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1. 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 1/2010, de 3 d'agost (DOGC
núm. 5686, de 5.8.2010) que afecten al present Catàleg

Article 47.3. És permès, en sòl no urbanitzable, amb els requisits fixats pels articles 50 i 51:

a) Reconstruir i rehabilitar les masies i les cases rurals que calgui preservar i recuperar per raons
arquitectòniques, històriques, ambientals, paisatgístiques o socials.

b) Reconstruir i rehabilitar altres construccions anteriors a l’entrada en vigor del primer instrument
de planejament urbanístic general en cada municipi i que calgui preservar i recuperar per raons
arquitectòniques o històriques.

c) Rehabilitar les construccions rurals en desús per a corregir‐ne l’impacte ambiental o paisatgístic
negatiu.

3 bis. Les construccions a què fa referència l’apartat 3 han d’haver estat incloses pel planejament
urbanístic en el catàleg que estableix l’article 50.2, amb vista a destinar‐les a habitatge familiar; a un
establiment hoteler amb exclusió de la modalitat d’hotel apartament; a un establiment de turisme
rural; a activitats d’educació en el lleure, artesanals, artístiques o de restauració; a equipaments, o a
serveis comunitaris. Tanmateix, per a poder‐les destinar a establiment hoteler ha d’ésser previst
expressament en el dit catàleg, el qual pot establir un límit en el nombre de places. Les
construccions a què fa referència l’apartat 3.b i c en cap cas es poden reconstruir i rehabilitar amb
vista a destinar‐les a l’ús d’habitatge familiar. En tots els casos, els usos de les construccions a què fa
referència aquest apartat han d’ésser compatibles amb les activitats agràries implantades en
l’entorn immediat respectiu.

Marc legislatiu del catàleg (1)



Text refós de la Llei d'urbanisme¸ Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost (DOGC núm. 5686,
de 5.8.2010) que afecten al present Catàleg

Article 50. Reconstrucció o rehabilitació de determinades construccions en sòl no urbanitzable

2. El planejament urbanístic general o especial ha d’identificar en un catàleg específic les construccions
situades en sòl no urbanitzable susceptibles de reconstrucció o de rehabilitació i justificar les raons
que en determinen la preservació o, si s’escau, la recuperació d’acord amb el que estableix l’article
47.3. Els criteris paisatgístics que determinen la inclusió de les masies i les cases rurals en el catàleg
s’han d’adequar a les determinacions que, si escau, estableix el planejament urbanístic o sectorial per
a la protecció i el millorament del paisatge.

3. La reconstrucció i la rehabilitació del patrimoni arquitectònic rural han de respectar el volum
edificat preexistent i la composició volumètrica original prèviament determinats. Si no s’alteren les
característiques originals de l’edificació, se’n pot admetre la divisió horitzontal, amb les limitacions que
estableixi el planejament urbanístic i d’acord amb la normativa reguladora de les condicions objectives
d’habitabilitat. En el supòsit de l’article 47.3.c, la rehabilitació de la construcció afectada pot
comportar la reducció del volum preexistent si això és necessari per a corregir‐ne l’impacte ambiental
o paisatgístic negatiu.

Marc legislatiu del catàleg (2)



2. Tipus de construccions del Catàleg

• Torres / masies 

• Cases rurals 

• Altres construccions anteriors a 1957 

• Construccions en desús que calgui corregir 



Mapa de construccions anteriors a 1956 fora del nucli 
urbà (font: Cadastre)



3. Elements del Catàleg

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

• Resultat inicial: 115 construccions o conjunts
d’edificacions seleccionats.

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

• Importància de la definició dels criteris que
determinen la catalogació dels elements.



4. 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.



4. 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.



4. 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.



5. 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.



6. 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



7. Resultat de la Catalogació: 115 elements (1)



7. Resultat de la Catalogació: 115 elements (2)



8. Localització de les edificacions catalogades



9. Exemples de fitxes del Catàleg (1)



9. Exemples de fitxes del Catàleg (2)



9. Exemples de fitxes del Catàleg (3)



10. Les fitxes del Catàleg (1)

Descripció i normativa gràfica

Localització, situació i emplaçament

Reportatge 
fotogràfic

Descripció de la 
construcció

Justificació de la inclusió

Usos permesos i 
normes específiques



10. Les fitxes del Catàleg (2)



10. Les fitxes del Catàleg (3)



10. Les fitxes del Catàleg (4)



11. Normativa del Pla Especial (1)

Article 11. Tipus d’intervenció

Cada fitxa individual concreta les intervencions a realitzar en les edificacions que
inclou. Per una major claredat dels conceptes, es consideren els següents tipus
d’intervencions possibles en les edificacions que formen part d’aquest pla especial:

 Obres sobre el cos a mantenir: tenen per objecte conservar l’edifici en correctes
condicions de salubritat i ornat, tot preservant els valors de l’element catalogat.

 Obres sobre el cos a recuperar: tenen per objecte consolidar, refer, reforçar o
substituir l’edificació, amb la finalitat de donar valor a l’element principal.

 Obres de demolició o d’enderroc: suposa la desaparició de l’edificació en els casos
contemplats i d’acord amb el procediment específic establert per a cada cas.
Prèviament es procedirà a documentar de manera exhaustiva l’element sobre el
qual s’actua.



11. Normativa del Pla Especial (2)

Article 17. Manteniment de l’estructura bàsica i funcional de l’edificació
1. De forma general, s’estableix que totes les intervencions a realitzar en les

edificacions s’integraran en el conjunt de l’entorn rural en què es troben,
seran coherents amb el paisatge on estan ubicades i vetllaran per
mantenir els valors que justifiquen la seva inclusió en el catàleg.

2. Les intervencions respectaran, tant com sigui possible, la composició
original de la construcció, tant exterior com interior. Cal vetllar
especialment pel tractament del volum edificat dels cossos principals
determinats en les fitxes individuals d’aquest pla especial.

3. Caldrà que les intervencions donin compliment als requisits derivats de
l’aplicació de les normatives sectorials d’habitabilitat, d’incendis i altres
que els hi siguin d’aplicació.



11. Normativa del Pla Especial (3)

Article 19. Ampliació de les construccions

1. S’admeten noves ampliacions de fins a un 10% del total del sostre dels cossos
principals per a edificacions en les que es vulguin implantar els següents usos:
habitatge familiar, restauració, activitat artesanal, activitat artística, establiments
de turisme rural i establiment hoteler.
2. S’admeten noves ampliacions de fins a un 20% del total del sostre dels cossos
principals per a edificacions amb els següents usos : educació en el lleure,
equipaments i serveis comunitaris.
3. Les ampliacions s’operaran preferentment sobre els cossos auxiliars i sobre els
cossos neutres, sense modificar els valors de l’element, i documentant en el
projecte corresponent aquells que no consten en el a fitxa individual del catàleg



11. Normativa del Pla Especial (4)

Article 20. Definició i regulació dels usos

1. Els usos admesos en les edificacions incloses en aquest pla especial són els establerts en la
legislació urbanística vigent i la seva regulació segueix allò que estableix el planejament general
municipal.

2. Aquest pla especial, per a cadascun del elements del catàleg, precisa els usos específics
establerts de forma genèrica en el planejament general municipal. En aquest sentit es fan les
següents consideracions:

 Habitatge familiar: es refereix als allotjaments destinats a acollir una llar o família.
L’habitatge unifamiliar tindrà lloc dins d’un edifici aïllat o integrat a nivell horitzontal, que
disposa d’un accés independent i exclusiu amb l’exterior, i en el qual s’allotja una sola família
o llar. També es contempla la possibilitat de la divisió horitzontal de l’habitatge sempre que
així es determini en la fitxa normativa corresponent.

 Establiment de turisme rural: comprèn els establiments que presten servei d’allotjament
temporal en habitatges rurals, en règim d’habitacions o de cessió de l’habitatge sencer. Les
modalitats i els requisits es regulen en el Decret 159/2012, de 20 de novembre,
d’establiments d’allotjament turístic i habitatges d’ús turístic.

 Establiment hoteler: es refereix als establiments que presten servei d’allotjament temporal
en unitats d’allotjament als usuaris turístics, com establiment únic o com a unitat
empresarial d’explotació amb els serveis turístics corresponents.



11. Normativa del Pla Especial (5)

Article 20. Definició i regulació dels usos

 Establiment de restauració: comprèn les activitats de restauració establertes per la legislació
sectorial vigent.

 Activitat artesanal: comprèn les activitats vinculades a l’emmagatzematge, la conservació, la
manipulació, l’envasat i la transformació de productes, així com les destinades a prestació de
serveis, sempre que els esmentats productes i serveis s’hagin originat o tingut com a
destinació, una unitat d’explotació agropecuària.

 Activitat artística: comprèn les activitats vinculades a professions liberals de caire creatiu.

 Educació en el lleure: comprèn les activitats d’ensenyament vinculades al medi natural i
aquelles d’esbarjo, esplai o repòs que, necessàriament, s’han de desenvolupar en espais a l’aire
lliure i en contacte amb la natura. S’admeten les activitats de formació, capacitació
professional, innovació i incorporació de noves tecnologies destinades a la millora qualitativa i
a l’ordenació de les produccions agràries, i que comporti la integració i recuperació del caràcter
rural de l’entorn.

 Equipaments: comprèn aquells elements que configuren els equipaments públics permesos
per la legislació vigent, vinculats a les activitats d’interès públic, social o comunitari, tal com
estan definits i regulats pel Pla general vigent.

 Serveis comunitaris: comprèn aquells elements que configuren els serveis comunitaris
permesos per la legislació vigent.
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