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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA 
 

1. Antecedents i definicions 
 

Antecedents 
 

1. La redacció d’aquest Pla Especial s’ajusta a les determinacions de la legislació 
urbanística vigent, tal i com preveuen els articles 47.3, 50 i 67 del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text 
refós de la Llei d’urbanisme (en endavant TRLU) i l’article 55 del Decret 
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme. 

 

Són també d’aplicació el Pla General d’Ordenació Urbana de Vilanova i la Geltrú, 
aprovat definitivament el 24 de Juny del 2001 (en endavant PGOU 2001), així 
com la legislació sectorial aplicable a cada element concret. 

 

També s’ha tingut amb compte els criteris derivats del conveni entre Direcció 
General d’Urbanisme amb l’Associació Catalana de Municipis i Comarques 
(ACM), pel qual es co-finança amb els ens locals, la redacció de plans especials 
urbanístics que inclouen un catàleg de masies i cases rurals. 

 

 
2. La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària del dia 24 de juliol de 2012 

acordà l’aprovació inicial del Pla Especial i Catàleg de Masies i Cases Rurals del 
sòl no urbanitzable de Vilanova i la Geltrú segons document redactat, per 
encàrrec d’aquest ajuntament, pel sr. Josep Mª Pujol Torres, arquitecte. 

 

 
3. En sessió de ple de l’ajuntament de data 7 de juliol de 2014 s’acordà la seva 

aprovació provisional, després del tràmit d’exposició pública i la sol·licitud 
d’informe als organismes afectats, a resultes del qual es reberen 6 escrits 
d’al·legacions de particulars i 10 informes d’organismes afectats, la resolució dels 
quals es prengué en el mateix acord  aprovació provisional. 

 

 
4. En sessió de 6 de novembre de 2014, la CTUB acordà aprovar definitivament el 

Pla especial i catàleg de masies i cases rurals del sòl no urbanitzable, de Vilanova 
i la Geltrú, promogut i tramès per l’Ajuntament, i supeditar-ne la publicació al 
DOGC i consegüent executivitat a la presentació d’un text refós, per duplicat, 
verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional de l’expedient i 
degudament diligenciat, que incorpori les prescripcions referents a: 

 

 
. 

 

 
- Informes sectorials: I nforme  de  l’OTAAA i informe del Departament de Cultura. 
- Adequació al planejament urbanístic general vigent. 
- L a normativa urbanística del document. 
- El contingut específic de les fitxes del catàleg. 
- La correcció d’errades i contradiccions detectades en la part normativa de les fitxes. 

 
5. En sessió de 4 de maig de 2015 el ple de l’ajuntament acordà la verificació i 

tramesa a la CTUB del Text Refós del Pla Especial i catàleg de masies i cases 
rurals del sòl no urbanitzable, de Vilanova i la Geltrú, en compliment  de l’acord 
de 6 de novembre de 2014, de la CTUB, sense que, en el termini legalment 
establert, l’OTAAA no hagués emès l’informe sol·licitat en data 2 de març de 
2015, en compliment de l’esmentat acord. 

 
6. En sessió de 10 de juny de 2015, la CTUB acordà retornar a l’Ajuntament de 

Vilanova i la Geltrú l’expedient del Pla especial i catàleg de masies i cases rurals 
del sòl no urbanitzable, promogut i tramès per l’Ajuntament, per tal que d’acord 
amb l’informe de l’Oficina Territorial d’Avaluació ambiental, es  completi 
l’expedient amb el tràmit ambiental corresponent, indicar que un cop subsanat 
aquest punt , el subsegüent acord del Pla especial i catàleg de masies i cases 
rurals del sòl no urbanitzable, de Vilanova i la Geltrú, promogut i tramès per 
l’Ajuntament, caldrà condicionar-ho a aportar un text refós que es presentarà per 
duplicat, verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional de l’expedient i 
diligenciat, que incorpori les prescripcions següents: 

 
2.1 Cal establir per a la fitxa núm. 10 “Mas Sardet” l’admissió d’un únic 
habitatge, així com, cal excloure del catàleg el volum annex A d’aquest element, i 
incorporar-lo a l’inventari d’edificacions en sòl no urbanitzable. 

 
2.2 Cal establir al quadre situat a la part final de l’apartat 6 de la fitxa normativa 
de les fitxes núm. 21 i núm. 25 el títol de “volums preexistents”. 
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7. En resposta a la sol·licitud d’informe jurídic d’aquest ajuntament a l’OTAAA, de 8 
de juliol de 2015, en referència al sotmetiment del Pla Especial al procediment 
ambiental, aquest organisme emeté informe en data 14 d’octubre de 2015 
concloent que el pla de referència no s’ha de sotmetre a avaluació estratègica 
simplificada, atès que en la data de la seva aprovació definitiva no era vigent a 
Catalunya la Llei 21/2013 de 9 de novembre, d’avaluació ambiental. 

 
Així mateix, segons l’acord de 6 de novembre de 2015 de la CTUB, l’OTAAA 
emeté informe sobre aquest Pla Especial en referència al seu contingut, en el 
sentit següent: 

 
- Caldrà donar compliment a les consideracions efectuades en l’informe emès per 

l’Agència Catalana de l’Aigua, en data 9 de gener de 2013, sobre el Pla especial 
de referència. 

 
- Caldrà donar compliment a les mesures de gestió definides en l’Annex 6 de 

l’Acord GOV/176/2013, pel qual es declaren les zones especials de conservació 
de la regió biogeogràfica alpina, integrants de la xarxa Natura 2000, i se n’aprova 
l’instrument de gestió, pels elements claus de conservació susceptibles de ser 
afectats pel desenvolupament del Pla especial. 

 
- Caldrà incorporar en les fitxes dels elements N1 i N32 l’obligatorietat d’elaborar 

un estudi paisatgístic, d’acord amb l’establert en l’article 14.2.c de les normes del 
Pla director urbanístic del sistema costaner. 

 
- Caldrà evitar l’alteració o pèrdua dels hàbitats d’interès comunitari, i en especial 

els considerats de caràcter prioritari, en les  obres  de  rehabilitació, 
reconstrucció i/o ampliació dels elements catalogats, definint zones d’acopi o 
ubicació de les noves edificacions en emplaçaments de baix valor natural. 

 
-Caldrà adoptar les mesures oportunes per tal d’evitar l’afectació dels Ruscus 
aculeatus i Chamaerops humilis, en cas de detectar la seva presència durant el 
desenvolupament del Pla especial. 

 
- Caldrà mantenir l’estructura d’espais oberts en aquelles masies i cases rurals 

compreses en l’àrea de campeig de l’àliga cuabarrada (Hieraaetus fasciatus), 
evitant les grans ampliacions que suposin la pèrdua d’aquests espais oberts 
d’interès. 

- Caldrà prioritzar les potencials ampliacions en continuïtat amb el volum principal, 
evitant la dispersió territorial, així com evitar l’ocupació d’aquells terrenys amb 
pendents elevades tenint en compte l’impacte sobre la permeabilitat i estabilitat 

del sòl que se’n derivaria. 
 

- Caldrà prioritzar l’adaptació topogràfica dels nous accessos o ampliacions dels 
existents, evitant els moviments de terres i els desmunts i terraplens associats. 
Així mateix, caldrà realitzar un acabat permeable i naturalitzat d’acord amb 
l’entorn rural i forestal on s’ubiquen aquests elements catalogats. 

 
- Caldrà donar compliment als criteris establerts en la “La masia sostenible. Guia 

pràctica per a la rehabilitació i la construcció sostenible”. 
 

- Caldrà donar compliment a la normativa ambiental esmentada en l’apartat 
d’anàlisi ambiental del present  informe. 

 
8. Les prescripcions derivades dels apartats 6 i 7 anteriors referents al contingut de 

les fitxes així com algunes errades materials i contradiccions detectades, s’han 

complimentat fent l’esmena oportuna, i pel que fa a legislació, normes i gestió del 

Pla Especial, s’incorpora un nou article 35 de la Normativa anomenat Condicions 

ambientals, tenint en compte que l’informe de l’ACA ja fou complimentat en el 

document de Pla Especial aprovat definitivament,  i la referència a la fitxa de 

l’element N32 és errònia i cal referir-se a la N31. 
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Aspectes previs 

 
 

Aquest Pla Especial i Catàleg cal interpretar-lo amb un seguit d’objectius positius a 
partir de la possibilitat que ofereix la legislació urbanística d’ordenar i regular algunes 
construccions ja existents en sòl no urbanitzable; es pretén evitar que aquestes acabin 
enrunant-se, així com facilitar que es puguin consolidar i ocupar amb noves activitats, 
fent un reconeixement dels valors intrínsecs dels elements. En canvi tots aquells 
elements no inclosos, al no comptar amb cap dels valors regulats per la llei, 
continuaran amb la mateixa situació actual i sotmesos a la regulació prevista d’acord 
amb el règim jurídic previst pel planejament general a cada zona depenent de la seva 
situació. 

 

 
Així al comprendre àmbits classificats com a sòl no urbanitzable, el seu règim jurídic 
resta definit pel planejament general per a les diverses zones, compreses en les 
següents: Clau 23 (Zona de protecció natural i paisatgística), Clau 22 (Zona de 
protecció arquitectònica - paisatgística), Clau 18 (Zona de sòl de valor agrícola), Clau 
18b (Zona de sòl agrari de valor paisatgístic), Clau 16 (Zona de sòl no urbanitzable 
incompatible per la seva transformació) , Clau 21(zona de càmping) , i Clau 20 (Zona 
de protecció i servitud). 

 
 

També caldrà tenir en compte per a la seva interpretació els plans especials previstos 
en el sòl no urbanitzable, de qualsevol tipus, així com l’Estudi sobre el territori rural de 
Vilanova i la Geltrú que determina diverses unitats de paisatge; com també les 
excepcions previstes per a l’àmbit del Pla Especial de Protecció del Medi Físic i del 
Paisatge de l’Espai Natural del Garraf. 

 

 
En aquest darrer escenari, l’Ajuntament  de Vilanova i  la Geltrú va encarregar a 
Josep Maria Pujol i Torres arquitecte (Col. 16393) la redacció del Pla Especial i 
Catàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable de Vilanova i la Geltrú. 

 
 
 
 

 
Definicions 

 

El Pla Especial i Catàleg de masies (o PEM) és un document normatiu que, a través 
de fitxes detallades, ofereix una protecció física i determina els mecanismes 
d’intervenció a totes les masies i cases rurals seleccionades. Disposar d’un PEM dóna 

seguretat jurídica per clarificar el ventall d’usos admesos per a cadascuna de les 
edificacions catalogades i permet disposar de condicions d’ordenació concretes amb 
una tramitació reglada. 

 
 

I.- S’entén per masia 
 

La construcció constituïda per un habitatge familiar i els seus annexos, vinculada en 
origen a una explotació agropecuària i forestal. 

 

 
II.- S’entén per cases rurals 

 

Les construccions d’habitatges com masoveries, cases de pagès i altres construccions 
tradicionals, pròpies del sòl no urbanitzable,  amb habitatge familiar no vinculat  a 
l’activitat agrícola ni a la ramadera, com són els molins d’aigua i de secà, les estacions 
ferroviàries, les bòviles, les instal·lacions pre-industrials, les antigues centrals 
hidroelèctriques, etc. S’entén per edificació de caràcter annex o auxiliar, les cabanyes, 
els masets, les pallisses, els coberts, etc., complementàries a la principal d’habitatge. 

 
 

III .- S’entén per edificacions aïllades 
 

Les cabanes, les bordes, els masos, fargues, balnearis, les cabanes de carboners, 
pletes de bestiar, els magatzems, coberts o les altres edificacions pròpies del sòl no 
urbanitzable que no són o no han estat habitatge familiar i no poden incorporar-se al 
catàleg de masies amb aquesta finalitat. Tampoc poden incorporar-se al PEM les 
altres edificacions pròpies del medi rural; si aquestes tenen un valor o interès que 
requereixi la seva regulació urbanística, cal incorporar-les al catàleg de béns del 
municipi, amb el corresponent grau de protecció. 

 

 
IV.- S’entén per valors arquitectònics 

 

S’entén que un edifici té valor arquitectònic quan el seu conjunt o algun dels seus 
elements arquitectònics, formals o constructius és de destacar en relació amb el 
moment de la seva construcció. Així, la tipologia, el sistema estructural, l’estil, la 
volumetria o la seva ornamentació poden justificar-ne la seva singularitat i per tant la 
necessitat de preservació. En bona part dels casos aquest valor ja havia estat 
reconegut pel Catàleg i Pla Especial del Patrimoni Històric - Arquitectònic i Ambiental, 
però s’han detectat alguns edificis de tipologies rurals específics de l’entorn que, 
malgrat no tenir suficient entitat com per ser incorporats al esmentat Catàleg 
patrimonial, sí que s’ha volgut singularitzar i explicitar-ne el seu valor en el present 
document. 

 

S’entén que un edifici té valor històric quan s’hi detecten elements que evidencien o 
permeten deduir que és anterior a l’explosió i expansió urbana de mitjans del segle 
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passat, i han mantingut el vincle amb l’activitat agrícola i la vida rural. En aquest grup 
hi haurà bàsicament els edificis d’habitatge provinents del món rural de la primera 
meitat del segle XX i que, com a referent del moment històric en que van ser 
construïts, no es poden deixar perdre. 

 

 
V.- S’entén per valors mediambientals 

 

S’entén que un edifici té valor mediambiental quan la seva preservació permet 
garantir-les condicions ambientals del seu entorn pròxim i del rodal en general. Així, 
entenent el valor ambiental en un sentit ampli, la proposta d’inclusió dels habitatges 
vinculats a explotacions agràries es planteja per assegurar la preservació d’unes 
determinades activitats, territoris i paisatges que cada vegada són més difícil de trobar 
i mantenir en els rodals de les urbanitzacions; sense oblidar la riquesa ambiental i 
natural que aporten al conjunt de la societat. 

 
 

VI.- S’entén per valors paisatgístics 
 

S’entén que un edifici té valor paisatgístic quan la seva presència en el paisatges 
esdevé un referent imprescindible per reconèixer aquest en el seu conjunt. Inclou 
aquells edificis que per la seva localització o característiques formals i tipològiques 
estan relacionats amb una determinada percepció d’un territori. Aquests edificis, 
finalment acaben afegint valor al paisatge del que formen part de manera 
indissociable i la seva desaparició seria una pèrdua, no únicament per la seva 
singularitat sinó sobretot pel conjunt que configura amb el seu entorn. 

 

 
VII.- S’entén per valors socials 

 

S’entén que un edifici té valor social quan està vinculat a alguna funció o activitat que 
la societat necessita i el seu emplaçament en el rodal esdevé imprescindible. En 
aquest grup hi trobaríem des d’habitatges vinculats a explotacions ramaderes fins a 
activitats d’educació en el lleure. Pel que fa a les granges, i mentre la ramaderia 
segueixi essent necessària per a la societat, la normativa de salubritat dels cascs 
urbans fa impossible que es puguin situar en cap altre lloc que no sigui allunyat de la 
població i per tant s’han d’acabar emplaçant necessàriament en el sòl no urbanitzable. 
Pel que fa a les altres tipologies d’activitats, en uns casos la relació amb la natura és 
imprescindible (p.e.: l’educació en el lleure) i en d’altres els resultats obtinguts s’han 
demostrat millors que en d’altres emplaçaments més “durs” (p.e.:  els centres de 
formació o treball per a disminuïts físics o psíquics...). 

 
 

VIII.- Protecció patrimonial 
 

No s’ha de confondre el catàleg de béns a protegir del municipi amb el catàleg de 
masies. Mentre que en un catàleg de béns es poden incloure i protegir elements 

construïts “simbòlics”, segons les diverses categories o nivells de protecció que 
normalment es regulen a través d’un PEP, en un catàleg de masies o PEM, la finalitat 
és recollir les construccions rurals tradicionals, habitades o no, que permetin mantenir 
el teixit rural viu i que presentin un estat de conservació suficient per acreditar la seva 
rehabilitació i adequació en els usos previstos per la Llei. 

 

El catàleg de masies, en coherència amb l’objectiu de preservació dels valors del 
territori, ha d’incloure les masies i les cases rurals situades en sòl no urbanitzable que 
formin part del Pla Especial de protecció del patrimoni del municipi (PEP), dels pre- 
catàlegs definits pel planejament i/o que estiguin protegides sectorialment per raons 
arquitectòniques o arqueològiques, com és el  cas de ser declarades Bé cultural 
d’interès nacional (BCIN), Bé cultural d’interès local (BCIL) d’acord amb la Llei del 
Patrimoni Cultural Català,o els elements d’interès municipal (EIM) també anomenats 
de protecció urbanística. Aquesta protecció que es superposa, suposa 
necessàriament un tractament més acurat en la recuperació de la masia i de la casa 
rural. Quan la masia també forma part del catàleg de béns culturals d’interès, el 
catàleg de masies ha de contenir la informació relativa als nivells de protecció 
patrimonial tal com ho faria el catàleg de béns. En coherència amb el  nivell  de 
protecció, el catàleg de masies ha d’especificar el nivell d’intervenció deixant clar 
quins elements s’han de conservar i quins han de desaparèixer. 

 

Les intervencions BCIL caldrà que siguin autoritzades també per la Comissió 
Territorial del Patrimoni Cultural de Barcelona en cas que les intervencions suposin 
una descatalogació total o modificació d’elements substancials(ampliacions,canvis 
d’estructures portants 

 

 
 
 

2.- Marc legal i urbanístic 
 

 
I.- Normativa aplicable 

 

És d’aplicació el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del 
text refós de la Llei d’urbanisme. D’acord amb aquest règim, els propietaris de sòl no 
urbanitzable tenen el dret d’ús, gaudi i disposició de les seves propietats, d’acord amb 
la naturalesa rústica del sòl, sempre sota els imperatius derivats del principi 
d’utilització racional dels recursos naturals i dins els límits establerts per la normativa 
vigent. 

 

El model previst per l’actual normativa és clarament un model de desenvolupament 
urbanístic sostenible, basat en la utilització racional del territori, per compatibilitzar el 
necessari creixement i dinamisme econòmic amb la cohesió social, el respecte al medi 
ambient i la qualitat de vida de les generacions presents i futures. La preocupació per 
establir   un   model   territorial   i   urbanístic   sostenible   es   veu   plasmada   en   el 
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reconeixement de la condició de sòl no urbanitzable d’aquells terrenys incompatibles 
amb la transformació i inadequats al desenvolupament urbà. Ara bé, la mateixa 
normativa permet a través de règims de protecció especial la utilització racional de 
determinats territoris. Aquest és el cas previst a l’article 47.3 de la Llei d’Urbanisme en 
el qual es permet, en sòl no urbanitzable, i sempre i quan es respectin els requisits 
fixats per la llei, reconstruir i rehabilitar les masies i cases rurals que sigui precís 
preservar i recuperar per raons arquitectòniques, històriques, mediambientals, 
paisatgístiques o socials. 

 

Aquestes masies i cases rurals, afegeix la llei, han de ser incloses pel planejament 
urbanístic derivat a través d’un catàleg de masies (o PEM), per a ser destinades a 
habitatge familiar, a un establiment hoteler en masies amb exclusió de la modalitat 
d’hotel apartament, a un establiment de turisme rural, activitats agrícoles, ramaderes i 
forestals, activitats d’educació en el lleure i restauració. 

 

Aquesta previsió de la Llei d’Urbanisme permet una nova forma de planejament 
mitjançant la redacció de catàlegs de masies i cases rurals aprovats per plans 
especials urbanístics o bé pel propi planejament general. Així doncs, l’eventual 
reconstrucció o rehabilitació de les masies i cases rurals edificades en sòl no 
urbanitzable requerirà l’existència d’una catalogació de les pròpies edificacions en el 
planejament urbanístic municipal. 

 

Aquesta catalogació haurà d’indicar els usos, els quals podran ser objecte de 
modificació amb el compliment d’uns determinats requisits, i l’abast de l’obra a 
realitzar en cada una d’elles. El Catàleg de masies o PEM dóna seguretat jurídica en 
clarificar quin és el ventall d’usos admesos en cadascuna de les edificacions; 
permetent disposar de les condicions d’ordenació concretes amb una tramitació 
reglada. 

 

La inclusió de les edificacions en el Catàleg de masies i cases rurals no es limitarà a 
incorporar edificacions fora d’ordenació, sinó que també haurà de justificar pel seu 
interès. Per aquest motiu, prèviament a la catalogació, s’ha realitzat un estudi 
exhaustiu de totes les construccions per constatar la conveniència o justificació de la 
catalogació de dites cases. 

 

Per raó de la seva situació, serà d’obligat compliment la llei de Costes (llei 22/1988 de 
28 de juliol ), Reial decret 1404/2007 29 octubre sobre el traspàs de funcions a la 
Generalitat, i les limitacions en que es troben les edificacions afectades per la servitud 
de cotes, siguin oi no regulades en aquet Pla especial. 

 

 
II.-Conceptualització 

 

Una de les problemàtiques a resoldre és la conceptualització de reconstrucció i 
rehabilitació. Si atenem al sentit estricte d’aquests dos conceptes: 

 

La reconstrucció és construir de nou a partir de completar gràficament l’arquitectura 
d’un edifici antic conjecturant les parts que hi manquen a partir de les ruïnes. 

La rehabilitació, etimològicament, significa restituir una cosa al seu primer estat, és a 
dir, a l’estat habitable. Aquests dos conceptes si s’apliquessin de forma estricta 
suposaria incloure en el catàleg només aquelles edificacions derruïdes i deshabitades. 
En aquest sentit, s’ha optat, però, per un criteri prudencial permetent incloure-hi també 
aquelles cases que es troben ubicades en el sòl no urbanitzable que poden ser 
objecte d’obres de reforma i de rehabilitació entenent aquest concepte com l’adaptació 
necessària de les edificacions a les estructures socials i econòmiques del medi rural. 
Aquesta raó justifica la inclusió en cada una de les fitxes d’un ítem destinat a descriure 
l’estat actual. 

 

 
III.- Justificació de la inclusió al Pla Especial i Catàleg 

 

Les raons que justifiquen la inclusió d’una masia o casa rural en el catàleg van ésser 
ampliades per la nova regulació que va introduir la Llei 10/2004, de 24 de desembre, 
de modificació de la Llei 2/2002, del 14 de març, d'urbanisme, per al foment de 
l'habitatge assequible, de la sostenibilitat territorial i de l'autonomia local. Inicialment, 
les raons que justificaven la inclusió eren raons arquitectòniques, històriques i 
paisatgístiques; mentre que actualment també es pot justificar la inclusió per raons 
socials i mediambientals. 

 

a. Les cases que avui, independentment del seu estil arquitectònic, i amb 
vàlua històrica, paisatgística o mediambiental tenen encara funcions 
agrícoles o ramaderes i, per tant, compleixen amb la seva funció 
socioeconòmica en el medi rural, han estat incloses per si en qualsevol 
moment han de ser objecte de rehabilitació o reconstrucció, per algun fet 
que les hagués destruït; algunes d’aquestes edificacions, construïdes amb 
anterioritat a la Llei del sòl de 12 de maig de 1956, generalment són 
construccions senzilles i de poc valor arquitectònic, fruit de la precarietat 
econòmica i social de l’època, però són, en definitiva, l’expressió de la 
història que ha tingut el territori i el desenvolupament de les activitats del 
medi rural. 

 

b. El desenvolupament de planejament de rang superior: per 
determinacions contingudes en plans territorials, plans directors urbanístics, 
catàlegs de paisatge i altres plans sectorials. 

 

 
 
 

IV.-  Contingut 
 

El Pla Especial urbanístic està composat per la present memòria justificativa, per un 
plànol de situació sobre base topogràfica actualitzada de l’Institut Cartogràfic de 
Catalunya i de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per la normativa, per un llistat de 
totes les masies i cases rurals incloses en el catàleg i per últim, pel Catàleg de masies 
i cases rurals susceptibles de recuperació o preservació. 
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La normativa del Pla Especial, si bé que està restringida a les masies i cases rurals en 
ell contingudes, pretén ser completa i ordenar tots els aspectes de la reconstrucció o 
rehabilitació d’aquestes. 

 

El criteri pel que s’ha optat és per un redactat simple i clar, que deixi poc marge a les 
interpretacions no volgudes i que delimiti clarament les condicions d’edificació, de 
materials i textures. Totes les normes d’igual rang que s’oposin a les contingudes en 
aquest Pla Especial s’han d’entendre derogades i per tant, no aplicables. Les normes 
d’aquest Pla Especial i Catàleg responen a la previsió legal establerta als articles 
47.3 i 50 i concordant de la LUC, Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text 
refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost i del les 
seves normes de desplegament. Pel que fa a les actuacions merament de reforma 
interior, sense una afectació estructural o estètica de les masies i cases rurals, caldrà 
remetre’s al règim d’atorgament de les llicències municipals. 

 

 
Article 47.3. Règim d’ús del sòl no urbanitzable 

 

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. 

 

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

1. En el procediment d’atorgament de llicències, la comissió territorial d’urbanisme que 
pertoqui ha d’informar sobre els projectes relatius a la reconstrucció i rehabilitació de 
les construccions que estableix l’article 47.3, llevat  que aquests projectes només 
comportin obres de conservació, d’adequació, de millorament o de manteniment d’un 
ús existent admès per l’ordenament urbanístic. La comissió territorial d’urbanisme ha 
d’emetre aquest informe en el termini de dos mesos a partir que disposi de 
l’expedient. La llicència només es pot atorgar si el dit informe és favorable i, si escau, 
ha de fixar les mesures correctores i les condicions de caràcter urbanístic a què fa 
referència l’article 48.2. En el cas que la reconstrucció o rehabilitació projectada sigui 
susceptible de pertorbar el funcionament normal de les explotacions agràries existents 
en l’entorn immediat, abans de sotmetre el projecte tramitat a la consideració de la 
comissió territorial d’urbanisme que pertoqui, l’ajuntament ha de sol·licitar un informe 
al departament competent en matèria d’agricultura i ramaderia sobre la incidència del 
projecte tramitat amb relació al funcionament de les explotacions agràries existents i 
sobre les eventuals mesures que s’han d’incloure en el projecte tramitat per a 
compatibilitzar-lo amb aquestes explotacions. 

 

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’impacta ambiental o paisatgístic negatiu. 

 

 
V.- Fitxes de catalogació 

 

Pel que fa als continguts de les fitxes de catalogació de cadascuna de les masies i 
cases rurals incloses, han estat prefixats entre l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques i el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat 
de Catalunya en virtut d’un conveni signat entre les dues entitats senyalades. Es 
concreten en el següents apartats: 

 

El primer apartat inclou el nom de la casa catalogada, la seva ubicació  en  el 
municipi, d’indret on es troba situada, les coordenades UTM per poder determinar la 
posició exacta i les dades cadastrals de la finca on es troba inserida la casa objecte 
de catalogació. 
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El segon apartat es destina a una breu descripció de la casa i el seu entorn 
paisatgístic. En aquest apartat es descriu la titularitat de la casa i quin és l’estat de 
conservació d’aquesta, sense un anàlisi detallat sinó únicament fruit de la inspecció 
ocular. 

 

El tercer apartat comenta l’estat de conservació, es descriu l’accessibilitat des del 
nucli poblacional per la xarxa general de carreteres i xarxes de subministres indicant 
la seva condició i situació de risc de foc, zones inundables, geològic... 

 

El quart apartat inclou la justificació per a la recuperació i preservació de la masia. 
Finalment, a les fitxes es determina la conservació singular d’algun dels elements de 
la casa o masia catalogada. 

 

El cinquè apartat inclou les dades històriques: s’indica el seu valor històric o d’altre 
ordre. 

 

El sisè apartat comenta les determinacions de les normatives dedicades a les raons 
legals contingudes a l’article 50.3 de la LUC, que aconsellen els seus usos 
condicionats, o previstos en el Pla General d’Ordenació de Vilanova i la Geltrú aprovat 
definitivament el 24 de Juny del 2001 i el Pla Especial de Catàleg, (PEC-87). 

 

Pel que fa als usos possibles que es pot donar a la masia o casa rural, atenent a les 
particularitats del medi rural i les transformacions socials degudes, fonamentalment, al 
canvi econòmic de la vida rural, s’ha optat per determinar que l’habitatge ha de 
mantenir el caràcter residencial, encara que s’hi desenvolupin activitats hoteleres o de 
turisme rural. O sigui que les instal·lacions d’un equipament hoteler, de turisme rural o 
d’educació en el lleure, activitats agrícoles, ramaderes i forestals i restauració podran 
instal·lar-se en els volums annexos que originàriament tenien una funció d’espais 
destinats a l’activitat agrícola i ramadera de l’ús propi del medi. Igualment, en el cas 
de desenvolupar-hi activitats artesanals, seran aquests annexos els que acolliran, 
preferentment, les instal·lacions de l’activitat. 

 

Les ampliacions de les masies i cases rurals: l’objectiu general del catàleg de masies 
és la rehabilitació i la recuperació de les volumetries preexistents a l’assentament, per 
això, de forma general no s’admeten ampliacions de l’edificació, limitant-se les 
condicions. Malgrat tot, hi ha masies i cases rurals que, per la seva tipologia, només 
és possible la recuperació de l’assentament amb un ús col·lectiu concret, que 
requereix d’alguna ampliació localitzada i, simultàniament, d’enderrocs de volums no 
reutilitzables. 

 

Per una banda es limita la volumetria ampliable, que es determina no superior al 20% 
de l’existent o ampliacions específiques de plans especials per cada masia o casa 
rural i per altra banda es limita a la no afectació dels valors arquitectònics, artístics, 
històrics o paisatgístics. També s’imposa una limitació a la divisió en propietat 
horitzontal, que s’haurà de justificar la seva necessitat en cas que es procedeixi a 
aquesta. 

 

El setè apartat es destina a les determinacions normatives on s’adopta un criteri 
restrictiu.  S’indica  que  cal  respectar  la  volumetria  original,  fent  la  suposició  que 

l’original és la que es troba actualment consolidada. Qualsevol altra volumetria original 
que no sigui l’ actualment determinada caldrà acreditar-la suficientment mitjançant els 
corresponents documents històrics i gràfics. 

 

El vuitè apartat parla dels elements a preservar especialment i altres condicions 
específiques, com elements a preservar de la edificació, entorn, criteris paisatgístics, 
tanques... 

 

El novè apartat és un ortofotomapa on l’edificació o conjunt catalogat s’identifica amb 
un punt de color vermell. Sempre sobre cartografia de l’ Institut Cartogràfic de 
Catalunya, en escala 1/5000. En el cas de les masies enrunades s’inclou una foto 
històrica, per a la possible reconstrucció. 

 

El desè apartat complementa la fitxa amb unes fotografies de l’estat actual de la 
casa. Quatre vistes identificades per la lletra F (f1,f2,f3,f4...). 

 

L’onzè apartat format per un croquis de la casa o conjunt amb indicació dels 
pendents d’aigua, cotes aproximades, superfície i l’orientació del nord. 

 

El dotzè apartat indica la localització amb una vista fotogràfica aèria identificant-se 
els elements que composen el paisatge i els valors a protegir. 
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NORMATIVA 
 

Capítol I.- Determinacions i disposicions generals 
 

Article 1.- Objecte i àmbit d’aplicació material 
 

Aquest Pla té la condició de Pla Especial urbanístic i té com a objecte identificar i 
regular les masies i cases rurals ubicades en sòl no urbanitzable susceptibles de ser 
reconstruïdes o rehabilitades per raons arquitectòniques, històriques, paisatgístiques, 
socials i mediambientals. 

 
El Pla Especial desenvolupa sectorialment el planejament urbanístic vigent al 
municipi. Complementa i s’incorpora a les normes d’abast general, tot sotmetent-s’hi 
jeràrquicament. Aquest Pla Especial és un instrument de planejament derivat, el qual 
forma part de la normativa sobre planejament del municipi de Vilanova i la Geltrú. 

 

 
Article 2.- Marc legal 

 
El present Pla es formula d’acord amb el que estableixen els articles 47.3, 50, 58.9d), 
67.1 g), i la Disposició Transitòria 15a del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, del 22 
de febrer, i els articles 55, 56.1, 68.8e, 73.2.4a, 95 i la Disposició Transitòria 6.1 del 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’Urbanisme. 

 
Les referències a la legislació urbanística vigent, fetes en aquesta normativa, s’han 
d’entendre referides a l’ordenament urbanístic vigent a Catalunya d’acord amb les 
Lleis aprovades pel seu Parlament; els reglaments i disposicions que les 
desenvolupen, i la legislació urbanística de l’Estat en allò que no modifiqui ni vulneri 
la competència exclusiva en matèria d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Medi 
Ambient que té Catalunya i la jurisprudència dels Tribunals. 

 

 
Article 3.- Contingut 

 
El Pla Especial Urbanístic està integrat pels següents documents: 

 
a)Memòria justificativa.- Raona i exposa els criteris adoptats, pel que fa a les raons 
previstes a l’article 47.3, LUC Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text 
refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost que 
determina la preservació i recuperació de les masies i cases rurals radicades en sòl 
no urbanitzable. 

 
b)Plànol de situació.- Aquest es realitzarà sobre la base topogràfica de l’Institut 
Cartogràfic de Catalunya i el plànol d’ortofotomapa subministrat per l’Ajuntament de 

Vilanova i la Geltrú. En ell s’hi indicaran gràficament les masies i cases rurals objecte 
del Pla Especial i catalogades en aquest. Cada fitxa a més, també inclou un plànol de 
l’entorn paisatgístic amb les superfícies cadastrals actuals de la finca. 

 
c) Llistat de totes les masies i cases rurals objecte del catàleg. 

 
d) Normativa.- Relació de disposicions que, juntament amb la resta de la 
documentació que conforma el Pla Especial, regula les possibles actuacions en sòl 
no urbanitzable. 

 
e) Fitxes individuals de cada masia o casa rural.- Relació de masies i cases rurals 
ubicades en sòl no urbanitzable susceptibles de recuperació o de preservació. 

 
Aquestes fitxes inclouen, com a mínim, les següents especificacions: 

 
1. Localització. 
El plànol de situació i l’ortofotomapa realitzats sobre les bases de l’Institut Cartogràfic 
de Catalunya. S’hi inclouran també, les referències cadastrals quan siguin conegudes 
i les coordenades UTM. 

 
2. Descripció de la masia o casa rural. 
Estat actual de la masia o casa rural i els usos a què es destina. Descripció de la 
volumetria i l’entorn paisatgístic. 

 
3. Estat de conservació, accessibilitat, serveis i situacions de risc. 
Estat de conservació de la masia, estat de conservació de l’accés, serveis dels que 
disposa l’edificació (aigua, electricitat, telefonia...), situacions de risc a les que es 
troba exposada (inundabilitat, riscos geològics, incendis...) 

 
4. Justificació per la recuperació i la preservació de la masia. 
Raons legals que justifiquen la recuperació o la preservació de la masia o de la casa 
rural, d’acord amb allò que disposa l’article 47.3  Llei 3/2012, del 22 de febrer, de 
modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, 
del 3 d’agost de la Llei d’Urbanisme 

 
5. Dades històriques i estadístiques. 
Raons històriques per la catalogació de la masia o casa rural 

 
6. Determinacions de la Normativa. 
Tractament de la volumetria original, volums susceptibles de ser utilitzats per usos 
definits a l’article 47.3 de la Llei 3/2012 (TRLUC).  Determinacions normatives sobre 
la base de la definició del volum edificat preexistent i la composició volumètrica 
original, amb indicació de les actuacions permeses i les exigides, i amb valoració, cas 
per cas, de l’aplicació de l’article 50.3 de la Llei d’Urbanisme. 

 
7. Condicions d’ordenació, serveis i accés. 
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Proposta de volums no utilitzables, usos previstos i altres limitacions, condicions de 
ordenació, entorn, serveis i accés. 

 
8. Elements especials a preservar i altres condicions especifiques. 
Altres  condicions  específiques,  tanques,  obligació  de  redactar  un  Pla  Especial, 
protecció especial de l’entorn paisatgístic. 

 
9. Plànol de localització. 
El plànol de situació i l’ortofotomapa realitzats sobre les bases de l’ Institut Cartogràfic 
de Catalunya a 1/5000. Fotografia històrica de la masia en el cas de les masies 
enrunades. 

 
10. Fotografies. 
Las fotografies de les quatre façanes de l’edificació. 

 
11. Croquis de l’immoble en planta. 
Acotat i identificant el volum original. 

 
12-. Imatge aèria. 
Imatge aèria de la masia i els seu entorn a 1/5000. 

 

 
Article 4.- Vigència 

 
El present Pla Especial entrarà en vigor el dia següent de la publicació de l’acord 
d’aprovació definitiva al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

 
La vigència del Pla Especial urbanístic és indefinida, sens perjudici de la seva revisió, 
modificació, ampliació o reducció. 

 

 
Article 5.- Obligatorietat 

 
Estan obligats a complir les determinacions i disposicions d’aquest Pla Especial tant 
l’Administració com els particulars. Qualsevol dispensa o excepció a aquesta regla 
general serà causa per reclamar la nul·litat de ple dret de l’acte que la provoqui. 

 

 
Article 6.- Interpretació 

 
Les determinacions del Pla Especial s’interpretaran d’acord amb el sentit propi de les 
seves paraules, amb els objectius i finalitat d’aquestes. Si es produeixen 
contradiccions entre les previsions del Pla Especial en els diferents documents o 
certes imprecisions es considerarà vàlida la determinació que impliqui una major 
protecció del medi rural i una menor edificabilitat i explotació d’usos. En el cas que no 
es resolgués la contradicció o imprecisió per cap de les vies anteriors, s’aplicaran les 

regles generals previstes en l’article 10.2. de la Llei 3/2012 (TRLUC). En tot cas, 
prevaldran les disposicions de la normativa de planejament urbanístic vigent. 

 

 
Article 7.- Modificació 

 
En qualsevol moment es podran modificar els diferents elements i determinacions del 
Pla Especial. 

 
La modificació de qualsevol de les previsions del Pla Especial s’ajustarà al que 
estableix la legislació urbanística vigent, el planejament general del municipi de 
Vilanova i la Geltrú i allò fixat en les presents normes. 

 
L’alteració del contingut (ampliació, reducció o simple modificació) es farà seguint el 
mateix procediment establert per la seva formulació. 

 

 
Article 8.- Concepte de masia o casa rural 

 
S’entén per “masia” aquell conjunt de construccions o volums edificats destinats 
originàriament a habitatge i a la producció agrícola-ramadera, explotats unitàriament 
en règim primordialment familiar. Les masies es compondran, als efectes d’aquest 
Pla Especial, com la unió, contínua o discontínua, de diferents volums d’edificació. 

 
S’entén per cases rurals, les construccions d’habitatges com masoveries, cases de 
pagès i altres construccions tradicionals, pròpies del sòl no urbanitzable, amb 
habitatge familiar no vinculat a l’activitat agrícola ni a la ramadera, com són els molins 
d’aigua i de secà, les estacions ferroviàries, les bòviles, les instal·lacions 
preindustrials, les antigues centrals hidroelèctriques, etc 

 
Queden excloses, per tant, del concepte de masia o casa rural, les instal·lacions que 
estiguin situades a les immediacions de les principals i no formin part de la seva 
volumetria original ni siguin esmentades a els conceptes de cases rurals 
Les edificacions aïllades com les cabanes, les bordes, els masos, fargues, balnearis, 
les cabanes de carboners, pletes de bestiar, els magatzems, coberts o les altres 
edificacions pròpies del sòl no urbanitzable que no són o no han estat habitatge 
familiar no poden incorporar-se al catàleg de masies amb aquesta finalitat. Tampoc 
poden incorporar-se al PEM les altres edificacions pròpies del medi rural; si aquestes 
tenen un valor o interès que requereixi la seva regulació urbanística, cal incorporar-la 
catàleg de béns del municipi, amb el corresponent grau de protecció. 

 
Les masies i cases rurals incloses en el Catàleg del present Pla Especial  són 
aquelles que s’han de preservar i recuperar mitjançant la rehabilitació o la 
reconstrucció, per a destinar-les a qualsevol dels usos previstos en aquest. 
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Article 9.- Estat de les edificacions 

 
L’estat actual de les edificacions no és l’element que determina la inclusió o no de la 
masia o casa rural en el Catàleg, sinó que es té en compte la concurrència d’alguna 
de les raons legals fixades per la normativa urbanística vigent. 

 

 
Article 10.- Rehabilitació i reconstrucció 

 
Les masies o cases rurals radicades en sòl no urbanitzable catalogades en aquest 
Pla Especial podran ser objecte de reconstrucció o rehabilitació d’acord amb les 
disposicions del Capítol IV de la present normativa i de les determinacions de les 
fitxes incorporades al Pla Especial. 

 
La reconstrucció implica tornar a construir allò que havia estat construït i que, per 
diversos motius, es troba derruït o en estat ruïnós. 

 
Per una altra banda, etimològicament, la rehabilitació suposa tornar a fer habitable un 
espai que anteriorment havia estat habitat i que, per diferents raons, ha deixat de ser 
habitat. Es tracta de restituir una casa o masia rural al seu primer estat. 

 

 
Article 11.- Deure de respecte de les raons que motiven la inclusió en el Pla 
Especial 

 
L’existència d’aquest Pla Especial ve motivada per l’ interès social i local de 

preservar el patrimoni rural en les millors condicions possibles. Per aquest motiu, tant 
la llei d’urbanisme com la present normativa estableixen unes raons que en motiven 
la possible reconstrucció o rehabilitació. D’acord amb l’article 47.3 de la Llei 3/2012 
(TRLUC),  la reconstrucció o la rehabilitació s’hauran de justificar per raons: 

a.- arquitectòniques 
b.- històriques 
c.- mediambientals 
d.- paisatgístiques 
e.- socials 

 
La segona part de les fitxes de cada masia o casa rural explicita quines d’aquestes 
raons legals justifiquen la rehabilitació o reconstrucció de l’immoble, tot fent una 
descripció històrico-estilística, paisatgística i social, en relació a l’ús inicial de 
l’edificació. 

 
En tot cas, l’eventual reconstrucció o rehabilitació, en la mesura del que determinin 
els articles 28 i següents de aquest pla especial, haurà de respectar aquestes raons 

arquitectòniques, històriques, mediambientals, paisatgístiques o socials tant en el 
projecte final com en l’execució dels programes de reconstrucció o de rehabilitació. 

 

 
Article 12.- Deure de protecció del medi natural 

 
L’establiment de qualsevol ús autoritzat i previst per la present normativa comportarà 
l’obligació d’adoptar les mesures necessàries per evitar la degradació de la 
naturalesa i per aconseguir una integració total en el medi, garantint en tot moment la 
conservació dels elements naturals, de la flora, la fauna i el paisatge. 

 

 
Article 13.- La finca 

 
La rehabilitació de la masia no ha de suposar la segregació de la finca. Només és 
admissible si hi ha interès social o si es manté la seva funcionalitat (ús agrari o 
ramader), d’acord amb els requisits del Departament d’Agricultura,  Alimentació  i 
Acció Rural i sempre respectant la unitat mínima de conreu i/o forestal així com la 
normativa urbanística vigent. La regulació de la catalogació d’una masia ha de deixar 
clar el tractament de la finca a la qual està vinculada. 

 

 
Article 14.- Reconstrucció de ruïnes 

 
No es consideren recuperables aquelles ruïnes situades en espais on els valors 
ecològics i paisatgístics prevalen sobre la recuperació arquitectònica. Tampoc ho són 
aquelles ruïnes situades en espais de risc reconegut. Una ruïna es pot considerar 
recuperable, a efectes de la seva reconstrucció en el marc del catàleg de masies 
només per raons socials i quan reuneixi tots els requisits següents: 

 
A les masies i/o cases rurals catalogades com a ruïnoses en aquest PEM i que 
formen part de l’àmbit de Pla especial de protecció del medi físic i del paisatge de 
l'espai natural de Garraf, els serà d’aplicació la normativa sectorial. Prèviament a la 
sol·licitud per a qualsevol intervenció sobre algun dels béns catalogats, caldrà obtenir 
un informe favorable de l’ens gestor del parc, amb expressió de la compatibilitat de la 
intervenció amb les finalitats de la protecció de l’entorn natural. Un cop obtingut, 
caldrà tramitar un Pla Especial Urbanístic que regularà els usos admesos, les 
condicions d’intervenció així com el compliment de la normativa sectorial, amb 
l’objectiu de mantenir les condicions naturals i paisatgístiques protegides. 

 
a) Sempre que es pugui identificar la planta original de l’assentament, les 
característiques del volum, i conservi, almenys, dues parets formant angle d’alçada 
mínima de 2 m, i/o indicis de la coberta. 

 
b) Els vestigis aparents mesurables tinguin una superfície mínima de 75 m2. 
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c) Implantació topogràfica adequada. 
 

d) Accés preexistent adequat per al trànsit rodat. 
 

En la reconstrucció s’han de tenir en compte els aspectes de composició, materials i 
cromatisme del lloc, d’acord amb l’article 51.1 de la Llei 3/2012 (TRLUC). 
En qualsevol cas, s’ha d’acreditar la volumetria original i el seu ús com habitatge, 
mitjançant fotografies, escriptures, registres, cadastre, etc. 

 
Aquestes reconstruccions, no poden provocar un greuge comparatiu legal amb la 
sol·licitud d’una casa nova a la qual s’exigeix vinculació a activitat agrícola i/o 
ramadera i justificació de la necessitat de gestionar i controlar l’explotació familiar 

 
 
 

Capítol II.- Regulació i classes d’usos possibles 
 

Article 15.-Disposicions relatives a l’ordenació i els usos 
 

a) Determinacions comunes 
Les definicions i condicions de regulació a l’àmbit del present Pla Especial urbanístic 
són, en tot allò que aquí no es reguli específicament, les que disposa el Pla General 
d’Ordenació. 

 
b) Definició de conceptes 

 
Als efectes d’aplicació en l’àmbit del present document, es defineixen els següents 
conceptes: 

 
• Edificació principal: 
S’entén per edificació principal com aquell edifici o conjunt d’edificis amb 
característiques tipològiques d’habitatge inclòs al catàleg i que és objecte de 
regulació en el present document. El seu estat de conservació o la manca de 
residents en el moment d’elaboració del catàleg no impedeix la seva classificació com 
a edificació principal. 

 
• Volum edificat: 
Es defineix com a volum edificat tota aquella edificació, principal o no, que formi part 
del conjunt d’edificis d’un emplaçament reconegut pel catàleg de masies i cases 
rurals. El volum edificat inclou, a més a més, l’edificació principal. 

 
• Volumetria original: 
La volumetria original d’un edifici és aquella destinada a habitatge que apareix 
identificada i reconeguda fotogràficament a les fitxes del present document. De 
manera   justificada,   aquesta   volumetria   es   podrà   ajustar   puntualment   a   la 

documentació específica aportada per el projecte o Pla Especial, requerit per el 
present pla. 

 

 
Secció I.- Regulació dels usos 

Article 16.- Usos 

En atenció al que disposa l’article 47.3 de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, 
únicament s’admetrà la reconstrucció o la rehabilitació de masies o cases rurals 
ubicades en sòl no urbanitzable que estiguin compreses en el catàleg de masies i 
cases rurals que forma part d’aquest Pla Especial. 

 
Un cop rehabilitades o reconstruïdes, les masies o cases rurals s’han de destinar, 
d’acord amb l’article 47.3 de la Llei 3/2012 (TRLUC) a: 

 
a.- Habitatge familiar 
a1.-Usos artesanals 
a2.-Activitats professionals 

 
b.- Turisme rural 

c.- Activitats agrícoles, ramaderes i forestals 

d.- Activitats d’educació en el lleure 
d1.-Desenvolupament rural 

 
e.- Activitats hoteleres 
e1.- Residències de la tercera edat i centres de rehabilitació 

f.- Restauració 

 
Article 17.- Interpretació i altres usos 

 
Aquells usos diferents als esmentats a l’article anterior seran contraris al planejament 
urbanístic i, per tant, no podrà ser objecte de llicència urbanística i/o d’activitat en sòl 
no urbanitzable. 

 

 
Article 18.- Modificació d’usos 

 
Mitjançant la pertinent llicència, els propietaris dels immobles catalogats podran 
canviar l’ús a què es destinen aquests, sempre i quan sigui un dels usos compresos 
en  la present normativa i a les fitxes normatives corresponents. 
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Secció II.- Classes d’usos 

Article 19.- Definició dels usos 
 

Els usos admesos són els definits a l’article 55.1 del reglament del TRLUC. 

Sobre aquesta qüestió es fan les consideracions següents: 

a) Habitatge familiar 
 

L’ús d’habitatge comprèn aquells edificis o volums destinats a habitatge o a 
residència familiar. 

 
Es podran destinar a l’ús d’habitatge els volums principals utilitzats tradicionalment 
com a tals usos en les masies o cases rurals. Així mateix, es podran destinar a 
habitatge no independent del principal, les antigues quadres o corts quan aquestes 
estiguin en el mateix cos de l’edifici. 
Per poder destinar qualsevol volum a habitatge caldrà, amb caràcter previ a la 
destinació de la masia o casa rural a habitatge, l’obtenció de la cèdula d’habitabilitat. 
Aquesta cèdula d’habitabilitat no podrà sol·licitar-se fins que no hagin finalitzat les 
obres de rehabilitació o reconstrucció. 

 
Els volums complementaris o annexos podran tenir uns usos complementaris als de 
l’habitatge. També s’admetrà destinar els volums complementaris a tallers o estudis 
per a les activitats dels propis habitants de la masia o casa rural. Aquests volums 
complementaris o annexos no podran, en cap cas, configurar un habitatge 
independent respecte de l’habitatge existent al cos principal de la masia. 

 
No s’admetran nous volums si no respecten raonadament  la configuració actual 
determinada en la fitxa de la masia o casa rural incorporada a aquest Pla Especial. 

 
 

 
a.1) Usos artesanals 

 
S’admeten vinculats a l’habitatge familiar, amb el ben entès que són edificacions 
pròpies del medi rural amb usos d’elaboració i transformació artesanal dels recursos 
naturals i agropecuaris, així com comercialització d’aquests productes vinculats a la 
mateixa finca o finques de l’entorn territorial (per exemple: l’elaboració de formatges, 

una explotació ramadera, sales d’especejament de carn o activitats que tinguin en 
l’espai rural i el paisatge la seva identitat). 

 

 
a.2) Activitats professionals 

 
S’admeten conjuntament a l’habitatge familiar, els usos vinculats a les professions 
liberals. En qualsevol cas, aquest ús ha de suposar la recuperació del caràcter rural 
de l’entorn (per exemple: escultors, pintors, músics, estudis de gravació, arquitectura, 
etc). 

 

 
b) Turisme rural 

 
Els establiments de turisme rural són aquells que ofereixen allotjament als usuaris 
turístics en habitacions o habitatges rurals, de forma habitual i mitjançant preu. No 
s’admet la divisió horitzontal posterior, i caldrà comptar, d’acord amb les fitxes 
normatives i de forma prèvia a l’atorgament de llicència, amb l’informe favorable de la 
Direcció General de Turisme, 

 
Podran destinar-se a turisme rural tots els volums susceptibles de ser utilitzats per als 
usos de l’article 47.3 de la Llei 3/2012 (TRLUC). 

 

 
c) Educació en el lleure 

 
S’admeten aquelles activitats de formació i lúdic-formatives. Així com les vinculades 
al desenvolupament rural en formació i capacitació professional i d’innovació i 
incorporació de noves tecnologies destinades a la millora qualitativa i a l’ordenació de 
les produccions agràries. 

 
Tan sols els volums principals poden ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 de la 
Llei 3/2012 (TRLUC). Podran ser destinats a activitats d’educació en el lleure. 
Els volums annexos podran ser destinats a serveis complementaris per a l’educació 
en el lleure, com ara recepció, menjadors, cuines, tallers o altres equipaments propis 
de l’activitat. 

 
d) Activitat hotelera 

 
Tan sols els volums principals de les masies i cases rurals catalogades podran ser 
destinats a les activitats d’allotjament residencial. 

 
Només és admissible si s’especifica aquest ús en la fitxa corresponent i si es disposa 
d’un sostre mínim de 600 m2. 
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S’estableix un límit en el nombre d’habitacions dins l’edificació principal, segons la 
ràtio de 1habitació per cada 80 m2. construïts d’edificació principal existent. 

 
No s’admeten hotel apartament ni els usos d’hotel en condomini. 

 
Els volums annexos de les masies i cases rurals destinades a usos hotelers, podran 
destinar-se a serveis complementaris, com ara recepció, menjadors, cuines, 
aparcaments o equipaments propis a l’activitat. 

 

 
d.1) Residències de la tercera edat i centres de rehabilitació 

 
Només són admissibles si es disposa d’un sostre mínim de 600 m2, i quan quedi 
convenientment justificat l’accés als serveis mèdics o a les instal·lacions sanitàries i 
que es reuneixin tots els requisits de benestar i  d’accessibilitat que requereixen 
aquests col·lectius, especialment pel que fa a la supressió de barreres 
arquitectòniques. 

 

 
e) Restauració 

 
S'entén com a ús de restauració en sòl no urbanitzable aquell que comprèn els 
establiments destinats a restaurants, restaurant-bar i bars situats en finques que 
disposin d’accés rodat des de la xarxa de camins rurals. o d’altres vies rapides en 
bon estat .S’admet l’ús de restauració sempre que compleixi amb la normativa vigent 
del sector i aporti les solucions d’accés, aparcament, residus i aigües residuals, en 
relació a la capacitat. No s’hi inclou en els locals com discoteques, bars musicals o 
similars. 

 
a) Restaurant és tot aquell establiment que disposa de cuina i servei de 

menjador per tal d'oferir àpats al públic, mitjançant preu, per ser consumits en 
el mateix local. 

 

b) Bar és tot aquell establiment que disposa de barra i que també pot disposar 
de servei de taula, si s'escau, per proporcionar al públic, mitjançant preu, 
begudes acompanyades o no de tapes, i entrepans. 

 

c) Restaurant-bar és tot aquell establiment obert al públic que ofereix, 
mitjançant preu, els serveis de restaurant i bar previstos en els dos apartats 
anteriors. 

 
 
 

 
Capítol III. Llicències municipals 

Article 20.- Actes subjectes a llicència municipal 
 

Estaran subjectes al requisit de prèvia obtenció de llicència municipal els actes de 
reconstrucció i de rehabilitació de les masies i cases rurals radicades en sòl no 
urbanitzable i compreses en el catàleg de masies i cases rurals. També estaran 
subjectes a llicència la modificació d’estructura o aspectes exteriors de les 
edificacions existents, ja es tracti d’ampliació, reforma, conservació, millora o 
reparació. 

 
També estaran subjectes al règim general d’obtenció de la llicència urbanística les 
següents activitats: 

 
a) Obertura de camins, variació o millora dels camins ja existents. 

 
b) Instal·lació de coberts i altres estructures prefabricades o no destinades a 

qualsevol ús, compatible o no amb l’ús de la masia o casa rural. Aquestes 
han d’aportar una justificació, sobre la ubicació en el medi paisatgístic, 
garantint en tot moment la conservació dels elements naturals, de la flora, la 
fauna i el paisatge. 

 
c) Col·locació de rètols o indicacions a la casa rural o masia quan se n’alteri 

l’aparença exterior. 
 

d) Modificació dels usos a què es destinin les masies i cases rurals regulades 
per aquest Pla Especial. 

 
e) Activitats extractives i d’explotació forestal. 

 
f) Moviments de terres no vinculats a l’explotació agrícola de les finques. 

 
g) Tales d’arbres i replantacions d’espècies vegetals en les zones de bosc i en 

les zones de protecció dels cursos dels rius, rieres, o en altres zones 
especialment protegides per la normativa urbanística del municipi. 

 
h) La resta d’activitats susceptibles de ser executades en sòl no urbanitzable 

recollides a la legislació vigent. 
 

L’obligació d’obtenir prèviament llicència en els supòsits indicats, afecta també als 
sectors o activitats subjectes a d’altres competències. En cap cas, la necessitat 
d’obtenir autoritzacions o concessions d’altres administracions exonera l’obligació 
d’obtenir la llicència municipal corresponent, de manera que, sense aquesta, 
l’autorització per altres instàncies administratives no és suficient per a iniciar l’activitat 
o l’obra. 

 

 
Article 21.- Règim general llicència urbanística municipal 
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No es podrà concedir cap llicència que no respecti els usos i volums determinats a 
cada fitxa i amb els criteris establerts en aquest Pla Especial. 

 
En cap cas la inclusió d’una masia o casa rural dins el present Pla Especial suposarà 
l’atorgament tàcit d’una llicència. Tanmateix, la inclusió d’una masia o casa rural en 
aquest Pla Especial tampoc obliga a l’Ajuntament a concedir totes les llicències que 
sobre aquesta es sol·licitin. 

 

 
Article 22.- Documentació que ha de complementar la sol·licitud de la llicència 

 
El procediment per a la concessió de les llicències s’ajustarà al que estableixi la 
legislació de règim local i l’article 50 del  Text  Refós de la Llei  d’Urbanisme de 
Catalunya i normativa de desplegament. 

 
Les sol·licituds de llicències urbanístiques a efectes d’aquest Pla Especial es 
formularan, dirigides a l’alcaldia i subscrites per l’interessat o per la persona que el 
representi, mitjançant imprès normalitzat per l’ajuntament on constaran els següents 
elements: 

 
a) Nom, cognoms, domicili, número del document d’identitat de l’interessat 

quan aquest sigui una persona física, raó social, domicili, dades de la 
inscripció al corresponent registre públic i número d’identificació fiscal quan 
el sol·licitant sigui una persona jurídica. 

 
b) Nom, cognoms, domicili, número del document d’identitat i qualitat en què 

obra el signant, quan s’actuï en representació. 
 

c) Situació, superfície i pertinença de la finca i ús al qual es pretén destinar la 
masia o casa rural per la qual es sol·licita llicència. 

 
d) Documentació necessària. 

 
e) Data i lloc. 

 
f) Desenvolupament i execució. 

. 
 

Per a qualsevol tipus de llicència urbanística caldrà afegir la següent documentació 
necessària a la memòria del projecte arquitectònic habitual: 

 
1. Descripció detallada de l’estat actual de l’edifici existent, acompanyada de 

la documentació gràfica (plànols i fotografies) i dels canvis a introduir. 

2. Descripció de l’estat actual de les edificacions auxiliars, acompanyada de 
documentació fotogràfica, i de les mesures de correcció de l’impacta 
paisatgístic actual. 

 
3. Descripció dels serveis de que disposa i dels serveis a implantar. 

 
4. Descripció dels accessos actualment existents i dels previstos. 

 
5. Concreció de les previsions sobre el tractament de la topografia i la 

vegetació, així com dels espais exteriors (elements de vegetació, tanques, 
sòl...). 

 
6. Concreció de materials constructius referents a l’arquitectura constructiva 

tradicional. 
 

7. Concreció d’acabats de façana amb estudi de color, tenint en compte las 
característiques de la masia o casa rural original. Es presentarà tipus de 
color base RAL i la seva textura de base. 

 
8. Concreció de les intervencions als camins o vials interns de la finca fins a 

l’edificació, establint materials, desguassos, voreres... 
 

9. Els edificis amb valor arquitectònic patrimonial dins del Catàleg de béns 
protegits, justificaran la regulació de les intervencions sobre el bé, àmbits, 
proteccions i aspectes. De tots aquests béns patrimonials, s’haurà 
d’incorporar a l’anterior documentació, un apartat que reflecteixi amb més 
detall aquells aspectes que confereixen aquest valor afegit als edificis i que 
caldrà respectar segons la corresponent catalogació amb la futura 
intervenció, de reforma, gran reforma, rehabilitació, manteniment, 
conservació i consolidació. 

 
10. En les actuacions en bens que tenen protecció BCIL caldrà incorporar un 

estudi històric,artístic i arquitectònic dels elements afectats del bé, el 
resultat del qual determinarà les actuacions possibles a dur a terme 

 
11. Qualsevol actuació i intervenció arquitectònica en les masies qualificades 

com    ruïnes,   haurà   d’anar   acompanyada   d’un   estudi   arqueòlogic, 
prèviament a la seva llicencia de reconstrucció, realitzat d’acord amb el que 
estableix el Decret 78/2002, de 5 de Març,del reglament de protecció del 
patrimoni arqueòlogic i paleontològic de Catalunya. 

 
12. Els elements BCIN incoats i declarats es regulen pel que estableix la llei 9 

de 30 de Setembre 1993, del Patrimoni Cultural Català. L’òrgan competent 
per autoritzar les obres es la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de 
Barcelona del departament de Cultura de la Generalitat. 
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13. Per l’obtenció de les llicències urbanístiques caldrà complir la normativa 
relativa a la prevenció d’incendis forestals vigent. 

 
14. Les rehabilitacions que comportin l’adequació de la casa per a destinar-la a 

alguna de les activitats turístiques reglamentades, serà necessari l’obtenció 
de l’informe favorable del departament de la Generalitat corresponent 
d’acord amb la normativa sectorial vigent, abans d’atorgar-se la 
corresponent llicència. 

 
15. Aquelles activitats amb incidència ambiental hauran d’adaptar-se als 

condicionants de tramitació d’autorització i llicència ambiental regulats en la 
legislació mediambiental vigent. 

 
16. Respecte al risc d’ inundacions, qualsevol  actuació o ampliació de les 

masies o cases rurals i les seves activitats associades hauran de respectar 
l’establer en el articles 6 i la disposició transitòria primera i segona del 
Decret 305 /2006 del 18 de juliol, per el qual se aprova la Llei d’urbanisme. 

 
17. Qualsevol actuació associada a les masies i cases rurals amb risc 

d’inundacions, per estar en les àrees de lleres de torrents o rieres indicades 
en els fitxes individuals, haurà de complir els “Criteris d’intervenció del 
espais fluvials(2002)”. 

 
18. Les masies i cases rurals han de regularitzar l’estat administratiu de 

l’aprofitament d’aigua pel qual s’abasteixen. 
 

19. El sistema de tractament de les aigües residuals de les masies i cases 
rurals hauran de tenir la autorització del abocament, en cas de no estar 
connectades a la xarxa. 

 
20. Per realitzar obres en la “zona de policia de lleres “,cal disposar la 

corresponent autorització prèvia de l’ACA. 
 

21. Les masies o cases rurals situades dins dels límits de servitud de Costes 
hauran de tenir l’autorització pertinent. També qualsevol actuació que es 
vulgui fer dins del Domini Públic Marítim terrestre 

 
22. Las masies i cases rurals afectades per las servituds derivades C-15, C- 

15z,C.246a,BV-2112,BV-2115,C-32, hauran de complir el Decret legislatiu 
2/2009 de 25 Agost per qual se aprova el text refós de la Llei  de 
Carreteres de Catalunya,i el reglament Generalitat de Catalunya,aprovat 
pel decret 293/2003,18 novembre per tant s’haurà demanar informe o 
autorització al Servei Territorial de Carreteres. 

 
23. Las masies i cases rurals afectades per las servituds derivades de la 

titularitat de les carreteres       BV-2112    comprès  PK1+168  i  PK  1+600 

,BV2-115 en el tram comprès entre PK 0+500 i el PK1+000 i en el tram de 
la carretera C-246a comprès entre PK46+245 i el PK46+835. demanaran el 
corresponent informe o autorització a la Diputació de Barcelona. 

 

 
Article 23.- Procediment de tramitació de les llicències 

 
Els projectes de reconstrucció o rehabilitació de masies i cases rurals en sòl no 
urbanitzable han d’ésser sotmesos a informació pública per l’Ajuntament, per un 
termini de vint dies, i a l’informe de la comissió territorial competent, que  s’ha 
d’emetre en el termini de dos mesos. La llicència corresponent només es pot atorgar 
si dit informe és favorable. 

 
Els projectes que només comportin obres de conservació, d’adequació, de millora o 
de manteniment d’un ús existent admès per l’ordenament urbanístic resten únicament 
subjectes a llicència municipal. 

 

 
Article 24.- Especificitat de la llicència urbanística de reconstrucció o de 
rehabilitació 

 
Les llicències urbanístiques que autoritzin la realització d’obres d’ampliació, reforma, 
modificació o rehabilitació d’edificis, construccions i instal·lacions ja existents hauran 
de contenir necessàriament la previsió del nombre d’habitatges o d’establiments. 

 

 
Article 25.- Caducitat 

 
Totes les llicències urbanístiques per a executar obres han de fixar un termini per a 
començar-les i un altre per a acabar-les. Es produeix la caducitat de la llicència un 
cop transcorregut el termini fixat o el de les pròrrogues corresponents sense haver 
iniciat o acabat les obres, de manera que no es poden iniciar ni prosseguir les obres 
fins que s’obtingui una nova llicència. Si les llicències no fixen els terminis, el termini 
per començar les obres és d’un any i el termini per acabar-les és de tres anys. 

 

 
Article 26.- Llicència de modificacions de l’ús 

 
A la sol·licitud de llicència per a la modificació objectiva de l’ús de l’edifici, sempre 
que aquesta no requereixi la realització d’obres d’ampliació o reforma, 
s’acompanyaran els següents documents: 

 
a) Memòria  justificativa  del  nou  ús,  amb  indicació  de  si està  permès  pel 

planejament vigent. 
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b) Plànol d’emplaçament, a escala 1:500, en el qual s’expressi clarament la 
situació de la finca amb referència als vials, siguin públics o particulars. 

 
c) En aquest plànol s’indicarà l’orientació, les alienacions i rasants oficials i es 

precisarà si l’edifici existent s’ajusta o no a les alineacions i rasants. 
 

d) Plànol de plantes i façanes amb les seccions que resultin necessàries per a 
la seva completa comprensió. 

 
e) Indicació de canals d’accés als serveis, i de les connexions de caràcter 

obligatori amb les xarxes de distribució existents i expressió de les 
potències i cabdals establerts en el cas de que aquests siguin 
substancialment modificats. 

 
f) Justificació expedida per facultatiu competent, acreditativa de que l’edifici 

és apte per al seu nou ús conforme a la normativa aplicable en funció 
d’aquest i amb especial referència a l’acompliment de les condicions 
d’estabilitat i aïllament tèrmic i acústic, així com de les normes sobre 
prevenció d’incendis, precisos per a l’ús pretès. 

 
Quan la sol·licitud de llicència per a modificar objectivament l’ús d’un edifici comporti 
així mateix la realització d’obres d’ampliació o reforma, serà necessari que, a més, 
s’acomplexin les prescripcions establertes per a la classe d’obres de les quals es 
tracta. 

 

 
Article 27.- Silenci administratiu 

 
S’entén en sentit positiu com a regla general el silenci administratiu en la matèria. Ara 
bé, en cap cas es poden considerar adquirides per silenci administratiu facultats 
urbanístiques que contravinguin la Llei d’urbanisme o el planejament urbanístic. 

 

 
 
 
 

Capítol IV.- Condicions d’edificació: rehabilitació, reconstrucció i 
ampliació 

 
Article 28.- Delimitació de rehabilitació i de reconstrucció 

 
La rehabilitació pot incorporar la modificació de l’estructura interior o exterior, 
excloent les obres menors que no afectin l’estructura. La rehabilitació no inclou ni la 
millora ni l’ampliació de la volumetria original. 

En la reconstrucció no s’admet l’aplicació d’una volumetria diferent de l’original.. 
caldrà respectar la masia o casa rural original, és a dir, la casa o masia que ha 
merescut ser inclosa en aquest Pla Especial. En aquest sentit, s’hauran de respectar 
els materials i les textures emprades en els paraments verticals i a les teulades. En la 
reconstrucció no s’admet l’aplicació d’una volumetria diferent de l’original. 

 

 
Article 29.- Materials i textures 

 
Els edificis destinats a usos residencials o a altres usos, hauran de tenir acabades les 
façanes, parets de tancament i mitgeres vistes amb estucs o pedra o altres materials 
originals de les masies o cases rurals incorporades al llistat d’aquest Pla. 
Els casos d’edificis existents que estiguin arrebossats amb colors típics de la zona o 
amb esgrafiats tradicionals de la comarca es podran conservar, mantenir i rehabilitar. 
Queden prohibits el colors llampants. En la sol·licitud de la llicència es presentarà el 
tipus de color base RAL i la seva textura de base. 

 
Pel què fa als colors de la coberta, caldrà vetllar que els edificis s’hagin de cobrir 
obligatòriament amb teula condicionada pel seu entorn paisatgístic, preferiblement 
amb teula ceràmica, amb preferència de teula envellida o teula vella del tipus àrab. 
Les portes, les finestres i baranes dels balcons seran de fusta o ferro, conservant els 
elements i materials. 

 
Queden expressament prohibits tots aquells materials aliens a la zona on s’incardini 
la masia o casa rural. 

 

 
Article 30.- Respecte a la composició o volumetria originals 

 
D’acord amb el què disposa l’article 50.3 de la Llei 3/2012 (TRLUC) la reconstrucció i 
la rehabilitació del patrimoni arquitectònic rural ha de respectar el volum  edificat 
preexistent i la composició volumètrica original determinats en les fitxes incloses en 
aquest Pla Especial. 

 
En tot cas, qualsevol operació de rehabilitació o reconstrucció haurà de respectar i 
conservar la forma i la naturalesa original de la masia a rehabilitar o reconstruir. 

 

 
Article 31.- Divisió horitzontal 

 
La divisió horitzontal que contempla l’article 50 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme 
de Catalunya s’ajustarà amb el que determini el planejament urbanístic  general 
vigent. 

 

 
Article 32.- Ampliacions 
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Les ampliacions hauran de tenir en compte els següents criteris: 

 
a) No s’admeten ampliacions de l’edificació amb caràcter general, tenint en 

compte que l’objectiu general del catàleg de masies és la rehabilitació i la 
recuperació de les volumetries preexistents a l’assentament; en el marc 
d’un projecte de rehabilitació, s’admet alguna ampliació corresponent a l’ús 
assignat. 

 
b) Malgrat tot, hi ha masies i cases rurals que, per la seva tipologia, només és 

possible la recuperació de l’assentament amb un ús col·lectiu concret, que 
requereix d’alguna ampliació localitzada i, simultàniament, d’enderrocs de 
volums no reutilitzables. 

 
c) En aquests casos, caldrà prioritzar l’ampliació a través de la reutilització i 

transformació de les edificacions existents annexes a la principal, evitant al 
màxim les noves ocupacions. 

 
d) L’ampliació ha de ser la mínima imprescindible i directament relacionada 

amb el nou ús de l’assentament. 
 

e) El catàleg defineix en les fitxes normatives en quina quantia s’admet 
l’ampliació en funció de l’ús assignat. 

 
f) També determinarà el tràmit i/o instrument necessari per a la seva 

avaluació. Sempre cal aportar el projecte concret i es recomana tramitar un 
pla especial urbanístic per concretar-ho. En supòsit d’ús hoteler es podran 
realitzar ampliacions, com a edificacions complementaries i auxiliars, 
sempre que es justifiqui la seva necessitat al Pla Especial, i es respecti el 
nombre màxim de places resultants de la ratio establerta a l’art. 19 e) o a la 
fitxa del catàleg. 
En tot cas es respectaran les limitacions imposades per la fitxa de cada 
element, i per la legislació o normativa sectorial d’aplicació: Patrimoni 
Cultural, Costes, Carreteres, Ferrocarrils, Aigües, Medi Ambient, Turisme, 
etc.” 

 
g) Quan la masia es destini a habitatge permanent, excepcionalment, s’admet 

l’ampliació del volum fins a assolir les condicions mínimes d’habitabilitat. En 
conseqüència, l’ampliació ha d’esta convenientment justificada i ha de 
respondre a la necessitat de: 

 
1. Ser dotades d’un ús col·lectiu, atesa la seva tipologia i entorn. 
2. Assolir les condicions mínimes d’habitabilitat. Només s’admeten 

ampliacions una sola vegada. El catàleg de masies, a través de les 
fitxes, ha de concretar quines són les edificacions que admeten 
alguna ampliació, la qualitat i quantia: quina és la configuració i quin 

el seu llindar. En qualsevol cas, no es poden malmetre els valors 
arquitectònics, històrics o paisatgístics del conjunt edificat. 

 

 
 
 

Article 33.- Camins i carreteres 
 

1. 1.-L’obertura de nous camins i/o la supressió o ampliació dels ja existents 
requerirà la prèvia llicència urbanística municipal tenint en compte les 
limitacions genèriques de l’ús dels predis que fixa la normativa urbanística. 

 
2. A de complir la legislació sectorial : Decret 293/2003 de 18 novembre pel 

qual s’aprova el Reglament general de carreteres (RGC), i decret legislatiu 
2/2009 de 25 d’Agost per el que s’aprova el Text Refós de la Llei de 
carreteres 

 
3. A la memòria caldrà justificar-hi la conveniència i la necessitat d’obertura 

de nous camins o la supressió o ampliació dels ja existents. En aquest 
aspecte caldrà fer atenció a l’adequació i condicionament dels camins que 
necessàriament s’hagin d’obrir en terrenys en vessant, posant els mitjans 
adequats per evitar despreniments i processos d’erosió que posin en perill 
l’equilibri ecològic de la zona. 

4. En tots aquells camins que restin fora de la xarxa bàsica municipal, els 
respectius propietaris n’hauran d’assumir el manteniment i conservació. 

 
5. No podran aixecar-se edificacions o instal·lacions, les parets exteriors de 

les  quals estiguin  a  menys  de  9  metres  de  l’eix  d’un  camí,  quedant 
exceptuats els tancats de finques. 

 
6. Als tancats de les finques rústiques els serà d’aplicació l’article 388 del 

Codi Civil; els que limitin amb autopistes i carreteres, el règim de la Llei i el 
Reglament de Carreteres i els que limiten amb camins rurals  podran 
quedar a la vora del camí. 

 
7. Pel que fa a les separacions de l’edificació a les carreteres es complirà la 

legislació sectorial. 
 

Línies d’edificació: 
 

Límit d’edificació 50 metres C-15, C-32 
Límit d’edificació 50 metres C-31 
Límit d’edificació 25 metres C-246a, BV2115, C-15z 
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8. En cas de superposició de les zones de Domini Públic ,Servitud i afectació 
prevaldrà la condició més restrictiva, segons l’article 72 punt 3 del Decret 
legislatiu 2/2009 de 25 de Agost per el que s’aprova el Text Refós de la Llei 
de carreteres. 

 
9. En las masies afectades per la zona de servitud de carreteres s’hauran de 

respectar totes les restriccions en els usos segons el article37 del decret 
legislatiu 2/2009 de 25 d’Agost,també cal remarcar que segons l’art 104 
punt f del Decret 293/2003 en cap cas s’autoritzaran aparcaments en la 
zona de servitud. 

 
10. Amb caràcter general es prohibeix instal·lar publicitat en una franja de 

100mts mesurada de la aresta exterior de la calçada segons decret 
legislatiu 2/2009 de 25 d’Agost article 42i text refós article 168 de la llei 
10/2011 de 29 de Novembre 

Article 34.- Serveis complementaris pels interessats 
 

S’aconsella, en cas d’instal·lació per part dels interessats de línies elèctriques o 
telefòniques, el seu soterrament com a mínim fins a 50 metres de la finca, sempre 
que la geografia del terreny ho permeti. 

 
La rehabilitació o la reconstrucció, en principi, no poden suposar l’aparició 
d’instal·lacions aèries a l’entorn de les masies o cases rurals a rehabilitar o 
reconstruir. 

 
Els interessats hauran de vetllar i mantenir les condicions de seguretat respecte als 
arbrats i els matolls de l’entorn de la finca, d’acord amb les disposicions 
reglamentàries de prevenció d’incendis forestals. 

 
Article 35.- Condicions ambientals 

 
Caldrà donar compliment a les mesures de gestió definides en l’Annex 6 de l’Acord 
GOV/176/2013, pel qual es declaren les zones especials de conservació de la regió 
biogeogràfica alpina, integrants de la xarxa Natura 2000, i se n’aprova l’instrument de 
gestió, pels elements claus de conservació susceptibles de ser afectats pel 
desenvolupament del Pla especial. 

 
Caldrà evitar l’alteració o pèrdua dels hàbitats d’interès comunitari, i en especial els 
considerats de caràcter prioritari, en les obres de rehabilitació, reconstrucció i/o 
ampliació dels elements catalogats, definint zones d’acopi o ubicació de les noves 
edificacions en emplaçaments de baix valor natural. 

 
Caldrà adoptar les mesures oportunes per tal d’evitar l’afectació dels Ruscus 
aculeatus  i Chamaerops  humilis, en cas  de detectar la seva presència durant  el 

desenvolupament del Pla especial. 
 

Caldrà mantenir l’estructura d’espais oberts en aquelles masies i cases rurals 
compreses en l’àrea de campeig de l’àliga cuabarrada (Hieraaetus fasciatus), evitant 
les grans ampliacions que suposin la pèrdua d’aquests espais oberts d’interès. 
Caldrà prioritzar les potencials ampliacions en continuïtat amb el volum  principal, 
evitant la dispersió territorial, així com evitar l’ocupació d’aquells terrenys amb 
pendents elevades tenint en compte l’impacte sobre la permeabilitat i estabilitat del sòl 
que se’n derivaria. 
Caldrà prioritzar l’adaptació topogràfica dels nous accessos o ampliacions dels 
existents, evitant els moviments de terres i els desmunts i terraplens associats. Així 
mateix, caldrà realitzar un acabat permeable i naturalitzat d’acord amb l’entorn rural i 
forestal on s’ubiquen aquests elements catalogats. 
S’aconsella l’aplicació dels criteris establerts en la “La masia sostenible. Guia pràctica 
per a la rehabilitació i la construcció sostenible”. 

 
Caldrà donar compliment a tota la normativa ambiental d’aplicació. 

 
 

 

 

 

 
José Maria Pujol Torres 
Arquitecte 
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CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS 
 

1.- RELACIÓ, SEGONS TIPOLOGIA, DE LES EDIFICACIONS 
CATALOGADES 

 
El present PEM es limita a les edificacions situades en sòl no urbanitzable del terme 
municipal i que tenen, o han tingut al llarg de la seva història, el caràcter d’edificis 
destinats, en tot o en part, a habitatge. Podem distingir diverses tipologies entre els 
edificis que tenen aquest caràcter: 

 

 
Masies tradicionals 
Considerem com a tals, aquelles anteriors a la guerra civil, per buscar unes dates 
concretes i rellevants, i tenint en compte que la motorització ha suposat un canvi 
radical en els costums de vida en general i dels pagesos en particular, iniciant-se ja 
ben entrat al segle XX fins als anys seixanta. Entre aquesta darrera data i la guerra 
civil foren escasses les noves construccions rurals destinades a habitatge, i més 
encara amb les dimensions i la prestació característiques de la masia tradicional: no 
obstant, existeixen algunes, i entenem que cal considerar-les masies. Són les 
següents: 

 
 
 

Cases Rurals - Edificis de caràcter residencial 
En general aïllats, d’origen no rural  o rurals.  Caldria distingir entre els escassos 
exemples anteriors a la guerra civil, que en general foren cases d’estiueig, de certa 
qualitat constructiva quan no arquitectònica, i els més abundants, en especial a partir 
dels anys setanta, on hi ha qualitats constructives de tots tipus, i unes tipologies 
arquitectòniques que en bastants casos cerquen un determinat mimetisme amb la 
masia tradicional, i en ben pocs abasten una mínima qualitat arquitectònica. Són els 
següents: 

 
� Masia dels Colls 
� Masia dels Toros 

 

 
Masies i conjunts arquitectònics 
Pel seu rellevant valor històric, o per la seva qualitat arquitectònica, queden 
inclosos al catàleg d’edificis i elements d’interès històric, artístic o monumental. 
Son els següents: 

� Mas Escarré de Dalt 
� Corral d’en Tort 
� Corral d’en Milà 
� El Piulart 
� La Bassa de Creixell 
� Masia Benach 
� Mas de la Por 
� Mas de Sant Rafael 
� Mas d’en Mata 
� Mas d’en Puig 
� Masia Alonso 
� Corral d’en Carro 
� Masia Galceran 
� Mas Roig 
� Corral d’en Roc 
� MasTorrat 
� Corral del Mas d’en Parellada 
� Corral d’en Miró 

� Xalet d’en Nin 
� Mas de l’Esquerrer 
� Mas Palau 
� Mas Roquer 
� Masia Xicarró 
� Masia d’en Carro 
� Masia Santa Magdalena 
� Mas Ricart 
� Masia d’en Cabanyes 
� Mas Sardet 
� Masia Samà 
� El Padruell 
� Mas de l’Artís 
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Exclusions 
 

S’han exclòs dels llistats d’aquest document: 
 

1) Els edificis i conjunts que, tot i disposar de les característiques dels anteriors, 
queden situats, pel PGO de Vilanova i la Geltrú, en sòl urbà o urbanitzable, i 
també dins les claus 16 a i 16 b del SNUI excepte les incloses al PEC 87. 

 
2) Els edificis no residencials situats en sòl no urbanitzable, com poden ser 

esglésies, capelles o ermites, barraques de vinya,  i  en general  tot tipus 
d’edificació destinada a usos agrícoles, ramaders, industrials, etc. (casetes 
d’eines, granges, naus industrials, magatzems,  coberts per a maquinaria 
agrícola, etc.). 

 
3) Queden excloses totes les edificacions situades en el sol no urbanitzable de 

caràcter no tradicional menys les indicades en relació del quadre 3.2: 
Edificacions no tradicionals destinades a habitatge situades en el sol no 
urbanitzable, no regulades en aquest pla Especial i Catàleg (PEM) 
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No Incloses al PEC 87 
 

nº  
 

Topònim actual 
 

Anteriors topònims 

14 Mas de l'Esquerrer de Dalt Mas del Viver 

15 Corral d’en Tort Corral d’en Ricart 

16 Corral d’en Milà  

17 El Piulart  Granja el Piular 

18 La Bassa d’en Creixell La Figuera 
 

19 
 

Masia Benach  

20 Mas de la Por  Corral del Plana, Mas de la 
Monja 

21 Mas de Sant Rafel Caseta d’en Ballester 

22 Mas d’en Mata  

23 Mas d’en Puig  

24 Masia de l'Alonso Can Gumersindo, Mas Ponis 

25 Corral de Carro Corral del Maset de Carro 

 
26 

 
Masia Galceran 

Mas de Ferran, Corral d'en 
Millé o Miller, Masia d’en Saró 
de Dalt, Masia Miró , Masia del 
Saró, Mas d’en Galceran 

 

27 
 

Mas Roig   

 

28 
 

Corral d’en Roc Mas d’en Rocafort , Corral d’en 
Gual 

 

29 
 

Mas Torrat   

30 Corral d’en Miró Corral de Pers 

31 Masia dels Colls Casa del Mar 

32 Corral del Mas d’en Parellada  

33 Masia dels Toros Mas Viada 

 

 

2.- RELACIÓ DE MASIES I CASES RURALS EN SÓL NO 
URBANITZABLE DEL MUNICIPI DE VILANOVA I LA GELTRÚ 

 
Classificades segons: la seva inclusió o no al vigent Pla Especial i Catàleg de 
patrimoni (PEC 87). Cada element va acompanyat d’un plànol d’ubicació de les 
mateixes segons la numeració de fitxes. 

 

 
QUADRE A 

QUADRE B 

 

Incloses al PEC 87 

nº  Topònim actual Anteriors topònims 
 

1 Xalet d’en Nin Xalet Miramar 
 

2 Mas de l'Esquerrer Mas de l'Esquerrer de Baix 
 

3 Mas Palau  Mas de Guillem 
 

4 Mas Roquer   

 
5 

 
Masia Xicarró 

Xalet Xicarró, Masia d'en 
Xicarró de Dalt, Mas Xicarró 
de Baix 

 

6 Masia d’en Carro  
 

7 Masia Santa Magdalena  
 

8 Mas Ricart   

 
9 Masia d’en Cabanyes Can Parellada, Masia 

Cabanyes 
 

10 Mas Sardet  Masia Sardet 
 

11 Masia Samà   
 

12 El Padruell   
 

13 Mas de l'Artís   
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nº Topònim actual Anteriors topònims clau 

E1 Mas Ramon  Clau 18 

E2 Mas Arrels Pi de Cabanyes Clau 18 

E3 Mas Clot del Sucot Pi de Cabanyes Clau 18 

E4 El Maset de Mas Arrels Pi de Cabanyes Clau 18 

E5 Casa El tros La Torre Nova Clau 23 

E6 Casa El Gat Negre Sínia del Rossell Clau16b 

E7 Casa El Marmolista Can Calvet Clau 23 

E8 Casa Vendrell Los Naranjos Clau 18 

E9 Casa rural Douma Hípica Rosper Clau 18 

E10 Xalet de SAL Villa Begoña Clau 20 

E11 La Gavina  Clau 20 

E12 Maset del Safont Maset d’en Safons Clau 23 

 

 

3.- LLISTAT DE MASIES I CASES RURALS EN SÓL NO 
URBANITZABLE DEL MUNICIPI DE VILANOVA I LA GELTRÚ NO 
REGULADES PER AQUEST PLA ESPECIAL, RELACIONADES PEL 
SEU INTERÈS DOCUMENTAL I DE LOCALITZACIÓ EN EL 
TERRITORI. 

 

Relació  d’edificacions pel  seu  interès  documental,  e  històric  i  per  raó  del 
manteniment de la toponímia i/o la localització del seu emplaçament . 

 
QUADRE 3.1 

 
Edificacions tradicionals d’habitatge, en estat ruïnós o desaparegudes, d’interès 
documental, no regulades en aquest Pla Especial. 

 

 
 

QUADRE 3.2 
 

Edificacions no tradicionals d’habitatge  situades en sòl no urbanitzable no 
regulades en aquest Pla Especial. 

 

 

nº Topònim actual Anteriors topònims Clau 
 

D1 *Cal Baró Can Baró , Masia del Baró clau23 
 

D2 *Mas de la Fam  clau23 
 

D3 *Mas d’en Coloma Mesquita del Coloma,  Mas d’en Colom clau23 

D4 *Les Mesquites Mesquita del Vidal,  Masia Mesquita Corroms clau23 

D5 *Corral de L’Hipotecari Corral del Cruca , Corral de l'Albet clau23 

D6 *Can Brunet  clau23 

D7 Mas d’en Perris  clau 18 

 

*  Ubicades en Parc Natural del Garraf i no inventariades a la Modificació del Pla 
Especial de protecció del medi físic i del paisatge de l’espai natural del Garraf 
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ANNEX 1.- JUSTIFICACIÓ DEL USOS ESPECÍFICS PER A CADA 
MASIA O CASA RURAL 

 
Criteris bàsics 

 
La localització, la significació del lloc, l’estat actual de l’edificació i la seva integració al 
paisatge són paràmetres, més que significants, per justificar la destinació de l’ús i 
recuperació de l’hàbitat o la utilització de l’ús assignat pel PEM per a la casa rural o 
masia en concret. 

 
També la combinació dels paràmetres al que està sotmesa cada casa rural o masia, 
en primer lloc, segons la justificació de la ubicació en el sòl no urbanitzable i la seva 
classe segons el planejament general; un altre és la superfície de la finca, determinant 
si és una finca superior a 3 ha o inferior 3 ha; un altre criteri són les condicions 
d’accessibilitat i aparcament. 

 
Les seves dades històriques són necessàries per entendre l’ indret, la composició del 
sistema de camins, l’ús anterior i l’evolució en el temps de l’activitat. 

 
Una altra condició és referent a l’aparcament, que dependrà de si l’ús o activitat 
comporta un excés de vehicles aparcats, ja que haurà de presentar un estudi sobre 
l’impacte paisatgístic sobre l’ indret, així com un estudi de la topografia i moviment de 
terres. 

 
L’estat i condició del vial es també un criteri condicionant de l’ús, així, el camí o vial 
d’estar en bones condicions d’accés, així com el seu ferm. 

 
És una evidència que l’accés per camins d’una gran quantitat de vehicles, atenent a 
l’amplada del vial, estat del ferm, etc., és un condicionant per a la destinació de 
qualsevol ús, sobretot hoteler o de restauració. 

 
És també un criteri important que les condicions d’accés des d’una via principal o 
secundària faciliti l’arribada de vehicles a motor, per això es condiciona l’ús respecte 
l’activitat depenent de si la masia o casa rural es localitza a ≤1 Km o 1≥1 km. Pels 
supòsits d’usos de restauració o turisme rural o hoteler, és una de les condicions que 
han de complir. 

 
Pel que fa a la localització, la significació del lloc, l’estat actual de l’edificació i la seva 
integració al paisatge així com la recuperació de l’hàbitat i la utilització de l’ús assignat 
en aquest catàleg a la casa rural o masia són paràmetres, més que significants, per la 
destinació de qualsevol classe d’ús 

 
Les masies que tenen una parcel·la o finca de major de 3Ha, i la seva superfície 
edificable segons normativa, poden realitzar establiments hotelers, residències de 
tercera edat i centres rehabilitació, en tot cas, serà a cada fitxa a on es determina la 
necessitat d’una combinació de paràmetres mitjançant la tramitació d’un Pla Especial 

urbanístic que incorpori i justifiqui l’accessibilitat, l’aparcament de vehicles, la 
integració en el paisatge de les intervencions i/o ampliacions permeses del conjunt de 
les volumetries.. 

 
Les condicions actual d’us, així com els habitatges consolidats i l’explotació ramadera 
o agrícola són considerat com a usos actuals i són prioritaris a la normativa, per tant 
sempre es consideren a les fitxes com a usos establerts. 

 
Per tot això aquestes i altres avaluacions a l’hora de determinats els criteris, són els 
que s’han tingut en compte per destinar els usos de cada masia o casa rural, tot 
respectant el marc legal i urbanístic vigent. 
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Paràmetres 
 

La justificació de criteris per determinar l’ús de la masia o casa rural ve determinat 
pels següents paràmetres, trobant-se a cada fitxa els raonaments i la seva justificació: 

 
A. Superfície de la parcel·la 

 
El criteri es concreta si la finca mínima per a l’assentament de l’edificació o l’edificació 
actual està ubicada en una finca major o menor de 3 hectàrees: 

 
A1. Parcel·la ≥ 3 ha 
A2. Parcel·la ≤ 3 ha 
A3. Parcel.la ≤ 3 ha en bens inclosos al catàleg de Patrimoni (PEC87) 

 
B. Tipus de clau urbanística 

 
B1. Zona de sòl de valor agrícola (clau 18) 
B2. Zona de sòl agrari de valor paisatgístic (clau 18b) 
B3. Zona de protecció arquitectònica- paisatgística (Clau 22) 
B4. Zona de protecció natural i paisatgística (Clau 23) 
B5. Zona de regulació de sòl no urbanitzable àrees de consolidació (Clau 16a, 16b) 
B6.Zona de Càmping (Clau 21) 

 
C. Condicions d’accessibilitat i aparcament 

 
A. Distància en quilòmetres (km) des de vies ràpides o principals respecte l’accés 
(carretera, autopista, vial, carrer o camins rurals): 
AC1. ≤ 1 km 
AC2. ≥ 1 km 

B. Camins, carreteres...  estat del ferm i material del paviment: 

BC1. Bon estat 
BC2. Regular 
BC3. Mal estat 

 
C. Estructura del paisatge i topografia,  per incorporar el nombre de places 
d’aparcaments: 

 
CC1. ≥ 25 places 
CC2. ≤ 25 places 

 

 
 
     E.Superfície per a l’establiment de l’ús hoteler o residències de tercera edat: 
 

E1.Superfície construïda igual o superior a 600 m2. 
E2. Superfície segons n. places  de la fitxa o PE adaptable a l’ús 
E3. Annexos a la masia original 

 

F. Ús actual 
 

F1. Habitatge, nombre d’habitatges actuals 
F2. Explotació agrària - ramadera 
F3. Oci 
F4. Desocupada 
F5. Hotel 
F6. Restaurant 
F7. Ruïna 

Condicions per la recuperació 
FRA. Vestigis de més de 75 m2

 

FRB. Identificació de la planta original 
FRC. Indicis de cobertes 
FRD. Angles d’alçada de 2 metres 
FRE. Implantació adequada del lloc 
FRF. Accés del trànsit rodat 
FRG. Identificació documental i històrica 

F8. Altres 
 

H. Altres paràmetres 
 

H1. Funcionalitat actual i possible 
H2. Significació del lloc o de l’edificació 
H3.Visibilitat actual 
 

I.  Serveis 
I1. Serveis elèctrics 
I2. Aigua 
I3. Telefonia 
I4. Sanejament - evacuació d’aigües residuals 
I5. Energies alternatives 
I6. Gas 
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US A B C  E F H I 

A1 B1 AC1 E1 F1 H1 I1  
HOTELER B2 BC1 E2 F2 H2 I2 
Activitats hoteleres B3 F3 I3 

F3 
F4 

I4 
I5 

F5 

Residencies de la tercera edat i centres de 
rehabilitació 

A3 

B4 
B5 

CC1 

 

E3 

F6 

H3 

I6 

A1 B1 AC1   
HABITATGE B2 AC2  
a1-Usos artesanals B3 BC1  

B4 a2-Activitats professionals 

A2 

B5 
BC2  

    

A1 B1 AC1 F1 H1 I1 
B2 AC2 F2 H2 I2 
B3 BC1 F3 I3 
B4 F3 I4 
B5 F4 I5 

F5 
F6 

 
TURISME RURAL A3 

B6 

CC2 

  

F7 

H3 

I6 

A1 B1 AC1 F1 I1 
B2 BC1 F2 I2 
B3 CC1 F3 I3 
B4 F3 I4 

F4 I5 
F5 
F6 

 
RESTAURACIÓ A2 

B5 
CC2 

  

F7 

 

I6 

A1 B1 AC1 F1 I1  
LLEURE B2 BC1 F2 I2 

B3 F3 I3 
B4 F3 I4 
B5 F4 I5 

F5 
F6 

Activitats d’educació en el lleure 
A2 

B6 

CC2 

  

F7 

H1 

I6 

 

Taula avaluadora 
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