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Objectius del Catàleg 

 

• Afavorir la conservació del patrimoni edificat rural  

 

• Incentivar la reactivació econòmica del sector primari  

 

• Facilitar el desenvolupament del món rural  
 



 

• Text refós de la Llei d’urbanisme, Decret legislatiu 
1/2005, de 26 de juliol. Articles 47.3, 50 i 51  

• Text refós de la Llei d'urbanisme, Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d'agost. Articles 47.3, 50 i 51  

• Modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme. Llei 
3/2012, de 22 de febrer. 

• Llei de mesures fiscals, administratives, financeres i 
del sector públic. Llei 2/2014, de 27 de gener. 

 

 

 

 

 

 

  

Marc legislatiu del Catàleg 



Tipus de construccions del Catàleg  

• Torres (masies) 

 

• Cases rurals  

 

• Altres construccions anteriors a 1957 (data 1er 
planejament general municipal) 

 

• Construccions en desús que calgui corregir l’impacte 
paisatgístic o ambiental 



Elements del Catàleg  

• Punt de partida: unes 9.000 construccions i 
instal·lacions en sòl no urbanitzable. 

• Resultat inicial: 112 construccions o conjunts 
d’edificacions seleccionats. 

• El Catàleg, pel seu caràcter patrimonial, és sempre 
fruit d’un moment concret. Ha de ser, doncs, una 
eina sempre oberta a la revisió i actualització.  



Raons per a l’inclusió al Catàleg (1) 

1. Criteris arquitectònics:  

 Elements catalogats com a BCIN o BCIL. Aquestes construccions queden 
incloses directament en el catàleg. 

 Edificacions que formen part de l’Inventari del Catàleg de patrimoni de béns a 
protegir (però sense tenir la consideració de BCIN o BCIL).  

 Edificis que per la serva morfologia, tècnica constructiva o composició 
arquitectònica posseeixin un valor remarcable. 

2. Criteris històrics: 
 Construccions amb una antiguitat prou contrastada, anteriors a l’any 1800, 

sempre que mantinguin el volum edificat preexistent i la composició 
volumètrica original (amb independència del seu estat físic). Aquestes 
construccions queden incloses directament en el catàleg. 

 Construccions anteriors a 1957. Es tindran especialment en compte els edificis 
construïts en els segle XIX, tot i no ser objecte d’inclusió directa en el catàleg.  

 Edificis que constitueixen un clar referent històric o simbòlic dins del municipi 
o de la partida on estan situats. 



Raons per a l’inclusió al Catàleg (2) 

3. Criteris ambientals:  
 Edificacions vinculades i necessàries per a un determinat ús del territori que 

comporta uns valors ambientals que cal preservar i, en coherència, estiguin 
inclosos en els àmbits amb protecció ambiental pel planejament general 
municipal. Aquestes construccions queden incloses directament en el catàleg. 

 Construccions que presenten un clar interès agrícola per la seva integració en 
l’explotació on estan situades. En aquest sentit, es tindran en compte les 
edificacions situades dins les àrees que el planejament general municipal 
identifiqui com un sòl d’entorn agrícola a preservar. 

 Edificacions que per dimensions i tipologia, formen part d’un teixit rural 
característic. 

 Edificacions en desús que generen un impacte ambiental negatiu, que calgui 
corregir. 



Raons per a l’inclusió al Catàleg (3) 

4. Criteris paisatgístics:  
 Edificacions situades en àmbits d’especial interès paisatgístic que cal preservar o 

millorar. Es tindrà especial atenció a aquelles construccions ubicades dins de les 
àrees que el planejament general municipal identifiqui i catalogui com a 
paisatges a protegir. En aquests casos, es podrà considerar la inclusió directa de 
les construccions en el present catàleg.  

 Edificacions que per la seva posició topogràfica, proporcions i escala adequada 
tinguin efectes identificadors, de fita o de referència en el paisatge.  

 Construccions rurals en desús que generen un impacte paisatgístic negatiu, que 
calgui corregir. 

5. Criteris socials:  
 Edificacions vinculades a una utilització social i/o col·lectiva relacionada amb 

l’entorn on estan ubicades. 

 Edificacions d’habitatge que són domicili d’una Explotació Agrària Prioritària. 



Deures derivats de la inclusió al Catàleg  

 

• Respectar el volum edificat preexistent i la 
composició volumètrica original. 

 

• Rehabilitar o reduir el volum de les construccions o 
de la part de les construccions, que generen un 
impacte ambiental o paisatgístic negatiu. 
 



Beneficis de la inclusió al Catàleg 

• Reconstruir i rehabilitar les construccions catalogades. 

• Possibilitat d’ampliar-les justificadament (10%-20%) 

• Destinar les construccions a determinats usos: 

– Habitatge familiar 

– Establiment hoteler  

– Establiment de turisme rural 

– Activitats d’educació en el lleure 

– Activitats artesanals 

– Activitats artístiques 

– Activitats de restauració 

– Equipaments 

– Serveis comunitaris 



Resultat de la Catalogació: 112 elements (1) 



Resultat de la Catalogació: 112 elements (2) 



Localització de les edificacions catalogades 



Exemples de fitxes del Catàleg (1) 

Localització, situació i emplaçament 

 
 
 
 
 
 
 

Descripció i normativa gràfica 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reportatge  
fotogràfic 

 Descripció de la 
construcció 

Justificació de la 
inclusió 

 
 
 
 

Usos permesos i  
normes específiques 

 
 
 
 
 
 
 
 

Documentació ambiental 



Exemples de fitxes del Catàleg (2) 



Exemples de fitxes del Catàleg (3) 



Normativa del Pla Especial (1) 



Normativa del Pla Especial (2) 



Normativa del Pla Especial (3) 



Normativa del Pla Especial (4) 



Normativa del Pla Especial (5) 



Normativa del Pla Especial (6) 



Normativa del Pla Especial (7) 
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