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1. MEMÒRIA INFORMATIVA I HISTÒRICA
1.1 Memòria informativa
1.1.1 Introducció
El PEP (pla especial de protecció) és l’instrument de planejament derivat, que desenvolupa les determinacions del Planejament
general. En aquest cas es redacta per a l’ordenació del conjunt històric-artístic del nucli de Tavertet. Als PEP els corresponen les
determinacions següents (art. 93 RLUC):
.- la justificació i identificació dels elements, àmbits i valors objecte de protecció.
.- La definició i regulació de categories de protecció.
.- L’establiment de les mesures de protecció adequades, com ara la regulació dels usos admissibles o incompatibles, de les
actuacions i obres permeses i prohibides sobre els elements o àmbits protegits, dels paràmetres edificatòria d’obligat compliment, o
altres.
.- La regulació i programació de l’execució de les actuacions de recuperació, rehabilitació o millora dels elements, àmbits o valors
objecte de protecció.
Les característiques pròpies del nucli històric i la necessitat de preservar per al futur els particulars valors paisatgístics, històrics,
tipològics, culturals, socials, tradicionals i ambientals de Tavertet justifiquen la conveniència de la redacció del present PEP.
Amb l’objectiu de protegir l’arquitectura d’estil, la tipologia arquitectònica i el patrimoni urbanístic, aquest Pla Especial identifica els
àmbits, edificis i elements objecte de protecció i defineix un marc normatiu que en garanteixi la preservació.
Es tracta dons d’identificar la tipologia del bé, en aquest cas arquitectònic (definit com a conjunt històric sobre una estructura
urbana molt particular) i ambiental i paisatgístic al incorporar també àrees i entorns d’interès paisatgístic i altres elements
caracteritzadors com cingleres, turons, tanques,...
1.1.2 Redacció
L’estudi i execució d’aquests treballs es fa per encàrrec de l’ajuntament de Tavertet als consultors urbanístics formats pels equips
Tenas i Matas, arquitectes slp i Gil Orriols slp.
1.1.3 Objecte del Pla Especial de Protecció
El principal objectiu del PEP és identificar i justificar el conjunt com objecte de protecció amb tots els seus elements, àmbits i altres
valors més particulars, concretant la definició i regulació de categories diferenciades de protecció, i establint les mesures de
protecció adequades que permetin preservar la seva identitat, així com adequar aquelles parts que e s desdiuen
d’aquest entorn, de manera que es protegeixin els edificis i àmbits protegits i el seu entorn, assegurant que qualsevol
actuació no impliqui una menysvaloració dels edificis i àmbits protegits i el seu entorn.
Pel que respecte a les edificació, per tant a les construccions en sòl privat, s’estableix una normativa que regula les condicions
d’edificació, estètiques i de composició, i els usos i llicències; les condicions dels immobles protegits; i les condicions de les obres
de consolidació, conservació i adequació. Aquesta normativa complementarà les determinacions de les Normes Subsidiàries.
S’adjuntarà una fitxa de cadascuna de les edificacions incloses on de manera detallada es regularà les condicions d’ordenació de
l’edificació a cada parcel·la en concret i les pautes d’ intervenció.
Pel que respecta a les actuacions en sòl públic, places, carrers i altres espais lliures d’edificació (zones verdes), s’establiran també
els criteris a seguir per tal de mantenir una coherència formal en els espais de relació.
1.1.4 Situació i abast
El poble de Tavertet, i el seu municipi de 32,17km2, estan situats dins de la comarca d’Osona, a la sub-comarca del Collsacabra. Els
cingles genèricament anomenats de Tavertet separen els dos termes municipals de Tavertet i Vilanova de Sau, i al mateix temps les
dues sub-comarques de les Guilleries i el Collsacabra. Inclou l’altiplà triangular del sector SW, delimitat per la riera de les Gorgues, la
riera de Balà i el Ter. Limita al NE i l’E amb Rupit i Pruit, al S amb Vilanova de Sau, al W amb les Masies de Roda i al NW amb Santa
Maria de Corcó.
El terme es caracteritza per l’aspecte rocós del seu paisatge, format per cingles, grans penyes despenjades de les parets, e
innombrables baumes, que fins no fa molt han estat habitades.
Antigament el terme estava format per els antics termes parroquials de Sant Bertomeu de Sesgorgues i de Sant Miquel de Sorerols.
Actualment sols està format per la parròquia de Sant Cristòfor que les ha absorbit totes.
El punt més alt del terme és el Padró, de 1.191m. i el més baix a tocar del pantà. Drena el sector meridional del terme la cua del
pantà de Sau, que recull les aigües del Ter, al qual desguassen el torrent de les Valls, el de les Conques, la riera de Tavertet,
formada pels torrentols de les Gorgues, de la Cau i de la Font de la Vena, i la riera de Balà.. Torrents, de gran bellesa de paisatge,
que en algun cas en concret han perdut molt de l’encant que tenien degut a que han quedat parcialment cobertes per les aigües
de l’embassament de Sau.
Els boscos són majoritàriament de roures, alzines i pins. De bosc n’hi ha censades 1.800ha., de pasturatges n’hi ha censades unes
800ha., encara que actualment el pasturatge s’ha perdut quasi be totalment. Els conreus són pocs, i en camps de reduïdes
dimensions i dificultosos de treballar. S’hi cullen sobretot farratges, patates i cereals. De bestiar, el més important en nombre
d’exemplars és el porc, seguint la pauta de la comarca d’Osona.
El poblament és dispers i escàs, havent-hi tant sols un nucli urbà al voltant de la parròquia de Sant Cristòfor. El nombre. d’habitants
avui és de 112 habitants. El poblament dispers és reparteix en moltes masies, algunes d’elles de gran vàlua estètica. La majoria
estan actualment abandonades, així com també les terres que els hi corresponen. Per dir-ne unes quantes com a més
representatives es poden anomenar: La Torre de la Vall, Novelles, Rajols, Surroca,.... D’altres també importants encara habitades,
com la Parareda, Sobiranes, el Nogué, el Vilar, L’Arau, el Sunyer, Les Baumes, El Perer,... i les altres han reorientat la seva activitat al
sector serveis com l’Avenç.
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El poble, a 870m d’alçada, al sud del terme, és molt visitat pels forasters. S’ha convertit en un lloc d’estiueig, el que fa que malgrat
el seu despoblament general, en unes determinades èpoques i en dies molt concrets de l’any l’ocupació sigui del 100%.
L’accés amb vehicle al poble s’ha de fer mitjançant la carretera local BV-5207 que entronca amb la C-153 (antiga carretera de Vic
a Olot), al seu pas per L’Esquirol i aquesta enllaça amb la N-152 en el municipi de Vic, travessant abans però, l’eix tranversal a
l’alçada de Roda de Ter.
L’economia es basa sobretot en el turisme de caps de setmana i el de temporada, en conseqüència l’activitat que genera avui
més ocupació, a banda del sector agrari, és la restauració i l’oferta de serveis vinculats al entorn i a la segona residència.
L’abast del Pla Especial de Protecció del Nucli Antic de Tavertet correspon amb la zona, que les mateixes normes subsidiàries
aprovades definitivament el dia 7 de maig de 2003, delimiten com a nucli històric-artístic segons l’expedient de declaració del
conjunt històric de Tavertet, al 1.983, pel decret 3600/1974 de 20 de desembre, BOE 14 de gener de 1975, i catalogat per la llei
9/1993 del Patrimoni Cultural Català com a Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN). Aquesta delimitació es concreta en el plànol
núm.05 de les NNSS, classificació del sòl urbà. No obstant però, en aquesta nova definició dels límits s’han fet les correccions i els
reajustaments necessaris als disposar d’unes bases més precises a les originals.
Aquesta delimitació recull, el conjunt medieval edificat a partir de l’església de Sant Cristòfor en forma de ventall a partir de la
cinglera i també algunes de les construccions mes contemporànies edificades a començaments del s.XIX.
1.1.5 Justificació de la conveniència i oportunitat
La redacció d’aquest document és la continuació d’un planejament de rang superior. Fins avui la tramitació dels expedients en
aquest sector una vegada feta la declaració com a Bé Cultural d’interès Nacional és la que correspon quan encara aquests plans
no estan aprovats. Per tal de facilitar-ne la gestió i ser àgil en allò que correspon a les competències de l’ajuntament, i a la vista del
suport del Departament de Cultura de la Generalitat es redacta aquest PEP en un context de escassa agitació urbanística.
1.1.6 Contingut documental
El contingut documental del present PEP, s’ajusta a les determinacions i a la documentació dels plans especials urbanístics d’acord
amb allò que disposa l’art. 68 TRLU a raó de la naturalesa i finalitat d’aquest document.
1.1.7 Formulació i tramitació
.- formulació: l’art. 78 del TRLU legitima a l’ajuntament, com a ens local, la formulació del planejament urbanístic derivat.
.- tramitació: correspon a l’ajuntament a l’empara de l’art. 85 l’aprovació inicial i provisional i a la comissió Territorial d’Urbanisme
me l’aprovació definitiva (art. 80 TRLU).

1.2.- marc legal
1.2.1 Legislació municipal
.- Pla Territorial Parcial de les Comarques Centrals, aprovat definitivament el 16.10.2008 i publicat al DOGC núm. 5241 el 22.10.2008.
.- Normes Subsidiàries tipus a i b, aprovades definitivament per la Comissió Territorial d’urbanisme de Barcelona de 07.05.2003 i
publicades el 23.09.2003.
.- El Pla especial d’interès Natural de les Guilleries-Savassona.
1.2.2 Legislació patrimonial
.- Llei 9/1993 de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, que regula la intervenció i protecció en el patrimoni cultural català.
.- Decret 78/2002, de 5 de març, de Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.
.- Decret 276/2005, de27 de desembre, de les comissions territorial de patrimoni cultural.
1.2.3 Legislació urbanística
.- RDL 2/2008, de 20 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei del sòl.
.- Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme.
.- Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme.
.- Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre la protecció de la legalitat urbanística.

1.3.- anàlisi i diagnosi de la situació actual
1.3.1 característiques de l’indret.
La morfologia del terreny en el que es situa el casc urbà de Tavertet, és un pla inclinat de lleuger pendent, situat sobre el cingle. El
poble hi està situat a raser, de manera que la corrent de vents que genera el cingle, no l’afecten. El poble dons, amb aquesta
situació adopta una forma camuflada, arranat a terra, mimètic amb les pedres que l’envolten, i tant sols diferenciable per les
diverses teulades, encara que moltes ja han agafat la tonalitat de color del lloc.
El nucli urbà és naturalment agrupat, però té poc de l’aspecte de les estructures urbanes a les que estem acostumats. Els edificis, els
carrers i els espais lliures es barregen i es conjuguen de manera que l’aspecte i la forma del poble, no resulta densa, monolítica, ni
tancada com serien els nuclis típicament medievals.
A Tavertet, com que el desenvolupament important de l’edificació del nucli no es medieval i es va fer pensant en unes necessitats
molt diferents, l’aspecte és el d’una agrupació de petites masies dedicades a la ruralia i algun ofici en concret. Les edificacions
malgrat siguin la majoria aïllades (excepte les del carrer de Baix), configuren i donen aspecte de carrer, i això s’aconsegueix amb
l’ajuda dels murs de tancaments dels horts, que més que configurar carrers en alçades edificables, limiten els camins de manera
que semblin, o en diguem carrers.
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Gairebé totes les edificacions tenen dues plantes, la baixa i la primera. Tan sol Can Baró, Can Serra, Cal Corder, Cal cisteller i la
Casa Rectoral en tenen tres. Aquesta circumstància fa que no hi hagi grans volums edificats en altura. Tavertet, té dons l’aspecte
d’un poble rural, generat a partir de les funcions i les tasques del camp d’abans, amb tots els aspectes formals que això suposa.
Aquest fet i la manca d’intervencions desafortunades que podrien haver desvirtuat la imatge més genuïna, fa que el seu aspecte,
avui sigui tant característic. Un nucli compacte amb una estructura urbana d’una riquesa d’imatges i perspectives canviants de
gran valor com a conjunt arquitectònic, més enllà de cada casa en particular.
1.3.2 Evolució urbana i tipologia edificatòria, descripció de l’estat actual
L’esquema de desenvolupament urbanístic del nucli històric Tavertet és de fàcil comprensió. Es desconeix si l’origen del poble va ser
algun indret habitat anterior a l’església de Sant Cristòfol. L’inici d’un nucli es base en un edifici prominent, que en aquest cas seria
l’església, acompanyada d’alguna edificació que molt bé podria ésser el Jufré o la casa Rectoral, i amb menys possibilitats la
Coromina. Aquet nucli en els seus orígens havia de ser un conjunt edificat molt modest que s’ha anat modelant amb el pas del
temps per assumir cada transformació en funció d’unes necessitats canviants, fins avui.
Ja ha partir dels segles XVI i XVII als voltants del nucli original s’edificaren possiblement i es reformaren les primeres cases, que
deurien ser les del voltant de l’església i les del carrer de Montdois i el carrer de Sau. Un escenari possible podria ser aquest, el d’un
petit llogaret arran del cingle que tenia l’era de batre al c/Mondois davant de can Benc.
Totes aquestes edificacions com moltes o totes les que s’edificaren posteriorment, son habitatges unifamiliars aïllats, amb façana a
un camí d’accés, però amb terreny al voltant, o al darrera de l’edificació. Moltes d’elles disposen de forn de pa, i alguna
dependència annexa per els utillatges del camp i com a corts per al bestiar. Entre la casa, el cobert i les tanques dels horts
quedaven delimitats els espaís de relació, els camins i places com espais públics, clarament diferenciats dels espais d’ús privat. Es
tracta d’una ordenació de l’edificació de baixa densitat, on es barregen edificacions clarament vinculades a l’activitat agrícola i
d’altres cases-taller al servei d’aquesta activitat principal on es desenvolupaven els oficis amb mestres artesans (sastres, corders,
cistellers, ferrers,...).
Que el sector agrícola era l’activitat principal no n’hi ha cap dubte i es fa evident en un fet que pot semblar intranscendent però
que demostra que era així com és l’assignació a l’església, gravada en els escons, d’un banc per cada casa de pagès. No hi ha
bancs per les cases del nucli, excepte les dues més importants.
Per establir l’evolució històrica, l’estudi cronològic, a falta d’altre informació i conscients que tampoc son referències que no s’hagin
d’analitzar, es basa en les dates escrites a les llindes dels portals i finestres de les cases:
anys 1.500/1.600
1.562: Cal Sastre

anys 1.600/1.700
1.685: Can Pòlit

anys 1.700/1.800
1.704: Casa Rectoral

1.696: Cal Cisteller
1.698: Can Roquerol

1.708: Casa Rectoral
1.722: Can Magre
1.726: Can Casals i Can Lluci
1.727: Can Nasari
1.735: Can Baró
1.738: La Coromina
1.739: Cal Curriu
1.741: Cal Cabré
1.742: Can Vilar
1.746: Can Vilar
1.748: Can Cellabona
1.749: Cal Xicot
1.750: Casa Rectoral
1.764: Can Refredat
1.770: Can Benc
1.771: Can Pòlit
1.772: Can Carrera
1.773: Can Correu
1.774: Can Mariano
1.776: El Jufré i la Coromina
1.777: Cal Pujolriu
1.781: Ca l’Eulàlia, El Jufré, Can Serra i Can Refredat
1.783: Can Roquerol
1,799: Can Baumes i Can Crosas

a partir del 1.800
1.801: Can Bufia i Cal
Cabrer
1.802: Casa Rectoral
1.803: Cal Magre
1.804: Cal Magre
1.826: Cal Sastre

Així dons potser el més característic de l’estructura urbana de Tavertet és aquest tipus de parcel·lació que han mantingut sobretot
les cases del carrer del Mig, que li donen un aire característic i diferent als altres pobles de muntanya amb estructures més
compactes, més agrupades, semblants a les del carrer de Baix.
La proposta de delimitació, i la seva normativa, haurà de reconèixer les dues formes de l’estructura urbana existent. La de les cases
aïllades amb façana i entrada des del carrer, i la de les cases arrenglerades entre parets mitgeres amb l’hort al darrera i deixar fora
de l’àmbit els creixements més actuals.
L’estructura urbanística del nucli respon perfectament a les necessitats del moment en que fou creada. És ara, quan pràcticament
tots els habitatges han canviat l’ús i les necessitats s’han modificat, que han aparegut els problemes per la conservació de
l’estructura original tant exterior dels edificis com interior dels conjunts edificats.
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En definitiva un nucli vertebrat bàsicament sobre tres eixos no paral·lels que segueixen una mateixa orientació de NE-SE, amb el
cingle com a eix estructurador. Els dos primers el carrer de Dalt i el del mig es generen a partir d’antics camins, sense cap intenció
d’articular cap estructura urbana voluntària, al que les cases hi obren l’accés per poder-se relacionar.
Els models urbanístics més actuals també han fet l’aparició a Tavertet i en els darrers anys s’han desenvolupat sectors que des d’
una visió diferent han implantat noves tipologies sobre un parcel·lació reglada, en eixos artificials, que res te a veure amb estructura
autòctona i que respon més a criteris de comercialització que no pas a una voluntat continuista de les preexistències originals, un
error.
1.3.3 patrimoni cultural i el medi sòcio-econòmic
.- definició
Cada època ha entès el concepte de patrimoni arquitectònic condicionat a uns paràmetres culturals propis, que han
evolucionat a través de la història.
Actualment, s’ha passat a incloure dins del terme “patrimoni cultural” tot allò que es considera herència comuna d’una
col·lectivitat, testimoni viu de generacions passades, que tothom té dret a gaudir, a conservar i a transmetre a les generacions
futures.
Dins del concepte de “patrimoni cultural”, el patrimoni arquitectònic es caracteritza per tenir una finalitat essencialment
social. Els elements patrimonials van néixer fruit d’una demanda social del seu temps. Avui, la seva funcionalitat social existeix,
encara que sota altres paràmetres, per la seva singularitat, representativitat històrica o de la memòria col·lectiva. La seva
qualitat o la plàstica de les seves formes fan que aquests elements arquitectònics mereixin de ser tractats i valorats com ho són
les obres d’altres disciplines artístiques.

1.4.- memòria històrica
1.4.1 Ressenya històrica, els orígens
El lloc de Tavertet és molt antic. Consta en documents des de el 1070, però es té coneixement de molts i variats restes prehistòrics.
En concret, al cingle de Tavertet llindant amb Vilanova de Sau s’han trobat restes del Neolític i de l’edat de bronze, com la
implantació de Can Feló, situada al mig de la paret calcària que forma el cingle de Tavertet i a uns 20m de la part inferior.
L’avenc de la Bora Fosca és el més important del terme, amb un corredor de 100m té continuïtat amb galeries on hi penjen
espectaculars estalactites, interessants espeleològicament i també entomològicament. Al 1980 va estar explorada una de les coves
obertes en terrenys de gres més llargues en terreny que es coneixen amb 175m de fondària i 3.216m de llargada oberta per un riu
subterrani. La boca principal és al mig del Serrat del Vent, i el riu és el que dona nom a la font del Gorgàs.
També és molt conegut el dolmen de Sant Corneli. Al sector de l’Avenc s’han trobat dos punts amb tombes antropomorfes, l’un al
Bassis (al terme de Rupit) i l’altre al Plaseslloses a Tavertet. D’aquestes tombes se’n han trobat a bastants llocs de la comarca i en
general s’enclavaven al voltant de les esglésies, fet que aquí no es té constància de que n’hi haguessin.
Als seus inicis, el lloc de Tavertet estava vinculat al castell de Rupit, dels bescomptes d’Osona-Cardona. Va tenir autonomia des del
s. XIII amb els cavallers de Tavertet, per passar als segles XIV i XV als Malla, fins que al 1.518 el comprà el baró de Savassona, baronia
a la que restà unit. Es conserven documents de Tavertet que encara poden demostrar aquest vincle.
El sector de l’antiga parròquia i castell de Sorerols, documentats des de el 1.081, formà una jurisdicció a part sota els cavallers
cognominats Sorerols i els Malla, antecessors dels Malla, senyors de Tavertet. Mes tard fou de les famílies Santvincents i Rovira, fins
que al 1.587 fou comprat per Antoni Vilà i de Savassona, baró de Savassona, a través del qual s’adjuntà a l’administració i més tard
al municipi de Tavertet. La fusió de la major part del terme de Sant Bartomeu Sesgorgues es va fer per adquisició del domini de
l’antiga quadre de Sant Bartomeu pel barons de Savassona ja entrat el segle XVIII.
L’església de Sant Cristòfor de Tavertet inicialment composta per una sola nau romànica, amb dos arcs torals de reforçament i un
absis decorat amb arcuacions cegues i lesenes, correspon segurament a l’esmentada al 1.070. A la fi del segle XII o a principis del
XIII, s’hi va afegir a l’extrem de ponent una torre campanar amb caire de fortalesa, que s’uneix per un pont a la rectoria, i al principi
del s. XVII una segona nau a la banda de tramuntana, unida a pa primitiva església per grans arcs de comunicació i coberta amb
voltes d’ogiva. Un segle més tard es va executar la sacristia i un altar o capella a migdia. Els darrers anys s’han posat al descobert
l’aparell romàtic i s’han restaurat els absis. Conserva una antiga i valuosa imatge gòtica d’alabastre de Sant Maria, dita antigament
la Verge del Cor, de principis del segle XV.
L’església de Sant Miquel de Sorerols, en un turó proper a la muntanya on hi ha les restes de l’antic castell de Sorerols, és accessible
des del mas Subiranes, l’únic que resta habitat del seu antic terme. Va ser consagrada al 1.901, i és un dels millors exemplars del
romànic d’Osona. S’estructura a partir d’una nau central acabada amb absis, ornat amb lesenes i arcuracions cegues continuades
al principi de la nau, amb el portal a la banda del migdia, on s’obren també dues finestres romàniques. El mur de ponent té un òcul
i un campanar d’espadanya. Al interior té una curiosa distribució d’arcs torals.
L’església de Sant Bertomeu Sesgorgues, sobre l’engorjat de la riera de les Gorges, documentada el 1.068 i el 1.070, va ser parròquia
fins a mitjans del s. XV (unida com a sufragània a la de sant Martí de Sescorts, a causa del despoblament, i recuperà la
independència el 1.878. Actualment té tres cases habitades permanentment. És un edifici romànic del s. XII, modificat quan si van
afegir altars laterals, als segles XVII i XVIII. La nau central recorda la primera nau romànica amb arcs torals i un absis poc sobresortint
per la modificació de la testera. L’apuntament de la nau fa creure que fou refeta, potser a causa dels terratrèmols del 1.425. La
rectoria propera és del 1.855.
L’església de Santa Cecília de Sorerols, a l’antic terme de Sorerols, mirant a la Vall de Sau, té adossat un antic mas del 1.685
actualment en ruïnes. Existia ja l’any 1.061, i va tenir culte fins poc després del 1,700. Conserva sencera la nau, clivellada a la volta,
amb l’absis mutilat. Fou propietat dels amos de Tresserra.
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El Santuari de Sant Corneli, de la parròquia de Tavertet, al cim d’un petit puig voltat de timberes, sobre el mas Novelles d’Avall, té
un bon accés des de Cantonigrós. Ha estat restaurat des de el 1966 en una bona part pel masover de La Cau. La capella existia ja
al s.XIII, però l’origen potser més remot. La nau allargada rectangular és de tradició romànica, amb atri i porta a la banda de
ponent, obra segurament de Josep Novelles, al 1.717. El campanaret és del 1.868.
D’altres restes importants a Tavertet i que encara no han pogut ser prou estudiats, són la vella muralla que tancava el Pla del
Castell, al Puig de la Força, al cim del que hi ha abundants parets, restes d’una cambra i un cisterna (edificacions romàniques del s.
XI i XIII), que ha estat identificat com el castell Cornil, que dominava la vall de Sau el s.XIII o XIV, sobre un gran roc que fa de sòcol,
amb un mas adossat al seus peus, bastit el 1.667. Fou anomenada també Torre de la Guardia. A l’any 1.983 es va reformar.
1.4.2 Ressenya cronològica, s. XVI
Ja s’ha comentat que es molt possible que hi hagués un poblament antic al lloc del Tavertet actual, donada la riquesa
arqueològica del terme. Però vist que aquest fet no és demostrable de moment, cronològicament parlant, hem de situar-nos a
l’any 1.070 per trobar les primeres referencies de poblament a Tavertet. Així dons notem que l’església de Sant Cristòfor és l’edifici
més antic del nucli, que se sàpiga, encara que tal i com el veiem ara és ampliat i reformat.
Vist que ja s’ha parlat de l’evolució històrica del nucli, l’estudi cronològic es base sobretot en les dates escrites a les llindes dels
portes i finestres de les cases, que encara que pot no ser totalment exacte, degut a possibles canvis d’ubicació, donarà una idea
dels anys de construcció del pobles que veiem avui. S’ha de tenir dons en compte que en algunes de les cases restaurades, s’hi
han col·locat llindes provinents d’altres indrets que no tenen res a veure, a vegades, amb la història de la casa on estan. Malgrat
alguns exemples s’ha de dir que no el més habitual.
Podem observar dons que la data més antiga que consta a les edificacions és del 1565, al portal de Cal Sastre, del c/ de Sau, i com
a fet curiós en aqueta mateixa casa hi consta també una inscripció més recent, del 1826, que deuria correspondre a alguna
ampliació.
A la vista del llistat (3.2), s’observa que a algunes cases del voltant de l’església, que és nucli considerat més antic, no hi ha restes o
senyals evidents de la seva antiguitat, el que fa que constin com a contemporànies d’altres construïdes amb posterioritat. Es pot
constatar també el predomini de la construcció i reformes varies durant tot el segle XVIII, i és significatiu que l’edificació intensa
començà l’any 1.722 i no s’interromp fins just començat el segle XIX, aquesta etapa coincideix amb l’etapa de desenvolupament
que va haver-hi en general a Catalunya durant aquest segle.
El Poble disposa d’un cadastre aixecat l’any 1.735, que va ser precisament un dels anys de més activitat constructiva. Serveix entre
altres coses, per veure que la toponímia no ha canviat molt, i que moltes de les llindes gravades de les cases porten encara el
mateix nom dels que les varen fer. Aquest cadastre censa terres i cases.
1.4,3 Ressenya urbana i constructiva s. XX
La radiografia urbana avui és la d’un àmbit homogeni amb una tipologia d’edificacions semblants, mimetitzades amb uns
materials (pedra, fusta i ceràmica) i una estètica similar quan a la composició de façanes, alçades màximes, tractament de les
plantes baixes, tanques i murs exteriors, cobertes, materials i colors. Bàsicament s’inclouen en aquest PE totes les construccions
existents a l’any 1950 i els carrers que les suporten, deixant fora de protecció les construccions posteriors.
A l’any 1.950 Tavertet és un nucli rural on l’activitat agrícola ramadera condiciona la manera de fer i d’implantar-se a sobre el
territori. Aquesta implantació es fa sobre eres i horts i s’estructura sobre tres carrers, camins i passos en els seus orígens d’amplada
variable i directrius capritxoses, amb recorreguts recargolats que generen imatges canviants poc previsibles. L’espai públic
sorgeix des de la necessitat d’una manera de funcionar (com per exemple les eres de batre) i no des de la planificació. Només
el carrer de Baix té una configuració més urbana, tal i com avui s’entén el concepte carrer, amb una façana continua i un límit
clarament definit entre l’espai públic i privat.
Els edificis, majoritàriament de planta baixa i planta primera, es disposen al llarg de camins, sobre parcel·lacions que no obeeixen
a res més que a una necessitat concreta, la d’edificar i disposar d’un espai privat, un hort que complementava l’activitat
domèstica. D’aquesta manera, en aquest àmbit, s’acaben concretant 11 illes de cases, de dimensions i número d’unitats molt
diferents, encara que totes amb uns trets caracteritzadors com és el de l’agrupació d’unes edificacions principals destinades a
habitatge unifamiliar (aïllat o agrupat compartint mitgeres), moltes vegades amb edificacions auxiliars que servien de corts i
magatzem d’eines del camp i l’hort vinculat. La implantació és diferent segons es tracti de cases aïllades o bé cases agrupades
compartint parets mitgeres.
1.4,4 Els materials
Bàsicament son quatre els materials utilitzats de manera freqüent en les construccions de Tavertet,
.- la pedra:
Fàcil de obtindré a l’indret. N’hi ha de dues tonalitats, la clara, tendint a color gris, calcària, que es troba a la base del cingle i a
sota de l’assentament del nucli. És la primera capa, la més superficial de la plana. La pedra fosca, és la que s’extreu a la part
nord del municipi, al vessant de la muntanya, surt barrejada amb material orgànic i terra, d’aquí la seva aparença.
S’utilitza per la construcció en general, en petit format i poc treballada, en parets i sistemes generals de les edificacions, en
formats més grans, es fa servir en punts singulars del sistema: llindes, brancals, ampits, dovelles, lloses de balcó, barbacanes,
cantonades,.... L’aparell de la pedra, en general, no té intenció decorativa, bastant barrejada de mides i agafada amb morter
de cals. En la majoria de casos no es va tapar amb cap tipus d’arrebossat. En alguna de les edificacions però, si que encara hi
ha restes de panys revestits amb morter de cals. En queden només vestigis allà on l’erosió ha estat menor, per exemple sota les
barbacanes.
La decoració es limita a rebaixar sobre els rocs, la data de construcció, creus i altres símbols.
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.- la fusta:
Sempre de roure, es fa servir sobretot com estructura principal a sostres i teulats, també en empostissats i fusteria interior i exterior.
Gairebé no esta ornamentada.
.- la ceràmica:
Bàsicament els elements ceràmics més utilitzats són les teules i les rajoles, també els cairons als terres de les cases i a les eres.
.- el ferro:
En la modalitat de forjat, es fa servir amb una simplicitat extrema en reixes i baranes.
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2. MEMÒRIA JUSTIFICATIVA
2.1 Memòria justificativa
2.1.1 Objectiu
L’objectiu del present document, és donar la continuïtat urbanística a les indicacions que les normes subsidiàries estableixen i
protegir amb la figura d’un Pla Especial de Protecció, l’àmbit ja declarat com a conjunt històric-artístic de Tavertet, en expedient
precedent, pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Subdirecció General de Patrimoni Artístic.
El sector de PE té una superfície de 33.041,49m2, dels quals 8.957,01s’adcriuen a sòl de domini públic i 24.084,48 corresponen a sòl
de titularitat privada.
2.1.2 Empara legal
El pla especial és fa a l’empara del que s’estableix a l’art. 61 de les Normes que remet a l’art. 33.2, de la Llei 9/93, de 30 de
setembre, en el que s’estableix que en el cas de conjunts històrics, les zones arqueològiques, les zones paleontològiques i les
zones d’interès etnològic i en el cas dels entorns de protecció de qualsevol be cultural d’interès nacional, l’ajuntament
corresponent ha d’elaborar un planejament urbanístic de protecció o adequar-ne un de vigent. L’aprovació d’aquest instrument
de planejament requereix informe favorable del Departament de Cultura.
2.1.3 Criteris
El criteri que serveix com a base, a banda de la zonificació de les Normes, és la uniformitat. Aquest és l’eix sobre el qual
s’estructura la delimitació: el conjunt històric té el caràcter que té, perquè les seves construccions mantenen una unitat. Aquesta
etiqueta de repetició, que no de construccions idèntiques, fa que cada peça encara que diferent que la del seu costat formi
part d’un tot que s’entén com a unitari, amb un caràcter rural, de poble, vinculat a la pagesia, poc tocat, mantenint encara uns
trets identificadors que reflexen i evoquen allò que va ser.
La delimitació conté a banda de les edificacions, les seves parcel·les o horts, per tant, també es important per entendre el
conjunt l’espai buit, no edificat.
Els criteris de conservació no han de ser però, un obstacle a que no es pugui completar amb nova edificació aquells buits de
l’àmbit delimitat per tal d’implantar-se en el conjunt. Les limitacions per la serva construcció estaran regulades en aquest
document.
2.1.4 Descripció dels trets identificadors a nivell de conjunt
Quan a l’ordenació ja s’ha comentat que cal posar en relleu el dos tipus d’implantació, el d’edificació agrupada en filera i el de
l’edificació aïllada en parcel.la. Els murs de tancament serveixen per relligar el conjunt.
Quan a les edificacions o conjunts edificats cal remarcar que es tracta de formes compactes, de plantes senzilles, amb una
distribució que s’estructura al voltant de l’escala. Gairebé en la majoria de cassos, a aquesta edificació principal s’hi afegeixen
altres construccions en planta baixa que s’han d’entendre com a construccions auxiliars vinculades a la principal. La coberta, de
teula àrab i sense altres elements sobresortints que les xemeneies, sol ser a dues aigües amb pendent del carrer cap a l’interior de
la parcel.la per donar continuïtat, sense mantenir una alçada uniforme, a la façana principal a carrer. Hi ha cassos però, on la
implantació no és una limitació, que el pendent ve girat buscant una relació diferent amb l’espai públic, possiblement més
notorietat. Els ràfecs són volats, amb llosa si la sortida es poca i amb bigues i altres estructures més complexes si la volada es més
gran. No hi ha una ARM definida, però el mes habitual és planta baixa més una planta pis i unes golfes, una tipologia coherent
amb els usos que originàriament tenien on s’havia de procurar pel bestiar o el taller a la planta baixa, per l’habitatge a la planta
primera i pel magatzem al sota-coberta. També trobem exemples de planta baixa més dues plantes pis. Les plantes baixes en
general tenen poca alçada per sota dels 2.50m. i les plantes pis també estan per sota del que ara considerem com a mínima, al
voltant dels 2.25/2.30/40m. Aquestes limitacions han estat respectades en les actuacions de rehabilitació i han provocat que es
mantingues la volumetria i l’escala de cadascuna de les peces dins el seu conjunt. Destaquen també, sense respondre a cap
patró en concret, com a elements identificadors els porxos al interior dels patis, els balcons i els cossos semitancats en plantes
superiors.
Quan a la composició, el que es fa més evident es que la relació buit-ple es resolt a favor de les superfícies sense forats. Els eixos
verticals conformen unes façanes (generalment planes sense entrants ni cossos sortints), on les obertures es disposen sobre 2 o 3
eixos reguladors i es redueixen en funció de la seva disposició en planta. En planta baixa és on hi hagut més intervenció, tot i que
les modificacions no han estat substancials, les dimensions dels portals si han variat respecte dels originaris perquè també han
canviat els usos d’aquestes plantes. Es important remarcar, que els tancaments de les parcel·les es construeixen amb murs de
pedra, d’alçada variable però amb la limitació 1m. Els murs son continus, horitzontals en la coronació i amb els graonats necessaris
per l’adaptació topogràfica. Damunt d’aquests murs no s’hi aixequen filats, ni cap altre tipus de tancament, tampoc es secunden
amb tanques continues de verd. Puntualment hi apareixen portals d’accés als horts i patis interiors amb un teulat de petites
dimensions, just per abrigar la porta, generalment de fusta, i per limitar antigament el pas de carros i carretes.
La utilització continuada d’una manera de fer va visible un aspecte uniforme del conjunt, les textures i els colors ho aporten els
materials. La pedra del país i la fusta, destaquen per sobre de qualsevol altre material. Els ampits, els brancals i les llindes son de
pedra picada sense massa ornamentació. En algunes cases, encara hi trobem revestiments amb morter de cals i esgrafiats amb un
composició geomètrica molt senzilla. L’escala i la forma de naturalesa geomètrica son constituents de l’ordre de l’arquitectura rural
però segurament allò que més es percep és un constituent qualitatiu, no material: el color. El nucli més genuí i les construccions
posteriors, destaquen per tenir un color dominant. Un color que és la barreja de diferents tons i gammes, en aquest cas un blanc
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amarronat trencat per pinzellades de gris i negre. No hi trobem cap dissonància cromàtica contundent que desvirtuï la imatge
tradicional i unitària del conjunt. El color és sobretot un valor de visió llunyana en canvi de prop, més que el color es tant o més
important la textura. Aquesta visió paisatgística més allunyada és destacable i mereix ser reconeguda.
Quan a la urbanització i el tractament de l’espai públic inclòs en la delimitació de conjunt històric artístic, és conseqüència de les
obres de millora que es van executar a finals dels anys 80. Les obres van consistir bàsicament en la implantació d’una xarxa de
clavegueram, el soterrament de la xarxa de distribució d’aigua potable i la pavimentació. Els altres serveis encara avui transcorren
aeris. La secció tipus és la d’un paviment sense desnivells, amb una franja de pedra picada al centre, massís quadrat de
12x12x12cm amb junta i una vorera de llosa de mida variable que s’entrega als perímetres, murs i edificacions. Residualment hi ha
trams de carrers tractats de manera diferent. El mobiliari urbà, la retolació dels establiments i la senyalització del nucli s’ha fet sense
regulació, s’ha de revisar i pautar.
Quan als usos, aquests s’han hagut d’ajustar a les noves necessitats, bàsicament a situacions de nou residencial, comercial i de
serveis (restauració) i garatges i magatzem en altres.
2.1.5 Descripció dels trets identificadors a nivell de cada element, fitxes
El pla concreta els béns d’especial interès històric-arquitectònic, que seran objecte d’especial protecció, estructurats en tres
apartats: conjunts (C), edificis (E) i elements(L).
S’ha realitzat fitxes dels conjunts, edificis i elements individuals que mitjançant un anàlisi quedaran concretats en una fitxa per
regular-los de manera específica.
Les fitxes, amés de la informació escrita i gràfica, contenen les determinacions normatives que han de regular, juntament amb la
normativa del Pla Especial, les intervencions en cadascun dels edificis.
En aquestes fitxes, a més del nivell de protecció, hi consta la categoria de protecció, d’acord amb la Llei 9/1993, del Patrimoni
Cultural Català: els Béns culturals d’interès nacional (BCIN) i els bens catalogats o béns d’interès local (BCIL).
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3.- NORMATIVA
CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Marc Normatiu
.1 El Pla Especial de Protecció del conjunt històric-artístic de Tavertet i la present normativa es dicten en compliment del que
disposen les Normes Subsidiàries de Planejament de Tavertet aprovades definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona
l’any 07.05.2003, art. 61.
.2 El Pla Especial de Protecció (d’ara endavant PEP) i la normativa s’han formulat d’acord amb les determinacions del Decret
Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme, el Decret 305/2006, e 18 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme i el Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció
de la legalitat urbanística.
.3 Així mateix la present Normativa s’ha formulat d’acord amb les normes jurídiques que regulen el Patrimoni Històric-Artístic, és a dir:
.- La Constitució de 1978 vigent, en els seu article 46, consagra el caràcter institucional de les normes de Protecció de Patrimoni.
.- La Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català.
.- El Decret 78/2002, de 5 de març, del reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic de Catalunya.
Article 2. Objecte de la Normativa i àmbit d’aplicació
La present normativa té per objecte:
. La protecció del conjunt històric-artístic de Tavertet.
. La justificació i identificació dels elements, àmbits i valors objecte de protecció.
. La definició i regulació de categories diferenciades de protecció.
. Regular les condicions d’ordenació i de l’edificació dintre de l’àmbit.
L’àmbit del PEP és el que es defineix en el plànol corresponent. Es correspon amb la zona del nucli del conjunt històric-artístic (1).
Donat que l’objectiu principal és protegir cadascun dels elements que formen el conjunt, per així protegir el conjunt en la seva
globalitat, qualsevol intervenció en l’àmbit del PE no ha d’implicar un menysvalor del edificis i dels elements protegits i el seu entorn.
Article 3. Categoria de protecció
Aquest pla d’acord amb la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català, estableix dues categories de protecció
pels bens catalogats: els bens culturals d’interès nacional (BCIN) i els bens culturals d’interès local (BCIL).
Els propietaris de bens culturals d’interès Nacional, béns catalogats o béns de protecció urbanística els han de preservar, mantenir
adequar per assegurar la integritat del seu valor cultural. L’ús a què es destinin aquest béns ha de garantir-ne sempre la
conservació i/o adequació.
Article 4. Nivells de protecció
Els nivells de protecció dels béns constitueixen l’expressió de la intensitat de protecció sobre cada un d’ells. S’estableixen 5 nivells
de protecció:
.- nivell de protecció 1: integral, nivell de protecció aplicable a aquells bens que s’han de mantenir íntegrament, amb especial
respecte de les seves característiques específiques, i dels elements o parts que els composen. Sols es permetran actuacions de
restauració i consolidació que no malmetin, perjudiquin o desvirtuïn el bé. De vegades s’haurà d’intervenir per garantir el
manteniment del bé.
.- nivell de protecció 2: conservació, nivell de protecció per als elements o conjunts lliures de modificacions substancials que el
desfigurin, els quals cal preservar i revalorar globalment. En termes generals són permeses les actuacions encaminades a la seva
conservació i posta en valor i a la recuperació d’aquells aspectes que s’hagin vist alterats. L’atribució d’una protecció amb nivell
de conservació pot suposar restriccions d’ús. En aquests edificis i elements, les actuacions permeses seran les de restauració dels
seus valors primitius mitjançant projectes unitaris de reforma i/o restauració. El grau de protecció en el cas d’edificis, afectarà la
tipologia, composició i elements constitutius de façanes principats i secundàries visibles del carrer, volums generals, -és a dir, límits
exteriors dels edificis, cobertes, i aquells espais interiors, que, en cada cas particular, tinguin un valor especial i artístic com ara
vestíbuls, escales, sales nobles torres,.. Aquest nivell de protecció implica també la conservació in situ dels elements d’interès que, es
troben en els edificis, com poden ser arcs, llindes, elements escultòrics, paviments, vidrieres, peces d’ofici, puntures murals exteriors o
interiors,...
.- nivell de protecció 3: parcial, nivell de protecció per als bens on interessa preservar i revaloritzar algun dels seus elements. Són
permeses obres sempre i quan no es perdin els valors dels elements que van originar la protecció. Aquesta protecció és aplicable a
bens els valors dels quals resideixen principalment en la serva estructura tipològica, exteriorment reflectida en la façana, i en la
disposició dels elements comuns (vestíbuls i caixes d’escala), que serien les parts protegides; la resta de l’edifici podrà ser afectat
per actuacions de rehabilitació, sempre que mantinguin o revalorin els esmentats elements comuns.
.- nivell de protecció 4, ambiental, nivell de protecció per a béns i/o conjunts, el valor dels quals resideix principalment en la
configuració del paisatge urbà, rural, naturals o paisatgístic de notable valor ambiental. Quan als béns arquitectònics, aquest nivell
protegeix els béns o conjunts, els valors dels quals es troben fonamental a les façanes, per formar part d’un context d’edificacions
d’una mateixa tipologia que defineix un determinat ambient o paisatge urbà o rural. En quest cas, independentment de l’obra a
realitzar, fins i tot la substitució total o parcial de l’edificació, caldrà una adequació ambiental, mantenir els trets tipològics de les
façanes, línies de coronament, així com la parcel·lació en el nou projecte.
.- nivell de protecció 5, documental, nivell de protecció que permet les intervencions de conservació, restauració, reforma o
rehabilitació, ampliació i, fins i tot, enderroc, condicionades a deixar constància documental (planimetria, fotogràfica) per tal de
mantenir la permanència de la seva memòria històrica.
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Article 5. Aplicació supletòria del Planejament General
Per tot allò que no quedi contemplat en el present Pla Especial de Protecció, s’estarà al previst pel planejament general vigent a
Tavertet.
Article 6. Interpretació dels Documents del Pla Especial
Les determinacions d’aquest Pla Especial s’interpretaran atenent el seu contingut i d’acord amb els seus objectius i finalitats
expressats a la memòria. En casos de dubte o imprecisió prevaldrà l’establert a les fitxes individualitzades.
En tot cas, donat que l’objectiu principal és protegir el conjunt, els edificis i elements de valor, qualsevol interpretació en l’àmbit del
PEP no ha d’implicar un menysvalor del conjunt, els edificis i elements de valor. En cas de dubte, imprecisió o contradicció
prevaldrà el principi de protecció.
Article 7. Revisió, modificació i complementació del PEP
El Pla Especial tindrà vigència indefinida. Serà motiu de revisió o modificació si (1) es modifica la legislació aplicable, (2) si hi ha
modificació de les necessitats i percepcions ciutadanes de protecció del patrimoni i (3) si hi ha modificació dels criteris sobre la
protecció del patrimoni.
S’admetran modificacions puntuals d’aquest Pla especial que suposin variació del grau de protecció d’algun element i
modificacions per incloure proteccions de nous elements. Les modificacions faran referència a les formes d’actuació i protecció
dels elements. En tot cas es complirà allò que disposa l’art. 69 de la LUC i la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural
Català.
Qualsevol proposta de modificació del PEP haurà de tenir el mateix grau de precisió d’aquest i justificar que el seu nivell
d’incidència en el Pla especial no comporta l’alteració de les seves determinacions bàsiques.
Qualsevol proposta de modificació o revisió haurà de seguir amb la mateixa tramitació que l’aprovació del Pla. La modificació,
revisió o concreció d’aquest pla i d’altres figures urbanístiques complementàries, hauran d’obtenir l’informe favorable previ del
Departament de Cultura.
Les modificacions es podran proposar per l’Ajuntament o a instància de particular. En aquest darrer cas, la proposta haurà d’estar
motivada i necessitarà l’aprovació per part de l’Ajuntament.
En l’expedient es justificaran raonadament els motius que aconsellin la qualificació desqualificació, amb aportació d’antecedents,
dades històriques, opinions de solvència, dictàmens pericials i altres elements relatius a valors històrics, artístics o ambientals del bé
del que es tracti.
Donat que el PEP no pot preveure tots els supòsits d’intervenció en els béns catalogats, es preveu que, de forma justificada, es
puguin realitzar petits ajustos a les determinacions de les fitxes, en aquells paràmetres estètics i formals que no afectin a paràmetres
urbanístics.
CAPÍTOL II. RÈGIM JURÍDIC
Secció 1ara. Normes particulars per la conservació, restauració i reedificació.
NORMES PARTICULARS SEGONS EL NIVELL D’INTERVENCIÓ
Article 8. Disposicions generals
Els edificis inclosos en l’àmbit de PE hauran de ser objecte de les obres de conservació, restauració i consolidació necessàries per a
la salvaguarda dels seus valors i hauran d’estar en bon estat de seguretat, salubritat i ornat públic.
Periòdicament es procedirà a la revisió de les façanes i es vetllarà per mantenir-les en bon estat de conservació i ornament públic.
Únicament es podran enderrocar aquells edificis o parts d’edificis on es permeti la substitució total o parcial com a eina
d’intervenció.
La tendència de les intervencions ha de tenir com objectiu l’adequació a aquest marc normatiu. Quan es demani llicència
urbanística per qualsevol tipus d’actuació, aquestes hauran de incorporar explícitament l’adequació sobre el sistema, subsistema i
elements en els quals s’actuï.
Article 9. Dol o negligència
En el cas de ruïna o enderroc total o parcial d’un immoble protegit, el propietari haurà de reconstruir-lo, quan hi concorrin dol o
negligència.
Existeix dol quan s’executin actes tendents directament a la demolició parcial o total d’un immoble, i negligència en el cas de no
execució de les obres necessàries per a la conservació o consolidació d’un edifici.
El propietari podrà demorar la reconstrucció prèvia autorització municipal sempre que assenyali un termini no superior a tres anys
per a la serva reconstrucció. Dipositi les restes al seu càrrec en el lloc que indiqui l’Ajuntament, presti caució en quantia equivalent
al 25% de l’import del pressupost de les obres per garantir l’acompliment del termini d’execució i accepti en document fefaent no

desembre de 2016

sols la pèrdua de la caució, sinó també l’expropiació de l’immoble, conforme als criteris de valoració de la Llei del Sol i de la Llei
d’expropiació forçosa en el cas d’incompliment.
En els supòsits de destrucció o enderrocament de l’immoble per dol o negligència, no es concediran llicències d’edificació,
excepte per a la serva reconstrucció. En tot cas, la no realització de les obres en el termini que s’assenyali, legitimarà a l’Ajuntament
per obligar a la venda forçosa de l’edifici tot incloent-lo en el registre general de solars i edificis inadequats o ruïnosos.
Article 10. Condicions generals de les obres
.a- Es respectaran les prescripcions específiques per a cada categoria indicades en la present normativa.
.b- Es donarà compliment a les condicions d’edificació i estètiques indicades en la present normativa.
.c- Pels bens protegits s’inclourà en la memòria del projecte un estudi històric i artístic i es donarà compliment a les indicacions
normatives de la fitxa corresponent.
.- En el cas que començades les obres afloressin restes arqueològiques es realitzarà un estudi arqueològic complementari.
.- S’estableix l’obligatorietat de connectar a la xarxa pública de clavegueram la totalitat de la xarxa d’evacuació d’aigües, així
com eliminar els possibles pous o cisternes, en el moment de concedir qualsevol permís d’obres.
.- Els elements que substitueixin els deteriorats s’integraran harmoniosament i en el cas de que no es distingeixin de les parts originals
que es conservin, constarà documentalment i detalladament l’abast de la restauració efectuada.
.- Es respectaran tots els elements conservables d’interès, qualsevol que sigui l’època a que pertanyin.
.- S’aplicaran en les seves parts vistes, en el possible, les tècniques tradicionals. Si necessàriament haguessin d’emprar-se altres
tècniques, hauran de respectar-se íntegrament els elements d’interès de l’edifici, el seu entorn ambiental i es seu aspecte exterior.
.- Podran autoritzar-se en els edificis protegits obres de restauració que tinguin per objecte eliminar elements arquitectònics
posteriors (que haguessin desvirtuat l’estil i l’ambient de l’edifici) i retornar-lo al seu estat originari, excepte que les esmentades obres
posteriors fossin per elles mateixes mereixedores de conservació.
Article 11. Intervencions prescriptives, vinculades a l’obra a executar
D’acord amb el tipus i envergadura de les obres a realitzar, s’estableixen intervencions preceptives, vinculades a les obres a
executar, als efectes de la progressiva adequació dels edificis que permeti restituir la coherència ambiental de l’entorn urbà i
executar les intervencions que determina aquest Pla per a cada edifici.
Quan es demani una llicència d’obres majors o menors per alguna intervenció en l’edifici serà preceptiu adequar els elements en
els que s’intervingui a la normativa general o particular que aquest Pla especial determini.
Quan es demani llicència d’obres majors que afecti la façana serà preceptiu adequar la façana a la normativa general o
particular que aquest Pla especial determini.
Quan es demani llicència d’obres de gran reforma o rehabilitació, serà preceptiu adequar l’edifici a la normativa general o
particular d’aquest Pla especial.
Quan es demani llicència d’activitats, serà preceptiu adequar els elements on s’intervingui a la normativa general o particular que
aquest Pla especial determini.
En qualsevol tipus d’obra menor és obligatori eliminar, substituir o reformar, les parts o elements impropis corresponents que es trobin
afectats per l’obra en qüestió, adequant-los a la posició, formes i dimensions, materials i colors, establerts en aquest Pla especial.
Els rètols que resultin impropis hauran d’adequar-se a les determinacions del Pla si l’obra que es vol realitzar afecta la façana amb
caràcter integral o bé, si es produeix un canvi en l’activitat o en el seu titular.
Quan les fitxes individualitzades determinin la realització de prospeccions arqueològiques, aquestes seran obligatòries en els casos
de gran rehabilitació o quan hi hagi una variació substancial de la distribució. En la resta de casos serà a criteri dels serveis tècnics
municipals en funció de l’abast de les obres i dels indicis existents.
S’eliminarà el cablejat de la façanes, sempre i quan sigui possible i tutelat pels serveis tècnics municipals.
Article 12. Tipus d’intervenció
Les intervencions sobre els elements arquitectònics poden ser:
.- Manteniment i conservació: intervencions que tenen com objectiu el manteniment en correctes condicions de salubritat i ornat,
sense alterar la seva estructura i distribució, ni ocultar o modificar valors constitutius o morfològics (art. 29 RLUC).
.- Restauració: conjunt d’intervencions que tenen com a objectiu prolongar l’existència d’un bé, millorant les seves condicions
físiques, restituint un bé catalogat o alguna de les seves parts a les seves condicions o estat original, comprenen les obres de
consolidació o demolició parcial, justificades per la restauració i fer a la vegada un lectura històrica de les diverses etapes de
l’element.
.- Rehabilitació o millora: conjunt d’intervencions físiques que tenen com l’objectiu l’adequació, millora o actualització de les
condicions d’habitabilitat o ús, amb el manteniment de les característiques morfològiques. Inclou concepte de modernització,
adaptació, condicionament, reutilització i reestructuració morfològica (art. 29 RLUC).
.- Consolidació: obres destinades a reparar els espais o edificacions que es trobin en estat deficient, a fi de garantir la seva
resistència física i restablir la seva estabilitat estructural, conservant essencialment la seva configuració original.
.- Remodelació: conjunt de modificacions o reparacions a introduir en un edifici, relacionades o derivades de l’activitat que s’hi
desenvolupa i compatibles amb la protecció de l’esmentat edifici.
.- Reconstrucció: són aquelles intervencions físiques, que tenen com a objectiu la reposició total o parcial d’un element concret o
d’un edifici preexistent en el mateix lloc, reproduint les seves característiques morfològiques mitjançant la reproducció del bé
original.
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.- Desplaçament: permet re-localitzar elements, que pel seu interès, cal conservar, preferentment a prop de la serva localització
actual. Qualsevol desplaçament ha d’estar motivat per raons d’interès general.
.- Enderroc: suposa la desaparició total o parcial del bé. Només aplicable a BPU, per motius d’interès públic. No s’admet la
declaració de ruïna d’un bé com a motiu d’enderroc.
Per la correcte protecció, millora de les condicions o adaptació a un nou ús, pot ser necessari portar a terme intervencions
concretes en alguns dels elements o components d’aquest bé. Aquestes intervencions poden ser les que es detallen a continuació:
.- Ampliació: tenen com a objecte incrementar el volum construït.
.- Inclusió: intervencions físiques que tenen com a objecte la disposició de nous elements que millorin criteris d’habitabilitat i
accessibilitat, així com l’adequació a les respectives normatives actuals, incloent les de seguretat.
.- Substitució: intervencions físiques que tenen com a objecte l’enderrocament d’una edificació existent o d’una part i, en el sòl que
ocupa, construir-ne una de nova (preferentment una reconstrucció integral del bé). Prèviament es reunirà la documentació
exhaustiva de l’element en què s’actua.
.- Eliminació: intervencions físiques que tenen com objecte la supressió d’elements afegits impropis i/o afegits, com cossos, volums,
antenes, dipòsits, etc..
NORMES GENERALS D’EDIFICACIÓ
Article 13. Condicions de l’edificació
Aplicable als edificis de nova construcció i rehabilitació integral i a la reforma, substitució i/o eliminació d’aquelles parts i elements
d’edificacions existents que cal adequar. Aquests paràmetres son de caire general i aplicables a tots els immobles, llevat d’aquells
paràmetres específics indicats expressament a les fitxes. En aquest cas i en el supòsit de contradicció entre les paràmetres de caire
general i els establerts a les fitxes, es seguirà el criteri establert en aquestes últimes.
Les edificacions ja existents no poden ser modificades en els seus aspectes formals, ni en l’alineació al carrer ni en el volum
principal. Poden ser restaurades segons les especificacions generals de les ordenances o particulars segons la fitxa de catalogació
vinculada.
S’admetrà un volum complementari del principal que no superi el 10% d’aquest, ni sigui superior a 40m2 i que s’haurà de disposar
de manera que estigui atansat a un límit del terreny a excepció del vial. Aquest volum haurà de ser obligatòriament de planta
baixa i no podrà superar l’alçada de 3.2m en qualsevol punt del mateix. Tot el volum complementari construït s’ha d’agrupar tot i
no es construeixi en una sola intervenció. Cap nova edificació tindrà una fondària superior a 12m.
S’estarà quan a l’ordenació, alineacions i tipologies, de l’edificació a allò que s’estableix al plànol d’ordenació i quant al
paràmetres específics de la zona (1) conjunt històric-artístic a l’ocupació i núm. de plantes que s’estableix en el mateix plànol
normatiu.
Es defineix l’alineació a carrer com la línia que estableix al llarg de carrer els límits de l’edificació o els seus patis.
Es defineix l’alineació de l’edificació com les finques que limiten la superfície edificable en cada solar.
El perímetre del solar quedarà totalment delimitat ja sigui per l’edificació principal o bé per edificacions auxiliars, tanques i portals.
Article 14. Densitat
Ell nombre d’habitatges admès per conjunt i propietat serà el resultat de dividir la superfície construïda destinada a habitatge per
120 amb arrodoniment a l’alça. Les unitats reconegudes abans de l’aprovació d’aquest Pla mantindran aquesta consideració.
Article 15. Parcel·lació
Només podran parcel·lar-se les finques que tinguin consolidada edificació o be sostre potencial i front a carrer, amb una superfície
de parcel.la mínima 120m. S’admet la regularització, segregació i agrupacions interiors de finques colindants amb traspassos de
superfícies.
Les parcel·les reconegudes, per sota de 120m2, abans de l’aprovació d’aquest Pla mantindran aquesta condició
independentment de la seva superfície.
En aquells casos on l’ordenació de nova edificació s’imposa sobre l’estructura de la propietat, s’haurà de parcel·lar o regularitzar
per fer possible la implantació.
Article 16. Alçada màxima i núm. de plantes
Els edificis existents mantindran les seves alçades, excepte en els casos especificats en els plànols de proposta volumètrica. No es
podrà construir per sota de les alçada obligatòria, sigui edificació principal o auxiliar.
En els edificis de nova construcció el nombre màxim i mínim de plantes serà de dues (pb +1).
Excepte en aquells casos específicament regulats en el plànols normatius d’alçats, l’alçada reguladora s’estableix en 5.50m des de
la rasant del carrer, en el centre de la façana, fins al punt d’intersecció entre el pla de façana exterior i el pla exterior de coberta.
Dins del volum resultant d’aquestes alçades, es premés algun altell o golfa, sempre i quan aquets no es manifesti a l’exterior.
L’altura lliure entre sostres a la pb serà de 2.50m i al planta 1 de 2,30m, amidats aquests últims, des de la cota superior de sostre fins
a la intersecció entre el pla interior de façana i el pla interior de la coberta.
Es permet que la cota del pla del paviment acabat de la planta baixa pugui establir-se en un marge de 50cm per sobre i per sota
respecte el punt de la rasant del carrer origen de l’ARM.
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Quan una edificació tingui façanes oposades a dos carrers, l’alçada màxima s’amidarà en el carrer que tingui la rasant més baixa.
Per sobre de l’alçada màxima permesa només es permetrà la construcció d’elements tècnics vinculats als usos de l’edificació.
No s’admeten plantes soterrani.
Article 17. Cobertes
En tots els edificis de nova planta o de reforma dels existents es construirà la coberta amb un 30% de pendent, seguint l’estructura
dels edificis colindants, i en general a falta de referències, a dues aigües amb el carener centrat paral·lel amb l’alineació a carrer.
El material de cobriment serà la teula àrab de cromatisme similar a les de l’entorn.
Els ràfecs podran sortir 50cm en projecció horitzontal.
Sobre els plans inclinats de la coberta es permetran només xemeneies, conductes tècnics de ventilació i parallamps. Antenes i
altres instal·lacions s’entendran a precari fins que no hi hagi una solució col·lectiva.
Les barbacanes s’admetran només amb dues opcions, (1) a base de volada amb llosa de pedra coberta amb teula i (2) també
amb coll de fusta, post o llata de fusta per entrebigar i teula.
Les xemeneies estaran doblades amb pedra i els barrets que les rematen seran també d’aquest material o cobertes amb teula.
Les canals de recollida d’aigua seran de forma semicircular i horitzontals. Els baixant seran de forma circular. Tant les canals com els
baixants seran de coure a excepció dels dos primers metres, els de l’arrancada, que seran de fosa.
Si s’escau que hi ha un espai aprofitable al sota-coberta aquest no es pot manifestar mai a l’exterior mitjançant mansardes o
lluernes. S’accepten però finestres que respectant el pla inclinat de la coberta s’integren en aquest pla sempre i quan la superfície
d’aquestes no superi el 0.5m2.
Article 18. Rasants
L’obra nova s’ajustarà a les rasants de la vialitat en el carrer al qual dóna front el solar.
Article 19. Mitgeres
És la paret límit entre dues edificacions, que s’eleva des de el fonament fins la coberta. Quan per problemes d’alineació, veïnatge
a solar lliure, o d’altres, una paret mitgera queda al descobert, encara que sigui de manera temporal, haurà de tractar-se com una
façana.
Article 20. Tanques
Serà obligatori disposar d’un tancament seguint l’alineació del carrer quan l’alineació de l’edificació quedi reculada respecte la
primera. Aquest tancament estarà construït per una paret de pedra, que tindrà una alçada no inferior a 1m i fins a 1,20 si és tanca i
2.40m si al darrera s’hi recolza un edifici auxiliar. Si hi ha contenció aquesta l’alçada s’ajustarà al salt.
Els murs seran horitzontals i continus en el coronament, sense més escalonaments que els obligats per ajustar-se a la topografia amb
les limitacions anteriors. Damunt d’aquests murs massissos no s’hi podran aixecar filats, ni cap altre tipus de tanca, ni objectes
decoratius de cap mena. Tampoc es podran secundar amb tanques continues de verd.
Les cares aparents dels murs hauran de ser de pedra del país (Collsacabra), amb l’aparell característic de les edificacions del nucli
original.
S’admeten portals similars quan a mides i a l’aspecte formal als que trobem ja implantats, sense arcs ni elements dissonants en la
composició.
En aquests murs o en façana s’incorporaran agrupades dins d’un armari encastat les instal·lacions d’enllaç necessàries. El front
d’armari, estarà mimetitzat amb materials, textures i colors del seu entorn mes pròxim.
Les tanques a parcel·les colindants seran de paret de pedra, que tindrà una alçada de fins a 1m. Alternativament o de manera
conjunta es permet la plantació d’espècies vegetals autòctones com a pla de separació fins a una alçada de 1.80m.
Article 21. Cossos sortints
Es respectarà la composició existent, no obstant però, les edificacions amb front de carrer les façanes seran planes, sense entrants
ni cossos sortints, admetent-se volades obertes que no superin els 45cm ni s’excedeixin en 20cm del brancal amb el que es
relacionen.
A les plantes altes s’admetran entrants sempre i quan es continuï respectant el caràcter de façana a la línia d’edificació, i sempre i
quan estigui tractat com a façana però mai més important que la de la línia d’edificació.
Article 22. Esgrafiats
Es absolutament obligatòria la conservació dels esgrafiats existents en algunes de les edificacions. La seva restauració ha de
respondre obligatòriament al model original, i es considerarà sempre com a obra preferent o l’obra de restaurar una casa que en
tingui.
Article 23 materials prohibits
Queda totalment prohibit mostrar a l’exterior tot tipus de plàstics, acer inoxidable, fibrociment, formigó vist, formigó prefabricat,
alumini, ferro estructural o en fusteria i qualsevol tipus d’aplacat.
Article 24. Estructura formal
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En edificis existents es restauraran exactament tal i com estan, sense modificacions formals i conservant tant com sigui possible els
elements i trets característics tant de l’exterior com de l’interior, la fitxa associada estableix els llindars de les actuacions.
En el cas de nous edificis o bé addiccions o edificis auxiliars la disposició dels forats a façana serà sempre de composició vertical,
no s’admet la dispersió desordenada dels buits i plens. Les dimensions del forat i relació amb el massís no diferirà de la que guarden
els edificis originals del nucli.
Els ampits dels forats seran de pedra picada, o bé llosa de pedra, segons el tractament de la resta de la finestra. Ocasionalment i
en alguna finestra de façanes que no siguin la principal s’admetrà l’empit de rajola amb trenca-aigües, sempre i quan la resta de la
finestra estigui d’acord amb l’empit, en els seus aspectes formals.
Les llindes seran de pedra picada i ocasionalment s’admetran també llindes de fusta, justificant-se amb la composició global de
l’edifici.
Els brancals seran de pedra picada i ocasionalment s’admetran de pedra carejada o bé rajola manual justificant-se amb la
composició global de l’edifici.
La fusteria exterior serà de fusta. No s’admeten persianes enrotllables de cap material. Els porticons només s’admeten per la part
interior i ocasionalment es poden admetre persianes de corda, de fusta pintada amb colors que no desdiguin de l’entorn.
Colors: s’admeten les gammes de grisos, sienes i ocres. A la fusteria colors similars a noguera ennegrida i roure vell i colors foscos
sobre ferro.
Article 25. L’espai lliure privat
S’entén com l’espai lliure privat, la part de finca no ocupada per la edificació principal, les possibles ampliacions i també per
l’edificació auxiliar. S’estableix com a prioritat recuperar els afloraments de pedra del cingle com a paviments, en cas que això no
sigui possible només s’admet la pedra del país en llosa com a paviments exteriors, ocupant com a màxim 1/3 de la superfície
d’aquest per deixar permeable el resto de finca. Es tindrà especial cura en el tractament d’aquests paviments en els casos en que
siguin visibles des de l’espai públic.
No s’admet la construcció de piscines.
La implantació d’elements decoratius com fonts, pèrgoles, umbracles i altres elements fix o desmuntables mantindran una distància
de 2m del límit de parcel.la sempre i quan aquest element superi el 1.50m d’alçada.
S’admeten barbacoes incorporades al volum complementari, amb la sortida de fums a una distància de 2m del límit de la
parcel.la.
No s’admet la implantació de instal·lacions (dipòsits en superfície i altres aparells) si no s’integren dins el volum complementari del
principal. En tot cas es protegiran sempre de vistes des de l’espai públic.
El tractament lumínic estarà adaptat als límits de molèstia i a la legislació vigent en matèria d’ordenació ambiental de l’enllumenat
per a la protecció del medi nocturn.
Article 26. L’espai públic
La pavimentació de l’espai públic només admetrà 2 tipus de paviment: els afloraments de la pedra del cingle i l’empedrat amb
pedres i rocs de canto, disposats a trenca-junt.
Es tendirà al soterrament de les instal·lacions.
Article 27. Elements urbans
A falta d’un estudi de disseny propi d’ornament i mobiliari urbà, s’estarà per un enllumenat públic amb lluminàries de braç, i només
s’admetrà el bàcul i les columnes quan realment no quedi cap altre opció.
Article 28. Elements publicitaris
Els elements publicitaris s’entendran sempre relacionats amb l’edifici on s’instal·lin i tindran unes dimensions que no dificultin la
comprensió de l’edifici o dels seus elements individualitzats. A falta d’un estudi que desenvolupi i proposi una manera de fer
pautada en tot l’àmbit de PE, seran de fusta pintada, ferro i banderoles o teles, i no podran tenir il·luminació pròpia, havent de ser
il·luminats a distància, en cas de fer-se necessària la seva il·luminació.
Article 29. Regulació d’usos i activitats
S’admeten els usos següents:
.- residencial en totes les seves modalitats.
.- hoteler-restauració.
.- comercial al detall. S’admet en establiments individuals i col·lectius la superfície de venta dels quals sigui inferior a 400m2 (s’entén
per ús comercial al detall el que correspon als establiments oberts al públic destinats al comerç al detall de caràcter individual o
col·lectiu i locals destinats a la prestació de serveis privats al públic. No inclou el comerç a l’engròs, la restauració i les activitats
lúdiques.
.-magatzems.
.- oficines i despatxos.
.- equipaments i usos vinculats a l prestació de serveis públics.
.- agropecuaris de consum propi.
.- manufacturació de productes artesans (es considera manufacturació de productes artesans aquelles actuacions compatibles
amb els habitatges que no superin els 10cv de potencia instal·lada i que les seves emissions sonores no superin els 40 db).
.- tallers compatibles amb residencial amb la limitació de 15kw de potencia instal·lada i 250m2 de superfície i per sota dels límits de
molèstia, nocivitat, d’insalubritat i de perill.
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.- cultural i educatiu.
.- turístic.
Article 30. Condicions estètiques
Donat que la intenció d’aquesta normativa es regularitzar l’aspecte exterior d’aquest sector en concret, amb elements que siguin
inherents al seu passat i al seu ordre formal, s’estableix com a principi que no s’admetrà mai qualsevol element exterior que encara
que no contradigui aquestes normes pugui resultat dissonant en el context general o particular del nucli.
Article 31. Obligatorietat d’ajustar-se a la fitxa vinculada
S’estableix com a prioritat principal, l’objectiu d’ajustar-se en cada intervenció, en la mesura que l’actuació no s’entengui com a
desproporcionada, a la fitxa vinculada.
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4.- ANNEXOS A LA MEMÒRIA
4.1 fitxes
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4.2 carta de colors
4.2.1 paraments i complements (s’entenen com a tals els colors dels elements arquitectònics secundaris com emmarcament,
cornises, franges,...)
S’admet la gamma de sienes, ocres i beixos. Colors terra en general
En aquelles construccions on el color, de la façana o esgrafiat, s’aparta del que s’estableix, es valorarà la seva validesa en funció
de la seva especificitat i en el moment de demanar llicència urbanística.
4.2.2. fusteria:
S’admet totes les gammes de tinys foscos.
4.2.3. serralleria:
S’admeten totes les gammes de grisos foscos i negres

