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D. CATÀLEG DE MASIES i CASES RURALS  
 

D1. MEMÒRIA 
 
 
1. INTRODUCCIÓ 

La funció principal del Catàleg és permetre la recuperació de les masies i les cases 
rurals, identificant-les en un document específic i diferenciant-les d’aquelles que només 
formen part de l’Inventari de les construccions en sòl no urbanitzable i, en conseqüència, 
no es troben en el present Catàleg; i justificar la seva incorporació per les raons 
arquitectòniques, històriques, socials o paisatgístiques que en determinen la preservació i 
recuperació. 

Així mateix, el Catàleg permet delimitar els usos permesos a les masies i les cases rurals 
en bon estat i a les susceptibles de rehabilitació o reconstrucció, d’acord amb l’article 47.3 
i 47.3bis TRLUC.  

Com a document normatiu, el Catàleg de masies i cases rurals determina els 
mecanismes d’intervenció en tots els elements que en formen part, a través de fitxes 
detallades i de la pròpia normativa del Catàleg.  

En el present document es descriuen els paràmetres bàsics emprats per la redacció 
d’aquest Catàleg, essent d’aplicació, en la resta d’aspectes no indicats, el contingut de les 
Normes Urbanístiques del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Palau-solità i 
Plegamans. 
 

2. INFORMACIÓ DE CARÀCTER GENERAL  

2.1. FINALITATS D’AQUEST DOCUMENT 

El Catàleg de masies i cases rurals del municipi de Palau-solità i Plegamans es redacta 
amb la finalitat de dotar l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans d’un instrument de 
coneixement i control de les construccions que formen part del medi rural, de protecció de 
les construccions incloses en el Catàleg, de protecció del medi rural, de dotació de 
mecanismes per potenciar l’activitat econòmica agrícola- forestal i el manteniment i 
autosuficiència del món rural. 

2.2. OBJECTIUS DEL CATÀLEG 

L’objectiu general del Catàleg és recuperar les masies i les cases rurals en sòl no 
urbanitzable susceptibles de ser conservades per diverses justificacions, i determinar els 
usos admesos i els mecanismes d’intervenció per a la seva recuperació.   
Fonamentalment, es tracta de: 

• Preservar les masies i les cases rurals existents en el sòl no urbanitzable. 

• Garantir la preservació de l’estructura rural original. 

• Mantenir el paisatge agrícola i forestal del medi rural. 

• Preservar i reconèixer els diferents elements d’interès (cases rurals i masies, amb les 
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seves construccions auxiliars catalogables). 

• Garantir el manteniment I la preservació econòmica del medi rural. 

Els objectius generals es desgranen i es concreten en els objectius particulars, que són 
fonamentalment: 

a) Establir les accions a preservar: 

• Definir els objectes a preservar (incorporació en el Catàleg) 

• Fixar normativament els usos i les activitats admeses 

• Definir les condicions d’ordenació, edificació, serveis i accés de les cases i masies 
incloses en el Catàleg. 

• Valorar amb conformitat o disconformitat l’estat de conservació i l’estat actual de 
la construcció. 

b) Definir els nivells a conservar: 

• Construccions a conservar 

• Àmbits a conservar 

• Àmbits d’interès associat 

• Elements d’interès 

2.3. INICIATIVA DEL DOCUMENT 

La iniciativa de redactar aquest Catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en 
sòl no urbanitzable del municipi de Palau-solità i Plegamans és de l’Ajuntament de Palau-
solità i Plegamans, amb la finalitat que s’ha descrit en l’apartat 2.1, per tal de vetllar per la 
integritat del sòl no urbanitzable del municipi. 

2.4. ÀMBIT DEL CATÀLEG 

Es defineix com a àmbit territorial del Catàleg tot el sòl no urbanitzable del terme 
municipal de Palau-solità i Plegamans. 

Aquest Catàleg identifica en el sòl no urbanitzable 13 masies, que es situen disseminades 
per tot el territori rural, la major part d'elles a la banda de ponent del terme municipal; i 10 
cases rurals, totes elles situades a la banda de ponent del municipi, i 9 d’aquestes en 
l'entorn rural de Santa Magdalena. 

Totes les masies i cases rurals (en total 23 elements) han configurat durant anys 
l’estructura tradicional del territori; algunes encara conformen un paisatge humanitzat, i es 
fan remarcar per la seva capacitat potencial de catalitzar el reequilibri territorial i 
econòmic. 

A banda dels elements identificats en el present Catàleg, el sòl no urbanitzable de Palau-
solità i Plegamans acull altres construccions que en aparença podrien ser masies o cases 
rurals però que. en no gaudir de les especials condicions que justifiquen la seva 
catalogació, queden simplement identificades en l'Inventari d'edificacions en sòl no 
urbanitzable i sotmeses a la normativa d'aquesta classe de sòl. 
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2.5. ESPECIAL REFERÈNCIA A LES MASIES DEL MUNICIPI 

El terme municipal de Palau-solità i Plegamans compta avui amb un patrimoni 
arquitectònic important que explica l’origen de la població, i com les masies o els diferents 
assentaments en el territori rural van donar peu a un seguit d’activitats econòmiques de 
caràcter agrícola, que segurament van ser les precursores dels primers assentaments i 
en definitiva de la població. 

Repartides actualment per tot el terme municipal, aquestes masies expliquen en bona 
mesura el perquè de les terres d’explotació, necessàries al seu moment, com a finalitat 
de cobrir les necessitats de la família i d’intervenir en l’economia de mercat com a 
proveïdors, coincideixen amb els factors de posició, que tenen a veure amb la mesura de 
la dispersió, com ara poder comptar amb aigua o estar en contacte amb boscos. 

L’aspecte i la quantitat d’aquestes masies permet fer-se una idea de la situació 
econòmica del municipi en el moment històric en el qual les cases varen ser construïdes 
o reformades, fins a mitjans del segle XX. 

Com en l’hàbitat rural de la comarca, a Palau-solità i Plegamans les masies es 
desenvoluparen en tres tipus: les dels grans propietaris, les dels masovers i les cases 
dels rabassaires. Aquestes dues últimes diferien força de les masies tradicionals i tenien 
una funció més limitada: servir d’estatge a les famílies i comptar amb un espai reduït per 
a tenir-hi les eines de treball. 

Des del punt de vista de la volumetria, les masies es classifiquen en tres grups principals, 
seguint l’esquema, ja clàssic, de l’evolució arquitectònica que va introduir en Josep 
Danés: casa de pagès amb carener i vessants de la teulada paral·lels a la façana 
principal (tipologia mes antiga / edificis amb menys recursos), masia amb carener i 
vessants de la teulada perpendiculars a la façana principal (tipologia mes freqüent i 
característica, amb la variant de la masia basilical) i la casa senyorial, de planimetria 
quadrada i teulada a quatre vessants. Aquest últim grup representa una tipologia 
d’edificació del segle XIX, amb els orígens en la tradició constructiva de la masia. 
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En l’actualitat, algunes de les masies de Palau-solità i Plegamans han estat envoltades 
per infrastructures, aïllant-les del seu medi; d’altres han estat desvinculades de les 
activitats econòmiques primàries per convertir-se en habitatges de persones que tenen el 
seu treball en activitats secundàries i terciàries dels conglomerats urbans; i moltes 
d’altres, degut al gran creixement del municipi en extensió, ocupant una gran quantitat de 
sòl, han estat incorporades en els sòls urbanitzables i urbans.  

Per altra banda, totes les velles masies han rebut, al llarg de les generacions, l’aportació 
de modificacions de diferent ordre, reformes, rehabilitacions, ampliacions, afegits de nous 
cossos i la construcció al voltant seu de construccions de treball, que han fet en molts 
casos desmerèixer molt la seva imatge i han desvirtuat totalment la construcció original. 
 

3. ANTECEDENTS 

3.1. MARC NORMATIU GENERAL 

El present document conté el Catàleg de masies i cases rurals situades en el sòl no 
urbanitzables del terme municipal de Palau-solità i Plegamans, el qual es redacta d’acord 
amb els criteris dels articles. 47.3, 47.3bis, 50, 67.1.g) i DT quinzena del decret legislatiu 
1/2010, del 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, 
en la redacció aprovada per la Llei 3/2012, de 22 de febrer (TRLU); i d’acord amb els 
articles 55, 56.1, 68.8.e), i DT sisena del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme (RLU). 

3.2. FONAMENTS DE DRET 

Els fonaments de dret d’aquest Catàleg son: 

• Decret Legislatiu 1/2010, de 3d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
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d’Urbanisme, modificat per Llei 3/2012, de 22 de febrer (TRLU). 

• Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’Urbanisme (RLU) 

3.3. ELEMENTS A INCLOURE EN EL CATALEG SEGONS EL TR LU 
 
En el medi rural es poden trobar assentaments edificats (masies o cases rurals) 
constituïts per una sola casa o bé per un conjunt d’edificacions en el qual es distingeix 
una edificació principal i unes altres de caràcter secundari annexes, auxiliars o 
complementàries de la principal.  Tot i que els arts. 47.3 i 50 TRLU preveuen que el 
catàleg inclogui també la possibilitat de reconstruir i rehabilitar altres construccions 
diferents a les masies i cases rurals, en la identificació d’elements del sòl no urbanitzable 
de Palau-solità i Plegamans no s’ha detectat la presència d’aquestes altres construccions; 
per tant, el Catàleg inclou estrictament les masies i cases rurals del sòl no urbanitzable 
del municipi. 
 
Podem distingir dos tipus d’elements del Catàleg: 

• Masies  
• Cases rurals  

a) Masies 

S’entén per masia la construcció constituïda per un habitatge familiar i els seus 
annexes, vinculada en origen a una explotació agropecuària i forestal, i també el 
conjunt d’edificacions o volums edificats originàriament destinats a habitatge i a la 
producció agrícola-ramadera, explotats unitàriament en règim primordialment familiar. 
Per tant, les masies es compondran, als efectes d’aquest document, de la unió 
contínua o discontínua de diferents volums d’edificació. 

b) Cases rurals 

Les cases rurals són 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. Són cases rurals, a efectes del 
Catàleg, aquelles construccions normalment d’un sol volum originàriament destinat a 
habitatge i, en alguns casos, en una part a la producció agrícola. En aquesta tipologia 
de cases també s’ha inclòs tot el conjunt d’habitatges que s’han anat incorporant al 
llarg del temps a la proximitat de la Comanda Templera, creant un nucli rural amb una 
certa entitat. 

3.4. CRITERIS DE VALORACIÓ 

Segons avui determina l’art. 47.3.b) i 47.3.c) TRLU, també poden incloure’s en el Catàleg 
altres construccions anteriors a l’entrada en vigor del primer instrument de planejament 
urbanístic general del municipi, que calgui preservar i recuperar per raons 
arquitectòniques o històriques; i les construccions rurals en desús que precisin una 
correcció del seu impacte ambiental o paisatgístic negatiu. 

Però el present Catàleg no comprèn la totalitat dels edificis existents en el paisatge rural, 
en sòl no urbanitzable, sinó les masies i cases rurals previstes en l'artc. 47.3.a) TRLU. 
Les raons que fan que un element sigui “catalogable” dins del marc d’aquest document 
són arquitectòniques, històriques, mediambientals, paisatgístiques o socials; poden 
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resultar de les determinacions de planejament superior, o simplement de l’antiguitat. 

Les Directrius del contingut dels Catàleg de masies i cases rurals, publicades per la 
Direcció General d’Urbanisme del DPTOP de la Generalitat de Catalunya al gener de 
2009, indiquen també els criteris per justificar la inclusió d'un element en el Catàleg. 

Els elements que no compleixin les característiques esmentades queden inclosos en 
l’Inventari del sòl no urbanitzable però en cap cas no formen part del present Catàleg. 

En el Catàleg, la justificació que es realitza en la memòria, la normativa i en les fitxes 
corresponents de cada element, es fa per raons: 

• Arquitectòniques: 

Aquelles masies o cases rurals que totalment o parcialment tenen un valor 
arquitectònic per la seva composició o la presència d’elements arquitectònics 
singulars. 

• Històriques: 

Son raons pròpies del seu origen i de l’evolució de la tipologia de la masia; amb 
una rellevància del seu ús al llarg de la història i una influència en la configuració 
dels assentaments en el territori, etc. 

• Paisatgístiques: 

Aquelles edificacions que conformen un paisatge concret humanitzat o no, amb 
valor reconegut i que, caracteritzen la imatge pròpia d’un territori determinat, 
conformant una unitat amb l'entorn i uns recorreguts paisatgístic. 

• Socials: 

Aquelles que afavoreixen el reequilibri territorial i econòmic, i a la vegada 
permeten la recuperació de la població, ja sigui com a primera residència o com a 
segona.  

També serien motiu d’inclusió en el catàleg el fet de tractar-se de masies o edificacions 
residencials datades amb anterioritat a 1956, sempre que existeixin evidències físiques 
(restes edificades) que permetin determinar l’emplaçament i la superfície que ocupaven 
originàriament i es compleixin els requisits que determina aquest document.  I, en 
coherència amb aquest criteri, s'exclouen del Catàleg aquelles edificacions modernes 
posteriors a l'any 1956, les quals queden inventariades únicament. 

D’acord amb els anteriors criteris, les masies i cases rurals de Palau-solità i Plegamans 
que han estat incloses dins d’aquest Catàleg presenten en alguns casos tots aquests 
valors, i en altres només se’n donarà part d’ells. Aquesta informació es recull a la fitxa 
corresponent de cada edificació. 
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4. PROPOSTA D’AQUEST CATÀLEG  

4.1. CONTINGUT D’AQUEST CATÀLEG 

El Catàleg de masies i cases rurals en el sòl no urbanitzable del terme municipal de 
Palau-solità i Plegamans, es composa dels següents documents: 

• Memòria justificativa i/o informativa 

Inclou el llistat d'elements del catàleg i raona i exposa tots aquells criteris adoptats 
pel que fa a la inclusió de les construccions del sòl no urbanitzable en el Catàleg; i 
les raons previstes per la Llei d’urbanisme de Catalunya per preservar i recuperar 
les masies i cases rurals. La memòria també explica el procés i les consideracions 
que s’han tingut en compte a l’hora de l’elaboració del treball i exposa la 
metodologia emprada. 

• Normativa 

Inclou el llistat d'elements del catàleg i determina una relació de disposicions que, 
juntament amb la resta de la documentació (fitxes individualitzades de les 
diferents construccions, normativa urbanística del POUM, plànols i altre 
documentació incorporada en el document del POUM), regula les possibles 
actuacions en el sòl no urbanitzable. 

• Fitxes individualitzades 

Aquest Catàleg conté les fitxes individuals de les masies i cases rurals, 
susceptibles de recuperar i preservar i destinar als usos previstos al 47.3.bis) 
TRLUC i assenyalats a cadascuna de les corresponents fitxes com a usos 
admesos. 

Aquestes fitxes s’han elaborat especialment per a aquest Catàleg i recullen tots 
aquells conceptes que ajuden a situar i a reconèixer l’element, a realitzar una 
valoració d’aquest, a justificar la seva preservació i recuperació, i finalment, a 
determinar una proposta específica per cada element complementària a les 
normes generals del document. 

Les fitxes estan estructurades en 4 apartats i 3 pàgines: la part identificativa, la 
part descriptiva/informativa, la justificació de la inclusió de l’element en el Catàleg, 
i finalment una part de proposta/normativa. 

La part identificativa de la fitxa (primera pàgina) recull la informació bàsica (dades 
bàsiques actuals), que permet una identificació clara de l’element i el seu entorn i 
conté: 

- Les dades bàsiques actuals: 

Localització (adreça que és coneguda) 
Dades cadastrals 
Coordenades UTM 
Règim del sòl  
Qualificació  
Protecció existent 
Propietat 
Època construcció 
Ús  
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Superfície parcel·la 
Superfície construcció 

- Una fotografia identificativa de l’element 

- Plànol topogràfic de situació per localitzar gràficament l’element 

- Fotografia aèria (ortofotomapa) per situar l’element 

La part descriptiva/informativa es troba en la pàgina segona, en l’apartat de 
descripció general, on es determinen els conceptes següents: 

- La situació / Entorn 
En aquest apartat es realitza una descripció de la situació i entorn de 
l’element i de com s’arriba. 

- Descripció / Tipologia 
En aquest apartat es realitza una descripció de la construcció i de la seva 
tipologia, així com una valoració de les seves característiques, dels elements 
d’interès. En molts casos també s’inclou una relació i valoració històrica. 

- Subministrament i xarxes 
En aquest apartat es determinen els subministraments de les diferents 
xarxes de serveis existents (aigua, electricitat, enllumenat, clavegueram). 

- Estat de conservació 
Es determina el grau de conservació i les intervencions realitzades en 
l’element. 

La part de justificació de la preservació i recuperació de l’element en el Catàleg es 
realitza en aquesta pàgina segona, on s’inclou el motiu pel qual es determina la 
inclusió en el Catàleg de l’element, en funció de la justificació arquitectònica, 
històrica, paisatgística i social. 

Finalment, en l’última pàgina de cada fitxa es realitza la proposta on es 
determinen: 

- Plànol acotat 
Es grafien les edificacions principals considerades com a masia i casa rural 
pròpiament dites, essent edificacions que s'utilitzen com a habitatge. 
D’altra banda, també es grafien de manera diferent aquelles construccions 
auxiliars que mereixen ser incloses en el catàleg pels motius exposats 
anteriorment, i per tant, susceptibles de ser destinades als usos previstos 
per l’article 47.3.bis i definits en la corresponen fitxa. 
Per últim, a efectes merament d'identificació apareixen grafiats, de forma 
diferenciada, aquells volums annexes no inclosos en el catàleg, que per tant 
es regeixen per la normativa urbanística pròpia del Sòl No Urbanitzable. 

- Planejament 
Es determina el règim del sòl i la qualificació urbanística que es proposa en 
el POUM. 

- Usos admesos 
Es determinen els usos de l’element del Catàleg admesos d’acord amb 
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l’article 47.3 bis, fent referència a la zona corresponent i a la normativa del 
POUM. 

 
-     Paràmetres urbanístics i d'intervenció 

Es concreta la subjecció de l'element a la regulació del sòl no urbanitzable 
que li correspon, s'esmenta si es troba també inclosa en el Catàleg de 
protecció del patrimoni arquitectònic i arqueològic i quin és el tractament de 
l'edificació previst en el propi catàleg de masies i cases rurals. 

- Observacions  
S’inclouen totes aquelles observacions que fan referència a l’element i que 
poden ser prou importants i condicionar qualsevol tipus d’intervenció. En 
aquest apartat s'assenyala, si és el cas, la categoria de protecció de 
l’element determinada en el Catàleg de Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic 
del municipi de Palau-solità i Plegamans.  

• Plànols (documentació gràfica) 

En els plànols s’indicarà gràficament la situació de cada element del Catàleg dins 
del terme municipal de Palau-solità i Plegamans, especificant el tipus d’element 
(masia o casa rural). 

4.2. ÀMBIT CONCEPTUAL DEL CATÀLEG 

El document recull les masies històriques de Palau-solità i Plegamans, tant les 
considerades tradicionalment amb caràcter més monumental com les masies més petites 
de caràcter més domèstic i les cases rurals. 

No s’inclouen la totalitat de les construccions en sòl no urbanitzable. Les masies 
històriques i les cases rurals són objecte d’aquest Catàleg degut al seu interès específic, 
mentre que totes les altres construccions en sòl no urbanitzable es recullen en forma 
d’inventari però no s’inclouen en el Catàleg.  És a dir, totes les construccions en sòl no 
urbanitzable formen part de l’Inventari de construccions en sòl no urbanitzable; i una part 
d’aquestes queda inclosa en el Catàleg de masies i cases rurals segons el seu interès i la 
seva importància, degudament justificada en cada cas.  

El Catàleg de masies i cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable tampoc 
s’ha de confondre amb el Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic 
del municipi de Palau-solità i Plegamans. Aquests dos documents, amb finalitats molt 
diferents, es complementen.  Aixa, conceptualment, les masies i cases rurals contingudes 
en el Catàleg de Protecció són diferents de les edificacions incloses en el Catàleg de 
masies i cases rurals del sòl no urbanitzable, que per una banda només es refereix a 
aquesta classe de sòl i, per altre banda, té un objecte i finalitats diferents.  En el cas que 
una masia o casa rural formi part d’ambdós instruments, serà el Catàleg de masies i 
cases rurals en sòl no urbanitzable el que determinarà quines actuacions edificatòries són 
autoritzables en un determinat element, remetent a la fitxa i Catàleg de patrimoni a 
efectes de conèixer com s’han de dur a terme aquestes actuacions.   

Aquesta repetició d’alguns elements en ambdós Catàlegs respecta les Directrius de 
contingut per al catàleg de masies i cases rurals, publicades per la Direcció General 
d’Urbanisme del DPTOP de la Generalitat de Catalunya al gener de 2009. 

El catàleg inclou doncs les masies i les cases rurals situades en sòl no urbanitzable que 
formen part del Catàleg de protecció del patrimoni del municipi, dels precatàlegs definits 
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pel planejament i/o que estan protegides sectorialment per raons arquitectòniques o 
arqueològiques, com és el cas de ser declarades Bé cultural d’interès nacional (BCIN) i 
Bé cultural d’interès local (BCIL) d’acord amb la Llei LPCC.  

Aquesta protecció que es superposa suposa necessàriament un tractament més acurat 
en la recuperació de la masia i 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. 

El Catàleg de masies i cases rurals no és un catàleg del patrimoni urbanístic i 
arquitectònic, sinó que pretén ser un document específic per identificar les masies i cases 
rurals en sòl no urbanitzable, en bon estat o les susceptibles de reconstrucció o 
rehabilitació, d’acord amb els criteris de l’article 50.2 TRLU, per tal de destinar-los a 
habitatge familiar, a establiment hoteler, a establiment de turisme rural o a activitats 
d’educació en el lleure, artesanals, artístiques o de restauració, i equipaments o serveis 
comunitaris no compatibles amb els usos urbans, d'acord amb l'article 47.3.bis TRLU.   

4.3. METODOLOGIA DEL TREBALL  

S’ha elaborat el Catàleg de masies i cases rurals, com a document complementari del 
planejament general, d’acord amb l’art. 50.2 TRLU.  Per fer-ho i, per tant, determinar les 
diferents masies i cases rurals, s’ha realitzat prèviament un Inventari de totes les 
construccions en sòl no urbanitzable. Tot aquest recull de construccions en el sòl no 
urbanitzable ha facilitat i ajudat a determinar finalment, i de manera justificada, quins 
d’aquests elements queden inclosos en el Catàleg. 

En la primera fase de redacció de l’Inventari (Precatàleg) s’ha procedit a l’anàlisi “in situ” 
dels edificis i de les construccions per fer-ne una valoració per a una posterior 
classificació i per a establir els criteris d’actuació d’acord amb la situació geogràfica, 
tipologia d’edificació i valors propis d’aquests. 

Per realitzar el document també s’ha comptat amb la planimetria informatitzada de la 
població i del territori i amb l’Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de Catalunya, 
redactat pel Servei d’Arqueologia i Paleontologia del Departament de Cultura i de la 
Direcció General del Patrimoni Cultural aprovat l’any 2009, i l’Inventari del Patrimoni Local 
redactat per l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona a l’any 2001. 

4.4. LLISTAT DELS ELEMENTS DEL CATÀLEG 

Un cop feta l’anàlisi de tots els elements, es determinen totes les masies i cases rurals 
que formen part del Catàleg. 

El llistat de construccions que formen part del Catàleg són les següents: 

1. Masies 

1.01     Ca l’Aiguader 

1.02     Ca n’Arimon 

1.03     Can Cerdà 

1.04     Can Duran 

1.05     Can Valls 
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1.06     Can Puigoriol 

1.07     Can Ral 

1.08     Can Sors 

1.09     Can Torrents  

1.10     Can Burgués 

1.11     Can Cinto 

1.12     Can Maiol 

1.13     Comanda Templera 

2. Cases rurals 

2.01     Can Pere de la Font 

2.02     Casa en el nucli rural de santa Magdalena 1 

2.03     Casa en el nucli rural de Santa Magdalena 2 

2.04     Cal Samarruga / Casa en el nucli rural de Santa Magdalena 3 

2.05     Casa en el nucli rural de Santa Magdalena 4 

2.06     Casa en el nucli rural de Santa Magdalena 5 

2.07     Casa en el nucli rural de Santa Magdalena 6 

2.08     Casa en el nucli rural de Santa Magdalena 7 

2.09     Casa en el nucli rural de Santa Magdalena 8 

2.10     Can Catxo / Casa en el nucli rural de Santa Magdalena 9 

4.5. CRITERIS D’ORDENACIÓ 

4.5.1. Disposicions de caràcter general 

Les intervencions necessàries per a la preservació o recuperació de les masies i les 
cases rurals d’aquest catàleg, i sobretot aquelles determinades per la implantació d’un 
nou ús, es faran respectant els criteris d’ordenació d'aquest document.   

La Normativa que es descriu a continuació és de caràcter genèric per al conjunt d'edificis 
que formen part del Catàleg. I la fitxa individualitzada de cada element defineix els 
paràmetres normatius específics que s’han de sumar, en cada cas concret, a les 
previsions i a les normatives amb caràcter general. Per tant, si en alguna de les fitxes de 
cada edificació on es descriuen les característiques tècniques i les condicions no queda 
definit algun paràmetre, per defecte li seran d'aplicació els articles inclosos en aquesta 
Normativa. 

Els paràmetres i condicions que no estiguin indicats específicament en la fitxa 
individualitzada queden regulats a les Normes Urbanístiques del Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal de Palau-solità i Plegamans i, quan sigui el cas, al Catàleg de 
Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològics de Palau-solità i Plegamans. 
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4.5.2. La unitat de la finca i de l’edificació 

La vinculació d’una masia o casa rural amb una finca agrícola o ramadera, i en general 
als usos i a les activitats tradicionals, és un criteri a l’hora d’establir les raons per 
preservar-la. L’objectiu del Catàleg de Masies i Cases Rurals és recuperar i preservar 
aquestes edificacions com a equilibri territorial. 

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 i la normativa urbanística vigent.  

Les segregacions de finques rústiques i les unitats mínimes de conreu de les edificacions 
incloses en aquest catàleg queden regulades pels Decrets 169/1983, de 12 d’abril, i 
35/1990, de 23 de gener. El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi natural és l’organisme competent en l’autorització de segregacions de finques per 
sota de la unitat mínima de conreu. 

4.5.3. Tractament de les actuacions en les edificac ions 

Les formes d'actuació possibles en les edificacions contingudes en el Catàleg són les 
següents: 

- Manteniment 

Té per objecte mantenir l’edifici o elements en correctes condicions de funcionalitat, 
salubritat i ornat, sense alterar la seva estructura i distribució ni ocultar o modificar els 
valors constructius, tipològics o morfològics; és a dir, aquesta iniciativa no suposarà 
en cap moment l’alteració dels valors singulars i originals de l’element. 

- Consolidació 

Contribueix a esmenar i reformar les parts de l’element que es consideren com a 
punts dèbils, per on pugui perillar la seva durabilitat; és a dir, va encaminada a fer 
més sòlides aquelles parts o els elements de què es composa per augmentar la seva 
durabilitat. 
Te per objecte consolidar, reforçar o substituir elements deteriorats per tal 
d’assegurar l’estabilitat de l’edificació i el manteniment de les seves condicions 
bàsiques d’ús, amb possibles modificacions menors de la seva estructura i 
distribució. 
Aquesta actuació no podà suposar cap alteració dels valors de l’element, i com a 
mínim haurà de garantir l’estabilitat estructural i l’estanqueïtat dels agents, tant 
exteriors com interiors. 

- Conservació 

Tendeix a impedir la degradació de l’estat original de l’element, sense perjudici de 
considerar la seva evolució al llarg del temps, i amb cura per prolongar-li la vida 
sense alternar-ne les característiques. 
La conservació no suposarà cap modificació de les qualitats de l’element. Les obres 
de conservació o reparació són aquelles que tenen per finalitat reposar, arreglar, 
reforçar, els elements de l’edifici que es troben en mal estat. 
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- Restauració 

Permet tornar a l’element o part d’aquest la fisonomia formal, material i cromàtica que 
tenia originàriament, sense perjudici de considerar la seva evolució al llarg de la 
història. Ha de preservar la memòria arquitectònica o arqueològica del l’element, i per 
tant, haurà de tenir el suport de l’anàlisi de testimonis gràfics i /o documentals 
històrics de les parts a restaurar. 
L'actuació pot comprendre, a més, obres de consolidació o demolició parcial 
justificades en la restauració. Aquesta iniciativa englobarà les obres necessàries i 
imprescindibles per assegurar la conservació de l’element, el seu bon ús, l’estètica i 
l’habitabilitat de l’edifici. 

- Reforma, rehabilitació i reestructuració 

Es modifiquen parts de l’àrea de protecció o els elements de què es composen i les 
seves relacions, per donar-los una nova forma, disposició o condició especial, amb 
l’intent de contribuir a la seva millora sense que es malmetin els valors que se’ls hi ha 
reconegut. Inclou canvis estructurals, compositius, formals de color, i tota acció 
encaminada a aconseguir unes millors condicions higièniques i de confort. 
Són obres de rehabilitació quan es milloren les condicions d’habitabilitat d’un edifici o 
d’una part, mitjançant la substitució o modernització de les seves instal·lacions, 
inclosa la redistribució del seu espai interior, tot mantenint les seves característiques 
morfològiques. 
Són obres de reforma aquelles que fan compatible la conservació de les 
característiques tipològiques de l’edifici amb el seu ús (transformat o no). 
Són obres de reestructuració quan afecten als elements estructurals de l’edifici 
causant variacions a la seva morfologia. Es considera reestructuració total quan 
l’obra afecta al conjunt de l’edifici, inclòs el buidat interior del mateix, i parcialment 
quan l’obra es realitza sobre parts dels locals o plantes de l’edifici, quan afectant al 
seu conjunt, no arriba a suposar la destrucció total del seu interior. 

- Ampliació 

Té per finalitat augmentar, totalment o parcialment, la superfície o volum de 
l’element, es a dir de donar-li una major extensió. 
Amb caràcter general, no s’admeten les ampliacions.  Només es podran admetre 
excepcionalment i prèvia justificació, quan es faci necessària pel nous ús de la masia 
i, en cas d'ús d'habitatge, només s'admetrà per complir amb les condicions mínimes 
d’habitabilitat i/o accessibilitat. En ambdós casos s’haurà d’acreditar la integració total 
amb l’edificació existent. 

- Modernització 

Es milloren les condicions d’habitabilitat d’una edificació o d’una part, mitjançant la 
substitució o modernització de les seves instal·lacions, inclòs la redistribució del seu 
espai interior, tot mantenint les seves característiques morfològiques. L'actuació 
utilitza elements no tradicionals per millorar les condicions de l’edificació i, en 
conseqüència, no manté el caràcter originari de l’immoble en la seva tipologia o el 
seu aspecte exterior (façanes.......). 

- Enderroc 

Actuació destinada a desfer o demolir parts o la totalitat de l’element. Quan l’actuació 
passa per realitzar l’enderroc parcial d’un element, ha de ser per contribuir a que les 
parts o els elements recobrin la seva estructura, forma o funció original a 
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conseqüència de la seva evolució històrica, sense que aquesta acció malmeti la resta 
de parts o elements, i els seus valors reconeguts. 

- Reconstrucció 

Té per objecte la reposició, total o parcial, d’un element preexistent al mateix lloc, 
reproduint les seves característiques morfològiques a partir de parts originals. No 
s’admet, doncs, en la reconstrucció, l’aplicació d’una volumetria diferent de l’original. 

- Reconstrucció de ruïnes 

En el moment d’elaborar el present catàleg no s’ha detectat l’existència de volums 
ruïnosos. Pel cas que en el decurs de la vigència del present document alguns 
volums esdevinguessin en estat ruïnós, podran ser reconstruïts amb les 
consideracions previstes a continuació: 

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) 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 

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 del TRLUC. 

En qualsevol cas, s’ha d’acreditar la volumetria original i el seu ús com habitatge 
mitjançant fotografies, escriptures, registre, cadastre, etc. 

Totes aquestes formes d’actuació aniran en la línia de retornar a l’edificació o a l’element 
el seu estat original, amb les ampliacions estrictes necessàries segons cada cas, només 
per aconseguir que la masia s'adapti al nou ús i, en cas d'habitatges, per complir el nivell 
d’habitabilitat i accessibilitat necessari. 

La implantació dels nous usos admesos al catàleg suposa la immediata adequació de 
l’entorn, els accessos i els serveis. Prèvia implantació del qualsevol nou ús, caldrà 
analitzar-ne la seva compatibilitat, tant amb l’estructura i tipologia edificatòria, com amb 
l’encaix paisatgístic de l’entorn 

Quan es proposi un canvi d’ús, els sol·licitant haurà de garantir l’accés rodat des de la 
xarxa de camins públics existent, amb les característiques necessàries per al correcte 
funcionament de l’ús que es pretén implantar. Igualment, haurà de garantir la disponibilitat 
d’aigua, el tractament d’aigües residuals, el subministrament d’energia i la recollida de 
residus d’acord amb el nou ús proposat 
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Qualsevol intervenció que comporti modificacions en el volum, cobertes, façanes, 
revestiments, obertures, baranes, xemeneies, tanques,...etc. es durà a terme preservant 
el caràcter original de l’edificació. 

4.5.4. Ampliacions dels elements del Catàleg 

L’objectiu general del catàleg és la rehabilitació i la recuperació de les volumetries 
preexistents a l’assentament, és a dir, les volumetries dels elements originals. 
 
Per tant, l'ampliació ha de ser excepcional i només és permesa quan es faci necessària 
pel nou ús de la masia, amb prèvia justificació.  Quan la masia o casa rural es destini a 
habitatge principal i permanent, s’admet l’ampliació del volum només si resulta 
imprescindible per complir les condicions mínimes d’habitabilitat i/o d’accessibilitat.  
L’ampliació excepcional no suposarà cap modificació dels valors de l’element reconeguts, 
i s’haurà de justificar la integració total amb l’edificació. 

4.5.5. La divisió horitzontal 

En les masies i les cases rurals es permet la divisió horitzontal, sempre incompatible amb 
l'ampliació, que ha d’estar justificada reconeixent situacions històriques, herències, 
preexistències degudament documentades o en funció de la superfície mínima de la 
construcció existent. 

En les masies existents, s'admetrà la divisió en propietat horitzontal amb un màxim de 3 
habitatges, a raó de 300 m2st per al primer habitatge (principal) i de 150 m2st la mitjana 
dels restants habitatges, essent 600 m2st el sostre mínim de la masia amb 3 habitatges. 

En les cases rurals el nombre màxim d’habitatges és l’existent, reconeixent estrictament 
la realitat prèvia, i de manera justificada.  

En cap cas poden ser destinats a habitatge independent les construccions auxiliars 
incloses en el catàleg susceptibles de ser recuperades. 

4.5.6. Els paràmetres urbanístics d’actuació 

En la redacció del Catàleg de Masies i Cases Rurals, un dels objectius bàsics és 
permetre, en sòl no urbanitzable i amb els requisits fixats pel TRLU, la reconstrucció o 
rehabilitació d’aquestes peces, amb vistes a destinar-les als usos permesos, d’acord amb 
l’art. 47.3bis TRLU. 

Atès el que s’ha explicat en els punts anteriors, s’han establert dos grups d’elements en el 
Catàleg en funció de la seva tipologia: masies i cases rurals. 

Els paràmetres urbanístics d’actuació s’estableixen per a cada grup amb caràcter general 
en aquest apartat, tret del que es determina individualment per a cada edificació o 
element en la seva fitxa corresponent; així com totes les determinacions establertes en la 
normativa general i en les fitxes corresponents també de cada element en el cas que 
aquest es trobi inclòs en el Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic 
de Palau-solità i Plegamans; i les normes urbanístiques aplicables a cada clau urbanística 
del sòl no urbanitzable en el document del POUM. 
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Per a cada grup d’elements o edificacions, determinat segons la seva tipologia, es 
determinen en caràcter general un seguit de paràmetres urbanístics: 

a) Masies 

Són les construccions amb valor rellevant correspon a les masies tradicionals vinculades, 
actualment o en el passat, al món agrari i forestal. Són habitatges que cal preservar o 
recuperar pel seu interès arquitectònic, paisatgístic (integració i influència en l’entorn), 
històric i/o social (importància per a la recuperació d’uns espais rurals, agraris i forestals 
perduts o en regressió). Tenen un valor rellevant i presenten mes d’una raó per la 
preservació. 

En les masies, sempre que la fitxa corresponent de l’element no especifiqui el contrari, i 
tret dels usos establerts en la clau urbanística corresponent, s’admeten els usos 
següents, més enllà dels establerts en la clau urbanística corresponent: 

- Habitatge familiar rural (fins a tres habitatges com a màxim segons normativa). 

- Establiments hotelers (amb l’exclusió de la modalitat d’hotel apartament). L’ús 
hoteler es limita a masies on l’edificació principal i la/s construcció/ns auxiliar/ss  
susceptible/s de ser catalogada/s tingui/n una superfície construïda superior a 
1000 m². Aquest tipus d’implantació serà possible sempre que es garanteixi 
l’accés a la Masia a través de la xarxa viària supramunicipal i prèvia tramitació del 
Pla Especial. 

- Establiments de turisme rural (alberg de joventut, casa de colònies, casa pagès, 
establiments de turisme rural,...). 

- Activitats d'educació en el lleure, artesanals, artístiques o de restauració. 

- Les activitats professionals s’admeten conjuntament a l’habitatge familiar, si es 
tracta d’usos vinculats a les professions liberals, i sempre que aquest ús suposi la 
recuperació del caràcter rural de l’entorn. 

- Els equipaments o serveis comunitaris no compatibles amb els usos urbans. 

D’acord amb l’interès que n’aconsella la seva preservació o recuperació, sense que sigui 
imprescindible la seva vinculació actual a una activitat agrícola, ramadera o forestal, en 
les construccions residencials existents que pertanyen a aquest grup de masies, s’hi 
podran autoritzar, sempre que no es determini una altra cosa en la fitxa individualitzada 
corresponent i en el Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic, les formes 
d’actuació les formes d’actuació de manteniment, consolidació, conservació, restauració, 
reforma, rehabilitació, reestructuració i ampliació excepcional, així com les de 
modernització, enderroc i  reconstrucció parcial de les parts no originals. No s’hi podran 
autoritzar les actuacions de modernització, enderroc i reconstrucció total, així com les de 
substitució. 

L'objectiu principal és fomentar la rehabilitació de les masies i, per tant, resulta necessari i 
imprescindible potenciar l'estructura familiar i econòmica del mon rural, és per això que 
s’admet un màxim de tres habitatges, que poden estar en règim de propietat horitzontal, 
només en les masies existents. 

No obstant, l'assoliment d’aquest nombre màxim d'habitatges per a les masies només 
serà factible si es complimenten les condicions següents: 

- Que es respecti l’estructura i la tipologia de l’edificació, en el cas que en la fitxa 
corresponent es determini la seva protecció, i que tant l’estructura com la tipologia 
admeti la divisió. 
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- La quantitat d’habitatges admesos serà en funció del sostre disponible, a raó de: 
300 m²st per al primer habitatge (principal) i de 150 m²st la mitjana dels restants 
habitatges. Per tant, la superfície de sostre mínim per a realitzar 3 habitatges serà 
de 600 m²st. 

- Quan es realitzin edificacions independents, l’espai exterior mantindrà l’aspecte 
unitari i en cap cas s’autoritzarà la col·locació de tanques o elements que 
desfigurin el caràcter unitari del conjunt. 

b) Cases rurals 

Aquest grup de construccions, amb un cert valor rellevant en alguns casos però en altres 
no, són en principi construccions d’habitatges integrades en el món rural (com 
masoveries, cases de pagès i altres construccions tradicionals). S'hi ha incorporat una 
bona part del conjunt d’habitatges que formen el nucli rural de la Comanda Templera. 

En aquest conjunt de cases rurals, sempre que la fitxa corresponent de l’element no 
especifiqui una altra cosa, i tret dels usos establerts en la clau urbanística corresponent, 
només s’admet l’ús d’habitatge familiar, reconeixent-hi el nombre d’habitatges existent. 

D’acord amb l’interès que aconsella la seva preservació o recuperació, sense que sigui 
imprescindible la seva vinculació actual a una activitat agrícola, ramadera o forestal, en 
les construccions residencials existents que pertanyen a aquest grup de cases, s’hi 
podran autoritzar, sempre que no es determini una altra cosa en la fitxa individualitzada 
corresponent i, si és el cas, en el Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic, les 
formes d’actuació següents: manteniment, consolidació, conservació, restauració, 
reforma, rehabilitació, reestructuració, ampliació excepcional, modernització, enderroc i 
reconstrucció (inclosa la de ruïnes). 

La prioritat de les actuacions en les cases rurals serà la recuperació de la imatge singular 
com element en l’entorn rural i dels acabats de façana. 

S’hi admet el règim de propietat horitzontal, en funció de l’estricte reconeixement de 
situacions històriques o de preexistències degudament justificades. 
 



Catàleg de masies i cases rurals en el sòl no urbanitzable.                                      Palau-solità i Plegamans, novembre 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D2. NORMATIVA 
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D2. NORMATIVA 

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS  

Art. 1.- Definició 

1. Les normes urbanístiques específiques que integren aquest document formen part del 
Catàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable del municipi de Palau-solità i 
Plegamans. 

2. El Catàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable del municipi de Palau-solità i 
Plegamans és un document inclòs en el Pla d’ordenació urbanística municipal de 
Palau-solità i Plegamans (POUM), segons preveu el Decret Legislatiu 1/2010, del 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, en la redacció aprovada 
per Llei 3/2012, de 22 de febrer (TRLU) i el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament parcial de la Llei d’Urbanisme (RLU). 

Art. 2.- Àmbit 

L'àmbit del present Catàleg comprèn la totalitat del sòl no urbanitzable del municipi de 
Palau-solità i Plegamans, que està recollit en els plànols d’ordenació del POUM. 

Art. 3.- Marc Legal 

Aquesta normativa s'ha formulat d'acord amb els criteris dels articles. 47.3, 47.3bis, 50, 
67.1.g) i DT quinzena del TRLU; i d’acord amb els articles 55, 56.1, 68.8.e), i DT sisena 
del RLU.  

Art. 4.- Contingut del Catàleg 

Aquest Catàleg inclou 23 elements en el sòl no urbanitzable: 13 masies, que es situen 
disseminades per tot el territori rural, la major part d'elles a la banda de ponent del terme 
municipal; i 10 cases rurals, totes elles situades a la banda de ponent del municipi, i 9 
d'aquestes en l'entorn rural de Santa Magdalena. 

Art. 5.- Objectius  

1. L’objectiu general del Catàleg és recuperar les masies i les cases rurals en sòl no 
urbanitzable susceptibles de ser conservades per diverses justificacions, i determinar 
els usos admesos i els mecanismes d’intervenció per a la seva recuperació.  
Fonamentalment, es tracta de: 

� Preservar les masies i les cases rurals en el sòl no urbanitzable, incloses en 
aquest document. 

� Garantir la preservació de l’estructura rural original. 

� Mantenir el paisatge agrícola i forestal del medi rural. 

� Preservar i reconèixer els diferents elements d’interès (cases rurals i masies, 
amb les seves construccions auxiliars incloses en el Catàleg). 

� Garantir el manteniment I la preservació econòmica del medi rural. 
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2. Els objectius generals es desgranen i es concreten en els objectius particulars, que 
són fonamentalment: 

a) Establir les accions a preservar: 

• Definir els objectes a preservar (incorporació en el Catàleg) 

• Fixar normativament els usos i les activitats admeses 

• Definir les condicions d’ordenació, edificació, serveis i accés de les cases i masies 
incloses en el Catàleg. 

• Valorar amb conformitat o disconformitat l’estat de conservació i l’estat actual de la 
construcció. 

b) Definir els nivells a conservar: 

• Construccions a conservar 

• Àmbits a conservar 

• Àmbits d’interès associat 

• Elements d’interès 

Art. 6.- Iniciativa 

La iniciativa de redactar aquest Catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en 
sòl no urbanitzable del municipi de Palau-solità i Plegamans és de l’Ajuntament de Palau-
solità i Plegamans, amb els objectius descrits en l'article “Objectius”, per tal de vetllar per 
la integritat del sòl no urbanitzable del municipi. 

Art. 7.- Vigència, obligatorietat i competència 

1. El Catàleg obligarà tothom als efectes establerts en el TRLU, en el marc dels textos 
legals vigents a Catalunya en matèria urbanística, i mantindrà la seva vigència de 
forma indefinida mentre no es produeixi la seva revisió. 

2. El Catàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable és un document 
complementari del POUM de Palau-solità i Plegamans i, per tant, tindrà la mateixa 
vigència. Correspon tant a la iniciativa pública com a la privada el desenvolupament i 
compliment d'aquest Catàleg, sense que això disminueixi les atribucions municipals en 
ordre a la tramitació i aprovació d'aquestes iniciatives. 

3. La seva modificació, si s'escau, haurà de seguir la mateixa tramitació legalment 
prevista i no serà considerada com una modificació del POUM, sinó com una 
modificació del Catàleg de masies i cases rurals. 

Art. 8.- Revisions del Catàleg 

Serà motiu de revisió del Catàleg del municipi de Palau-solità i Plegamans, la revisió del 
POUM de Palau-solità i Plegamans, l’aprovació de planejament urbanístic d’àmbit 
superior que alteri les seves determinacions, i/o l’aprovació de nova legislació sectorial 
que incideixi substancialment en la matèria. 
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Art. 9.- Modificacions del Catàleg 

La modificació del Catàleg s’ha d’ajustar al que estableixen el TRLU i el RLU, al POUM 
de Palau-solità i Plegamans i a les previsions següents: 

1. La variació dels criteris aplicables a algun o diversos immobles del Catàleg o del 
tractament que se'ls ha d'atorgar s’ajustarà al procediment establert per la Llei. 

2. L’exclusió d’un element catalogat requerirà la reconsideració dels paràmetres 
utilitzats en el Catàleg i la concurrència d’alguna de les circumstàncies següents: 

a) Enderroc a causa de destrucció o ruïna, sense perjudici de l’exigència de les 
responsabilitats corresponents. 

b) Quan per determinacions de planejament urbanístic en funció de l’interès públic 
sigui necessari l’enderroc, al no comptar amb cap alternativa per a la 
conservació del bé. 

c) Existència d’errors en l’apreciació dels paràmetres, convenientment 
demostrada. 

Art. 10.- Interpretació 

En cas de dubte o contradicció entre la regulació del POUM amb els seus diferents 
documents, es considerarà vàlida la determinació que suposi una major conservació i 
millora del paisatge i de l’entorn natural, i alhora del patrimoni cultural, des del punt de 
vista de l'interès públic. 

Art. 11.- Instruments 

Per al desenvolupament d’aquest Catàleg es podran redactar Plans especials per a 
l’ordenació de volums d’elements catalogats i/o els seus entorns, així com per a la 
recuperació i millora del paisatge, d’acord amb l’article 67 del TRLU. 

Art. 12.- Normes sancionadores 

Quant a les infraccions urbanístiques i règim disciplinari, es considerarà el que s’estableix 
en el TRLU: Títol VI, Capítol III, article 211 i següents, i concordants. 

Art. 13.- Intervenció de l’Ajuntament en les actuac ions particulars 

L'Ajuntament podrà ordenar l'execució d'obres de conservació i/o adaptació d'activitat als 
propietaris d'elements catalogats i dels seus entorns, quan el seu estat o ús posi en perill 
la permanència o integritat de l'element catalogat. En aquest cas, les obres s'executaran 
a càrrec dels propietaris, d'acord amb l’article 197 del TRLU. 

El cost de les obres no podrà ser superior al 50% del cost d'una construcció de nova 
planta de característiques similars a l'existent, pel que fa a la dimensió i l'ús, fixat pel 
Departament de Cultura o el propi Ajuntament 

L'Ajuntament també podrà ordenar als propietaris d'elements catalogats l'execució 
d'obres de restauració o realçament, d'acord amb allò establert a l'article 253 RLU. En 
aquest cas, els propietaris d'elements catalogats podran recavar la cooperació tècnica i 
econòmica de l'Ajuntament, el qual la donarà dins dels seus límits pressupostaris i del 
programa d'actuació, sempre i quan es demostri que l'obligació imposada a la propietat 
supera l'àmbit de l'obligació genèrica de la conservació, segons l'article 197 i concordants 
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del TRLU. 

Art. 14.- Tramitació de llicències urbanístiques 

Per la tramitació de les llicències urbanístiques es seguirà el procediment establert en els 
art. 47, 48, 49, 50 i 51 del TRLU. 

Per l’obtenció de les llicències urbanístiques caldrà complir la normativa relativa a la 
prevenció d’incendis forestals (Decret 64/1995, de 7 de març). A les edificacions i ruïnes 
situades en terrenys forestals que siguin objecte de reconstrucció o rehabilitació són 
d’aplicació les mesures de prevenció d’incendis forestals contingudes a l’art.3 de la Llei 
5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les 
urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana. 

En les rehabilitacions que comportin la adequació de la casa a alguna de les activitats 
turístiques reglamentades, serà necessari que abans d’atorgar-se la corresponent 
llicència s’obtingui informe favorable del Departament d’Empresa i Ocupació, d’acord amb 
la normativa sectorial vigent. 

L’activitat de turisme rural s’ha de tramitar d’acord amb el Decret 183/2010, 
d’establiments d’allotjament turístic, i la vigent normativa de protecció i control de les 
activitats (Llei 20/2009, modificada per Llei 9/2011). 

La construcció d’accessos a les edificacions que no en disposen s’ha de condicionar a 
l’autorització del Departament competent en matèria de Medi Ambient, d’acord amb 
l’article 12 del Decret 166/1998, de 8 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat al medi 
natural. 

Art. 15.- Sol·licitud de llicència d’obres en eleme nts catalogats 

Els projectes d’intervenció sobre tots els elements edificats que formen part del Catàleg i 
que no corresponguin a actuacions menors de manteniment, aniran acompanyats de la 
següent documentació, independentment del corresponent projecte tècnic: 

• Aixecament de l’edificació en plantes, alçats i seccions, tant generals del conjunt 
com de detall de les diferents parts diferenciades que els composin, amb un 
nivell de precisió i unes escales gràfiques suficients per a la seva plena 
comprensió fins permetre la seva possible reconstrucció total o parcial. 

• Aixecament de l’estat actual de l’entorn immediat de l’edificació (topografia, 
camins, cobertes de sòl, espècies vegetals). 

• Plànol de la finca, detallant, en el cas d’edificacions vinculades a usos agrícoles 
i/o ramaders, les cobertes de sòl i els cultius. 

• Reportatge fotogràfic detallat de l’edificació i del seu entorn. 

• Llistat de patologies amb documentació fotogràfica. 

• Descripció dels serveis de què disposa i dels serveis a implantar. 

• Descripció dels accessos actualment existents i dels previstos. 

• Justificació de les obres a realitzar, amb concreció de les previsions sobre el 
tractament de la topografia i la vegetació, així com dels espais exteriors 
(tanques, sòl,etc...). 

• Estudi d’integració paisatgística, en els supòsits establerts en l’article “Estudi 
d’integració paisatgística” d’aquests Normes del Catàleg. 
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Art. 16.- Aprovació de les actuacions en elements c atalogats 

La concessió de llicència municipal és un acte reglat, que té caràcter municipal. Com a 
mesura prèvia a l’atorgament de llicència d’obres i per tal d’assegurar la protecció dels 
elements que pertanyen al Catàleg del municipi de Palau-solità i Plegamans, caldrà 
comptar amb l’informe favorable dels organismes competents, en funció de la normativa 
general i de les indicacions establertes a les fitxes corresponents per a cada element. 
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CAPÍTOL II. DISPOSICIONS DEL CATÀLEG  

Art. 17.- Contingut del Catàleg 

Aquest Catàleg es composa dels següents documents: 

Memòria justificativa i/o informativa 

Normativa 

Fitxes individualitzades 

Plànols (documentació gràfica) 

Art. 18.- Classificació del elements del Catàleg 

En aquest Catàleg es diferencien dos tipus d'elements: 

Masies  

Cases rurals  

a) Masies 

S’entén per masia la construcció constituïda per un habitatge familiar i els seus annexes, 
vinculada en origen a una explotació agropecuària i forestal, i també el conjunt 
d’edificacions o construccions auxiliars annexes edificades originàriament destinades a 
habitatge i a la producció agrícola-ramadera, explotades unitàriament en règim 
primordialment familiar. Per tant, les masies es compondran, als efectes d’aquest 
document, de la unió contínua o discontínua de diferents volums d’edificació. 

b) Cases rurals  

Les cases rurals són 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. Són cases rurals, a efectes del Catàleg, 
aquelles construccions d’un sol volum originàriament destinat a habitatge i, en alguns 
casos, en una part a la producció agrícola. En aquesta tipologia de cases també s’ha 
inclòs tot el conjunt d’habitatges que s’han anat incorporant al llarg del temps a la 
proximitat de la Comanda Templera, creant un nucli rural amb una certa entitat. 

Art. 19.- Criteris de valoració 

En aplicació de l’article 47.3.a) TRLU, les raons per a recuperar i preservar les masies i 
cases rurals són arquitectòniques, històriques, mediambientals, paisatgístiques o socials. 
Les Directrius del contingut dels Catàleg de masies i cases rurals, publicades per la 
Direcció General d’Urbanisme del DPTOP de la Generalitat de Catalunya al gener de 
2009, indiquen també aquests criteris per justificar la inclusió d'un element en el Catàleg. 

Els elements que no compleixin les característiques esmentades queden inclosos en 
l’Inventari del sòl no urbanitzable però en cap cas no formen part del present Catàleg. 

En el Catàleg, la justificació que es realitza en la memòria, la normativa i en les fitxes 
corresponents de cada element, es fa per raons: 

• Arquitectòniques: 

Aquelles masies o cases rurals que totalment o parcialment tenen un valor 
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arquitectònic per la seva composició o la presència d’elements arquitectònics 
singulars. 

• Històriques: 

Son raons pròpies del seu origen i de l’evolució de la tipologia de la masia; amb 
una rellevància del seu ús al llarg de la història i una influència en la configuració 
dels assentaments en el territori, etc. 

• Paisatgístiques: 

Aquelles edificacions que conformen un paisatge concret humanitzat o no, amb 
valor reconegut i que, caracteritzen la imatge pròpia d’un territori determinat, 
conformant una unitat amb l'entorn i uns recorreguts paisatgístic. 

• Socials: 

Aquelles que afavoreixen el reequilibri territorial i econòmic, i a la vegada 
permeten la recuperació de la població, ja sigui com a primera residència o com a 
segona.  

També serien motiu d’inclusió en el catàleg el fet de tractar-se de masies o edificacions 
residencials datades amb anterioritat a 1956, sempre que existeixin evidències físiques 
(restes edificades) que permetin determinar l’emplaçament i la superfície que ocupaven 
originàriament i es compleixin els requisits que determina aquest document.  I, en 
coherència amb aquest criteri, s'exclouen del Catàleg aquelles edificacions modernes 
posteriors a l'any 1956, les quals queden inventariades únicament. 

D’acord amb els anteriors criteris, les masies i cases rurals de Palau-solità i Plegamans 
que han estat incloses dins d’aquest Catàleg presenten en alguns casos tots aquests 
valors, i en altres només se’n donarà part d’ells. Aquesta informació es recull a la fitxa 
corresponent de cada edificació. 

Art. 20.- Llistat dels elements del Catàleg 

Un cop realitzat l’Inventari de les masies, cases rurals i altres construccions en sòl no 
urbanitzable, i posteriorment l’anàlisi de tots els elements, s’han determinat totes les 
masies i les cases rural que formen part del Catàleg, justificant-ne la seva inclusió segons 
els criteris establerts en l'article anterior. 

En total el Catàleg està format per 23 elements, 13 masies i 10 cases rurals. El llistat de 
construccions que formen part del Catàleg és: 

1. Masies 

1.01     Ca l’Aiguader 

1.02     Ca n’Arimon 

1.03     Can Cerdà 

1.04     Can Duran 

1.05     Can Valls 

1.06     Can Puigoriol 

1.07     Can Ral 

1.08     Can Sors 

1.09     Can Torrents  
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1.10     Can Burgués 

1.11     Can Cinto 

1.12     Can Maiol 

1.13     Comanda Templera 

2. Cases rurals 

2.01     Can Pere de la Font 

2.02     Casa en el nucli rural de santa Magdalena 1 

2.03     Casa en el nucli rural de Santa Magdalena 2 

2.04     Cal Samarruga / Casa en el nucli rural de Santa Magdalena 3 

2.05     Casa en el nucli rural de Santa Magdalena 4 

2.06     Casa en el nucli rural de Santa Magdalena 5 

2.07     Casa en el nucli rural de Santa Magdalena 6 

2.08     Casa en el nucli rural de Santa Magdalena 7 

2.09     Casa en el nucli rural de Santa Magdalena 8 

2.10     Can Catxo / Casa en el nucli rural de Santa Magdalena 9 
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CAPÍTOL III. ACTUACIONS PERMESES, CONDICIONS D’ÚS I  D’EDIFICACIÓ 

Art. 21.- Condicions generals i específiques 

Aquesta normativa és de caràcter genèric per al conjunt de construccions que formen part 
del Catàleg. 

En la fitxa individualitzada de cada element del Catàleg es transcriu el règim del sòl i la 
qualificació urbanística determinats en el document del POUM; els usos admesos 
establerts fent referència a la normativa general del Catàleg i a la normativa específica de 
la clau de zona corresponent al POUM; la categoria i el nivell de protecció de l'element si 
aquest s'incorpora al Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic; i, 
finalment, determina els criteris específics i concrets d'intervenció en l'element.  

Per tant, a les determinacions específiques i individualitzades en cada fitxa de l'element 
del Catàleg s'han de sumar els paràmetres generals d'aquestes normes, les 
determinacions establertes en el document del Catàleg de Protecció del Patrimoni 
Arquitectònic, tant en les normes generals com en les fitxes individualitzades; així com la 
normativa general i l'específica en funció de les claus urbanístiques en sòl no urbanitzable 
del POUM. 

Si en alguna de les fitxes individualitzades d'aquest Catàleg no queda definit o no està 
indicat algun dels paràmetres, per defecte, li seran d'aplicació els articles inclosos en 
aquesta Normativa general i en les Normes Urbanístiques del Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal de Palau-solità i Plegamans, i en alguns casos les fitxes 
individualitzades  i les normes del Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic. 

En el cas d'elements inclosos en el Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic, si 
existís contradicció entre aquest Catàleg i el Catàleg de Patrimoni, prevaldran les 
directrius més restrictives, pel que fa a la major protecció de l'element. 

Art. 22.- Divisió horitzontal  

En les masies i les cases rurals es permet la divisió horitzontal, sempre incompatible amb 
l'ampliació, que ha d’estar justificada reconeixent situacions històriques, herències, 
preexistències degudament documentades o en funció de la superfície mínima de la 
construcció existent.  En concret: 

a) En les masies existents s'admetrà la divisió en propietat horitzontal amb un màxim de 
3 habitatges; encara que aquest assoliment del nombre màxim d'habitatges només 
serà factible si es complimenten les condicions següents: 

• Que es respecti l’estructura i la tipologia de l’edificació en cas que en la fitxa 
corresponent es determini la seva protecció; es a dir, que tant l’estructura com la 
tipologia admetin la divisió. 

• La quantitat d’habitatges admesos serà en funció del sostre disponible, a raó de 
300 m²st per al primer habitatge (principal) i de 150 m²st la mitjana dels restants 
habitatges. Per tant, la superfície de sostre mínim per a realitzar 3 habitatges 
serà de 600 m²st.  

• L’espai exterior mantindrà l’aspecte unitari i en cap cas s’autoritzarà la 
col·locació de tanques o elements que desfigurin el caràcter unitari del conjunt. 

b) En les cases rurals el nombre màxim d’habitatges ha de ser l’existent, reconeixent la 
realitat de manera justificada.  
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c) En cap cas poden ser destinats a habitatge independent les construccions auxiliars 

susceptibles de ser recuperades. 

Art. 23.- La unitat de finques / Segregació de finq ues 

La vinculació d’una masia o casa rural amb una finca agrícola o ramadera, i en general 
als usos i a les activitats tradicionals, és un criteri a l’hora d’establir les raons per 
preservar-la, encara que en el cas d'aquest Catàleg no resulta imprescindible. 

L’objectiu del Catàleg de masies i cases rurals és recuperar i preservar aquestes 
edificacions com a equilibri territorial i, per tant, la rehabilitació de la masia o casa rural no 
ha de suposar, en general, la segregació de la finca. 

La segregació dels terrenys 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 de la clau corresponent determinada en el 
POUM. 

Art. 24.- Estudi d’integració paisatgística 

Només si es tracta d'una primera intervenció en el conjunt edificatori de les masies i de 
tramitar una llicència de rehabilitació, serà necessari acompanyar el projecte d’un estudi 
d’integració paisatgística. Les alteracions posteriors, si no suposen canvis substancials i 
respecten el contingut de l’estudi, no requeriran una nova presentació del mateix. 

Art. 25.- El tractament de les edificacions 

El principal criteri d’ordenació és el manteniment de l’estructura bàsica i la funcionalitat de 
l’edificació, per tant, com a criteri general caldrà mantenir la tipologia, la imatge aparent 
exterior i interior, el caràcter original de l'edificació i no desvirtuar-ne les característiques 
essencials originàries. 

Per tant, es tindrà molt de cura amb el tractament exterior de totes les edificacions 
incloses en aquest Catàleg, i en especial les edificacions que es troben incloses en el 
Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic (en aquest document es plantegen els 
criteris i els tipus d’intervenció possibles de cada un dels elements inclosos en el Catàleg 
de Patrimoni). 

Amb caràcter general, i en qualsevol tipus d'intervenció en les diferents construccions 
incloses en el Catàleg caldrà utilitzar materials locals, textures i colors coherents amb les 
característiques de l’edificació tradicional del lloc (colors terrossos), i amb el caràcter del 
conjunt i del paisatge de l’entorn. 

Caldrà, en qualsevol intervenció que es faci en els elements del Catàleg, acomplir amb 
els requisits derivats de la normativa d’habitabilitat i d’incendis, tenint en compte les 
diverses determinacions de protecció dels elements, fixades en el Catàleg de Protecció 
del Patrimoni Arquitectònic quan sigui el cas. 
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Art. 26.- Formes d'intervenció en les edificacions 

Les diferents formes d'actuació en les edificacions del Catàleg són i es defineixen de la 
següent manera: 

- Manteniment 

- Consolidació 

- Conservació 

- Restauració 

- Reforma, rehabilitació i reestructuració 

- Ampliació (excepcional, només en els supòsits admesos) 

- Modernització 

- Enderroc 

- Reconstrucció 

- Reconstrucció de ruïnes 

- Manteniment 

Té per objecte mantenir l’edifici o elements en correctes condicions de funcionalitat, 
salubritat i ornat, sense alterar la seva estructura i distribució ni ocultar o modificar els 
valors constructius, tipològics o morfològics; és a dir, aquesta iniciativa no suposarà 
en cap moment l’alteració dels valors singulars i originals de l’element. 

- Consolidació 

Contribueix a esmenar i reformar les parts de l’element que es consideren com a 
punts dèbils, per on pugui perillar la seva durabilitat; és a dir, va encaminada a fer 
més sòlides aquelles parts o els elements de què es composa per augmentar la seva 
durabilitat. Te per objecte consolidar, reforçar o substituir elements deteriorats per tal 
d’assegurar l’estabilitat de l’edificació i el manteniment de les seves condicions 
bàsiques d’ús, amb possibles modificacions menors de la seva estructura i 
distribució. Aquesta actuació no podà suposar cap alteració dels valors de l’element, i 
com a mínim haurà de garantir l’estabilitat estructural i l’estanqueïtat dels agents, tant 
exteriors com interiors. 

- Conservació 

Tendeix a impedir la degradació de l’estat original de l’element, sense perjudici de 
considerar la seva evolució al llarg del temps, i amb cura per prolongar-li la vida 
sense alternar-ne les característiques. La conservació no suposarà cap modificació 
de les qualitats de l’element. Les obres de conservació o reparació són aquelles que 
tenen per finalitat reposar, arreglar, reforçar, els elements de l’edifici que es troben en 
mal estat. 

- Restauració 

Permet tornar a l’element o part d’aquest la fisonomia formal, material i cromàtica que 
tenia originàriament, sense perjudici de considerar la seva evolució al llarg de la 
història. Ha de preservar la memòria arquitectònica o arqueològica del l’element, i per 
tant, haurà de tenir el suport de l’anàlisi de testimonis gràfics i /o documentals 
històrics de les parts a restaurar. L'actuació pot comprendre, a més, obres de 
consolidació o demolició parcial justificades en la restauració. Aquesta iniciativa 
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englobarà les obres necessàries i imprescindibles per assegurar la conservació de 
l’element, el seu bon ús, l’estètica i l’habitabilitat de l’edifici. 

- Reforma, rehabilitació i reestructuració 

Es modifiquen parts de l’àrea de protecció o els elements de què es composen i les 
seves relacions, per donar-los una nova forma, disposició o condició especial, amb 
l’intent de contribuir a la seva millora sense que es malmetin els valors que se’ls hi ha 
reconegut. Inclou canvis estructurals, compositius, formals de color, i tota acció 
encaminada a aconseguir unes millors condicions higièniques i de confort. 

Són obres de rehabilitació quan es milloren les condicions d’habitabilitat d’un edifici o 
d’una part, mitjançant la substitució o modernització de les seves instal·lacions, 
inclosa la redistribució del seu espai interior, tot mantenint les seves característiques 
morfològiques. 

Són obres de reforma aquelles que fan compatible la conservació de les 
característiques tipològiques de l’edifici amb el seu ús (transformat o no). 

Són obres de reestructuració quan afecten als elements estructurals de l’edifici 
causant variacions a la seva morfologia. Es considera reestructuració total quan 
l’obra afecta al conjunt de l’edifici, inclòs el buidat interior del mateix, i parcialment 
quan l’obra es realitza sobre parts dels locals o plantes de l’edifici, quan afectant al 
seu conjunt, no arriba a suposar la destrucció total del seu interior. 

- Ampliació 

Té per finalitat augmentar, totalment o parcialment, la superfície o volum de 
l’element, es a dir de donar-li una major extensió. 

Amb caràcter general, no s’admeten les ampliacions.  Només es podran admetre 
excepcionalment i prèvia justificació, quan es faci necessària pel nous ús de la masia 
i, en cas d'ús d'habitatge, només s'admetrà per complir amb les condicions mínimes 
d’habitabilitat i/o accessibilitat. En ambdós casos s’haurà d’acreditar la integració total 
amb l’edificació existent. 

- Modernització 

Es milloren les condicions d’habitabilitat d’una edificació o d’una part, mitjançant la 
substitució o modernització de les seves instal·lacions, inclòs la redistribució del seu 
espai interior, tot mantenint les seves característiques morfològiques. L'actuació 
utilitza elements no tradicionals per millorar les condicions de l’edificació i, en 
conseqüència, no manté el caràcter originari de l’immoble en la seva tipologia o el 
seu aspecte exterior (façanes.......). 

- Enderroc 

Actuació destinada a desfer o demolir parts o la totalitat de l’element. Quan l’actuació 
passa per realitzar l’enderroc parcial d’un element, ha de ser per contribuir a que les 
parts o els elements recobrin la seva estructura, forma o funció original a 
conseqüència de la seva evolució històrica, sense que aquesta acció malmeti la resta 
de parts o elements, i els seus valors reconeguts. 

- Reconstrucció 

Té per objecte la reposició, total o parcial, d’un element preexistent al mateix lloc, 
reproduint les seves característiques morfològiques a partir de parts originals. No 
s’admet, doncs, en la reconstrucció, l’aplicació d’una volumetria diferent de l’original. 
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- Reconstrucció de ruïnes 

En el moment d’elaborar el present catàleg no s’ha detectat l’existència de volums 
ruïnosos. Pel cas que en el decurs de la vigència del present document alguns 
volums esdevinguessin en estat ruïnós, podran ser reconstruïts amb les 
consideracions previstes a continuació: 

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) 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 

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 del TRLUC. 

En qualsevol cas, s’ha d’acreditar la volumetria original i el seu ús com habitatge 
mitjançant fotografies, escriptures, registre, cadastre, etc. 

Art. 27.- Intervencions en les edificacions  

En funció de la tipologia dels elements del Catàleg (masies i cases rurals) s'estableixen 
amb caràcter general unes formes d'intervenció, tret del que es determini individualment 
per a cada edificació en la seva fitxa corresponent d’aquest document.  

En general, totes aquestes formes d’actuació aniran sempre encaminades a retornar 
l’element al seu estat original, amb les ampliacions necessàries segons cada cas, per 
aconseguir que l’edificació s’adapti a un nou ús, i acompleixi amb el nivell d’habitabilitat i 
les condicions per a cada ús necessàries. Qualssevol intervenció que comporti 
modificacions en el volum, cobertes, façanes, revestiments, obertures, baranes, 
xemeneies, tanques,...etc. es durà a terme preservant el caràcter original de l’edificació. 

En les masies, d’acord amb l’interès que n’aconsella la seva preservació o recuperació, 
s’hi podran autoritzar, sempre que no es determini una altra cosa en la fitxa 
individualitzada corresponent o, si és el cas, en el Catàleg de Protecció del Patrimoni 
Arquitectònic, les formes d’actuació de manteniment, consolidació, conservació, 
restauració, reforma, rehabilitació, reestructuració i ampliació excepcional, així com les de 
modernització, enderroc i  reconstrucció parcial de les parts no originals. No s’hi podran 
autoritzar les actuacions de modernització, enderroc i reconstrucció total, així com les de 
substitució. 
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En les cases rurals s’hi podran autoritzar les formes d’actuació següents: manteniment, 
consolidació, conservació, restauració, reforma, rehabilitació, reestructuració, ampliació 
excepcional, modernització, enderroc i reconstrucció parcial 

Art. 28.- Condicions d’ús 

1. En les masies, sempre que la fitxa corresponent de l’element no especifiqui el contrari 
i més enllà dels usos establerts en la clau urbanística corresponent, s’admeten els 
usos següents: 

• Habitatge familiar rural (fins a tres habitatges com a màxim segons normativa).  

 Es podran destinar a l’ús com a habitatge les edificacions principals utilitzades 
tradicionalment per a tals usos en les masies o cases rurals.  En cap cas poden 
ser destinades a habitatge independent les construccions auxiliars. 

 En les masies, també podran destinar-se a habitatge les construccions auxiliars 
quan estiguin en el mateix cos de l’edifici o en edificacions properes, i apareguin 
grafiades com a catalogades. Aquestes construccions auxiliars podran tenir usos 
complementaris als d’habitatge. També s’admet destinar aquestes construccions 
a tallers o estudis per les activitats dels propis habitants de la masia. 

 Caldrà l’obtenció prèvia de la cèdula d’habitabilitat abans d’ocupar qualsevol 
habitatge en una masia o casa rural.  

 Els volums annexos no catalogats, que són aquells no susceptibles de ser 
utilitzats per als usos de l’article 47.3.bis del Decret Legislatiu 1/2010, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme, podran ser destinats a ús 
ramader, agrari o forestal, d’acord amb allò previst a les normes urbanístiques 
per al Sòl No Urbanitzable. 

• Establiments hotelers (amb l’exclusió de la modalitat d’hotel apartament). L’ús 
hoteler es limita a masies on l’edificació principal i la/s construcció auxiliar/s 
inclosa en el Catàleg tingui/n una superfície construïda superior a 1000 m². 
Aquest tipus d’implantació serà possible sempre que es garanteixi l’accés a la 
Masia a través de la xarxa viària supramunicipal i prèvia tramitació del Pla 
Especial. 

 Les construccions auxiliars de les masies destinades a usos hotelers podran 
destinar-se a serveis complementaris, com ara recepció, menjadors, cuines, 
aparcaments o equipaments propis de l’activitat. 

• Establiments de turisme rural (alberg de joventut, casa de colònies, casa pagès, 
establiments de turisme rural,...).  

 Es podran destinar a turisme rural tots els volums susceptibles de ser utilitzats 
per als usos de l’article 47.3.bis del TRLUC.  

• Els volums annexos no catalogats, que són aquells no susceptibles de ser 
utilitzats per als usos de l’article 47.3.bis del Decret Legislatiu 1/2010, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme, podran ser destinats a ús 
ramader, agrari o forestal,  d’acord amb allò previst a les normes urbanístiques 
per al Sòl No Urbanitzable 

• Activitats d’educació en el lleure, artesanals, artístiques o de restauració 
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 Només les construccions que poden ser utilitzades per als usos de l’article 
47.3.bis del TRLUC podran ser destinades a activitats d’educació en el lleure, 
artesanals, artístiques o de restauració. 

 Les construccions auxiliars incloses en el catàleg podran ser destinades a 
serveis complementaris com ara recepció, menjadors, cuines, tallers o altres 
equipaments propis de l’activitat. Si l’activitat d’educació en el lleure precisa 
d’altres instal·lacions com quadres de cavalls, p.e., aquestes es situaran 50 m 
separades de l’habitatge i preferentment en edificacions pre-existents, i cas de 
no disposar-ne d’adequades, podrà fer-se una edificació auxiliar que haurà de 
respectar les característiques i paràmetres que estableixin les normes 
urbanístiques del POUM. 

• Les activitats professionals s’admeten conjuntament a l’habitatge familiar, si es 
tracta d’usos vinculats a les professions liberals, i sempre que aquest ús suposi 
la recuperació del caràcter rural de l’entorn. 

• Els equipaments o serveis comunitaris no compatibles amb els usos urbans. 

2. En les cases rurals, i tret dels usos establerts en la clau urbanística corresponent, 
només s’admet l’ús d’habitatge familiar, reconeixent-hi el nombre d’habitatges existent 
i tenint en compte un seguit d’usos complementaris a l’habitatge com poden ser: 
oficina (of), aparcament (pk), magatzem (m)  complementari i lligat a l’ús de 
l’habitatge. 

3. Cada fitxa especifica quines són les construccions que resten incloses en el catàleg i 
que es poden destinar als usos establerts a l’article 47.3.bis del TRLUC. 

 Així mateix, també apareixen a cada fitxa identificats els volums no catalogats, 
degudament diferenciats i a efectes merament informatius. 

Article 29.- Aplicació dels paràmetres urbanístics corresponents al Sòl No 
Urbanitzable continguts en el POUM 

Cada fitxa assenyala la qualificació urbanística assignada pel POUM a la Masia o Casa 
Rural i els volums esmentats, de manera que en tot allò no previst en les normes 
contingudes en el present document de Catàleg seran d’aplicació els articles de les 
Normes Urbanístiques del POUM que regulen la clau urbanística en qüestió (Títol VII).  
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D.3. GESTIÓ URBANÍSTICA 

En la mesura que el present Catàleg regula les actuacions sobre edificacions existents en 
sòl no urbanitzable, intrínsecament aliè al desenvolupament i execució urbanístiques, les 
actuacions de gestió dels elements inclosos en el document es limitarà a determinar el 
tipus d’intervenció a realitzar a petició dels interessats en l’actuació. Tot això sense 
perjudici de les eventuals mesures de foment de la rehabilitació que pugui preveure la 
legislació aplicable. 


