2.

JUSTIFICACIÓ DE RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA/CASA RURAL

SOCIALS: l’estructura del medi rural del municipi es fonamenta en un sistema de masies que facilita l’explotació i el control del medi.
HISTÒRIQUES, per l’origen i l’evolució de la tipologia del mas.
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3.

DETERMINACIONS NORMATIVES

3.1. VOLUMETRIA ORIGINAL:
En el cos A es mantindrà la volumetria original, així com la composició de les obertures, cromatisme i textures.
3.2. VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L’ARTICLE 47.3 LUC:
Els usos admesos al volum A són d’habitatge familiar, amb un màxim de dos habitatges.
S’admetran també les activitats professionals vinculades a l’habitatge, els usos artesanals, activitats d’educació en el lleure i
turisme rural.
3.3. VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS EN L’APARTAT ANTERIOR I ALTRES LIMITACIONS:
L’edificació annexa B, destinades a cobert, no es pot destinar a habitatge.
És aplicable el règim d’ús del sòl no urbanitzable d’acord amb la legislació i planejament vigent al municipi.
3.4. CONDICIONS D’ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:
Cal mantenir el volum aparent i respectar la composició volumètrica, d’obertures i altres elements originals de l’edificació A.
Es pot refer l’interior.
S’admet la divisió horitzontal.
Per les suficients dimensions de l’edificació actual, no s’admeten ampliacions.
Al tractar-se d’una àrea d’expectativa arqueològica i/o paleontològica, s’estableix la necessitat d’un informe previ del
Departament de Cultura on s’establiran les mesures correctores a dur a terme segons el disposat a la legislació sectorial
vigent. Aquest podrà exigir la realització d’una intervenció preventiva d’acord amb la Llei 9/93 del patrimoni cultural català i
el Decret 78/2002, de 05 de març, del reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic de Catalunya.
Les millores de subministrament energètic no comportaran cap estesa aèria. Es recomana l’ús d’energies alternatives i
renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l’existència de sanejament autònom amb el corresponent sistema de
depuració.
En les zones on l’accés està més malmès, s’arranjarà el camí mitjançant una subbase granular.
3.5. ELEMENTS ESPECIALS A PRESERVAR I ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:
Elements a preservar: diverses llindes amb grans carreus en gairebé totes les obertures; escala amb graons i pilar amb
carreus ben treballats; .antic portal d’accés amb carreus; finestra cegada amb llinda decorada; coll de pou cisterna.
Manteniment de la vegetació actual.
Queda prohibida la col·locació de tanques.
3.6. ARTICLES NORMATIUS DE REFERÈNCIA:
Qualsevol intervenció seguirà les determinacions dels articles corresponents de les normes urbanístiques d’aquest Pla
Especial. Atesa la seva situació dins l’àmbit del Pla especial EN Guilleries-Savassona, pren especial rellevància el compliment
de l’article 13 de la normativa del present Pla especial del Catàleg de masies i cases rurals.
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Nº39 CAN COROMINES
LOCALITZACIÓ GEOGRÀFICA INDRET:

Ctra. de Tavèrnoles BV-5213 P.K. 7,4

COORDENADES UTM (ED50):

x=447.096; y=4.646.134

REFERÈNCIA CADASTRAL:

POLÍGON 007; PARCEL·LA 42

QUALIFICACIÓ DEL SÒL:

SNU, Zona Reserva Natural, inclòs
Pla especial EN Guilleries-Savassona

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

MASIA A PRESERVAR:

VEURE PLÀNOL 2

1.

DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL:

1.1. DESCRIPCIÓ GENERAL:
Conjunt format per cinc cossos; el cos A és la masia; el B és l’antiga Cabana de Coromines; els cossos C i D son les antigues
dependències animals, i l’E és també una cort de més recent construcció.
1.2. NOTÍCIES HISTÒRIQUES:
De l’existència d’aquesta casa se’n recullen dades a l’Arxiu Episcopal de Vic des del s. XV (1430). Pertanyia a la parròquia de Vilanova i estava
situada al lloc d’Ardola, del que recull el nom. Segons les dades de l’arxiu, naixements i matrimonis, hi residí la família Coromines fins a mitjans
del S. XVIII, on a partir de llavors es fa sempre referència a masovers. A les fogatges de 1553, s’anomena Bertomeu Coromina, del qual s’ha
trobat varies referències a l’arxiu de Vic. Al portal hi ha la dada de 1867, possiblement d’una reforma.

1.3. DESCRIPCIÓ VOLUMÈTRICA I DE L’ENTORN PAISATGÍSTIC:
Es tracta d’una casa amb dos cossos afegits (C i D), d’una planta i coberts a dues vessants, que juntament amb una tanca frontal formen un
pati enllosat, tancat amb una porta adovellada d’arc de mig punt i coberta per una petita teulada a dues vessants amb el carener paral·lel a la
porta. El cos A, la masia, és de planta rectangular, consta de planta baixa, dos pisos i unes golfes, que ocupen la meitat de la superfície degut a
les pendents de la coberta, i està coberta a dues vessants amb el carener perpendicular a la façana principal, orientada a migdia. A la façana
principal i ha la portalada, d’arc de mig punt i voltada de pedra, la part inferior està força deteriorada, i sobre d’ella hi ha marques d’una
d’anterior feta de maons i amb arc escarser. Té una finestra a un costat i a l’altre la construcció annexada. El forn de la cuina sobresurt a la
façana posterior. Als dos pisos superiors hi ha tres finestres a cada un, totes elles harmònicament arrenglerades, rectangulars i amb arcs
escarsers. A les golfes hi ha una bonica obertura a modus de balcó, amb una barana de ferro i uns capitells a cada banda. A la façana posterior
hi ha diverses finestres i les parets laterals son cegues, excepte per dues obertures a la façana nord-est, una d’elles de reduïdes dimensions.
Els materials utilitzats en l’edifici son: pedra calcària i gresos units amb morter de fang i de calç, fusta i teula. La casa està envoltada de camps
de conreu i al sud hi ha un bosc, presenta un entorn regular. Masia emplaçada en una àrea amb l’expectativa d’existència de restes
arqueològiques en el subsòl, i estructures conservades que son susceptibles de ser estudiades amb metodologia arqueològica.
Cos A

1

Total m²

Ocupació

157

157

Sup. Edificada

551

551

Alçada

7,40m

1.4. ÚS ACTUAL I TITULARITAT:
Vinculada a una explotació agropecuària. No ocupada i destinada a segona residència propietaris. Titularitat privada.
1.5. ESTAT DE CONSERVACIÓ DE L’IMMOBLE O CONJUNT, SERVEIS I SITUACIÓ DE RISC:
L’estat de conservació és acceptable. Caldria una restauració general i l’arranjament de l’entorn.
Electricitat: Endesa. Aigua potable: Si. Telèfon: Fix. Sanejament: Fossa sèptica. Situació de risc: Cap.
1.6. ACCESSIBILITAT DES DELS CAMINS PÚBLICS:
Camí públic en estat acceptable, en algunes parts millorable, a uns 1,2 km de la ctra. BV-5213.
2.

JUSTIFICACIÓ DE RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA/CASA RURAL

SOCIALS: l’estructura del medi rural del municipi es fonamenta en un sistema de masies que facilita l’explotació i el control del
medi.
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4.

DETERMINACIONS NORMATIVES

4.1. VOLUMETRIA ORIGINAL:
En els cossos A, B, C i D, es mantindrà la volumetria original, així com la composició de les obertures, cromatisme i textures.
4.2. VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L’ARTICLE 47.3 LUC:
Els usos admesos al volum A són d’habitatge familiar, amb un màxim de dos habitatges.
S’admetran també els usos artesanals i les activitats professionals vinculades a l’habitatge i turisme rural.
4.3. VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS EN L’APARTAT ANTERIOR I ALTRES LIMITACIONS:
Les edificació annexes B, C, D, i E, destinades a cabana i edificacions auxiliars, no es poden destinar a habitatge.
És aplicable el règim d’ús del sòl no urbanitzable d’acord amb la legislació i planejament vigent al municipi.
4.4. CONDICIONS D’ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:
Cal mantenir el volum aparent i respectar la composició volumètrica, d’obertures i altres elements originals de l’edificació A,
B, C i D. Es pot refer l’interior.
S’admet la divisió horitzontal.
Per les suficients dimensions de l’edificació actual, no s’admeten ampliacions.
Al tractar-se d’una àrea d’expectativa arqueològica i/o paleontològica, s’estableix la necessitat d’un informe previ del
Departament de Cultura on s’establiran les mesures correctores a dur a terme segons el disposat a la legislació sectorial
vigent. Aquest podrà exigir la realització d’una intervenció preventiva d’acord amb la Llei 9/93 del patrimoni cultural català i
el Decret 78/2002, de 05 de març, del reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic de Catalunya.
Les millores de subministrament energètic no comportaran cap estesa aèria. Es recomana l’ús d’energies alternatives i
renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l’existència de sanejament autònom amb el corresponent sistema de
depuració.
En les zones on l’accés està més malmès, s’arranjarà el camí mitjançant una subbase granular.
4.5. ELEMENTS ESPECIALS A PRESERVAR I ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:
Elements a preservar: diversos ampits amb grans carreus en gairebé totes les obertures; portalada adovellada amb dovella
amb inscripció 1865; mur tancament lliça i portal d’accés.
Manteniment de la vegetació actual. Queda prohibida la col·locació de tanques.
4.6. ARTICLES NORMATIUS DE REFERÈNCIA:
Qualsevol intervenció seguirà les determinacions dels articles corresponents de les normes urbanístiques d’aquest Pla
Especial. Atesa la seva situació dins l’àmbit del Pla especial EN Guilleries-Savassona, pren especial rellevància el compliment
de l’article 13 de la normativa del present Pla especial del Catàleg de masies i cases rurals.
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Nº40 SABATERS
LOCALITZACIÓ GEOGRÀFICA INDRET:

Ctra. de Tavèrnoles BV-5213 P.K. 7,4

COORDENADES UTM (ED50):

x=447.430; y=4.645.969

REFERÈNCIA CADASTRAL:

POLÍGON 007; PARCEL·LA 20

QUALIFICACIÓ DEL SÒL:

SNU, Zona Reserva Natural, inclòs
Pla especial EN Guilleries-Savassona

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

MASIA A PRESERVAR:

VEURE PLÀNOL 2

1.

DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL:

1.1. DESCRIPCIÓ GENERAL:
Situat sobre el Pla de Coromines hi ha aquesta masia, formada per un únic cos, constituïda per diversos volums conseqüència de diferents
ampliacions.

1.2. NOTÍCIES HISTÒRIQUES:
De l’existència d’aquesta casa se’n recullen dades de casaments i batejos a l’Arxiu Episcopal de Vic des del s. XV (1429), la primera, amb el
naixement d’Alfons Sabater. Aquest recull arriba fins l’any 1787. Als fogatges de 1553 parla de Salvi Aguilar, que habita al Sabater. Segons les
dades constructives va ser reformada al segle XVIII. El portal duu la data de 1781 i una finestra de migdia 1777.

1.3. DESCRIPCIÓ VOLUMÈTRICA I DE L’ENTORN PAISATGÍSTIC:
Masia constituïda per un únic cos, l’A, i que està formada per tres volums corresponents a diferents ampliacions, i el resultat és una planta de
forma rectangular, coberta a dues vessants amb el carener paral·lel a la façana principal, orientada al nord. L’habitatge consta de tres volums
conseqüència de diferents ampliacions a partir del volum original, que és el de l’est i té forma rectangular, una llinda en una finestra, que devia
ser sobre la porta d’accés principal duu una inscripció de 1777. Posteriorment es va ampliar amb un segon volum que sobresurt una mica en la
façana nord, que és on s’hi va realitzar el nou accés a l’habitatge. Finalment es va fer una remunta al que devia ser un annex agrícola fins a
assolir la mateixa cota dels altres volums. Aquest conjunt d’ampliacions formen el volum principal (1) que és on hi ha l’habitatge, que consta
d’una planta baixa semi soterrada amb accés per la façana sud, un primer pis que fa de planta baixa i amb accés des de la façana principal, i un
segon pis. Al costat oest, s’hi adossa un volum de menys fondària que la casa (2), cobert a una vessant i que al front tenen la forma de porxos
de planta baixa i pis, que sostinguts per pilars i coberts a una vessant engloben els dos pisos, el primer protegit per una barana de fusta. A la
part est hi ha l’últim volum (3,) de porxos de dues plantes i més baixos que la resta de l’edifici. A la façana principal i ha el portal de forma
rectangular i descentrat en relació al llarg de la façana, està voltada de grans pedres, al cim una decoració i la data de 1781, a sobre hi ha una
finestra molt antiga, la més interessant de la casa. Al costat de la porta hi veiem un coll de pou que recull les aigües de la cisterna. Aquesta és
la part més antiga de l’edifici. A la façana sud, s’obre una porta i diverses finestres, una d’elles amb inscripció 1777, és la més antiga de
l’habitatge. Els materials utilitzats en l’edifici son: maçoneria i afegitons de ciment, fusta i teula. La casa està envoltada de camps de conreu i
presenta un entorn i un jardí molt ben cuidats. Masia emplaçada en una àrea amb l’expectativa d’existència de restes arqueològiques en el
subsòl, i estructures conservades que son susceptibles de ser estudiades amb metodologia arqueològica.
Cos A

1

2

3

Total m²

Ocupació

215

20

28

263

Sup. Edificada

645

60

56

761

6,80m

6,80m

4,70m

Alçada

1.4. ÚS ACTUAL I TITULARITAT:
Masia no vinculada a cap explotació agropecuària. Masia ocupada i destinada turisme rural. Titularitat privada.

1.5. ESTAT DE CONSERVACIÓ DE L’IMMOBLE O CONJUNT, SERVEIS I SITUACIÓ DE RISC:
L’estat de conservació és molt bo. Electricitat: Endesa. Aigua potable: Municipal. Telèfon: Fix. Sanejament: Fossa sèptica. Situació de risc: Cap.

1.6. ACCESSIBILITAT DES DELS CAMINS PÚBLICS:
Camí públic en estat acceptable, en algunes parts millorable, a uns 1,9 km de la ctra. BV-5213.

2.

JUSTIFICACIÓ RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL:

SOCIALS: l’estructura del medi rural del municipi es fonamenta en un sistema de masies que facilita l’explotació i el control del medi.
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3.

DETERMINACIONS NORMATIVES

3.1. VOLUMETRIA ORIGINAL:
En el cos A es mantindrà la volumetria original, així com la composició de les obertures, cromatisme i textures.
3.2. VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L’ARTICLE 47.3 LUC:
Els usos admesos al volum A són d’habitatge familiar, amb un màxim de dos habitatges.
S’admetran també els usos artesanals, les activitats professionals vinculades a l’habitatge, les activitats d’educació en el
lleure i turisme rural.
3.3. VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS EN L’APARTAT ANTERIOR I ALTRES LIMITACIONS:
No hi ha edificacions annexes.
És aplicable el règim d’ús del sòl no urbanitzable d’acord amb la legislació i planejament vigent al municipi.
3.4. CONDICIONS D’ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:
Cal mantenir el volum aparent i respectar la composició volumètrica, d’obertures i altres elements originals de l’edificació A.
Es pot refer l’interior.
S’admet la divisió horitzontal.
Per les suficients dimensions de l’edificació actual, no s’admeten ampliacions.
Al tractar-se d’una àrea d’expectativa arqueològica i/o paleontològica, s’estableix la necessitat d’un informe previ del
Departament de Cultura on s’establiran les mesures correctores a dur a terme segons el disposat a la legislació sectorial
vigent. Aquest podrà exigir la realització d’una intervenció preventiva d’acord amb la Llei 9/93 del patrimoni cultural català i
el Decret 78/2002, de 05 de març, del reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic de Catalunya.
Les millores de subministrament energètic no comportaran cap estesa aèria. Es recomana l’ús d’energies alternatives i
renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l’existència de sanejament autònom amb el corresponent sistema de
depuració.
En les zones on l’accés està més malmès, s’arranjarà el camí mitjançant una subbase granular.
3.5. ELEMENTS ESPECIALS A PRESERVAR I ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:
Elements a preservar: diverses llindes amb relleus i decoracions; grans carreus en gairebé totes les obertures; porxo amb
estructura de fusta; coll de pou de pedra; i gàrgola de pedra que aboca en una mena de safareig.
Manteniment de la vegetació actual.
Queda prohibida la col·locació de tanques.
3.6. ARTICLES NORMATIUS DE REFERÈNCIA:
Qualsevol intervenció seguirà les determinacions dels articles corresponents de les normes urbanístiques d’aquest Pla
Especial. Atesa la seva situació dins l’àmbit del Pla especial EN Guilleries-Savassona, pren especial rellevància el compliment
de l’article 13 de la normativa del present Pla especial del Catàleg de masies i cases rurals.
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Nº41 EL RAURELL
LOCALITZACIÓ GEOGRÀFICA INDRET:

Ctra. de Tavèrnoles BV-5213 P.K. 8,3

COORDENADES UTM (ED50):

x=447.650; y=4.646.338

REFERÈNCIA CADASTRAL:

POLÍGON 007; PARCEL·LA 28

QUALIFICACIÓ DEL SÒL:

SNU, Zona Reserva Natural, inclòs
Pla especial EN Guilleries-Savassona

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

MASIA A PRESERVAR:

VEURE PLÀNOL 2

1.

DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL:

1.1. DESCRIPCIÓ GENERAL:
Conjunt format per tres cossos, conseqüència de diferents ampliacions. El cos A és la masia; el cos B està format per porxos de
dues plantes sostinguts per pilars rectangulars; i el cos C és un cobert de planta baixa.
1.2. NOTÍCIES HISTÒRIQUES:
Les dades recollides a l’Arxiu Episcopal de Vic, parlen d’aquesta casa des del segle XV (1434), en que Francesca, muller d’Alfons
Raurell d’Ardola, va ésser padrina d’un nen nascut a Querós. Al Fogatge de l’any 1553, el resident era Llorenç Raurell. Segons
les dades recollides, el cognom Raurell persisteix sense interrupcions fins l’any 1788.
1.3. DESCRIPCIÓ VOLUMÈTRICA I DE L’ENTORN PAISATGÍSTIC:
El cos A, la masia, conté tres habitatges i està formada per diversos volums fruit de diferents èpoques. El volum original (1) és una planta de
forma quadrada, coberta a dues vessants amb el carener perpendicular a la façana principal, orientada a migdia, aquest cos conté un
habitatge. Consta d’una planta baixa i dos pisos, igual que la torre quadrangular(3) annexada al sud. A llevant hi ha adossat un altre cos de
forma rectangular (2), que segueix el mateix pendent de la coberta del cos original, conté el segon habitatge i consta de planta baixa i un pis,
aquí desapareix el segon pis degut a la pendent de la coberta. I al nord l’últim cos (4) adossat al cos original, de forma rectangular consta de
planta baixa i una planta pis, cobert a dues vessants, aquest és l’últim habitatge. A l’endarrerida façana principal en planta baixa, hi ha una
porta d’accés de forma rectangular i voltada de carreus com les finestres superiors. Finestres molt boniques resten en diferents parts de la
casa. Tota la casa ha sofert un procés d’embelliment obrint-se balcons i galeries. A la torre hi ha quatre finestres, tres amb carreus de pedra i
dues de la façana principal amb dues inscripcions, les dates de 1762 i 1784. A ponent hi ha una altra porta d’accés a l’habitatge a nivell del
primer pis, a la que s’arriba per una escala exterior, també dona accés al porxo del volum de porxos B. Tota la façana posterior disposa d’uns
grans contraforts. Els materials utilitzats en les edificacions son: maçoneria i afegitons de ciment, fusta i teula. La casa està envoltada d’un prat
i no gaire lluny el bosc, presenta un entorn i un jardí molt ben cuidats. Masia emplaçada en una àrea amb l’expectativa d’existència de restes
arqueològiques en el subsòl, i estructures conservades que son susceptibles de ser estudiades amb metodologia arqueològica.
Cos A

1

2

3

4

Total m²

Ocupació

68

64

23

56

211

Sup. Edificada

204

128

69

112

513

6,75m

5,20m

8,50m

4,20m

Alçada

1.4. ÚS ACTUAL I TITULARITAT:
Vinculada a una explotació agrícola. Ocupada i destinada a segona residència propietaris. Titularitat privada.
1.5. ESTAT DE CONSERVACIÓ DE L’IMMOBLE O CONJUNT, SERVEIS I SITUACIÓ DE RISC:
L’estat de conservació és molt bo. Recentment s’ha restaurat.
Electricitat: Endesa. Aigua potable: Municipal. Telèfon: Fix. Sanejament: Fossa sèptica. Situació de risc: Cap.
1.6. ACCESSIBILITAT DES DELS CAMINS PÚBLICS:
Camí públic en estat millorable, a uns 980m de la ctra. BV-5213.
2.

JUSTIFICACIÓ DE RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA/CASA RURAL:

SOCIALS: l’estructura del medi rural del municipi es fonamenta en un sistema de masies que facilita l’explotació i el control del
medi. HISTÒRIQUES, per l’origen i l’evolució de la tipologia del mas.
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3.

DETERMINACIONS NORMATIVES

3.1. VOLUMETRIA ORIGINAL:
En els cossos A i B es mantindrà la volumetria original, així com la composició de les obertures, cromatisme i textures.
3.2. VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L’ARTICLE 47.3 LUC:
Els usos admesos al cos A són d’habitatge familiar, amb un màxim de tres habitatges, tal com està en l’actualitat.
S’admetran també els usos artesanals i les activitats professionals vinculades a l’habitatge, turisme rural, restauració i
educació en el lleure vinculat en el desenvolupament rural.
3.3. VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS EN L’APARTAT ANTERIOR I ALTRES LIMITACIONS:
Les edificació annexes B i C, destinades a porxos i cobert, no es poden destinar a habitatge.
És aplicable el règim d’ús del sòl no urbanitzable d’acord amb la legislació i planejament vigent al municipi.
3.4. CONDICIONS D’ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:
Cal mantenir el volum aparent i respectar la composició volumètrica, d’obertures i altres elements originals de les
edificacions A i B. Es pot refer l’interior.
S’admet la divisió horitzontal, tot i no disposar d’una superfície construïda superior a 650m², atès que a dia d’avui ja es
disposa de tres habitatges independents.
Per les suficients dimensions de l’edificació actual, no s’admeten ampliacions.
Al tractar-se d’una àrea d’expectativa arqueològica i/o paleontològica, s’estableix la necessitat d’un informe previ del
Departament de Cultura on s’establiran les mesures correctores a dur a terme segons el disposat a la legislació sectorial
vigent. Aquest podrà exigir la realització d’una intervenció preventiva d’acord amb la Llei 9/93 del patrimoni cultural català i
el Decret 78/2002, de 05 de març, del reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic de Catalunya.
Les millores de subministrament energètic no comportaran cap estesa aèria. Es recomana l’ús d’energies alternatives i
renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l’existència de sanejament autònom amb el corresponent sistema de
depuració.
En les zones on l’accés està més malmès, s’arranjarà el camí mitjançant una subbase granular.
3.5. ELEMENTS ESPECIALS A PRESERVAR I ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:
Elements a preservar: diverses llindes amb inscripcions; grans carreus en gairebé totes les obertures; porxo i balcó amb
estructura de fusta; varis contraforts a la façana posterior.
Manteniment de la vegetació actual.
Queda prohibida la col·locació de tanques.
3.6. ARTICLES NORMATIUS DE REFERÈNCIA:
Qualsevol intervenció seguirà les determinacions dels articles corresponents de les normes urbanístiques d’aquest Pla
Especial. Atesa la seva situació dins l’àmbit del Pla especial EN Guilleries-Savassona, pren especial rellevància el compliment
de l’article 13 de la normativa del present Pla especial del Catàleg de masies i cases rurals.
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Nº42 ELS MUNTS
LOCALITZACIÓ GEOGRÀFICA INDRET:

Ctr. Vilanova de Sau N-141D PK 7,2

COORDENADES UTM (ED50):

x=447.727; y=4.643.081

REFERÈNCIA CADASTRAL:

POLÍGON 007; PARCEL·LA 56

QUALIFICACIÓ DEL SÒL:

SNU, Zona Protecció Llocs d’Interès,

Inclòs Pla especial EN Guilleries-Savassona

Pròxim a l’àmbit PEIN i xarxa Natura 2000

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

MASIA A PRESERVAR:

VEURE PLÀNOL 2

1.

DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL:

1.1. DESCRIPCIÓ GENERAL:
Conjunt format per tres cossos, el cos A és la masia; el cos B és un cobert; i el C un pou. El conjunt està situat a dalt del cingle
dels Munts, des de on es divisa una bonica panoràmica. A la part nord de la casa es troba el punt més alt de Savassona, on hi ha
instal·lada una torre de vigilància de focs i un vèrtex geodèsic de l’“Instituto geográfico catastral”.
1.2. NOTÍCIES HISTÒRIQUES:
Casa del segle XVIII, a inicis d’aquest era habitada per la família Munts, però ja a l’any 1744, es parla dels masovers dels Munts.
No es té cap notícia constructiva que permeti datar la masia.
1.3. DESCRIPCIÓ VOLUMÈTRICA I DE L’ENTORN PAISATGÍSTIC:
Masia formada per tres volums diferenciats, conseqüència de diferents ampliacions. El volum original (1) és de planta
rectangular amb una petita ampliació per llevant, consta de planta baixa i primer pis i està cobert a dues vessants, amb el
carener perpendicular a la façana principal, orientada a migdia. La façana presenta un portal rectangular de pedra, amb llinda de
fusta i quatre finestres a la planta baixa i dues més al primer pis. A ponent conserva murs més antics i finestres amb els ampits
motllurats. A llevant s’eleva el segon volum (2), una llanterna rectangular en forma de torre que sobresurt del cos original, consta
de planta baixa i dues plantes pis i està coberta a dues vessants amb el carener perpendicular a la façana principal, orientada a
migdia. Per la part de tramuntana es troba adossada al turó i les finestres del primer pis donen a ran de terra. I més a l’est hi ha
el tercer volum (3), un annex a l’habitatge que sembla el garatge, de planta baixa i cobert a una vessant, que aboca les aigües a
llevant, amb una obertura gran a la façana principal, i una capelleta on hi ha un sant Jordi amb el drac, i dues finestres petites a
la façana lateral. Els materials constructius son lleves de gres unides amb morter de calç i afegitons de totxo i portland.
Obertures de gres groguenc ben escairat. Prop de la casa hi ha un coll de pou modern, està envoltada d’antics camps de conreu
i més lluny el bosc.
Cos A

1

2

3

Total m²

Ocupació

96

46

28

170

Sup. Edificada

192

138

28

358

4,90m

7,50m

2,50m

Alçada

1.4. ÚS ACTUAL I TITULARITAT:
Masia vinculada a una explotació agropecuària. Masia ocupada i destinada segona residència dels propietaris. Titularitat privada.
1.5. ESTAT DE CONSERVACIÓ DE L’IMMOBLE O CONJUNT, SERVEIS I SITUACIÓ DE RISC:
L’estat de conservació és bo, ja que ha estat restaurada recentment.
Electricitat: Endesa. Aigua potable: Pou. Telèfon: No. Sanejament: Fossa sèptica. Situació de risc: Cap.
1.6. ACCESSIBILITAT DES DELS CAMINS PÚBLICS:
Camí públic enquitranat en molt bon estat, a uns 4,5km de la carretera de Tavèrnoles a Vilanova de Sau, N-141D.
2.

JUSTIFICACIÓ DE RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA/CASA RURAL:

SOCIALS: l’estructura del medi rural del municipi es fonamenta en un sistema de masies que facilita l’explotació i el control del medi.
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3.

DETERMINACIONS NORMATIVES

3.1. VOLUMETRIA ORIGINAL:
En el cos A es mantindrà la volumetria original, així com la composició de les obertures, cromatisme i textures.
3.2. VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L’ARTICLE 47.3 LUC:
Els usos admesos al volum A són d’habitatge familiar, amb un màxim d’un habitatge.
S’admetran també els usos artesanals i les activitats professionals vinculades a l’habitatge, i turisme rural, restauració.
3.3. VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS EN L’APARTAT ANTERIOR I ALTRES LIMITACIONS:
Les edificació annexes B i C, destinades a cobert i pou, no es poden destinar a habitatge.
És aplicable el règim d’ús del sòl no urbanitzable d’acord amb la legislació i planejament vigent al municipi.
3.4. CONDICIONS D’ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:
Cal mantenir el volum aparent i respectar la composició volumètrica, d’obertures i altres elements originals de l’edificació A.
Es pot refer l’interior.
No s’admet la divisió horitzontal.
Per les suficients dimensions de l’edificació actual, no s’admeten ampliacions.
Les millores de subministrament energètic no comportaran cap estesa aèria. Es recomana l’ús d’energies alternatives i
renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l’existència de sanejament autònom amb el corresponent sistema de
depuració.
3.5. ELEMENTS ESPECIALS A PRESERVAR I ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:
Elements a preservar: no hi ha elements singulars destacables a part de diverses llindes amb grans carreus en algunes
obertures.
Manteniment de la vegetació actual. Queda prohibida la col·locació de tanques.
3.6. ARTICLES NORMATIUS DE REFERÈNCIA:
Qualsevol intervenció seguirà les determinacions dels articles corresponents de les normes urbanístiques d’aquest Pla
Especial. Atesa la seva situació dins l’àmbit del Pla especial EN Guilleries-Savassona, i la seva proximitat per estar a menys de
100m de l’àmbit del PEIN i la xarxa Natura 2000, pren especial rellevància el compliment de l’article 13 de la normativa del
present Pla especial del Catàleg de masies i cases rurals.
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