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I.  INTRODUCCIÓ

PREÀMBUL

L’envelliment de la població rural i la progressiva pèrdua 
d’habitants als pobles més petits en favor de les zones 
urbanes ha esdevingut un dels principals reptes de les 
administracions a l’hora de garantir un relleu generacional 
que asseguri el futur del territori. 

Així començava un article recent publicat a La Vanguardia:

“Segons dades de l’Observatori del Món Rural, els municipis 
catalans continuen perdent població, malgrat que la 
tendència negativa va a la baixa  i s’ha passat de perdre 
5.131 habitants l’any 2016 a perdre’n 2.839 l’any 2017. En 
canvi, els municipis urbans gairebé doblen la població que 
guanyen respecte a l’any anterior.”

Una de les principals causes d’aquests abandonament de 
l’entorn rural es dona en el moment que el joves es troben 
amb la necessitat d’haver d’anar a la ciutat per cursar 
estudis, i aquest distanciament acaba trencant el vincle 
amb el territori i fent més difícil el camí de tornada a un món 
que dificulta maneres de viure com les que ofereix la ciutat: 
en primer lloc, l’emancipació, però també la necessitat 
de formar una família independent i d’exercir una feina no 
necessàriament de pagès.

Per tal de capgirar aquesta situació de despoblament a les 
zones rurals, des de la Direcció General de Desenvolupament 
Rural, la Direcció General de la Joventut, la Fundació Món 
Rural i l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya es 
treballa conjuntament en el projecte Odisseu, amb l’objectiu 
d’incentivar i facilitar el retorn dels joves al medi rural.

D’una banda, la crisi laboral juvenil, que ha complicat molt 
l’accés a l’habitatge a les ciutats, i d’altra banda la revolució 
tecnològica, que ha afavorit que avui el món rural i l’urbà 
estiguin connectats, han propiciat que molts joves s’estiguin 
plantejant l’opció d’anar a treballar a l’entorn rural i fer-ne 
també una opció de vida.

Això, sumat a l’auge del turisme rural i al fet que el concepte 
de ruralitat ja no s’identifica només amb allò estrictament de 
pagès, sinó amb tot allò que té a veure amb el medi natural, 

la sostenibilitat, el producte local i la preservació del medi 
ambient, ha contribuït a que l’entorn rural sigui molt més 
atractiu per aquest sector de la població.

El projecte Odisseu ha permès catalogar les tipologies de 
joves que s’instal·len al món rural: la pagesia tradicional 
arrelada, que és la que no marxa i s’instal·la a l’explotació 
dels pares o en una de nova; la tradicional mòbil, que ha 
nascut en una família que té explotació agrària i que, després 
de treballar o estudiar fora, torna; la nouvinguda rural, que 
és la que neix en una zona rural però en una explotació 
familiar agrària, i que per tant té vincles amb el món rural, 
i, finalment, la nouvinguda urbana, que no té cap connexió 
prèvia amb el món rural.

Quant als percentatges, un 40% venen de la pagesia 
tradicional mòbil; un 30% de la tradicional arrelada, i, 
curiosament, els nouvingut urbans passen davant dels 
rurals, amb un 17% enfront d’un 13% i amb una clara 
tendència positiva pel que fa la incorporació de dones.

S’assenyala que un dels avantatges d’anar a viure a zones 
rurals són els preus del lloguer, més econòmics que a les 
zones urbanes, però que no hi ha tipologia d’habitatge per a 
l’emancipació, i algunes de les cases de pagès disponibles 
són molt  grans o molt  velles. 

El present estudi ve motivat precisament per la 
preocupació des del món rural per promoure les 
condicions perquè els que hi viuen puguin continuar-
hi vivint, els que n’han marxat hi tornin, i fer-lo atractiu 
perquè aquells que aspiren a un projecte de vida lligat 
al món rural —encara que no sigui estrictament de 
pagès, però relacionat amb el medi natural i amb una 
vida menys estressant i més saludable—, hi trobin 
acollida.

Des de l’urbanisme i l’ordenació del territori cal fer una revisió 
dels conceptes. Els anomenats espais oberts han d’estar 
tractats com espais a protegir, cosa que ja es fa, però també 
com a llocs per viure-hi i per viure’n.
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Les masies, en altres temps instruments d’ordenació 
del territori i vinculats a formes de vida ancestrals, s’han 
d’adaptar als temps que vivim, i si només les entenem 
des del punt de vista patrimonial, com les esglésies i els 
elements simbòlics del territori, desapareixeran, i amb 
elles l’oportunitat que hem donat a altres construccions 
històriques d’allotjar usos i activitats lligats als nous 
requeriments del món contemporani.

L’habitatge és la primera necessitat a resoldre per evitar 
el despoblament i, amb ell, la possibilitat de disposar 
d’espais per desenvolupar activitats productives tant de 
pagès com  d’altres que requereixen un entorn al qual la 
natura i el paisatge hi aporten qualitat de vida i de salut. Es 
per això que la recuperació de les velles construccions és 
fonamental, perquè d’això en depèn la seva activació, i no 
només per activitats estacionals sinó per aquelles que fixin 
permanentment la població al territori.
Els Catàlegs i un registre de terres seran un primer pas per 
donar transparència a un mercat opac i desconegut que 
faciliti la relació entre els que disposen d’aquests béns i els 
que els volen usar. 

A diferència de les zones urbanes, aquí les càrregues del 
planejament, a banda de la dotació infraestructural, seran les 
de custòdia del territori, ja que, cada cop més, l’economia 
agrícola té més a veure amb les qüestions ambientals que 
amb les merament productives.

LES MASIES EN EL CONTEXT DE CATALUNYA FUTUR VERD
En el marc de la jornada promoguda pel Departament de 
Territori i Sostenibilitat, “Catalunya futur verd”, diversos 
experts han analitzat la nova relació entre el fet urbà i el fet 
rural, amb el propòsit d’integrar els valors de l’entorn rural 
i de l’urbà, fent que el millor de cadascun d’ells impregni 
l’altre. Tot això, fent irrellevant la distinció entre un àmbit i 
l’altre: tots dos han de tendir a la màxima creativitat i a la 
sostenibilitat (també econòmica i social), segons paraules 
del conseller Damià Calvet. 

Segons Ignasi Aldomà, el vell món rural ha perdut bona 
part de les seves expressions característiques i s’ha anat 
difuminant per transformar-se en una nova urbanitat, o 
en una nova ciutat. Opina que aniria be despendre’s del 
concepte “rural”, per tot allò que representa de referència a 
un passat que ja no existeix, però, d’altra banda, els nous 
conceptes no acaben d’il·lustrar l’estat i les condicions 
singulars d’uns espais que contrasten amb la ciutat. 

Parla del concepte de “nova ruralitat”, i explica que ja no 
hi ha agricultura, sinó cadenes agroalimentàries sotmeses 
a uns processos intensos d’integració horitzontal i vertical 
que augmenten la mida dels actors, els qual superen la mida 
local, tant de poble com de comarca. Fins i tot el pagès 

elaborador de matèria primera està canviant d’escala. 
Els canvis en l’organització del treball i la nova mobilitat han 
portat l’escala de les relacions humanes i quotidianes a una 
escala mes àmplia, comarcal o regional. Els rurals d’avui dia 
s’insereixen en les xarxes urbanes segons l’escala dels seus 
interessos. 

En un article precedent es remarcava les aportacions de 
la ciutat-metròpoli a les àrees rurals, que centrava en tres 
fonts: 

•	 Les aportacions derivades del consum dels resi-
dents temporals vinculats al turisme i la segona re-
sidència, i deia que el turisme rural s’ha beneficiat 
en els darrers anys de l’encongiment del turisme 
de llarga distància, i que la freqüentació de la se-
gona residència hauria beneficiat també el mateix 
fenomen. 

•	 Les remeses de les pensions de tot tipus, i que 
tot i que no constitueixen un privilegi exclusiu de 
les àrees rurals, atès el seu grau d’envelliment, hi 
juguen un paper molt important.

•	 Les aportacions clàssiques de la ruralitat no han 
desaparegut; els energètics, l’aigua, la producció 
agrària i serveis a la metròpoli, esquí, ràfting, des-
coberta de la vegetació, el silenci, el patrimoni... 
El camp presenta prou atractius per atreure habi-
tants de la ciutat per passar-hi una part del cicle 
vital o tot ell. No s’és prou conscient de la imbri-
cació camp-ciutat i de les portes que ens obre. I 
segurament interessa més a la ciutat que al camp.

Com ja s’ha dit, els municipis rurals perden població, però 
també ocupació, amb més intensitat que les ciutats; la 
seva població es troba envellida i la sagnia demogràfica es 
produeix de manera natural.

Moltes comarques rurals estan formades pels entorns rurals 
històrics i les petites poblacions vinculades a centres urbans 
que conjuntament presenten balanços demogràfics positius.

L’evolució d’aquests entorns s’hauria de relacionar amb 
dinàmiques residencials vinculades a l’oferta d’habitatge, 
medi ambient i paisatge, per reclam i acollida de nouvinguts, 
i a una ocupació relacionada amb els serveis de no-venda. 
El lloc també és la base de les relacions personals, d’inserció 
de l’home en la natura i d’altres enriquiments.

Finalment, Aldomà afirma que hauríem de recordar als 
urbanites la seva ruralitat, i pregonar que Catalunya serà 
rural o no serà.
Joan Nogué fa referència a l’emergència d’un nou 
“neoruralisme” que es basa en la reivindicació d’una nova 
territorialitat, que s’expressa a través d’una nova mirada al 
territori, d’un retrobament amb el lloc mitjançant fórmules 
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noves i imaginatives, que consisteixen en vincular les 
emocions amb els llocs i els paisatges i amb la gestió dels 
espais públics.

En aquest context assistim a un retrobament, a un 
descobriment del lloc; en aquest procés, el món rural està 
adquirint un paper renovat, molt més actiu que el que va fer 
en altres èpoques.

Explica que el nou neoruralisme, a diferència del d’anys 
enrere, on aquests grups cercaven un projecte de vida 
alternatiu, els nous pobladors d’avui pertanyen de manera 
simultània al camp i a la ciutat, mentalment, funcionalment i 
en termes de sociabilitat. Se’n van d’una ciutat més amable, 
més equipada i amb més possibilitats. Se’n van lliurement 
a desplegar el seu projecte de vida en un entorn diferent 
sense tallar els seus llaços amb la ciutat.

Les noves tecnologies de la comunicació faciliten la connexió 
en xarxa i el treball a distància.

S’aspira a viure en un entorn agradable, en un paisatge 
singular i gaudint al màxim de tot allò “natural”, que sovint 
es sinònim d’autòcton: els productes de la terra, la filosofia 
del “km 0”, l’agricultura ecològica, la recreació de l’artesania 
local... El fenomen està bolcat sobre les qüestions ambientals 
i d’identitat territorial i cap a la cerca de la qualitat de vida 
en general.

OBJECTE DE L’ESTUDI
El present estudi respon a l’encàrrec efectuat per 
l’Associació Catalana de Municipis davant la preocupació 
que ha expressat el Fòrum Comarcal respecte als usos del 
sòl no urbanitzable i en especial de les masies i cases rurals.
Després d’haver mantingut diverses reunions amb el Fòrum 
Comarcal i amb els Consells Comarcals d’Osona, el Pla de 
l’Estany i el Bages, s’ha constatat la disparitat de criteris tant 
pel que fa a la confecció dels catàlegs de masies i cases 
rurals, com a les disposicions que contenen.

SITUACIÓ ACTUAL

La primera preocupació dels municipis té a veure amb la 
capacitat de decisió que tenen els organismes locals en 
l’atorgament de les autoritzacions, amb els terminis dels 
tràmits i amb els conceptes que defineixen les masies, 
cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable.
Les qüestions plantejades pel món local es podrien resumir 
de la següent manera:

a) Concepte de masia i casa rural

La definició del concepte de masia abasta des d’aquelles 
que consideren que aquest correspon a la casa pairal, o 
edifici principal, i aquells que consideren que el concepte 

abasta totes les construccions annexes o relacionades amb 
l’explotació agrària o ramadera com masoveries, coberts, 
pallisses, etc. 
Es constaten diferències entre allò que es consideren 
masies, enteses com a peces d’una determinada dimensió, 
i les cases de pagès o masoveries, de menor dimensió. 
També s’aprecien diferències quant als usos històrics de 
la població rural, que aplegava en una mateixa explotació 
l’estada dels amos, els masovers, i els mossos o els pastors, 
i que conformava una unitat econòmica que aixoplugava 
diverses famílies.

b) Usos admesos

El principal problema detectat té relació amb la necessitat 
de permetre l’ús d’habitatge en les edificacions vinculades 
al conjunt diferents de l’edificació principal.

Una altra qüestió és la necessitat de poder adaptar 
aquestes construccions a usos i activitats més relacionats 
amb les demandes de la societat actual, i totes aquelles 
que  poden generar recursos pel manteniment d’aquestes 
construccions i que ajudin a mantenir una població en el 
territori rural.

La millora de les infraestructures i les noves tecnologies 
possibiliten que aquestes construccions separades de la 
ciutat puguin allotjar usos associats a les noves economies.

c) Densitat d’ús

Un dels temes mes sol·licitats és aquell que té a veure 
amb fixar uns paràmetres homogenis pels diferents àmbits 
territorials quant al nombre d’habitatges que pot admetre 
cada conjunt, i la seva relació amb la dimensió de les 
construccions, així com també els usos complementaris i la 
vinculació amb l’ús principal.

d) Divisió horitzontal

La possibilitat de la divisió horitzontal genera discrepàncies 
sobre la seva admissió.

Des de criteris que la vinculen a la justificació de complir 
amb les disposicions testamentàries, o el repartiment entre 
els hereus, o d’altres que consideren que la fragmentació de 
la propietat és contraria al concepte de masia i que planteja 
problemes de gestió i manteniment dels espais vinculats i 
les infraestructures.

També es constata la dificultat jurídica de materialitzar la 
divisió horitzontal quan aquesta afecta també els terrenys 
de la finca destinats a explotació agrària o ramadera.
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e) Legislació sectorial

La legislació sectorial també incideix en la urbanística en 
tot allò que fa referència a les autoritzacions ambientals, la 
legislació agrària (unitats mínimes de conreu), patrimoni i 
cultura, risc, etc.

Algunes consideracions apunten en els sentit que, en 
l’economia actual, i especialment en el món agrari, el 
concepte del pagès que conrea i explota les seves terres 
ha desaparegut i, amb ell, la relació de les masies amb 
les terres. En aquest context, es planteja la necessitat de 
repensar el concepte de divisió de les finques entre espais 
productius i construccions.

f) Altres construccions en sòl no urbanitzable

Hi ha disparitat de criteris sobre les construccions que 
han de formar part del catàleg de masies i cases rurals. 
Especialment en tot allò que fa referència a les altres 
construccions destinades a habitatge, vinculades o no 
a l’explotació, i autoritzades amb la legislació anterior, o 
aquelles que no disposen de cap autorització.

g) Altres instal·lacions

Necessitat de regulació d’altres instal·lacions, com piscines, 
basses, tanques, camins, etc.

h) Construccions en desús

La desconstrucció de les edificacions en desús seria mes 
viable si una part d’aquestes pogués adquirir un nou ús 
associat a les masies, qüestió que redundaria en una millora 
del paisatge agrari. 

i) Municipis sense nucli de població.

Els catàlegs de masies i cases rurals poden ésser un 
instrument únic d’ordenació del territori per aquells municipis 
que no tenen nucli, si el Pla Especial tingués altres atribucions 
per ordenar tot el territori municipal, i especialment en allò 
que afecta els espais oberts.

VOLUNTAT DE L’ACM

Amb aquest document, des de l’Associació Catalana 
de Municipis s’expressa la voluntat de col·laborar amb el 
govern per compartir les preocupacions del territori i trobar 
punts d’acord a fi de:

a) Fixar criteris comuns a tot el territori sobre 
l’abast i el contingut dels catàlegs de masies i 
cases rurals.

b) Proposar una modificació legislativa (si s’escau) 
o introduir-les d’una altra manera en la futura 
Llei del Territori.

ANTECEDENTS HISTÒRICS / TRAMITACIÓ D’EX-
PEDIENTS

A partir de l’aprovació de la Llei 2/2002 i en el període 2003-
2010, les comissions d’urbanisme de Catalunya van tramitar 
una mitjana de 855 expedients cada any.

•	 Les comarques gironines: 258

•	 Les comarques de Ponent: 180

•	 Les comarques centrals: 136

•	 L’àmbit metropolità: 90

•	 Les Terres de l’Ebre: 728

•	 Les comarques de Tarragona: 72

•	 L’Alt Pirineu: 40

En nou anys s’han obert 7.699 expedients d’autorització 
d’edificacions o usos en sòl no urbanitzable.

El 21% dels expedients són de rehabilitació o reconstrucció 
de masies i cases rurals amb valors arquitectònics, històrics, 
mediambientals o socials per destinar-les a habitatges 
familiars i rurals i a activitats d’educació en el lleure, de 
restauració o establiments hotelers.

Fins el 2005 es van tramitar un total de 658 expedients, 
el 70% dels quals són peticions relacionades amb la 
construcció o rehabilitació d’habitatges.

Abans de la Llei 2/2002 es permetia la construcció 
d’habitatges en sòl no urbanitzable si es complien les 
condicions del planejament i no hi havia formació de nucli 
de població.

La nova llei limita la nova construcció d’habitatges en sòl no 
urbanitzable a aquells que estiguin justificadament vinculats 
a l’activitat agrícola, ramadera o rústica en general.

D’altra banda, això obre la porta a la recuperació per 
l’ús d’habitatge de les masies i cases rurals amb valors 
arquitectònics i patrimonials.

Des de l’inici, i sempre per sobre del 15% d’expedients, han 
estat per a la rehabilitació de masies i cases rurals: 22% - 
26% - 30% en el període 2009-2011.

S’inicia el procés de redacció de Plans Especials de Catàleg 
de masies i cases rurals. A finals de 2011, un total de 202 
municipis disposen de catàlegs amb aprovació definitiva. 
Això representa més del 20% dels municipis de Catalunya, i 
88 municipis més els tenen en tràmit.
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L’any 2012 va comptar amb el major percentatge d’expedients 
corresponents a reformes i ampliacions d’habitatges, seguits 
d’ampliacions de granges, magatzems de productes agraris, 
xarxes elèctriques, turisme rural, hípiques, gosseres, xarxes 
de telecomunicacions, restauració, extractives, etc.

L’any 2012, a les comarques Gironines es tramiten un 29% 
dels expedients i a Ponent un 27%. A Ponent, el 64% són 
d’activitats rústiques que superen el llindar. A les comarques 
gironines, el 55% corresponen a rehabilitació de masies i 
cases rurals. En els darrers anys, tots aquests percentatges 
han anat creixent.

La recuperació i rehabilitació de masies i cases rurals han 
crescut en percentatge a tots els àmbits territorials. El 45% 
a les comarques centrals i el 35% al Camp de Tarragona, 
disminuint en l’àmbit metropolità. En el període 2011-2013, 
els expedients es mantenen a les comarques gironines i 
a Ponent, i disminueixen en els altres àmbits, tret d’a les 
comarques centrals, on s’incrementen. Durant el 2013, 
el major percentatge d’expedients correspon a reformes i 
ampliacions d’habitatges.
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El present estudi abasta vuit comarques del centre-nord de 
Catalunya:

Bages
Berguedà
Garrotxa
Moianès
Osona
Pla de l’Estany
Ripollès
Solsonès

La superfície de l’àmbit estudiat és de 6.816 km², amb un 
total de 187 municipis, que representen una població de 
510.240 habitants:

MUNICIPIS POBLACIÓ SUPERFICIE
BAGES 30 175.095 1.092 km²
BERGUEDÀ 31 39.013 1.185 km²
GARROTXA 21 56.184 735 km²
MOIANÈS 10 13.279 338 km²
OSONA 50 156.572 1.245 km²
PLA DE L'ESTANY 11 31.738 263 km²
RIPOLLÈS 19 24.999 957 km²
SOLSONÈS 15 13.360 1.001 km²
TOTAL 187 510.240 6.816 km²

CONTEXT GEOGRÀFIC I PAISATGÍSTIC
Bages

La comarca del Bages té una superfície de 1.092 km² i es 
caracteritza per la seva posició central, entre el Pirineu i el 
Litoral. Té trenta municipis i inclou una part de la comarca 
natural del Lluçanès, així com un municipi de l’Alta Segarra.
El Bages té una antiga tradició tèxtil, i la conca del Llobregat 
va ser aprofitada hidràulicament per instal·lar-hi grans 
assentaments industrials.

L’històric caràcter industrial de la comarca es manté encara 
en la presència de nombroses construccions, colònies i 
edificacions relacionades tant amb la indústria tèxtil com 
amb l’explotació minera.

II.  ÀMBIT ESTUDIAT

GARROTXA

BERGUEDÀ

SOLSONÈS

OSONA

BAGES

MOIANÈS

RIPOLLÈS
PLA DE 
L’ESTANY
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Justament, l’explotació minera ha deixat la seva empremta 
al paisatge, especialment a municipis com Súria, Sallent o 
Cardona.

A nivell paisatgístic es distingeixen tres àrees: la conca salina, 
al nord, el pla de Bages, al centre i sud de la comarca, i la 
zona de Rubió-Castelltallat-Pinós a l’oest.

Els runams són un dels elements que configuren els paisatges miners. 
Runam salí a Sallent. 

Berguedà

La comarca del Berquedà té una superfície de 1.185 km² i 
es caracteritza per participar tant dels relleus enlairats del 
Pre-Pirineu com dels relleus planers del nord de la Depressió 
Central. Té 31 municipis i una població de 39.013 habitants.

A nivell paisatgístic, s’identifiquen dues grans àrees: la meitat 
septentrional, coneguda com l’Alt Berguedà (capçaleres del 
Llobregat), i la meitat meridional, coneguda com el Baix 
Berguedà o els Replans del Berguedà.

 
La ciutat de Berga des del santuari de Queralt                   

Cal Marçal, a la riba del Llobregat. Puig-reig

Els paisatges del Berguedà van des dels mosaics 
agroforestals propis de l’entorn muntanyós fins a les planes 
a l’entorn de les colònies industrials i les fàbriques de riu del 
Llobregat i el Ter.

 
El Roc del Pi Ajagut. Saldes                                                     

La Pobla de Lillet

Garrotxa

La Garrotxa ocupa una extensió de 735 km² i té una població 
de 56.184 habitants. Té un relleu muntanyós amb una forta 
presència de paisatges volcànics de gran interès geològic i 
natural.
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El territori no és homogeni i s’hi distingeix, tant des d’un 
punt de vista físic com humà, el sector nord, a la vall del 
Fluvià, i la part meridional, a l’entorn d’Olot.

Moianès

El Moianès, amb 338 km² i 13.279 habitants, és una 
comarca amb una forta identitat territorial, constituïda com 
a comarca administrativa des de l’any 2015.

Es tracta d’un altiplà basculat cap a l’oest, que enllaça 
les cingleres de la part baixa d’Osona amb els contraforts 
muntanyosos del Bages. Té un relleu ondulat, i les poblacions 
s’assenten en pendents inclinats orientats cap a la solana, 
com ara Moià o Calders.

L’aïllament respecte a les zones veïnes més poblades, en 
part per la sinuosa xarxa viària, ha afavorit la preservació 
d’un paisatge tradicional de pagès que propicia una imatge 
de continuïtat històrica.

Compta amb diversos espais d’interès geològic i ambiental, 
com ara les coves del Toll,  la zona humida de l’Estany i el 
meandre fòssil de Calders.

Sant Cugat de Gavadons                                                            

  
Barraca de vinya a Calders

Osona

La comarca d’Osona, situada a l’extrem nord-est de la 
depressió central catalana, té una superfície de 1.245 km.  
Té cinquanta municipis i una població de 156.572 habitants.
La Plana de Vic ocupa l’espai central de la comarca i 
concentra les poblacions i les activitats principals al llarg de 
la infraestructura viària i del riu Ter.

 
Plana de Vic. Tona                                                                          
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El Ter al seu pas per Manlleu

Pel nord, tanquen la comarca els primers replecs pirinencs 
(Bellmunt), que s’enllacen amb l’altiplà del Cabrerès, 
pertanyent a la serralada transversal. Per l’est, el curs 
encaixat del Ter separa aquest altiplà del massís pre-litoral 
de les Guilleries, el qual continua amb el del Montseny. Els 
contraforts occidentals del pla de la Calma (massís del 
Montseny) i els cingles de Bertí tanquen la comarca pel sud. 
Per l’oest, els altiplans del Moianès i del Lluçanès delimiten 
perfectament la conca.

 
Paisatge agroforestal a Vidrà                                                      

El santuari de Bellmunt. Sant Pere de Torelló

De la Plana de Vic destaca la presència de nombrosos 
turons testimoni amb presència de vegetació, i alguns 
castells que els coronen, com a Tona o a Orís. La plana és 
travessada pel riu Ter en el seu sector septentrional i central, 
que forma meandres i acull colònies industrials, rescloses i 
altres infraestructures.

El Lluçanès, a l’oest de la comarca, és un altiplà amb una 
rica xarxa fluvial que secciona el territori en valls suaus i 
formes ondulades, on s’hi aprecien dos sectors diferenciats: 
un d’elevat amb boscos i un altre més planer i poblat.

El Cabrerès té un relleu abrupte, amb cingleres i penya-
segats, i una important presència d’aigua en diferents 
formes (cursos fluvials, salts d’aigua, fonts, pantans). La 
seva població és molt disseminada, amb nuclis petits i 
tradicionalment ben conservats.

Pla de l’Estany

La comarca del Pla de l’Estany, situada a la plana de l’estany 
de Banyoles, té una superfície de 263 km², onze municipis i 
31.738 habitants.

La seva singularitat paisatgística està clarament lligada a 
l’aigua: el sistema de llacs, format per un conjunt d’estanyols 
i presidit per l’estany de Banyoles, n’és el tret identitari.

El paisatge agroforestal respon a un patró històric de 
poblament que es remunta a l’època medieval, i està articulat 
per masies, veïnats i petits nuclis rurals. El desenvolupament 
de les activitats agro-ramaderes ha convertit les granges en 
elements característics del paisatge rural del sector llevant.

Vista general                                                                                  



13

  
Pla de Martís

Ripollès

La comarca del Ripollès, situada al vessant sud del Pirineu, 
ocupa 957 km², amb dinou municipis i 24.999 habitants.
La comarca comprèn la capçalera del riu Ter i del Freser 
i té un caràcter força muntanyós, constituïda per serres 
separades per valls llargues i profundes, sense cap plana 
extensa. Potser per això, cadascuna d’aquestes valls té una 
personalitat pròpia i la comunicació entre elles no ha estat 
tradicionalment fàcil.

La meitat sud del Ripollès presenta un paisatge de muntanya 
mitjana, organitzada en serres i valls orientades d’est a oest. 
El riu Ter i el Freser són els eixos fluvials que articulen aquest 
territori. Les àrees de conreu són escasses i localitzades 
de forma preferent a les terrasses al·luvials dels principals 
cursos d’aigua. Les colònies industrials a les vores del Ter i 
el Freser han caracteritzat el paisatge fluvial durant dècades.
La meitat nord de la comarca és formada per la vall del 
Freser i la vall de Camprodon.

La Vall del Freser es caracteritza pel seu paisatge d’alta 
muntanya pirinenca i els prats alpins del Puigmal i les valls de 
Núria. En aquest entorn hi trobem petits nuclis de població 
com Queralbs, Pardines, Serrat o Toses.

La Vall de Camprodon, també amb paisatges d’alta 
muntanya, alpins i subalpins, presenta nuclis habitats que 
destaquen per la seva estructura compacta, construcció de 
pedra, normalment a la meitat del vessant de la muntanya, 
amb carrers irregulars i que tenen com a edifici principal 
l’església dins del mateix nucli.

 
Alta muntanya al nord de Setcases                                             

Vall de Núria

Solsonès

El Solsonès ocupa una superfície de 1.001km² i té una 
població de 13.360 habitants distribuïts en quinze municipis. 
És la comarca amb la densitat de població més baixa de les 
vuit que s’han inclòs a l’estudi. 

El terç nord de la comarca és part del Pre-Pirineu, amb la 
vall de Lord i el Port del Compte com a punts a destacar. 
El riu Cardener té una gran importància en aquesta àrea, ja 
que neix a les fonts del Cardener i s’embassa al pantà de la 
Llosa del Cavall. La població més important de la zona del 
Port del Compte és Sant Llorenç de Morunys; la resta de 
poblacions tenen un marcat caràcter disseminat.

Al nord-oest de la comarca, la Ribera Salada és una zona 
muntanyosa amb un relleu trencat i escasses superfícies 
planeres. Destaca el mantell forestal, força dens i madur, i 
un poblament escàs i sense nuclis de població.
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Estació d’esquí del Port del Compte                 
                      

Odèn

La resta de la comarca és un altiplà amb un relleu ondulat 
pel modelat de la xarxa fluvial i amb presència d’un mosaic 
on s’alternen boscos i camps i on hi destaca el nucli urbà 
de Solsona.

En aquesta zona existeixen nombrosos pobles petits amb 
molt poblament disseminat.

CONTEXT DEMOGRÀFIC 

Evolució de la població

Les comarques estudiades representen, tant a nivell de 
superfície com en nombre de municipis, aproximadament 
el 20% de Catalunya. Malgrat això, no arriben al 7% del 
total de població del país: 510.240 habitants respecte els 
7.534.813 del total de Catalunya.

Mentre en els darrers cent anys, Catalunya gairebé ha 
multiplicat per quatre la seva població, només dues de les vuit 
comarques analitzades han incrementat substancialment la 
seva població, el Bages i Osona:

Font: elaboració pròpia a partir de dades d’Idescat

Estructura de la població

Analitzar l’estructura de la població per edats de cadascuna 
de les comarques ens permet observar que les que 
presenten un percentatge més gran de població envellida 
(sumant la població d’entre 65 i 84 anys i la població de més 
de 85 anys) són el Berguedà i el Ripollès. 

de 0 a 14 de 15 a 64 de 65 a 84 85 i més més de 65
BAGES 15,89% 64,32% 13,31% 3,63% 16,94%
BERGUEDÀ 13,09% 62,47% 19,24% 5,20% 24,44%
GARROTXA 15,21% 64,21% 16,22% 4,36% 20,58%
MOIANÈS 16,08% 64,86% 15,44% 3,62% 19,06%
OSONA 16,66% 65,73% 14,39% 3,23% 17,61%
PLA DE L'ESTANY 17,81% 64,64% 14,07% 3,47% 17,55%
RIPOLLÈS 12,80% 62,21% 20,31% 4,68% 24,99%
SOLSONÈS 15,17% 64,44% 16,65% 3,74% 20,39%

Per contra, la comarca amb el percentatge més alt de 
població en edat de treballar és Osona, i la que té un índex 
d’infants més elevat és el Pla de l’Estany.

Font: elaboració pròpia a partir de dades d’Idescat
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El següent quadre mostra la posició relativa de les comarques 
en relació a l’índex d’envelliment:

Font: observatori del treball

Municipis sense nucli

Finalment, a nivell d’estructura territorial cal parlar de la gran 
prevalença, en aquestes comarques, de municipis sense 
cap nucli compacte de població; especialment al Solsonès, 
on onze dels quinze municipis de la comarca no tenen nucli. 
Es tracta de municipis que han teixit la seva estructura 
poblacional a partir de masos i masies, que han aglutinat 
les activitats econòmiques i residencials al voltant d’aquesta 
manera d’entendre i articular el territori i les relacions.
Dels 187 municipis d’aquestes vuit comarques, el 25% 
no tenen nucli, per la qual cosa, el catàleg de masies i 
construccions en sòl no urbanitzable esdevé per a ells 
l’instrument principal d’ordenació.  
 

Municipis sense nucli 

Densitat de població

L’anàlisi de la densitat de població dels 187 municipis 
estudiats mostra la major concentració de la població al 
voltant de Manresa i Vic, així com les polaritats a l’entorn 
d’Olot i Banyoles.
El Solsonès no només és la comarca amb la densitat de 
població més baixa en general (13 habitants per km²), sinó 
que només té dos municipis amb una densitat superior als 
50 habitants per km².

CONTEXT SÒCIO-ECONÒMIC
A nivell d’estructura econòmica, les vuit comarques 
presenten diferències substancials entre elles:

AGRICULTURA INDÚSTRIA ENERGIA CONSTRUCCIÓ SERVEIS COMERÇ HOSTALERIA

BAGES 1,20% 31,40% 1,00% 7,80% 59,60% 18,00% 3,70%
BERGUEDÀ 4,80% 32,80% 12,20% 7,40% 55,10% 13,60% 6,60%
GARROTXA 1,50% 47,40% 2,00% 7,00% 44,20% 14,80% 4,00%
OSONA 2,60% 37,00% 1,40% 6,20% 54,30% 17,80% 3,20%
PLA DE L'ESTANY 3,20% 38,90% 1,10% 10,60% 47,30% 15,70% 3,70%
RIPOLLÈS 1,40% 38,30% 5,60% 8,30% 52,00% 18,90% 6,80%
SOLSONÈS 10,40% 29,00% 1,90% 6,80% 53,80% 13,30% 7,20%
CATALUNYA 1,00% 20,30% 3,10% 5,30% 73,30% 16,00% 5,60%

Algunes dades per sectors són significatives, com ara el 
pes de l’agricultura (10,4%) en l’economia del Solsonès, així 
com el pes del sector energètic (12,2 %) en l’economia del 
Berguedà.

D’altra banda, és important destacar que el pes del sector 
industrial és superior a la mitjana catalana en totes les 
comarques analitzades; i especialment important a la 
Garrotxa, Osona, el Pla de l’Estany i el Ripollès. 

BAGES

OSONA

PLA DE 
L’ESTANY

GARROTXA

RIPOLLÈS

BERGUEDÀ

SOLSONÈS
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Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori d’Empresa i Ocupació

Pel que fa a l’índex d’atur, només les comarques del Bages 
i del Berguedà superen la taxa d’atur mitjana a Catalunya 
(10,6%). La resta de comarques se situen per sota d’aquesta 
xifra, destacant especialment el Pla de l’Estany i la Garrotxa 
pel seu baix índex d’atur.

Malgrat això, les vuit comarques presenten un PIB per 
habitant inferior a la mitjana catalana:

   

Font: elaboració pròpia a partir de dades d’Idescat i de l’Observatori del Treball i model 
productiu

Per que fa a la Renda Familiar Disponible Bruta per habitant, 
observem que el Ripollès ocupa el quart lloc a nivell de 
Catalunya, per sobre de la mitjana del país, mentre que el 
Solsonès ocupa el 30è lloc:
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LLEI D’URBANISME
La legislació vigent a Catalunya en matèria d’urbanisme 
és la Llei d’Urbanisme de Catalunya (TRLUC 1/2010 amb 
les modificacions Llei 7/2011; Llei 3/2012 ; Llei 2/2014; Llei 
3/2015; Llei 16/2015 i Llei 5/2017).

Els articles 47,48,49,50,51 i 52 del Títol Segon defineixen el 
marc d’actuació en el sòl no urbanitzable:

Article 47  Règim d’ús del sòl no urbanitzable

1. Els propietaris o propietàries de sòl no urbanitzable tenen el dret 
d’ús, de gaudi i de disposició de llurs propietats, d’acord amb la 
naturalesa rústica dels terrenys, sempre sota els imperatius deri-
vats del principi d’utilització racional dels recursos naturals i dins 
dels límits establerts per aquesta Llei, per la legislació sectorial, 
pel planejament urbanístic i per la legislació que sigui aplicable 
a l’exercici de les facultats de disposició d’aquesta classe de sòl.

2. Es prohibeixen les parcel·lacions urbanístiques en sòl no urba-
nitzable.

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’en-
trada 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.

3bis. 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 l’esmentat 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.

4. El sòl no urbanitzable pot ésser objecte d’actuacions específi-
ques per a destinar-lo a les activitats o els equipaments d’interès 
públic que s’hagin d’emplaçar en el medi rural. A aquest efecte, 
són d’interès públic:

a. Les activitats col·lectives de caràcter esportiu, cultural, d’edu-
cació en el lleure i d’esbarjo que es desenvolupin a l’aire lliure, 
amb les obres i instal·lacions mínimes i imprescindibles per a 
l’ús de què es tracti.

b. Els equipaments i serveis comunitaris no compatibles amb els 
usos urbans.

c. Les infraestructures d’accessibilitat.

d. Les instal·lacions i les obres necessàries per a serveis tèc-
nics com les telecomunicacions, la infraestructura hidràulica 
general, les xarxes de subministrament d’energia elèctrica, 
d’abastament i subministrament d’aigua i de sanejament, el 
tractament de residus, la producció d’energia a partir de fonts 
renovables i les altres instal·lacions ambientals d’interès pú-
blic.

5. L’autorització de les actuacions específiques d’interès públic 
a què es refereix l’apartat 4 ha de justificar degudament que 
l’àmbit d’actuació no està sotmès a un règim especial de protec-
ció amb el qual siguin incompatibles, per raó dels seus valors, 
per l’existència de riscs o pel fet d’estar subjecte a limitacions 
o a servituds per a la protecció del domini públic. Així mateix, 
les actuacions que s’autoritzin no han de disminuir de manera 
significativa la permeabilitat del sòl ni han d’afectar de manera 
negativa la connectivitat territorial.

6. En sòl no urbanitzable, ultra les actuacions d’interès públic a 
què es refereix l’apartat 4, només es poden admetre com a no-
ves construccions, respectant sempre les incompatibilitats i les 
determinacions de la normativa urbanística i sectorial aplicable:

a. Les construccions i les dependències pròpies d’una activitat 
agrícola, ramadera, d’explotació de recursos naturals o, en ge-
neral, rústica. Entre les construccions pròpies d’una explotació 
de recursos naturals procedents d’activitats extractives, s’hi in-
clouen les instal·lacions destinades al primer tractament i a la 
selecció d’aquests recursos, sempre que aquestes activitats 
de selecció produeixin un impacte ambiental menor si es duen 
a terme al lloc d’origen.

b. Les construccions destinades a habitatge familiar o a l’allotja-
ment de persones treballadores temporeres que estiguin di-
rectament i justificadament associades a una de les activitats 
d’explotació a què fa referència la lletra a.

c. Les estacions de subministrament de carburants i de prestació 
d’altres serveis de la xarxa viària.

III. MARC NORMATIU
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d. Les construccions i les instal·lacions vinculades a l’execució, 
el manteniment i el funcionament de les obres públiques.

e. Les construccions destinades a l’activitat de càmping i a 
l’aparcament de caravanes, autocaravanes i remolcs tenda 
autoritzades pel pla d’ordenació urbanística municipal, que 
exigeixen en tots els casos la tramitació prèvia d’un pla es-
pecial urbanístic.

f. Les construccions auxiliars destinades a l’activitat de turisme 
rural.

g. Les construccions destinades a l’ampliació dels usos hotelers 
autoritzats en les construccions a què fan referència les lletres 
a i b de l’apartat 3, que exigeixen la tramitació prèvia d’un pla 
especial urbanístic.

7. L’autorització d’obres i usos en sòl no urbanitzable ha de garantir 
en tots els casos la preservació d’aquest sòl respecte al procés 
de desenvolupament urbà i la màxima integració ambiental de 
les construccions i les activitats autoritzades, i comporta per a la 
persona propietària els deures següents:

a. Costejar i executar les obres i els treballs necessaris per con-
servar el sòl i la seva massa vegetal en l’estat legalment exigi-
ble o per restaurar aquest estat, en els termes previstos en la 
normativa que sigui aplicable.

b. Costejar i, si s’escau, executar les infraestructures de con-
nexió de la instal·lació, la construcció o l’edificació amb les 
xarxes generals de serveis, i cedir a l’administració competent 
aquestes infraestructures i el sòl corresponent per a la seva 
incorporació al domini públic, quan n’hagin de formar part.

c. Costejar i, si s’escau, executar les obres o instal·lacions ne-
cessàries per donar compliment a la resta de condicions que 
exigeixi el pla especial o l’acord d’aprovació del projecte, res-
pecte a l’obtenció de subministraments, assoliment de nivells 
de sanejament adequats o altres serveis.

d. Costejar i, si s’escau, executar les mesures correctores que 
determini el pla especial o l’acord d’aprovació del projecte per 
tal d’evitar la fragmentació d’espais agraris i l’afectació greu 
a les explotacions agràries, minorar els efectes de les edifi-
cacions i llurs usos, accessos i serveis sobre la qualitat del 
paisatge, o per altres finalitats justificades.

8. L’autorització de les obres i els usos en els casos regulats pels 
articles 48, 49 i 50 està subjecta, prèviament a la tramitació de la 
llicència urbanística municipal, al procediment que estableixen 
els dits preceptes.

8 bis. L’habitatge d’ús turístic és compatible amb l’ús d’habitatge   
familiar legalment implantat. 

9. El sòl no urbanitzable no pot ésser dedicat a usos que, atenent 
els valors que el pla d’ordenació urbanística municipal protegeix 
o preserva i les finalitats que persegueix, en transformin la des-
tinació o la naturalesa o bé lesionin o impedeixin la realització 
dels dits valors i l’assoliment de les dites finalitats.

Article 48  Procediment per a l’aprovació de projectes 
d’actuacions específiques d’interès públic en sòl no urbanitzable

1. Els projectes de les actuacions específiques d’interès públic a 
què es refereix l’article 47.4, si no estan incloses en un pla es-

pecial urbanístic, han d’ésser sotmesos a informació pública per 
l’ajuntament, per un termini d’un mes. Tant el projecte d’aques-
tes actuacions com, si s’escau, el pla especial urbanístic for-
mulat per acomplir-les han d’incloure la documentació següent:

a. Una justificació específica de la finalitat del projecte i de la 
compatibilitat de l’actuació amb el planejament urbanístic i 
sectorial.

b. Un estudi d’impacte paisatgístic.

c. Un estudi arqueològic i un informe del Departament competent 
en matèria de cultura, si l’actuació afecta restes arqueològi-
ques d’interès declarat.

d. Un informe del Departament competent en matèria d’agricultu-
ra si no és comprès en un pla sectorial agrari.

e. Un informe de l’administració hidràulica, si l’actuació afecta 
aqüífers classificats, zones vulnerables o zones sensibles 
declarades de conformitat amb la legislació vigent, o masses 
d’aigua en mal estat o en risc d’estar-ho.

f. Un informe de l’Institut Geològic de Catalunya, si l’actuació 
afecta jaciments paleontològics o punts geològics d’interès.

g. Els altres informes que exigeixi la legislació sectorial.

2. L’aprovació prèvia dels projectes a què es refereix l’apartat 1 
correspon a l’ajuntament i l’aprovació definitiva correspon a la 
comissió territorial d’urbanisme que pertoqui, que l’ha d’adoptar 
en el termini de tres mesos des que se li presenta l’expedient 
complet. En tots els casos, la resolució ha de fixar les mesures 
correctores aplicables a fi d’evitar la degradació i la fragmentació 
d’espais agraris i de minorar els efectes de les edificacions, de 
llurs usos i accessos i dels serveis i les infraestructures asso-
ciats sobre la qualitat del paisatge, i també les condicions de 
caràcter urbanístic que calgui, el compliment de les quals s’ha 
de garantir adequadament. El projecte es pot denegar, si es-
cau, pels motius que estableixen els apartats 3 i 4 de l’article 
87. L’avaluació d’impacte ambiental es tramita d’acord amb la 
legislació sectorial específica, quan és preceptiva.

3. L’aprovació definitiva dels projectes d’actuacions específiques 
d’interès públic no incloses en un pla especial urbanístic és un 
requisit per a poder tramitar les llicències o autoritzacions mu-
nicipals relatives a l’actuació, que tanmateix poden ésser trami-
tades simultàniament, condicionades sempre a l’aprovació del 
projecte. Això no obstant, es poden establir per reglament els 
supòsits en què, atesa l’escassa entitat de les obres o de la su-
perfície de sòl afectada per l’actuació, no és exigible l’aprovació 
del projecte. En aquests supòsits, per a atorgar les llicències o 
autoritzacions municipals corresponents es requereix l’informe 
previ favorable de la comissió territorial d’urbanisme que per-
toqui.

Article 49 Procediment per a l’aprovació de determinats projectes 
de noves activitats i construccions en sòl no urbanitzable

1. Les determinacions de l’article 48 s’apliquen també a les actua-
cions següents en sòl no urbanitzable:

a. Els projectes d’activitats i de construccions directament vincu-
lades a l’explotació de recursos naturals.
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b. Els projectes de noves construccions a què fa referència l’ar-
ticle 47.6.b, destinades a habitatge familiar o a allotjament 
de treballadors temporers i als projectes a què fa referència 
l’apartat 2 en tots els casos en què incorporin aquests usos. 
En qualsevol cas, aquests usos han d’estar directament i jus-
tificadament associats a l’explotació rústica de què es tracti, i 
les construccions han de constituir un conjunt integrat, ade-
quat al medi rural.

c. L’obertura o la recuperació de vies d’accés, camins i drece-
res, en el cas que la recuperació no estigui integrada en un 
projecte d’actuació admesa en aquesta classe de sòl, tramitat 
d’acord amb la legislació sectorial.

d. Les estacions de subministrament de carburants i de prestació 
d’altres serveis de la xarxa viària.

e. Les construccions auxiliars destinades a l’activitat de turisme 
rural.

f. Qualsevol altra actuació que afecti restes arqueològiques d’in-
terès declarat, aqüífers classificats, zones vulnerables o zones 
sensibles declarades de conformitat amb la legislació vigent, 
jaciments paleontològics o punts geològics d’interès.

2. Els projectes de noves construccions pròpies d’una activitat 
agrícola, ramadera o, en general, rústica, si superen els llindars 
que estableixen el planejament territorial i l’urbanístic, llevat del 
supòsit de l’incís final de l’apartat 3, s’han de sotmetre a l’infor-
me de la comissió territorial d’urbanisme que pertoqui, que l’ha 
d’emetre en el termini de dos mesos a partir que disposi de l’ex-
pedient. Aquest informe s’ha de referir als aspectes de legalitat 
dels projectes i a l’estudi d’impacte i integració paisatgística de 
la nova construcció que el promotor del projecte ha de presentar. 
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.

3. En el cas de projectes que comportin l’establiment o l’ampliació 
d’activitats ramaderes, s’han de sotmetre a informació pública 
per un termini de vint dies i a l’informe del departament compe-
tent en matèria de ramaderia relatiu al compliment dels requisits 
de distàncies establerts per la normativa sobre ordenació rama-
dera. La llicència corresponent només es pot atorgar si aquest 
informe és favorable. En el cas que aquests projectes superin 
els llindars a què fa referència l’apartat 2, aquest informe i el 
projecte tramitat s’han d’aportar conjuntament amb la sol·licitud 
de l’informe corresponent de la comissió territorial d’urbanis-
me que pertoqui. Tanmateix, els projectes relatius a activitats 
ramaderes preexistents que, sense incrementar la capacitat 
productiva de les instal·lacions, només comporten obres per a 
adaptar aquestes instal·lacions a les exigències derivades de 
la legislació aplicable en matèria de ramaderia no requereixen 
els informes esmentats, sinó que resten subjectes únicament a 
llicència municipal.

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

1. En el procediment d’atorgament de llicències urbanístiques 
de projectes relatius a la reconstrucció i rehabilitació de les 
construccions que estableix l’article 47.3, els projectes, si són 
susceptibles de pertorbar el funcionament normal de les ex-
plotacions agràries de l’entorn immediat, han d’incorporar en 
llur memòria una anàlisi d’afeccions agràries que avaluï la in-

cidència del projecte amb relació al funcionament de les explo-
tacions agràries existents i sobre les eventuals mesures per a 
compatibilitzar-lo amb aquestes explotacions. L’ajuntament ha 
de sol·licitar un informe al departament competent en matèria 
d’agricultura i ramaderia sobre les afeccions agràries. L’anàlisi 
sobre les afeccions agràries i l’informe del departament com-
petent en matèria d’agricultura i ramaderia no són preceptius 
en el cas que aquests projectes només comportin obres de 
conservació, d’adequació o de millorament i es mantingui l’ús 
existent admès per l’ordenament urbanístic.

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 com-
posició 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 establei-
xi el planejament urbanístic i d’acord amb la normativa regula-
dora de les condicions objectives d’habitabilitat. En el supòsit 
de l’article 47.3.c, la rehabilitació de la construcció afectada 
pot comportar la reducció del volum preexistent si això és 
necessari per a corregir-ne l’impacte ambiental o paisatgístic 
negatiu.

*l’actual redactat de l’article 50 és fruit de la darrera modificació 
puntual de la llei (modificació 5/2017), la qual elimina la 
necessitat d’haver de sol·licitar informe a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme en el procediment de la llicència de projectes 
relatius a la reconstrucció i rehabilitació de les construccions en 
sòl no urbanitzable.

Aquest fet és especialment rellevant, ja que implica una 
simplificació del tràmit per a totes aquelles masies i cases rurals 
incloses al Catàleg de masies; passant a ser exclusivament de 
competència municipal. 

Article 51 Directrius per a les llicències d’edificació en sòl                     
no urbanitzable

1. Els materials, els sistemes constructius, el volum i la tipologia 
aparents de les edificacions en sòl no urbanitzable han d’ésser 
els propis de l’àmbit territorial on siguin emplaçats. El plane-
jament territorial i el planejament urbanístic han d’establir els 
criteris o les condicions necessaris per fer efectiva aquesta 
directriu.

2. Les llicències municipals per a l’edificació en sòl no urbanitza-
ble han de fixar les condicions especials que s’han d’adoptar, 
a càrrec de les persones interessades, per a l’obtenció dels 
subministraments necessaris i l’assoliment dels nivells de sa-
nejament adequats, amb les degudes garanties de seguretat, 
salubritat i no-contaminació que tinguin en compte els riscs 
geològics, naturals i tecnològics. En tot cas, s’aplica a aques-
tes condicions d’edificació el que estableix per a les edificaci-
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ons en sòl urbà l’article 41.3.

Article 52 Transformació i règim d’ús del sòl urbanitzable

1. Els propietaris o propietàries de sòl urbanitzable poden pro-
moure’n la transformació, d’acord amb el que estableix l’article 
33.4.

2. El règim d’ús del sòl urbanitzable no delimitat, mentre no es 
procedeixi a la seva transformació, s’ajusta al règim d’utilitza-
ció, gaudi i disposició establert per aquest capítol per al sòl no 
urbanitzable.

3. En sòl urbanitzable delimitat no és possible d’autoritzar els 
usos i les obres regulats per l’article 47 per al sòl no urbanit-
zable.

A més, la Disposició Transitòria Quinzena regula l’autorització 
de la rehabilitació o la reconstrucció de masies i cases rurals en 
absència de catàleg:

Disposició Transitòria Quinzena
Autorització de la rehabilitació o la reconstrucció de masies, 
cases rurals o altres edificacions situades en sòl no urbanitzable 
en absència de catàleg, i ampliació d’edificacions i activitats en 
sòl no urbanitzable

1. Als efectes del que estableixen els articles 47.3 i 50.2, mentre 
el planejament general o un pla especial d’iniciativa pública 
no contingui la catalogació de les construccions situades en 
sòl no urbanitzable del terme municipal, per a regular-ne la 
reconstrucció o la rehabilitació, es poden autoritzar aquestes 
actuacions per mitjà del procediment que estableix l’article 48, 
amb vista a destinar-les a algun dels usos admesos, inclòs 
l’hoteler. La documentació, en aquest cas, ha d’incloure una 
justificació específica de les raons arquitectòniques, històri-
ques, paisatgístiques o socials que determinen la preservació 
i la recuperació de l’edificació o, si s’escau, de l’impacte ambi-
ental o de la necessitat d’integració en el paisatge.

2. Les edificacions i les activitats existents en sòl no urbanitzable, 
degudament autoritzades d’acord amb la legislació anterior a 
la Llei 2/2002, del 14 de març, d’urbanisme, que no s’ajustin 
al règim d’ús del sòl no urbanitzable que estableix la llei pre-
sent, es poden ampliar sempre que el planejament urbanístic 
vigent, aprovat definitivament abans de l’entrada en vigor de la 
Llei 2/2002, ho prevegi expressament. L’ampliació s’autoritza 
d’acord amb el procediment establert per l’article 49.2.

3. Les edificacions o les instal·lacions industrials existents en 
sòl no urbanitzable, degudament autoritzades d’acord amb la 
legislació urbanística anterior a la Llei 2/2002, mentre no ces-
sin l’activitat per la qual van ésser autoritzades, poden ésser 
objecte de les obres de conservació, d’adequació i de millora 
que siguin necessàries per al desenvolupament correcte de 
l’activitat. També poden ésser objecte d’obres d’ampliació 
si són necessàries per a la continuïtat de l’activitat o per a 
adequar-la a la normativa aplicable en matèria de prevenció 
i control ambiental de les activitats, sempre que es justifiqui 
suficientment l’interès social de l’activitat en termes econòmics 
i de llocs de treball. Les obres d’ampliació s’autoritzen amb 
la tramitació prèvia d’un pla especial urbanístic. L’autorització 
requereix que els propietaris acceptin, quan se’n cessi l’ús, de 
desmuntar o enderrocar, sense dret a percebre cap indem-
nització, totes les instal·lacions o edificacions existents, llevat 
que, amb la tramitació prèvia d’un pla especial urbanístic, 

es destinin a usos conformes amb el règim jurídic del sòl no 
urbanitzable. L’eficàcia de l’autorització resta subjecta a les 
mateixes condicions que per als usos i les obres provisionals 
estableix l’article 54.3 i 4.

REGLAMENT
El Reglament de la llei d’urbanisme (aprovat pel decret 
305/2006, de 18 de juliol), amb  les corresponents modificacions 
posteriors, estableix en el seu Capítol V les condicions d’ús i els 
procediments d’autorització en el règim del sòl no urbanitzable.
Pel que fa a les masies i cases rurals, és d’aplicació l’article 55, 
que fixa les condicions per a la reconstrucció i rehabilitació de 
masies i cases rurals:

Article 55  Reconstrucció i rehabilitació de masies i cases rurals

1. En sòl no urbanitzable s’admet la reconstrucció i rehabilitació 
de masies i cases rurals, per destinar-les a habitatge familiar, a 
establiment de turisme rural o a activitats d’educació en el lleure 
i de restauració, sempre i quan aquestes masies o cases rurals 
hagin estat incloses per part del planejament urbanístic general 
o especial en el catàleg previst per la Llei d’urbanisme a aquests 
efectes. Les masies o cases rurals també es poden destinar a 
establiment hoteler, amb exclusió de la modalitat d’hotel aparta-
ment, si ho preveu expressament el catàleg, el qual pot establir 
un límit de nombre de places.

2. El planejament urbanístic general o especial ha d’identificar en 
el catàleg a què es refereix l’apartat anterior les masies i cases 
rurals que són susceptibles de reconstrucció o rehabilitació per 
destinar-les als usos previstos en l’apartat anterior, i ha de jus-
tificar les raons arquitectòniques, paisatgístiques o socials que 
fonamenten llur preservació i recuperació. Aquests plans també 
poden preveure, si així ho justifiquen les característiques con-
currents i sempre que es garanteixin les necessitats d’accessi-
bilitat, que la superfície de sòl vinculada a la masia o casa rural 
susceptible de segregació sigui inferior a la unitat mínima de 
conreu o forestal, sense que, en cap cas, aquesta segregació 
pugui donar lloc a una resta de finca matriu inferior a aquestes 
unitats mínimes.

3. La reconstrucció i la rehabilitació del patrimoni arquitectònic ru-
ral han de respectar el volum edificat preexistent i la composició 
volumètrica original prèviament determinats, i les possibles am-
pliacions o noves construccions de caràcter auxiliar que admeti 
el planejament urbanístic no poden afectar els valors arquitectò-
nics i paisatgístics concurrents, i han d’estar justificades en les 
necessitats derivades del desenvolupament dels usos admesos.

4. Si no s’alteren les característiques originals de l’edificació, se’n 
pot admetre la divisió horitzontal, amb les limitacions que esta-
bleixi el planejament urbanístic i d’acord amb la normativa regu-
ladora de les condicions d’habitabilitat.

PLANEJAMENT TERRITORIAL
Els Plans Territorials de les comarques centrals i les comarques 
gironines regulen l’edificació en sòl no urbanitzable, atenent els 
tres tipus bàsics de sòl en els espais oberts:

a) Sòl de protecció especial
b) Sòl de protecció territorial
c) Sòl de protecció preventiva
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En el sòl de protecció especial es determina que només es poden 
autoritzar les edificacions de nova planta o ampliació de les existents 
següents:

a) Les que tenen per finalitat el coneixement o la potenciació dels 
valors objecte de protecció la millora de la gestió del sòl en el 
marc dels objectius de preservació que estableix el pla
Aquestes edificacions corresponent al tipus A que són les que 
aporten qualitat al medi natural, agrari i paisatgístic.

b) Les edificacions i ampliacions que podrien esser admissibles 
d’acord amb el que estableix l’article 47 del Text Refós 
de la Llei d’Urbanisme (Decret Legislatiu 1/2005) quan 
es compleixin les condicions i exigències que assenyalen 
els apartats 5, 6, 7 i 8 del article, per tal de garantir que no 
afectaran als valors que motiven la protecció especial d’aquest 
sòl. Aquestes edificacions o instal·lacions corresponent a les 
que no aporten qualitat al medi natural, agrari i paisatgístic i 
les que son d’interès públic.

c) Quan les ampliacions d’edificis destinats a usos que poden 
esser admesos en sòl no urbanitzable no poguessin complir 
les condicions establertes a l’apartat anterior i fossin 
imprescindibles per la continuïtat de l’activitat i aquesta fos 
d’interès per el municipi, es pot autoritzar una ampliació fins 
al 20% del sostre i del volum existent que no subjecti total o 
parcialment a les condicions assenyalades.

L’anàlisi i valoració de la inserció de les edificacions o infraestructures en 
l’entorn territorial ha de demostrar que les construccions i els usos que es 
proposen no afecten de forma substancial els valors de l’àrea de sòl de 
protecció especial on s’ubicarien. 
L’estudi ha de considerar un seguit de variables, amb especial atenció a les 
relacionades amb els valors a protegir:

a) Vegetació i habitats de l’entorn
b) Fauna de l’entorn
c) Valor edafològic productiu
d) Funcions de connector biològic 
e) Estabilitat del sòl
f) Funcions hidrològiques
g) Connectivitat territorial
h) Gestió de residus
i) Accessibilitat i necessitat de serveis
j) Increment de la freqüentació 
k) Patrimoni cultural i històric 
l) Patrimoni geològic 
m) Zones humides
n) Paisatge
o) Qualitat atmosfèrica
p) Millora esperada de l’espai protegit

En el sòl de protecció territorial les autoritzacions d’edificació han 
d’observar:

a) Considerar la possibilitat que s’ubiquin en sol de protecció 
preventiva i la preferència de reutilització d’edificacions 
existents.

b) S’aplicarà sempre el criteri que l’edificació, per la seva 
localització i característiques, afecti el menys possible la 
potencialitat funcional de l’àrea de sòl.

c) Es tindrà en compte l’exigència d’integració paisatgística.

Règim dels usos i edificacions existents en els espais oberts.
Aquest apartat regula genèricament el regim d’usos i edificacions en 
aquest tipus d’espais:

1. Les edificacions legalment implantades que s’ajustin als 
supòsits d’usos permesos en sòl no urbanitzable poden 
mantenir-se i ampliar-se si es compleixen els requisits del 
Planejament General Urbanístic a que estiguin subjectes i les 
determinacions que estableixen la legislació urbanística i el 
pla.

2. Les edificacions degudament autoritzades d’acord amb la 
legislació anterior a la Llei  2/2002, de 14 de març, d’Urbanisme, 
que no s’ajustin als supòsits d’usos permesos pel Text Refós de 
la Llei d’Urbanisme (Decret Legislatiu 1/2005) i que, per tant, 
actualment no serien autoritzables, es podran mantenir, però 
només es podran autoritzar ampliacions en sòl de protecció 
territorial o de protecció preventiva en els termes previstos 
per la Llei d’Urbanisme i pel seu reglament (Decret 305/2006) 
si el Planejament Urbanístic Municipal aprovat definitivament 
abans de l’entrada en  vigor de la Llei 2/2002 ho preveu 
expressament. En aquest cas, les ampliacions possibles 
no poden superar el percentatge previst pel Planejament 
Urbanístic i com a màxim el 50% de la superfície construïda i 
del volum edificat que hi havia a la data d’entrada en vigor de 
la Llei 2/2002. L’establiment d’aquest límit màxim no comporta 
cap nova opció d’ampliació en aquells casos en que aquesta 
ja s’hagi realitzat i hagi exhaurit les possibilitats assenyalades 
en el Planejament Urbanístic. En tot cas, caldrà que les 
obres d’ampliació siguin imprescindibles per al manteniment 
de l’activitat per a la qual es va construir l’edificació objecte 
d’ampliació i que aquesta es trobi en plena utilització.

3. Els municipis han de vetllar que les edificacions o els usos 
existents implantats il·legalment, pels quals hagi prescrit l’acció 
de reposició, minimitzin l’impacte. No s’admetran ampliacions 
d’aquestes edificacions ni intensificació  o substitució de les 
activitats.

4. Amb l’objectiu de recuperar la integritat formal del territori rural, 
les administracions publiques han de adoptar mesures per el 
desmuntatge o enderroc de les construccions no catalogades 
destinades a activitats subjectes a intervenció ambiental quan 
aquestes cessin definitivament. S’entén que una activitat ha 
cessat definitivament quan se’n constati de manera notòria la 
inactivitat continuada al llarg de dos anys consecutius.

5. No serien objecte d’aquestes disposicions aquelles 
edificacions que per les seves tipologia, construcció i el seu 
valor identitari - masies, corrals, barraques de pastor o de 
vinya, molins... -cal considerar que formen part de la imatge 
del territori rural que es vol preservar o recuperar.

CATÀLEGS DE PAISATGE
Els catàlegs del paisatge aprovats definitivament de les 
comarques centrals i les comarques gironines contenen 
uns OBJECTIUS DE QUALITAT PAISATGÍSTICA que es 
defineixen amb un seguit de mesures i accions:

	 Garantir un tractament acurat dels creixements urbanístics a 
les zones i nuclis de poblament disseminat presents a l’Estany 
de Banyoles i a les Valls d’Olot, per tal que aquests mantinguin 
el seu paisatge agroforestal.

	 Respectar el sistema de cromatismes de l’entorn tant al 
natural com l’agrari o el teixit urbà preexistent, procurant una 
harmonització visual adequada.
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	 Un sistema de construccions rurals tradicionals (masies, 
coberts, cabanyes, murs de pedra seca, etc.) conservades i 
valorades, on es promouran el seu manteniment i la integració 
de les noves construccions amb volumetries, materials, 
revestiments propis del lloc.

	 Afinar el valor que tenen les construccions rurals tradicionals 
en la preservació i creació de la identitat cultural de les 
comarques gironines i comarques centrals, tant dels paisatges 
ordinaris i quotidians com dels paisatges de caràcter mes 
excepcional i representatius.

	 Promoure la conservació, el condicionament paisatgístic 
i la posada en  valor de les infraestructures associades als 
elements amb valor simbòlic o històric.

	 Protegir, conservar i delimitar els dominis dels camins 
tradicionals que articulen el territori:  Camins rals, ramaders, 
de ronda etc., que expliquen la lògica de distribució territorial 
dels elements patrimonials.

	 Reutilitzar o rehabilitar edificis ja existents a l’hora d’instal·lar 
equipaments públics, per evitar noves construccions en sòl no 
urbanitzable. Prioritzar paradors, centres d’interpretació en 
centres ja existents.

	 Restringir la localització de construccions en sòl no 
urbanitzable.

	 Impulsar, en sòl no urbanitzable, la supressió de construccions 
que estiguin fora d’ús i de baixa qualitat estètica.

	 Potenciar les actuacions de custodia del territori i la participació 
de les administracions municipals.

	 Especial interès tenen les unitats de paisatge definides 
següents:

Comarques Centrals: 
Replans del Berguedà 
Replans del Solsonès
Moianès 
Plana de Vic

Comarques Gironines: 
Alt Ter
Cabreres de Puigsacalm
Estany de Banyoles
Garrotxa d’Empordà
Guilleries
Vall de Camprodon
Valls d’Olot
Valls del Freser

PLANS DIRECTORS URBANÍSTICS
En l’àmbit de les vuit comarques analitzades, són vigents dos 
plans directors urbanístics supramunicipals: el Pla director 
urbanístic del Pla del Bages i el Pla director urbanístic del Pla 
de l’Estany. 
Pla director urbanístic del Pla de l’Estany

El Pla director urbanístic del Pla de l’Estany, aprovat 
definitivament el 12 d’abril de 2010 pel conseller de política 
territorial i obres públiques de Catalunya, comprèn els onze 
municipis de la comarca del Pla de l’Estany.

Quant al Catàleg de masies i cases rurals, l’Article 45 de les 
Normes del Pla Director determina:

Article 45. Catàleg de masies i cases rurals

1- Les edificacions identificades en un Catàleg de masies i ca-
ses rurals municipal, podran destinar-se a habitatge familiar, a 
un establiment de turisme rural o a activitats d’educació en el 
lleure i de restauració, tal i com preveu l’article 47.3 del TRLU 
i 55.1 del RLU. També es poden destinar a un establiment ho-
teler -amb exclusió de la modalitat d’hotel apartament-, si ho 
preveu expressament la fitxa del Catàleg corresponent.

2- La rehabilitació d’aquestes edificacions ha de respectar el vo-
lum edificat preexistent i la composició volumètrica original, 
prèviament determinats pel Catàleg, d’acord a l’article 55.3 del 
RLU.

3- Els projectes de rehabilitació d’edificacions incloses al Catàleg 
de masies i cases rurals han de ser sotmesos a informació 
pública pels ajuntaments corresponents, per un termini de 20 
dies, i a l’informe de la Comissió territorial d’Urbanisme de Gi-
rona, que s’ha d’emetre en un termini de 2 mesos.

4- Aquest Pla potencia la reutilització del patrimoni edificat. El 
planejament municipal determinarà les condicions d’aquestes 
edificacions i el Catàleg de masies i cases rurals municipal 
especificarà els usos admesos (habitatge, hoteler, restaura-
ció, allotjament rural independent, equipament cultural, equi-
pament de la natura) i les actuacions (restauració, rehabilitació 
i/o ampliació).

5- El Pla Director urbanístic, atenent a criteris d’accessibilitat, 
sensibilitat, potencial turístic i dinamització econòmica de la 
comarca, recomana prioritzar les intervencions sobre les ca-
ses rurals que es trobin al llarg dels recorreguts de les Vies 
Verdes, Itineraris Patrimonials, i alguns Senders Paisatgístic, 
per davant d’altres que es trobin allunyades, on la reutilització 
vindrà condicionada per les dificultats del condicionament de 
l’accés que es requereixi.

Pla director urbanístic del Pla del Bages

El Pla director urbanístic del Pla del Bages, aprovat definitivament 
el 10 d’octubre de 2006 pel conseller de política territorial i 
obres públiques de Catalunya, comprèn els municipis d’Aguilar 
de Segarra, Artés, Avinyó, Balsareny, Callús, Castellfollit 
del Boix, Castellnou de Bages, Fonollosa, Gaià, Manresa, 
Navarcles, Navàs, el Pont de Vilomara i Rocafort, Rajadell, 
Sallent, Sant Fruitós de Bages, Sant Mateu de Bages, Sant 
Joan de Vilatorrada, Sant Salvador de Guardiola, Santa Maria 
d’Oló, Santpedor i Súria. 
Quant al Catàleg de masies i cases rurals, el Pla director 
urbanístic del Pla del Bages no estableix cap determinació.

PONÈNCIA DEL SÒL NO URBANITZABLE
El Departament de Territori i Sostenibilitat va crear una 
ponència per debatre les condicions d’intervenció en el sòl 
no urbanitzable. Fruit d’aquest debats es van elaborar unes 
Directrius de contingut per als catàlegs de masies i 
cases rurals.
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Transcrivim a continuació el contingut d’aquestes directrius:

INTRODUCCIÓ 
I. CONTINGUT DEL CATÀLEG DE MASIES 

I. 1. CONCEPTES BÀSICS 
FUNCIONS DEL CATÀLEG
MASIES I CASES RURALS
RAONS PER A INCLOURE UNA CASA AL CATÀLEG
USOS ADMESOS
PROTECCIÓ PATRIMONIAL
PROTECCIÓ DEL PAISATGE
DETECCIÓ DEL RISC

I. 2. REGULACIÓ EN EL CATÀLEG 
LA FINCA
RECONSTRUCCIÓ DE RUÏNES
TRACTAMENT DE LES EDIFICACIONS
AMPLIACIONS
DIVISIÓ HORITZONTAL
SERVEIS, ENTORN I ACCÉS
CANVIS D’ÚS

II. DOCUMENTACIÓ DEL PEM 
II.1. DOCUMENTS DEL CATÀLEG

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA
PLÀNOLS
NORMATIVA URBANÍSTICA
FITXES

II.2. FITXA MODEL 
DADES BÀSIQUES
DESCRIPCIÓ DE LA MASIA ACTUAL
JUSTIFICACIÓ PER A LA RECUPERACIÓ DE LA   

 MASIA
DETERMINACIONS NORMATIVES PER A   

  L’ASSENTAMENT
LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN ÚS   

 CONCRET

INTRODUCCIÓ
La preservació del sòl no urbanitzable i els seus valors és un dels trets més 
rellevants de la regulació urbanística a Catalunya.

La Llei d’urbanisme estableix que, per a la reconstrucció i rehabilitació 
de les masies i cases rurals que calgui recuperar i preservar, per raons 
arquitectòniques, històriques, paisatgístiques o socials, cal que estiguin 
incloses en un catàleg específic de planejament urbanístic.

Els efectes del catàleg de masies són globals: incideix en el model 
d’ordenació del municipi, concretant criteris sobre el foment de l’habitatge 
en les edificacions preexistents, evitant tant el despoblament com les noves 
ocupacions de sòl; conserva el paisatge; reforça l’activitat econòmica en el 
sòl no urbanitzable; i incideix en la sostenibilitat territorial d’acord amb els 
principis de l’autonomia local.
La figura de planejament idònia per a la identificació i la regulació de les 
masies i cases rurals susceptibles de reconstrucció o de rehabilitació, en 
els casos de planejament no adaptat a la Llei, és un pla especial urbanístic, 
en concret el Pla especial del catàleg de masies, en endavant PEM.

D’acord amb els articles 47.3 i 50 del LUC, atès que la Llei no predetermina 
detalladament el contingut del catàleg de masies i cases rurals, es creu 
convenient establir una sèrie de pautes i criteris referent als aspectes 
a tenir en compte en l’elaboració dels catàlegs, per tal de garantir que 
amb el PEM es determinin criteris i mesures concretes per dur a terme la 
rehabilitació de les masies, amb facilitat de gestió i seguretat jurídica.

Per a l’elaboració d’aquests criteris, s’ha analitzat la variada tipologia de 
masies i cases rurals de Catalunya sota el marc de la legislació vigent.

Aquest document és una síntesi de les conclusions de les sessions de 
treball de 10 de desembre de 2007 al Castell de Montesquiu (Osona), del 
14 de gener de 2008, duta a terme pels serveis tècnics i jurídics de la 
Direcció General d’Urbanisme i els representats de la Direcció General 
d’Arquitectura i Paisatge, així com les consultes dutes a terme durant l’any 
2008, pel grup de treball específic de seguiment, que ha comptat amb la 
participació de representants polítics i tècnics de l’AMC i l’FMC.

Aquests criteris de contingut i documentals seran aplicables per als nous 
catàlegs i aquells que en l’actualitat estiguin en un tràmit inicial.

I. CONTINGUT DEL CATÀLEG DE MASIES
I. 1. CONCEPTES BÀSICS

FUNCIONS DEL CATÀLEG

La funció principal del catàleg és recuperar les masies i les cases rurals 
d’acord amb els criteris dels articles:

        LUC : art. 47.3 / 50.1 / 50.2 / 58.9d / 67.4 / DT dotzena.
        RLUC : art. 55 / 56.1 / 68.8e / 73.2.4a / 95 / DT sisena 1.

La rehabilitació de les masies ha de suposar el manteniment del paisatge 
rural sense desvirtuar-lo. 

El catàleg ha de tenir un grau de concreció suficient que permeti identificar 
les condicions de rehabilitació o de reconstrucció de l’assentament o de 
les edificacions, mitjançant la corresponent llicència d’edificació, o bé, si 
escau, mitjançant un pla especial urbanístic específic per a la masia o casa 
rural.

El 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 en totes les masies i cases rurals seleccionades. Disposar 
de PEM dona seguretat jurídica en clarificar quin és el ventall d’usos 
admesos en cadascuna de les edificacions; permet disposar de condicions 
d’ordenació concretes amb una tramitació reglada.

El catàleg de masies, quan forma part del POUM, té rang de planejament 
general; quan es tramita independentment a través d’un pla especial 
(PEM) té rang de planejament derivat.

Cal diferenciar el catàleg de l’inventari; aquest últim és el recull informatiu 
(llista o fitxa) de totes les edificacions o assentaments en el medi rural, on 
es detallen les seves característiques físiques i administratives actuals: 
localització, coordenades UTM, estat de l’edificació i característiques, 
titularitat, legalitat de la implantació, ús, nombre d’habitatges existents, 
serveis, accessos i observacions si cal.
Previ a la confecció del catàleg de masies PEM, es recomana disposar 
d’un inventari de totes les edificacions existents en el sòl no urbanitzable 
per tal de facilitar la tria de les edificacions que posteriorment formaran 
part del catàleg. 

MASIES I CASES RURALS
En el medi rural podem 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.
S’entén per masia la construcció constituïda per un habitatge familiar i els 
seus annexos, vinculada en origen a una explotació agropecuària i forestal.
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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.

S’entén per edificació de caràcter annex o auxiliar, les cabanyes, els 
masets, les pallisses, els coberts, etc., complementàries a la principal 
d’habitatge.

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-les al 
catàleg de béns del municipi, amb el corresponent grau de protecció.

RAONS PER A INCLOURE UNA CASA AL CATÀLEG
A l’hora de desenvolupar l’article 47.3 de la LUC, les raons poden ser:

	 Arquitectòniques: aquelles masies o cases rurals que 
totalment o parcial tinguin un valor arquitectònic per la seva 
composició o la presència d’elements arquitectònics singulars.

	 Històriques: orígens i evolució de la tipologia de la masia; 
rellevància de l’ús en la història; influència en la configuració 
dels assentaments en el territori, etc.

	 Mediambientals: quan la seva existència determina un teixit 
rural amb característiques ambientals pròpies.

	 Paisatgístiques: aquelles edificacions que conformen un 
paisatge concreta humanitzat o no, amb valor reconegut i 
que caracteritzen la imatge pròpia d’un territori determinat per 
raons de la seva exposició i unitat amb l’entorn que pot formar 
part d’un recorregut paisatgístic.

	 Socials: aquelles que afavoreixen el reequilibri territorial i 
econòmic i permeten la recuperació de la població ja sigui com 
a primera residència o com a segona. 

També són motiu d’inclusió en el catàleg:
a) El fet de tractar-se de masies o edificacions residencials 

datades amb anterioritat a 1956. En aquest cas cal que 
existeixin evidències físiques (restes edificades) que permetin 
determinar l’emplaçament i la superfície que ocupava 
originàriament i es compleixin els requisits que determina 
aquest document.

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

USOS ADMESOS
Els usos admesos són els definits a l’article 55.1 del RLUC.
Sobre aquesta qüestió es fan les consideracions següents:

a) Habitatge familiar
Usos artesanals: s’admeten vinculats a l’habitatge familiar, 
en el benentès que són edificacions pròpies del medi rural, 
els usos d’elaboració i transformació artesanal dels recursos 
naturals i agropecuaris, així com de comercialització 
d’aquests productes vinculats a la mateixa finca o finques 
de l’entorn territorial. Per exemple, l’elaboració de formatges 
d’una explotació ramadera, sales d’especejament de carn, 
o activitats que tinguin en l’espai rural i el paisatge la seva 

identitat.
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 (escultors, pintors, músics, estudis 
de gravació, etc.).

b) Turisme rural: ha de permetre el manteniment de l’explotació 
existent.
S’ha de tractar d’una modalitat d’allotjament rural independent 
assimilable a habitatge i sense divisió horitzontal.

c) Restauració

d) Educació en el lleure: s’admeten els usos lúdico-formatius.

e) Desenvolupament rural: s’admeten aquelles activitats de 
formació, capacitació professional, innovació i incorporació 
de noves tecnologies destinades a la millora qualitativa i a 
l’ordenació de les produccions agràries.

f) Hoteler: només és admissible si es disposa d’un sostre 
aproximat de 1.000 m2. No s’admeten hotels apartament ni els 
usos d’hotel en condomini.

g) Residències de la tercera edat i centres de rehabilitació: 
només són admissibles si es disposa d’un sostre mínim de 
1.000 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.

Cal posar especial atenció en quins usos s’admeten en les masies situades 
en indrets amb molt pendent o bé amb algun risc reconegut.

Per als volums no susceptibles de ser utilitzats per als usos definits en 
l’article 47.3 de la LUC, és aplicable el règim d’ús del sòl no urbanitzable 
d’acord amb la legislació i planejament vigent al municipi.

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 precatàlegs 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 
LPCC, 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, 
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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.

PROTECCIÓ DEL PAISATGE
El planejament territorial o director, així com les cartes de paisatge poden 
haver definit entorns d’interès paisatgístic que cal reflectir, informativament 
i normativament, també al catàleg de masies.

Pel que fa a la preservació dels valors paisatgístics de la masia o casa 
rural, els possibles criteris d’intervenció han de fer referència, almenys, als 
aspectes següents:

	Visibilitat
Soterrar les escomeses de subministrament. Controlar la presència de 
publicitat i retolació. Evitar la construcció de nous volums davant de les 
façanes més exposades visualment. Evitar l’emplaçament de construccions 
temporals en les visuals més importants.

	Localització
Garantir la conservació dels elements construïts d’interès patrimonial. 
Conservar els elements paisatgístics d’interès mediambiental. Mantenir 
els valors paisatgístics relacionats amb la ubicació del lloc. Facilitar l’accés 
al conjunt.

	Organització
Garantir que les noves intervencions no modifiquin substancialment el 
caràcter unitari del conjunt. Ordenar l’espai lliure de la masia i de les seves 
funcions. Utilitzar materials i colors coherents amb el caràcter del conjunt. 
Mantenir o rehabilitar les alineacions arbòries.

	Composició
Mantenir la proporció de buits i plens i la proporció de les obertures. 
Mantenir la tipologia dels tancaments existents.

	Significació
Protegir els elements simbòlics singulars identificats. No alterar els 
recorreguts associats a les tradicions. Condicionar l’accés als punts 
d’interès històric general o local.

	Funcionalitat
Evitar perjudicar les funcions productives. Garantir la continuïtat de les 
funcions ecològiques. Facilitar l’accés i condicionar les àrees de visita o 
d’estada.

DETECCIÓ DEL RISC
Qualsevol intervenció proposada en masies del catàleg situades en un 
indret amb risc natural reconegut, s’ha de precisar a la fitxa corresponent.

El catàleg ha d’especificar les característiques de l’entorn de la masia, 
en concret, especificar si hi ha risc geològic, d’inundació, d’incendi, etc., 
públics i notoris o reconeguts en diferents informes sectorials; en aquest 
cas la fitxa del catàleg ha d’establir les precaucions i/o les mesures a 
adoptar en cada cas.

Només és possible la recuperació d’edificacions dins de la Q10 si es tracta 
d’antics molins i sempre que l’ús no suposi la pernoctació (o la permanència 
continuada de les persones).
És recomanable consultar el mapa (o estudi) de perillositat geològica i els 
estudis d’inundabilitat i de risc d’incendi del municipi. La presència d’un risc 
pot suposar una important limitació en l’ús de la masia o casa rural.

I. 2. REGULACIÓ EN EL CATÀLEG DE MASIES
Els aspectes de contingut i l’objecte de regulació, bé amb caràcter general 
a la normativa del PEP, o bé específicament a la fitxa de la masia, són els 
següents:

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.

Cal recordar que en cas de segregació, en els termes assenyalats en 
l’article 55.1 RLUC, aquest romanent de la finca ha de ser inedificable.

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) 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 LUC.

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.

TRACTAMENT DE LES EDIFICACIONS

	Manteniment de l’estructura bàsica i funcionalitat de 
l’edificació.

Sempre cal mantenir la tipologia aparent tant exterior com interior. S’ha de 
cuidar especialment el tractament de l’edificació principal i/o original.
En qualsevol cas, la composició de les obertures, els materials i el 
cromatisme seran els propis del lloc.

Caldrà també complir els requisits derivats de la normativa d’habitabilitat 
i d’incendis.

	Substitució de l’edificació.
No és admissible el trasllat de l’edificació.
Només és admissible en casos excepcionals i sempre que es justifiqui per 
raó d’afectació per un sistema general o situació de risc sobrevingut.
En qualsevol cas, la reconstrucció ha de reproduir fidelment la volumetria 
original i no pot suposar un impacte paisatgístic més gran. Atesa 
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l’excepcionalitat, s’estudiarà cas a cas aportant un estudi d’impacte i 
integració paisatgística . Sempre cal un PEU.

	Materials.
En la rehabilitació de les masies cal utilitzar materials i colors coherents 
amb les característiques de l’edificació tradicional del lloc, el caràcter del 
conjunt i el paisatge de l’entorn.

Els materials seran els mateixos del lloc. En aquest sentit, és especialment 
important definir les característiques de la fusteria.

AMPLIACIONS
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 general no s’admeten ampliacions de l’edificació.
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 alguna ampliació localitzada i, simultàniament, enderrocs de 
volums no reutilitzables.

En aquests casos, cal prioritzar l’ampliació a través de la reutilització i la 
transformació de les edificacions existents annexes a la principal, evitant 
al màxim les noves ocupacions.
L’ampliació ha de ser la mínima imprescindible i directament relacionada 
amb el nou ús de l’assentament.

El catàleg ha de definir i concretar quan, on, com i en quina quantia s’admet 
l’ampliació en funció de l’ús assignat.
També determinarà el tràmit i/o instrument necessari per a la seva 
avaluació.
Sempre cal aportar el projecte concret i es recomana, en els casos en què 
la superfície total superi els 1.000 m2, tramitar un pla especial urbanístic 
per concretar-ho.

Quan la masia es destina a habitatge permanent, excepcionalment, s’admet 
l’ampliació del volum fins a assolir les condicions mínimes d’habitabilitat.

En conseqüència, l’ampliació ha d’estar convenientment justificada i ha de 
respondre a la necessitat de:

a) ser dotades d’un ús col·lectiu, atesa la seva tipologia i entorn
b) d’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.

DIVISIÓ HORITZONTAL
La divisió horitzontal ha d’estar justificada; pot reconèixer situacions 
històriques, herències o preexistents degudament documentades.

S’admet la divisió horitzontal només en casos puntuals amb l’objectiu de 
fomentar la  rehabilitació de les masies de gran superfície o per resoldre 
temes d’herència. El POUM ha d’admetre simultàniament aquesta 
possibilitat de divisió horitzontal.

El catàleg de masies pot admetre la divisió horitzontal de les construccions 
amb les condicions següents:

a) Que es respecti l’estructura de l’edificació i que aquesta ho 
admeti sense ampliacions.

b) Sempre que la tipologia ho admeti i mai més de 4 habitatges.
c) La quantitat d’habitatges admesos serà en funció del sostre 

disponible, a raó de: 350 m2 per al primer habitatge (principal) 
i de 150 m2 la mitjana dels restants habitatges. Si hi ha 
més sostre i s’hi vol implantar una activitat complementària, 
requerirà un PEU.

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

SERVEIS, ENTORN I ACCÉS
Cal garantir serveis, accés i estacionament en condicions adequades de 
qualitat i quantitat en funció de l’ús. També cal garantir el tractament acurat 
del recinte de la masia.

Cada fitxa ha de determinar les actuacions mínimes necessàries en 
matèria d’accés i serveis, especificant aquells aspectes que cal millorar 
o adequar.

Si el condicionament de l’accés existent suposa una obra rellevant, 
l’edificació no pot ser incorporada al catàleg de masies.

També caldrà que es concreti l’àmbit sobre el qual es pot intervenir, entès 
com entorn de la masia.

CANVIS D’ÚS
El catàleg de masies determina els usos admesos en cadascun dels 
assentaments que en formen part, diferenciant les edificacions susceptibles 
per l’ús d’habitatge de les que no ho són.
La implantació dels nous usos admesos (o rehabilitats) suposa la 
immediata adequació de l’entorn, els accessos i els serveis.

Previ a implantar qualsevol nou ús (admès per la legislació vigent) a la 
masia, caldrà analitzar la seva compatibilitat, tant amb l’estructura i 
característiques de les edificacions, com amb les del seu entorn.

Quan es proposi un canvi d’ús, es garantirà la disponibilitat d’aigua potable, 
energia, depuració i tractament de residus d’acord amb el nou ús proposat.

II. DOCUMENTACIÓ DEL PEM
II.1. CATÀLEG DE MASIES

La documentació bàsica que ha de contenir el pla especial del catàleg de 
masies (PEM) és la següent:

- Memòria justificativa
- Plànols
- Normativa
- Fitxes

MEMÒRIA
Memòria justificativa dels criteris adoptats, pel que fa a les raons previstes 
a l’article 47.3 LUC que determinen la preservació i la recuperació de les 
masies i cases rurals.
La memòria ha de contenir de manera orientativa:

1. Antecedents
2. Justificació de la proposta, criteris adoptats.
3. Aspectes que es regulen normativament.
4. Llistat de totes les masies i cases rurals incloses en el catàleg 

i potencials que se’n deriven.
Es recomana incorporar, en forma d’annex, un inventari de les edificacions 
preexistents en el sòl no urbanitzable del municipi, per tal de facilitar la 
justificació de la tria de les masies incorporades al catàleg.
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PLÀNOLS
Plànol general de localització de les masies i cases rurals, identificades 
amb el mateix  nom o/i número identificador de la fitxa.

També es pot acompanyar amb la identificació de les masies i cases rurals 
objecte de catàleg sobre un ortofotomapa.

El plànol general serà sobre base cartogràfica de l’ICC a escala 1/5.000 
(cartografia oficial de Catalunya).

NORMATIVA
La normativa urbanística d’un catàleg de masies ha de contenir totes 
aquelles disposicions generals i particulars necessàries per garantir la 
correcta recuperació de les masies, regulant els aspectes comuns propis 
de les característiques del municipi i que no s’especifiquen en la fitxa 
concreta de cadascuna de les masies i cases rurals.

Normativa que, de manera orientativa, pot contenir:

1. Disposicions generals: naturalesa, àmbit territorial i vigència.
2. Determinacions del PEU per a la restauració de l’edificació:
3. Determinacions per al desenvolupament de l’article 50.3 LUC.
4. Directrius per a les llicències, d’acord amb les peculiaritats del 

municipi per al desenvolupament de l’article 51 LUC.
5. Determinacions del PEU en relació amb els usos admissibles:

• Desenvolupament de l’article 47.3 LUC.
• Regulació específica per a la implantació de determinats usos.

En definitiva, la normativa del PEU ha de regular el contingut i la 
documentació mínima imprescindible per a la tramitació de la llicència.
Es recomana que es reguli específicament pel que fa a la composició 
volumètrica original, la divisió horitzontal, els usos, els llindars d’ampliació, 
el risc, els accessos i els serveis.

FITXES
Fitxes individuals de cadascuna de les masies o cases rurals objecte 
de catàleg, numerades per permetre la seva identificació en els plànols, 
amb les dades bàsiques, descripció de l’estat actual, etc.; justificació 
per a la seva recuperació; determinacions vinculants i altres limitacions 
específiques per a un ús concret.

A continuació es descriu el seu contingut, a través de la fitxa model.

II.2. FITXA MODEL

1. DADES BÀSIQUES

Nom i número identificador;
Indret on es localitza (adreça postal).
Dades cadastrals (polígon, parcel·la i superfície i data de la darrera 
transmissió patrimonial).
Coordenades UTM (x, y).
Qualificació urbanística: tipus de sòl no urbanitzable i codi identificador.
Grau de protecció o identificació del valor: natural, paisatgística, 
arqueològica, arquitectònica, presència en algun inventari, etc.
Localització en el plànol topogràfic i en l’ortofotomapa a escala 1/5.000 
de l’ICC (enquadrament que permeti visualitzar el conjunt edificat i el seu 
entorn).
Fotografies tant del context paisatgístic com del conjunt construït i detalls.

2. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA ACTUAL

Descripció del conjunt de l’assentament i entorn paisatgístic (accés i 
característiques; època o èpoques).

Descripció de les volumetries (característiques, alçades i superfícies); 
època de construcció, materials. Annexar croquis acotat i orientat.
Ús actual i titularitat pública o privada (clarificant o no la seva vinculació a 
una explotació agrícola).
Estat de conservació de la masia o assentament, descripció dels serveis 
existents.
Situació de risc (inundabilitat, geològic, incendi, altres).
Accessibilitat des del camí públic fins a la masia (característiques del 
traçat, pendents,
estat de conservació, etc.).

3. JUSTIFICACIÓ PER A LA RECUPERACIÓ DE LA MASIA

Descripció detallada de les raons que justifiquen la seva inclusió d’acord 
amb l’article 47.3 LUC.

4. DETERMINACIONS NORMATIVES PER A LA MASIA O 
CONJUNT

Tractament de la volumetria original: ús admès; condicions d’intervenció 
específiques; materials; textures, cromatismes, manteniment de la relació 
de plens i buits.

Concreció dels volums susceptibles per ser utilitzats d’acord amb 
els usos assenyalats en l’article 47.3 del LUC, concretant condicions 
d’intervencions i l’ús.
Descripció dels volums no utilitzables per als usos previstos de l’apartat 
anterior i concreció de la seva necessitat de desaparició.
Ús proposat.
Condicions d’ordenació de l’edificació i l’entorn de l’assentament.
Concreció de la possibilitat d’autoritzar la divisió horitzontal , cas 
per cas.
Condicions específiques d’accés, aparcament i de cadascun dels 
serveis.
Elements especials a preservar i altres condicions específiques 
(elements especials a preservar de l’edificació i/o assentament, 
tanques, conveniència de tramitació de pla especial urbanístic, criteris 
paisatgístics d’intervenció, conveniència d’estudi d’impacte i integració 
paisatgística; etc.).

5. LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN ÚS 
CONCRET

Les que requereixi l’especificitat de l’edificació o masia per tal 
d’incorporar-hi el nou ús: informes sectorials, contingut documental de 
sol·licitud de llicència d’acord amb l’article 51.3 LUC.
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Les vuit comarques analitzades suposen un total de 187 
municipis. D’aquests, 111 disposen de catàleg de masies 
i cases rurals, ja sigui com a Pla Especial independent o 
tramitat conjuntament amb el POUM corresponent, la qual 
cosa suposa un 59% del total de municipis.

MUNICIPIS AMB CATÀLEG Nº MASIES
BAGES 30 18 60% 1322
BERGUEDÀ 31 15 48% 1084
GARROTXA 21 19 90% 2604
MOIANÈS 10 4 40% 164
OSONA 50 21 42% 1380
PLA DE L'ESTANY 11 6 55% 681
RIPOLLÈS 19 16 84% 943
SOLSONÈS 15 12 80% 983
TOTAL 187 111 59% 9161

Per comarques, s’observa que la Garrotxa, el Ripollès i el 
Solsonès són les tres comarques amb un percentatge més 
alt de municipis amb catàleg de masies, mentre que el 
Moianès és la comarca amb l’índex més baix.

Per tal de visualitzar-ne la distribució territorial, el següent 
esquema mostra, amb color verd, aquells municipis que 
disposen de catàleg de masies i, amb color groc, aquells 
que no en disposen: 
 

A nivell territorial, els municipis amb catàleg suposen un 
64% de la superfície total de les vuit comarques.
Els 111 catàlegs de masies aprovats contenen un total de 
9.161 masies i cases rurals. 
Osona és la comarca amb el número de masies catalogades 
més alt (1.380), malgrat que el seu percentatge de municipis 
amb catàleg és tan sols del 42%.

S’ha realitzat un anàlisi comparatiu dels catàlegs de masies 
vigents en els municipis de les vuit comarques analitzades.
A continuació s’exposen les conclusions relatives als diferents 
aspectes que es regulen en els catàlegs, especialment pel 
que fa a:

•	 Criteris d’inclusió en el Catàleg

•	 Criteris de classificació dels volums edificats

•	 Criteris quant als usos admesos

•	 Criteris quant a la divisió horitzontal

•	 Criteris quant a les ampliacions

•	 Criteris quant al tractament de les edificacions

CRITERIS D’INCLUSIÓ
La Llei d’Urbanisme (TRLU2010) determina quins són els 
criteris d’inclusió d’una masia o casa rural al Catàleg:

Article 47. Règim d’ús del sòl no urbanitzable:

2. 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.

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

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

IV. ANÀLISI DELS CATÀLEGS DE MASIES VIGENTS
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El document de “Directrius de contingut per als catàlegs de 
masies i cases rurals” desenvolupa i concreta les definicions 
de masia i de casa rural i els criteris d’inclusió al catàleg de 
masies:

Definició de masia i de casa rural
En el medi rural podem 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.
S’entén per masia la construcció constituïda per un habitatge familiar i 
els seus annexos, vinculada en origen a una explotació agropecuària 
i forestal.

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.

S’entén per edificació de caràcter annex o auxiliar, les cabanyes, els 
masets, les pallisses, els coberts, etc., complementàries a la principal 
d’habitatge.

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-les al catàleg de béns del municipi, amb el 
corresponent grau de protecció.

Raons per incloure una casa al Catàleg

A l’hora de desenvolupar l’article 47.3 de la LUC, les raons poden ser:

- Arquitectòniques: aquelles masies o cases rurals que 
totalment o parcial tinguin un valor arquitectònic per la 
seva composició o la presència d’elements arquitectònics 
singulars.

- Històriques: orígens i evolució de la tipologia de la masia; 
rellevància de l’ús en la història; influència en la configuració 
dels assentaments en el territori, etc.

- Mediambientals: quan la seva existència determina un 
teixit rural amb característiques ambientals pròpies.

- Paisatgístiques: aquelles edificacions que conformen un 
paisatge concret, humanitzat o no, amb valor reconegut i 
que caracteritzen la imatge pròpia d’un territori determinat 
per raons de la seva exposició i unitat amb l’entorn que pot 
formar part d’un recorregut paisatgístic.

- Socials: aquelles que afavoreixen el reequilibri territorial i 
econòmic i permeten la recuperació de la població, ja sigui 
com a primera residència o com a segona. 

També són motiu d’inclusió en el catàleg:

- El fet de tractar-se de masies o edificacions residencials 
datades amb anterioritat a 1956. En aquest cas, cal que 
existeixin evidències físiques (restes edificades) que 
permetin determinar l’emplaçament i la superfície que 
ocupava originàriament i es compleixin els requisits que 
determina aquest document.

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

DEFINICIONS I CRITERIS DELS CATÀLEGS DE 
MASIES VIGENTS

Definicions

Pel que fa a les definicions de les edificacions incloses al 
Catàleg de masies i cases rurals, es detecta que, tot i que hi 
ha força unanimitat en la definició de la masia, el concepte 
de casa rural és molt més variable. 

Pel que fa a les “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, les construccions rurals en desús que calgui rehabilitar per 
a corregir-ne l’impacte ambiental o paisatgístic negatiu” de què parla 
la Llei d’urbanisme, com que la possibilitat d’incorporar 
aquestes edificacions en el Catàleg de masies va ser fruit de 
la Modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme 3/2012, la 
majoria de Catàlegs analitzats no les tenen en consideració.

A continuació podem veure alguns exemples de les 
definicions que fan els catàlegs de les “masies” i les “cases 
rurals”: 

Fragment del Catàleg de masies de Clariana de Cardener (Solsonès):

Article 10. Definició de masia i casa rural

1. Als efectes d’aquest Catàleg es consideren “masies” el 
conjunt d’edificis o volums edificats originàriament destinats 
a habitatge i a la producció agrícola-ramadera, explotats 
unitàriament en règim primordialment familiar. Les masies. 
Doncs, es compondran als efectes d’aquest Catàleg de 
masies, com la unió, contínua o discontínua, de diferents 
volums d’edificació.

2. S’entén per cases rurals les construccions d’un sol volum 
originàriament destinats a l’habitatge.

3. Queden excloses del concepte de masia a casa rural, les 
instal·lacions que estiguin situades a les immediacions de les 
principals i no formin part de la seva volumetria original.

4. Tampoc formen part de les masies o cases rurals els cossos 
de l’edificació i els coberts destinats a activitats agrícoles o 
ramaderes; els quals rebran un tracte diferencial i s’ajustaran 
a les disposicions específiques que determinin les normes 
subsidiàries.

5. Les masies i cases incloses en aquest catàleg són aquelles 
que, situades en sòl no urbanitzable, s’han de preservar i 
recuperar mitjançant la rehabilitació o la reconstrucció ateses 
les raons explicitades per l’article 47.3 del Decret legislatiu 
1/2005, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, 
per a destinar-les a qualsevol dels usos previstos en aquest.
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Fragment del Catàleg de masies de Santa Maria de Merlès (Berguedà): 

S’entén per “masia” la construcció constituïda per un habitatges 
unifamiliar i els seus annexes, vinculada en origen a una 
explotació agropecuària i forestal. Les masies es compondran 
de la unió contínua o discontínua, de diferents volums 
d’edificació. 

S’entén per edificació de caràcter annex o auxiliar, les cabanyes, 
els masets, les pallisses, els coberts, ..., complementàries a la 
principal d’habitatge.

A efectes del catàleg s’entén per “casa rural” 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 secà, les estacions 
ferroviàries, les bòviles, les instal·lacions preindustrials, les 
antigues centrals hidroelèctriques.

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. 
En especial, s’exclouen les instal·lacions agropecuàries de 
caràcter industrial que estiguin situades en les proximitats.

També s’exclouen les edificacions aïllades com les cabanes, 
les bordes, els masos, fragues, 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.

Fragment del Catàleg de masies de Fontcoberta (Pla de l’Estany): 

2.1 Masies: s’entén com a tals aquelles edificacions o edificis 
principals d’un mas, estiguin o no llitats actualment a l’activitat 
agrícola o ramadera, especialment identificables per les seves 
característiques arquitectòniques, pròpies d’aquests tipus 
d’edificació, característiques de medi rural català.

Les edificacions que s’enquadren en aquest grup, ho són 
per les seves característiques arquitectòniques, definitòries 
d’un model d’hàbitat propi i lligat a Catalunya, d’un habitatges 
íntimament relacional amb l’activitat agrícola o ramadera dels 
seus ocupants, que en base a la conjunció de les necessitats 
pròpies de l’habitatge i de les característiques de l’activitat, 
accessos, estables, habitatges...etc, conformen un continent 
conceptualment definit i pràcticament uniforme a totes elles, 
amb independència del seu ús i ocupació actual dels seus 
residents.

2.2 Cases rurals: s’inclouen en aquest grup totes les edificacions 
amb ús actual d’habitatge amb una antiguitat superior als 50 
anys. La inclusió d’aquest  grup d’edificacions del catàleg és 
conseqüència fonamentalment del reconeixement d’una realitat 
física i social existent que cal regular i controlar, reconeixent un 
dret de propietat legalment constituït, a la vegada que es manté 
el control social que aquest tipus d’edificacions exerceixen 
sobre el sòl no urbanitzable.

Fragment del Catàleg de masies de Banyoles (Pla de l’Estany): 

a) MASIES TRADICIONAS: Són totes aquelles construccions 
tradicionals d’origen rural lligades a l’època de ressorgiment 
del camp català (segles XVI-XVIII) que presenten unes 

característiques estructurals i formals bàsiques que es poden 
fer extensives a tot el ventall de construccions, i que es 
caracteritza per compta amb parets de càrrega disposades de 
forma paral·lela que suporten cairats, les parets son fetes amb 
pedra i morter de calç i les cobertes i ràfecs amb teules i peces 
de ceràmica.

b) CASES RURALS: Són totes aquelles edificacions, que 
sense tenir les característiques tipològiques de les masies 
tradicionals, son l’expressió d’un poblament residencial dispers 
habitual al municipi i que s’han vinculat amb l’aprofitament dels 
recursos naturals o amb les formes de vida pròpies de la vida 
rural i que, per tant, no responen a la colonització del medi rural 
amb usos completament urbans.

Fragment del Catàleg de masies de Sant Martí d’Albars (Osona):

S’entén per “masia” aquell conjunt de construccions o volums 
edificats destinats originàriament a habitatge i a la producció 
agrícola-ramadera o forestal, 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.
A efectes d’aquest pla s’entén per “casa rural” l’edificació d’un 
únic volum originàriament destinat a l’habitatge no destinada a 
l’activitat agrícola ni ramadera.

Exemples de “masies” segons les diferents definicions dels catàlegs:

    
Casa Piulats (Pinós- Solsonès)  

 
Les Espinedes (La Nou de Berguedà)
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Molí del Perer (Els Hostalets d’en Bas -Garrotxa)      

     
Mas Blanch (Sant Martí de Centelles - Osona)           

Exemples de “cases rurals” segons les diferents definicions dels 
catàlegs:

 

Can Japús (Monistrol de Montserrat- Bages)

Cal Marxant  (Olot – Garrotxa)    

El molí del Castell (Calders - Moianès)

     
La casa dels peons (Oristà - Osona)                    

Raons per incloure una casa al Catàleg

Pel que fa a les raons per incloure una casa al Catàleg, tots 
els catàlegs analitzats incorporen els motius fixats per la Llei 
d’urbanisme i desenvolupats en el document de “Directrius 
de contingut per als catàlegs de masies i cases rurals” 
(raons arquitectòniques, històriques, mediambientals, 
paisatgístiques o socials).

En general, cada fitxa del catàleg determina les raons per les 
quals l’edifici o conjunt d’edificis s’inclouen al Catàleg. 

Tot i que les raons que motiven la inclusió són les mateixes 
per a tots els catàlegs, la justificació d’aquests motius i la 
diversitat de definicions, suposen que els criteris d’inclusió 
no siguin sempre coincidents. Per exemple: 
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- Hi ha catàlegs que incorporen, per motius socials, 
els habitatges posteriors a 1956 si estan vinculats 
a una explotació rústica, mentre que la majoria de 
catàlegs no els incorporen.

- Alguns catàlegs incorporen totes les edificacions 
que han sigut o són habitatges anteriors a la 1ª llei 
del sòl (1956), tant si estan vinculats a una explo-
tació rústica com si no, mentre que altres catàlegs 
només inclouen aquells habitatges anteriors a 1956 
que estan vinculats a usos propis del sòl no urba-
nitzable.

- Alguns catàlegs incorporen edificis que mai han 
tingut l’ús d’habitatge, com indústries tradicionals, 
antigues centrals hidroelèctriques, molins, caba-
nyes de pastor, etc., mentre que altres catàlegs 
exclouen tots aquests edificis i els incorporen en 
l’inventari d’edificacions en sòl no urbanitzable.

- Molts catàlegs afegeixen un annex amb l’Inventari 
dels habitatges existents en sòl no urbanitzable que 
no compleixen les condicions per incorporar-se al 
Catàleg. En alguns casos, aquest inventari incorpo-
ra també altres edificacions preexistents en sòl no 
urbanitzable que no són habitatges.

En conclusió, es detecta que ja en la pròpia definició 
de les edificacions incloses al Catàleg hi ha diversitat 
de criteris en els diferents catàlegs analitzats. Pel 
que fa a la justificació de les raons que en motiven 
la inclusió, si bé el llistat de raons per a la inclusió 
és coincident en tots els catàlegs, la interpretació 
que fa cada catàleg d’aquestes raons comporta 
discrepàncies en el tipus d’edificacions incorporades 
o excloses. 

CRITERIS QUANT A LA CLASSIFICACIÓ DELS 
VOLUMS EDIFICATS

Els catàlegs de masies determinen els usos admesos 
en cadascun dels assentaments que en formen part, 
diferenciant les edificacions susceptibles de ser utilitzades 
per als usos definits en l’article 47.3 de la Llei d’urbanisme 
dels que no ho són, i diferenciant específicament quines són 
susceptibles de ser utilitzades per a l’ús d’habitatge.
Aquest és un aspecte que no està regulat ni per la Llei 
d’urbanisme ni pel Reglament de la Llei d’urbanisme.

El document de “Directrius de contingut per als catàlegs de 
masies i cases rurals” indica que, entre les determinacions 
normatives de les fitxes del Catàleg, hi ha d’haver els 
següents apartats:

- Concreció dels volums susceptibles de ser utilitzats d’acord 
amb els usos assenyalats en l’article 47.3 del LUC, concre-
tant les condicions d’intervencions i l’ús.

- Descripció dels volums no utilitzables per als usos previs-
tos de l’apartat anterior i concreció de la seva necessitat de 
desaparició.

CRITERIS QUANT A LA CLASSIFICACIÓ DELS 
VOLUMS EDIFICATS EN ELS CATÀLEGS DE MA-
SIES VIGENTS 

Per tal de determinar en quins edificis s’admeten els diferents 
usos, la majoria de catàlegs distingeixen entre:

- Cos/volum/edificació/conjunt principal

- Cossos/edificacions/instal·lacions annexes/auxili-
ars/secundàries 

- Volums no catalogats

A les fitxes de cada masia catalogada s’hi identifiquen 
els diferents volums, per tal de poder determinar les 
intervencions i els usos que s’admeten en cadascun d’ells.

Aquests volums tenen nomenclatures, definicions i 
interpretacions diverses en els catàlegs analitzats. 
Alguns exemples: 

Catàleg de masies de Camós (Pla de l’Estany) 

Fragment de la normativa: 

La masia com a unitat d’explotació familiar pel conreu de les 
terres està integrada tradicionalment per un cos principal i unes 
instal·lacions agropecuàries annexes.

El cos principal de la masia és a la part del conjunt que reuneix les 
següents característiques:

- Conté l’entrada principal

- És la part de l›edificació més antiga del conjunt

- Manté una supremacia funcional i visual sobre el con-
junt

Les instal·lacions annexes són el conjunt de construccions, 
enganxades o separades del cos principal, amb el qual 
formen una unitat de conjunt funcional o visual
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Fragments de la Fitxa 23. Masia Cal Rei

    

Catàleg de masies de Sant Maria d’Oló (Moianès)

Fragment de la normativa:

Edificació principal: s’entén per edificació principal 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 manca de residents en el 
moment d’elaboració del catàleg no impedeix la seva classificació 
com a edificació principal. L’edificació principal s’identifica a les 
fitxes del catàleg de l’annex 1 en color vermell.

Fragments de la Fitxa 2. Masia L’Espinalt

  

Catàleg de masies de Súria (El Bages)

Fragment de la memòria:

Amb la finalitat d’executar les previsions d’aquest Catàleg, es 
defineixen els següents conceptes:
a. Edificació principal: s’entén per edificació principal aquella 
edificació que per les seves característiques tipològiques o 
històriques esdevé la construcció més important del conjunt 
arquitectònic. L’edificació principal s’identifica a les fitxes incloses 
en l’annex 1 amb una trama en gris i amb l’etiqueta “H” si es 
tracta d’un habitatge temporal o no habitat i “HP” si es tracta d’un 
habitatge permanent.
b. Annexes: S’entén per edificació de caràcter annex o auxiliar 
aquelles construccions que es situen al voltant de l’edificació 
principal, ja siguin adossats o exempts, com les cabanes, els 
masets, les pallisses, els coberts, etc. Els annexes s’identifiquen 
a les fitxes incloses en l’annex 1 amb l’etiqueta “A” seguida d’una 
numeració.

Fragments de la Fitxa 17. Cal Cebrià

Catàleg de masies d’Olot (La Garrotxa)

Fragment de la normativa:
Es distingeixen les següents categories de volums que configuren 
els conjunts catalogats, i que permetran determinar la possibilitat 
d’intervencions i usos:

1) volum principal: és el volum que dona caràcter al conjunt. 
Un conjunt catalogat pot tenir més d’un volum principal, el que 
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inicialment tenia com a destí l’habitatge i el de dimensions més 
reduïdes, que s’utilitzava com a cabanya o pallissa.

2) volum secundari: són els que formen part d’un conjunt i que, 
sense ser els determinants dels seus valors, són rellevants per 
formar-ne part. Un conjunt catalogat pot tenir més d’un volum 
secundari, aïllat o adossat al volum principal.

3) volum no catalogat: són els que per les seves característiques, 
materials, estat o situació, representen un impacte visual o 
ambiental que no respecta el conjunt. S’inclouen volums amb usos 
auxiliars al residencial i coberts lligats al conjunt catalogat però 
amb usos agrícoles.

4) elements catalogats: elements que s’ubiquen en l’espai lliure 
del conjunt catalogat i no generen un volum edificat. Per les seves 
característiques són determinants per mantenir la configuració del 
conjunt catalogat. Són elements catalogats les eres, feixes i murs, 
entre d’altres.

Fragments de la Fitxa 22. Mas Bellvespre

                                           

Fragments de la Fitxa 240. Mas Pujou

  

Catàleg de masies de Vic (Osona), aprovat inicialment

Fragment de la memòria:

Per tal de regular les edificacions i els seus usos es distingeixen 
dos grans grups:
- conjunt principal
- edificacions auxiliars

S’entén per conjunt principal el conjunt format per l’edificació 
o edificacions principals i aquelles edificacions secundàries, 
consolidades al llarg dels anys, a partir de l’afegit de diferents 
volums, els quals en alguns casos constitueixen un cos aïllat 
(com és el cas de les pallisses), i elements de l’entorn que són 
indestriables del conjunt com poden ser llisses, murs de pedra, 
edificacions adossades, etc.

S’entén per edificacions auxiliars els volums edificats 
complementaris al conjunt principal que poden allotjar els usos 
complementaris als usos principals. 

Fragments de la Fitxa B010. El Puntí
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Fragments de la Fitxa A008. Els Vinyals

 

Catàleg de masies d’Olius (Solsonès)

El Catàleg d’Olius identifica i classifica els diferents volums 
edificats.

Per una banda fa una diferenciació entre:

- edificacions susceptibles de canvi d’ús i rehabilitació 

- altres edificacions d’ús agrícola o ramader

Per altra banda, les edificacions que formen el conjunt 
edificat al voltant de la masia, les classifica en funció de 
la seva integració en el conjunt, indicant les intervencions 
a realitzar en funció d’aquesta classificació: 

- Volums integrats: s’ha de respectar el volum edifi-
cat existent i la seva composició volumètrica.

- Volums no integrats: en cas de rehabilitació dels 
edificis amb volums no integrats, s’hauran de fer les 
obres i actuacions necessàries per tal que s’integrin 
a l’entorn.

- Volums a suprimir: en cas de rehabilitació dels edi-
ficis amb volums a suprimir, s’haurà de suprimir el vo-
lum indicat en el croquis.

Fragments de la Fitxa O-35/01. Comajuncosa
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Per tant, pel que fa a la classificació dels volums 
edificats trobem disparitat de nomenclatures, 
definicions i interpretacions, que, com veurem en els 
següents apartats, repercuteixen en les intervencions 

i els usos admesos en cadascun d’ells. 

CRITERIS QUANT ALS USOS ADMESOS

La Llei d’Urbanisme determina que els usos admesos en les 
masies incloses al Catàleg són:

- Habitatge familiar

- Establiment hoteler amb exclusió de la modalitat d’hotel apar-
tament

- Establiment de turisme rural

- Activitats d’educació en el lleure

- Activitats artesanals i artístiques

- Restauració

- Equipaments

- Serveis comunitaris

Per a poder-les destinar a establiment hoteler ha d’ésser previst 
expressament en el catàleg, el qual pot establir un límit en el 
nombre de places.
Les construccions incloses al catàleg que no són masies ni cases 
rurals, en cap cas es poden reconstruir i rehabilitar amb vista a 
destinar-les a l’ús d’habitatge familiar.
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En tot cas, els usos de les construccions a què fa referència 
aquest apartat han d’ésser compatibles amb les activitats agràries 
implantades en l’entorn immediat.

El document de “Directrius de contingut per als catàlegs de 
masies i cases rurals” fa les següents consideracions quant 
als usos que determina la Llei d’urbanisme:

a) Habitatge familiar. 

Usos artesanals: s’admeten vinculats a l’habitatge famili-
ar, en el benentès que són edificacions pròpies del medi 
rural; són els usos d’elaboració i transformació 
artesanal dels recursos naturals i agropecuaris, 
així com la comercialització d’aquests productes vinculats 
a la mateixa finca o finques de l’entorn territorial. Per exem-
ple, elaboració de formatges d’una explotació ramadera, 
sales d’especejament de carn o activitats que tinguin en 
l’espai rural i el paisatge la seva identitat.

Activitats professionals: s’admeten conjuntament a l’habi-
tatge familiar, els usos vinculats a les professions liberals. 
En qualsevol cas, aquest ús ha de suposar la recuperació 
del caràcter rural de l’entorn (escultors, pintors, músics, es-
tudis de gravació, etc.).

b) Turisme rural: ha de permetre el manteniment de l’explo-
tació existent. S’ha de tractar d’una modalitat d’allotjament 
rural independent assimilable a habitatge i sense divisió 
horitzontal.

c) Restauració

d) Educació en el lleure: s’admeten els usos lúdico-formatius.

Desenvolupament rural: s’admeten aquelles activitats de 
formació, capacitació professional, innovació i incorporació 
de noves tecnologies destinades a la millora qualitativa i a 
l’ordenació de les produccions agràries.

e) Hoteler: només és admissible si es disposa d’un sostre 
aproximat de 1.000 m2.

No s’admeten hotel apartament ni els usos d’hotel en con-
domini.

f) Residències de la tercera edat i centres de rehabilitació: 
només són admissibles si es disposa d’un sostre mínim 
de 1.000 m2, i quan quedi convenientment justificat l’accés 
als serveis mèdics o a les instal·lacions sanitàries i es re-
uneixin tots els requisits de benestar i d’accessibilitat que 
requereixen aquests col·lectius, especialment pel que fa a 
la supressió de barreres arquitectòniques.

Cal posar especial atenció en quins usos s’admeten a les 
masies situades en indrets amb molt pendent o bé amb algun 
risc reconegut.
Per als volums no susceptibles de ser utilitzats per als usos 
definits en l’article 47.3 de la LUC, és aplicable el règim d’ús 
del sòl no urbanitzable d’acord amb la legislació i planejament 
vigent al municipi.

REGULACIÓ DELS USOS EN ELS CATÀLEGS DE 
MASIES VIGENTS

De l’anàlisi dels catàlegs vigents se’n desprèn:

- La majoria dels catàlegs analitzats admeten, amb 
caràcter general, els usos que determina la Llei. Al-
guns inclouen les condicions del document de Di-
rectrius.

- La majoria especifiquen, de forma individualitzada, 
els usos admesos en cada masia.

- Alguns catàlegs són més restrictius i només adme-
ten alguns dels usos que determina la Llei d’urba-
nisme.

- A la majoria de catàlegs, l’ús hoteler es restringeix a 
les masies amb una superfície construïda superior a 
1.000 m2, mentre que en altres aquesta restricció es 
redueix a masies amb una superfície construïda su-
perior a 500 m2. En molts catàlegs només s’admet 
quan quedi especificat a la fitxa de la masia.

- Pel que fa a les activitats artesanals, artístiques i 
professionals, la majoria de catàlegs determinen 
que han d’estar vinculades a l’habitatge, però al-
guns admeten aquests usos de forma independent.

Cal diferenciar entre els catàlegs que determinen els usos 
admesos de forma general, amb unes condicions per a 
cada ús, i aquells que els especifiquen de forma individua-
litzada per a cada masia. En aquest segon cas, sovint, tot i 
que a nivell general s’admeten tots els usos que determina 
la Llei d’urbanisme, en la majoria de masies del catàleg els 
usos admesos són molt més limitats.

Pel que fa a l’admissió general d’usos, hi ha una certa 
homogeneïtat en els diferents catàlegs analitzats, 
però en canvi hi ha disparitat de criteris a l’hora de 
determinar els usos admesos específicament en cada 
masia. 

CRITERIS QUANT A L’ÚS D’HABITATGE  
FAMILIAR

Tal com hem vist, els catàlegs de masies determinen els 
usos admesos en cadascun dels assentaments que en 
formen part, diferenciant les edificacions susceptibles per 
l’ús d’habitatge de les que no ho són.

En la majoria de catàlegs només s’admet l’habitatge 
independent en el cos/volum/edifici principal que 
tradicionalment ha tingut ús d’habitatge. En altres, també 
a les antigues quadres o corts situades en el mateix cos 
edificat que el volum principal. En els cossos annexes 
només s’hi admet l’ampliació del programa familiar però no 
l’habitatge independent.

En canvi, a bona part dels catàlegs de la Garrotxa, el Pla 
de l’Estany i el Ripollès, i en algun del Solsonès, també 
s’admet a les cabanyes o pallisses històriques identificades 
al Catàleg, ja sigui incorporant aquestes edificacions dins la 
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definició del “volum principal”, ja sigui indicant que l’habitatge 
independent s’admet també en les edificacions secundàries 
o annexes especificades en les fitxes.

   

Mas Rovira (Olot- Garrotxa)                                  
La Serra (Sant Esteve d’en Bas -Garrotxa)

En el Catàleg de Vic, aprovat inicialment, es proposa 
admetre l’habitatge en totes les edificacions que composen 
el “conjunt principal” de la masia, format per l’edificació o 
edificacions principals i també per aquelles edificacions 
secundàries que són indestriables del conjunt.

En el Catàleg de Sant Martí de Centelles s’admet l’habitatge 
en un cos annex quan el cos principal estigui ocupat per un 
altre ús. En aquest cas es considerarà un ús complementari 
al principal.

En alguns catàlegs (Calders, Lladurs, Clariana de Cardener,...) 
s’admet la creació de nous habitatges en edificis diferents 
del principal quan s’adeqüin a allò que determina l’article 
48 de la Llei d’Urbanisme, és a dir, per a la creació de 
nous habitatges directament i justificadament associats a 
l’explotació rústica, o bé per a allotjament de treballadors 
temporers. 

Fragment del Catàleg de Clariana de Cardener (Solsonès): 

1.- Es podran destinar a l’ús com a habitatge els volums principals 
utilitzats tradicionalment per a tals usos en les masies o cases rurals. 
També podran destinar-se a habitatge les antigues quadres o corts 

quan aquestes estiguin en el mateix cos de l’edifici, o en edificacions 
properes de pedra. L’ús d’habitatge en edificis diferents al principal 
només s’admetrà com ampliació del programa funcional d’aquest, 
en cap cas per a nous habitatges a no ser que els nous habitatges 
s’adeqüin a allò que determina l’article 48 de la Llei d’Urbanisme.

Per tant, pel que fa a l’admissió de l’ús habitatge 
independent hi ha disparitat de criteris, ja que una bona 
part dels catàlegs analitzats restringeixen aquest ús a 
l’edifici principal, però també trobem força catàlegs 
que han ampliat els criteris d’admissió de l’habitatge 
independent en altres edificacions tradicionals, obrint 
més possibilitats d’intervenció i rehabilitació dels 
conjunts edificats.

CRITERIS QUANT A LA DIVISIÓ HORITZONTAL

Respecte la possibilitat de dividir horitzontalment una masia 
per tal de poder tenir més d’un habitatge, l’article 50.3 del 
TRLU estableix:

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

El document de “Directrius de contingut per als catàlegs de 
masies i cases rurals” fa les següents consideracions:

La divisió horitzontal ha d’estar justificada; pot reconèixer 
situacions històriques, herències o preexistents degudament 
documentades.

S’admet la divisió horitzontal només en casos puntuals amb 
l’objectiu de fomentar la  rehabilitació de les masies de gran 
superfície o per resoldre temes d’herència. El POUM ha d’admetre 
simultàniament aquesta possibilitat de divisió horitzontal.
El catàleg de masies pot admetre la divisió horitzontal de les 
construccions amb les condicions següents:

a) Que es respecti l’estructura de l’edificació i que aquesta ho 
admeti sense ampliacions.

b) Sempre que la tipologia ho admeti i mai més de 4 habitatges.
c) La quantitat d’habitatges admesos serà en funció del 

sostre disponible, a raó de: 350 m2 per al primer habitatge 
(principal) i de 150 m2 la mitjana dels restants habitatges. 
Si hi ha més sostre i s’hi vol implantar una activitat 
complementària, requerirà un PEU.

d) Quan es realitzi sobre edificacions independents, l’espai 
exterior mantindré l’aspecte unitari i en cap cas s’autoritzarà 
la col·locació de tanques o elements que desfigurin el 
caràcter unitari del conjunt.
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ELS CRITERIS DELS CATÀLEGS DE MASIES VI-
GENTS

En la majoria de catàlegs analitzats s’admet, amb condicions, 
la divisió horitzontal.
En alguns s’especifica en cada fitxa si s’admet o no.
En molts catàlegs s’ha de motivar:

- per fomentar la rehabilitació de les masies de gran 
superfície

- per motius d’herència o de preexistència

Condicions habituals, especificades en els catàlegs, per a la 
divisió horitzontal:

- que no es modifiqui la configuració i estructura de 
l’edificació original

- que el tractament de l’espai exterior sigui unitari, 
sense tanques

- que es mantinguin els valors que justifiquen la incor-
poració al catàleg

- que sigui possible sense necessitat d’ampliar 

- en molts catàlegs és incompatible amb l’ampliació

- en alguns demana que s’inscrigui la servitud de pas 
per l’evacuació d’aigües residuals

- en molts catàlegs només s’admet si la superfície 
construïda és >500 m2, en altres la superfície míni-
ma per admetre’l és 300 m2

En bona part dels catàleg de la Garrotxa es proposa que 
la divisió horitzontal es realitzi preferentment per cossos 
independents, i també s’especifica que les cabanyes no es 
poden dividir.

Pel que fa al nombre d’habitatges admesos en cada masia 
hi ha molta disparitat de criteris.
Criteris de nombre màxim d’habitatges:

- Hi ha catàlegs que només admeten un habitatge i 
excepcionalment, si ho diu la fitxa, dos.

- En molts catàlegs s’admet un màxim de quatre ha-
bitatges.

- En altres (Garrotxa, Pla de l’Estany) el nombre mà-
xim d’habitatges és tres.

Criteris de superfície mínima dels habitatges. Els criteris més 
habituals són:

- que l’habitatge principal tingui una superfície cons-
truïda mínima de 350 m2, i els habitatges secundaris 
una superfície mitjana de 150 m2 i mai inferior a 100 
m2.

- Un habitatge cada 120 m2

- Un habitatge cada 150 m2

La majoria especifiquen el nombre màxim d’habitatges en 
cada fitxa. Per tant, tot i que a nivell general determinin un 
nombre màxim d’habitatges, a nivell particular solen ser més 
restrictius.

Pel que fa a la divisió horitzontal i al nombre màxim 
d’habitatges admesos en cada masia hi ha molta 
disparitat de criteris entre els catàlegs analitzats 

CRITERIS QUANT A LES AMPLIACIONS 

Quant a la possibilitat d’ampliar les masies i cases rurals, la 
Llei d’urbanisme no estableix cap determinació. 
Pel que fa al Reglament de la llei d’urbanisme, l’article 55 fixa 
les condicions per la reconstrucció i rehabilitació de masies 
i cases rurals, entre les quals fa un esment a les possibles 
ampliacions:

3. La reconstrucció i la rehabilitació del patrimoni arquitectònic 
rural han de respectar el volum edificat preexistent i la 
composició volumètrica original prèviament determinats i 
les possibles ampliacions o noves construccions de caràcter 
auxiliar que admeti el planejament urbanístic no poden afectar 
els valors arquitectònics i paisatgístics concurrents, i han d’estar 
justificades en les necessitats derivades del desenvolupament 
dels usos admesos.

El document de “Directrius de contingut per als catàlegs de 
masies i cases rurals” fa les següents consideracions:

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 general no s’admeten ampliacions de l’edificació.
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.
En aquests casos, cal prioritzar l’ampliació a través de la reutilització 
i transformació de les edificacions existents annexes a la principal, 
evitant al màxim les noves ocupacions.

L’ampliació ha de ser la mínima imprescindible i directament 
relacionada amb el nou ús de l’assentament.

El catàleg ha de definir i concretar quan, on, com i en quina quantia, 
s’admet l’ampliació en funció de l’ús assignat.

També determinarà el tràmit i/o instrument necessari per a la seva 
avaluació.

Sempre cal aportar el projecte concret i es recomana, en els casos 
en què la superfície total superi els 1.000 m2, tramitar un pla 
especial urbanístic per concretar-ho.

Quan la masia es destina a habitatge permanent, excepcionalment, 
s’admet l’ampliació del volum fins a assolir les condicions mínimes 
d’habitabilitat.
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En conseqüència, l’ampliació ha d’estar convenientment justificada 
i ha de respondre a la necessitat de:

a) ser dotades d’un ús col·lectiu, atesa la seva tipologia i entorn
b) d’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.

ELS CRITERIS DELS CATÀLEGS DE MASIES VI-
GENTS

En la majoria de catàlegs analitzats s’admet, amb condicions, 
l’ampliació de les edificacions.
En molts catàlegs només s’admet:

- quan és un habitatge permanent, per acomplir les 
condicions d’habitabilitat

- quan és necessari per a la implementació d’usos 
col·lectius, justificadament

En altres catàlegs s’admet sense aquests condicionants.

Condicions habituals per a les ampliacions:

- incompatible amb la divisió horitzontal (en alguns 
catàlegs especifica que si s’amplia es perd la possi-
bilitat de dividir horitzontalment)

- es pot ampliar una sola vegada

- no en terrenys amb pendent >20%

Els percentatges d’ampliació possibles són molt variables. 
Alguns exemples:

- 20% del cos principal (habitual)

- gradual: masies <300m2: 20%, 300-500m2: 10%, 
>500 m2: no ampliació (Vilanova de Sau)

- gradual: masies < 150m2: 25%, 150-300: 20%, 
>300m2: 15%  (Fontcoberta -Pla Estany)

- 40% (<250m2), 30% resta (Beuda-Garrotxa)

- 25% en edificis d’antiguitat superior als cinquanta 
anys i una sola vegada. Les altres edificacions un 
10%. (Ripollès)

- màxim 100 m2 i 20% volum (sobre conjunt edificat 
casa+cabanya). En cabanyes no ampliació sostre, 
si 20% volum.  (Riudaura-Garrotxa)

- 10% màxim 50 m2 (Mieres-Garrotxa)

- 20% - màxim 100 m2 (Avinyó -Bages)

En algun cas especifica que no s’admet si han esgotat 

l’ampliació admesa pel planejament anterior.

Alguns catàlegs especifiquen en cada fitxa si s’admet o no 
l’ampliació i en quin percentatge.

Pel que fa a la forma i posició de les ampliacions admeses:

- Alguns catàlegs distingeixen entre tipologies de ma-
sies, en funció de si el carener és perpendicular o 
paral·lel a la façana principal, si la coberta és a dues 
vessants o a quatre, etc. En funció de cada tipus 
especifica com es poden fer les ampliacions.

- En alguns catàlegs es concreta en cada fitxa quina 
pot ser la forma i posició de les possibles ampliaci-
ons, si s’admeten. 

- En algun catàleg s’especifica que no s’admeten 
ampliacions que alterin l’espai buit del conjunt cata-
logat (eres, patis).

Pel que fa a l’ampliació de les edificacions incloses 
en el Catàleg de masies i cases rurals, hi ha molta 
disparitat de criteris entre els catàlegs analitzats.

CRITERIS QUANT AL TRACTAMENT DE LES EDI-
FICACIONS

Quant al tractament de les edificacions incorporades al 
Catàleg, l’article 50.3 del TRLU estableix:

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

Així mateix, l’article 51.1 del TRLU estableix:
1. Els materials, els sistemes constructius, el volum i la tipologia 
aparents de les edificacions en sòl no urbanitzables ha d’ésser els 
propis de l’àmbit territorial on siguin emplaçats. El planejament territorial 
i el planejament urbanístic han d’establir els criteris o les condicions 
necessaris per fer efectiva aquesta directriu.

El document de “Directrius de contingut per als catàlegs de 
masies i cases rurals” fa les següents consideracions:

TRACTAMENT DE LES EDIFICACIONS

	Manteniment de l’estructura bàsica i funcionalitat de 
l’edificació.
Sempre cal mantenir la tipologia aparent tant exterior 
com interior. S’ha de cuidar especialment el tractament 
de l’edificació principal i/o original.
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En qualsevol cas, la composició de les obertures, els 
materials i el cromatisme seran els propis del lloc.
Caldrà també complir els requisits derivats de la 
normativa d’habitabilitat i d’incendis.

	Substitució de l’edificació.
No és admissible el trasllat de l’edificació.
Només és admissible en casos excepcionals i sempre 
que es justifiqui per raó d’afectació per un sistema 
general o situació de risc sobrevingut.
En qualsevol cas, la reconstrucció ha de reproduir 
fidelment la volumetria original i no pot suposar un 
impacte paisatgístic més gran. Atesa l’excepcionalitat, 
s’estudiarà cas a cas aportant un estudi d’impacte i 
integració paisatgística . Sempre cal un PEU.

	Materials.
En la rehabilitació de les masies cal utilitzar materials i 
colors coherents amb les característiques de l’edificació 
tradicional del lloc, el caràcter del conjunt i el paisatge 
de l’entorn.
Els materials seran els mateixos del lloc. En aquest sentit, 
és especialment important definir les característiques de 
la fusteria.

ELS CRITERIS DELS CATÀLEGS DE MASIES VI-
GENTS

Els catàlegs analitzats, quant al tractament de les 
edificacions incloses al catàleg,  recullen en termes generals 
els criteris establerts per la Llei d’urbanisme i pel document 
de Directrius.
Algunes determinacions dels catàlegs: Quant als criteris 
generals d’intervenció en les edificacions: 

- Cal respectar el volum edificat preexistent i la com-
posició volumètrica original.

- Cal eliminar afegits i annexes que distorsionin la vo-
lumetria històrica.

- Cal fer un tractament unitari del conjunt edificat per 
tal d’establir les possibles intervencions i/o amplia-
cions, tractant tot el conjunt globalment i no només 
individualment (Santa Pau –Garrotxa).

- Algun catàleg diferencia els volums integrats —a 
mantenir o rehabilitar—, dels volums no integrats 
—en cas de rehabilitació dels edificis amb volums 
no integrats, cal fer les obres i actuacions necessà-
ries per tal que s’integrin a l’entorn—, dels volums 
a suprimir —en cas de rehabilitació o canvi d’ús 
del cos on està annexat caldrà enderrocar-lo—  i 
dels volums en ruïnes —que es poden reconstruir 
(Olius-Solsonès).

Quant a la reconstrucció de ruïnes:

- Per a la reconstrucció de ruïnes cal acreditar la vo-
lumetria original.

- Alguns catàlegs especifiquen que per a qualsevol 
obra de reconstrucció de ruïnes caldrà estudi histò-
ric, planimetria i imatges dels elements més signifi-
catius, i la justificació d’obres. 

Cal Martí (Lladurs-Solsonès)

Quant a la substitució d’edificacions: 

- En alguns catàlegs s’admet nova edificació en cas 
de previ enderroc de l’antiga i condicionada a la re-
construcció literal i mimètica de l’existent.

- També hi ha catàlegs on s’admet la substitució de 
cossos annexes per altres nous del mateix sostre i 
volum. 

- En alguns catàlegs es proposa la possibilitat d’en-
derrocar les edificacions agro-ramaderes en desús 
i substituir-les per nous cossos annexes agrupats 
amb l’edificació principal, amb una edificabilitat ob-
tinguda a raó de:

o 1 m2st per 5 m2 de construcció enderrocada, 
amb un màxim de 750 m2 (Vic)

o 1m2st per 3 m2 de construcció enderroca-
da<2500 m2, amb un màxim de 500 m2, 1m2st 
per 5 m2 de construcció enderrocada>2500 
m2, amb un màxim de 750 m2 (Rupit-Pruit)

o 1m2st per 2 m2 de construcció enderrocada 
amb un màxim de 400 m2 (Solsona)

Quant als materials:

- La majoria de catàlegs determinen que cal utilitzar 
materials tradicionals en façanes i cobertes.

- Al Ripollès, de manera excepcional i justificada es 
poden autoritzar altres materials que no contrastin 
amb l’entorn.

- Al catàleg de Santa Pau hi diu: materials, sistemes 
constructius i tipologies pròpies de la zona. Acabats 
i colors que garanteixin una adequada integració a 
les condicions naturals de l’entorn (deixa la porta 
oberta a l’ús de materials diversos).
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- Sant Martí de Centelles diu que es poden utilitzar 
altres materials amb una ocupació visual màxima 
d’un 10% dels tancaments (incloent les plaques so-
lars).

  

Can Bellapart (Santa Pau – Garrotxa)

Quant a les cobertes:
 

- En general, tots els catàlegs diuen que la teulada ha 
de ser inclinada amb un pendent <30%.

- En general, les cobertes han de ser de teula àrab 
del color habitual a la zona.

- Al Ripollès també s’admet la coberta de llicorella.

- Alguns catàlegs especifiquen que no s’admeten 
nous terrats plans.

- En alguns catàlegs s’especifica que no s’admeten 
materials brillants o reflectants.

Quant a les façanes:
 
- Tots els catàlegs diuen que cal mantenir la propor-

ció de buits-plens original. 

- En general, els materials de façana han de ser: pe-
dra natural, estucat amb morter de calç o pintat so-
bre arrebossat; no s’admeten els aplacats. 

- Colors naturals: terrosos, ocres, grisos (alguns es-
pecifiquen que no blancs, blaus ni verds).

- Les juntes de la pedra amb morter de colors terro-
sos.

- Alguns catàlegs especifiquen que cal conservar el 
revestiment exterior històric sense repicar per deixar 
la pedra vista.

- Alguns catàlegs prohibeixen materials no tradicio-
nals de la zona i altres catàlegs els admeten si s’in-
tegren adequadament.

Quant a les fusteries: 
- La majoria de catàlegs diuen que les fusteries han 

de ser de fusta tractada a l’oli o pintada.

- En alguns catàlegs s’admet la fusteria metàl·lica 
mate (Garrotxa, Pla de l’Estany, Ripollès).

Quant a les barbacanes:
- La majoria de catàlegs no en parlen, però a nivell 

global s’entén que cal mantenir les tipologies ori-
ginals.

- Als catàlegs del Ripollès s’especifica que poden te-
nir 35 cm de volada màxima, i poden ser de fusta, 
llosa de pedra o formigó.

- En alguns catàlegs del Solsonès s’especifica que 
les barbacanes han de ser tradicionals, de 50 cm 
de volada màxima.

Quant a les baranes:
- La majoria de catàlegs indiquen que han de ser 

amb barrots verticals metàl·lics.

- Als catàlegs del Ripollès també s’admeten les bara-
nes de barrots de fusta tornejats.

Quant a les remuntes:
- En general, cal mantenir les alçades existents. 

- En alguns catàlegs s’especifica que no s’admeten 
les remuntes.

- En alguns catàlegs es permeten petits augments 
d’alçada d’uns 30-40 cm per tal de poder complir 
l’habitabilitat o per poder realitzar un cèrcol perime-
tral.

Pel que fa al tractament de les edificacions existents, 
la majoria de catàlegs tenen criteris semblants, en el 
sentit de mantenir les volumetries existents i d’utilitzar 
sistemes constructius, materials i colors tradicionals, 
si bé alguns catàlegs deixen la porta oberta a solucions 
constructives més variades, sempre que garanteixin 
una adequada integració a les condicions naturals de 
l’entorn.
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TIPOLOGIA
A partir de l’estudi dels catàlegs de masies de les vuit 
comarques analitzades, és possible identificar diferents 
tipologies d’implantació. En general, aquestes tipologies 
venen condicionades per l’entorn geogràfic en el qual 
s’emplacen, que ha generat diferents formes de viure el 
territori:

o A les zones de muntanya (parts altes del Ripollès, 
Alt Berguedà)

En general, es tracta de municipis petits, en zones 
de muntanya, i alguns d’ells de difícil accés, però que 
disposen d’un nucli de població que concentra els 
serveis.
Hi trobem majoritàriament masies petites, edificacions 
vinculades a la pastura o a l’explotació forestal. Tipus de 
construcció senzilla i austera, amb acabats modestos.

Les Espinedes (La Nou de Berguedà – Berguedà)

o A les planes agrícoles (Plana de Vic, Pla de Bages, 
replans del Berguedà, Moianès o Valls de la Gar-
rotxa)

En general, es tracta de zones amb bones comunicacions, 
properes a les capitals de comarca.
Hi trobem grans masies amb explotacions agrícoles i 
ramaderes associades, així com també conjunts edificats 
importants, amb diversos cossos annexos en funcionament 
i amb una bona qualitat arquitectònica.

El Reixac (Orís – Osona)

o Pobles allunyats (Solsonès, Ripollès, Berguedà, Llu-
çanès)

Es tracta de municipis allunyats de les capitals de comarca, 
sovint sense nucli de població, en els quals l’estructura 
social ha girat al voltant de grans masies que configuraven 
unitats d’explotació autònomes.
En aquests entorn és on trobem més ruïnes i més 
concentració de masies deshabitades; algunes d’elles 
especialment grans.

  

Marcusses (Lluçà - Osona)

o Zones pròximes a les capitals

A prop de les àrees urbanes hi trobem sovint  implantacions 
disperses i desordenades, a partir de cases amb escàs 
interès arquitectònic o històric, així com conjunts edificats 
sense cap ordre al voltant d’una explotació ramadera 
vinculada. 

V. CONCLUSIONS DE L’ANÀLISI DELS CATÀLEGS DE 
MASIES VIGENTS
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Cal Mas (Castellgalí – Bages)          
   

Cal Sastre (Sant Salvador de Guardiola – Bages) 

En altres casos, aquestes agrupacions han esdevingut 
autèntics veïnats rurals, en agrupar-se diversos habitatges 
amb una explotació agrícola-ramadera vinculada o no.

 

Veïnat Puigpaller de Dalt (Banyoles – Pla de l’Estany)

És important tenir en compte les diferents casuístiques 
originades a cada entorn, ja que les propostes han de 
respondre a les problemàtiques i oportunitats que plantegen 
cadascuna d’elles.

CRITERIS DELS CATÀLEGS VIGENTS
Com a consideració general, s’ha detectat una discrepància 
i una falta de criteri homogeni respecte a la nomenclatura 
utilitzada en els diferents catàlegs. L’ús ambigu de la 
terminologia (cos principal, volum principal, edificació 
principal, cos originari, conjunt principal, cos annex, volum 
auxiliar, cabanya, pallissa, etc.) dificulta la interpretació de 
cadascun d’ells. 

Després d’analitzar els catàlegs dels municipis de les vuit 
comarques analitzades, s’han detectat discrepàncies i 
conflictes quant als següents aspectes:

o Quant als criteris d’inclusió:

•	 En la pròpia definició de les edificacions incloses 
al Catàleg hi ha diversitat de criteris en els dife-
rents catàlegs analitzats. 

•	 Si bé el llistat de raons per a la inclusió és coinci-
dent en tots els catàlegs, la interpretació que fa 
cada catàleg d’aquestes raons comporta discre-
pàncies en el tipus d’edificacions incorporades o 
excloses.

o Quant a la classificació dels volums inclosos al ca-
tàleg:

•	 Disparitat de criteris quant als volums o cossos 
considerats “conjunt principal”, “volum principal”, 
“edificació principal”, “cos principal”.

o Quant als usos en general:

•	 Disparitat de criteris a l’hora de determinar els 
usos admesos específicament en cada masia. 

•	 Al marge dels usos admesos en els diferents ca-
tàlegs, s’han detectat masies i cases rurals amb 
activitats diferents de les acceptades normativa-
ment. Alguns exemples: despatx d’arquitectura 
sense habitatge vinculat, estudi de disseny gràfic, 
indústria alimentària, estudi de gravació i espais 
d’assaig, etc.

o Quant a l’ús habitatge:

•	 Disparitat de criteris pel que fa a l’admissió de l’ús 
habitatge independent:  des dels que restringei-
xen aquest ús a l’edifici principal, fins aquells que 
han ampliat els criteris d’admissió de l’habitatge 
independent en altres edificacions tradicionals, 
obrint més possibilitats d’intervenció i rehabilitació 
dels conjunts edificats.
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o Quan a la divisió horitzontal:

•	 Quant a la possibilitat de divisió horitzontal i quant 
al nombre màxim d’habitatges admesos en cada 
masia. 

o Quant a les ampliacions:

•	 Disparitat de criteris quant a l’ampliació de les edi-
ficacions incloses en el Catàleg de masies i cases 
rurals.

o Quant al tractament de les edificacions:

•	 Pel que fa al tractament de les edificacions exis-
tents, la majoria de catàlegs tenen criteris sem-
blants, en el sentit de mantenir les volumetries 
existents i d’utilitzar sistemes constructius, mate-
rials i colors tradicionals, si bé alguns catàlegs dei-
xen la porta oberta a solucions constructives més 
variades, sempre i quan garanteixin una adequa-
da integració a les condicions naturals de l’entorn.

Pel que fa a tots aquests aspectes, caldria definir uns 
criteris comuns per tal de facilitar la interpretació del 
marc normatiu, i alhora donar resposta a les diferents 
necessitats que es plantegen des del territori.

OPORTUNITAT
D’altra banda, la rigidesa de la majoria de catàlegs quant 
als usos admesos i les intervencions que es permet realitzar 
a les masies i cases rurals, ha comportat que aquells 
municipis que no disposen d’un nucli de població (46 dels 
187) on poder desenvolupar altres activitats diferents de 
les pròpies del sòl no urbanitzable, però que podrien ser 
compatibles amb l’entorn, hagin patit un despoblament i un 
abandonament important del patrimoni construït. 

Analitzarem dos municipis i l’enfocament dels seus catàlegs 
de masies. 

Lluçà

Lluçà és un municipi de la comarca d’Osona situat a l’altiplà 
del Lluçanès. Es tracta d’un municipi amb una superfície de 
53 km2 i una població de 279 habitants, equivalent a una 
densitat de població de 5,3 hab/km2. 

Disposa d’un petit nucli urbà (Santa Eulàlia de Puigoriol) que 
ocupa el 0,26% de la superfície del terme municipal. Per 
tant, el 99,84% de la superfície del terme municipal és sòl 
no urbanitzable.

Durant l’últim segle ha patit un important despoblament, 
passant dels 834 habitants l’any 1930 als 279 habitants 
actuals. 

Vista general del nucli de Santa Eulàlia de Puigoriol 

 
Santa Maria de Llucà
 
El seu Catàleg de masies recull 75 masies, de les quals 25 
(33% del total) estan deshabitades, i només 18 (24%) són 
habitatge permanent.

Els usos admesos a les masies d’aquest municipi es 
defineixen particularment a cada fitxa, i només s’admeten 
usos diferents de l’habitatge (turisme rural, hotel, restauració 
o educació en el lleure) a 23 de les masies incloses, que 
majoritàriament són les que actualment ja desenvolupen 
algun d’aquests usos.

D’altra banda, només a tres de les masies s’hi admet un segon 
habitatge, de manera que trobem grans construccions amb 
la possibilitat de destinar-se únicament a un sol habitatge.
La divisió horitzontal, en general, només s’admet en algunes 
fitxes en les que s’admeten dos habitatges. La normativa 
diu que es pot fer la divisió horitzontal de fins a quatre 
habitatges en reconeixement de preexistències.

Tampoc s’admeten les ampliacions a nivell general: només 
en cas d’habitatge permanent, per assolir les condicions 
d’habitabilitat, o bé per a nous usos col·lectius   (l’ampliació 
mínima imprescindible per a les necessitats del nou ús).
Criteris de tractament de les edificacions: qualsevol 
operació de rehabilitació o reconstrucció haurà de respectar 
i conservar la forma i naturalesa de la masia a rehabilitar o 
reconstruir.
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Materials i acabats: façanes de colors terrosos/ocres, no es 
poden utilitzar games de verds o blaus si no és per a la 
restauració de color existent. Cal conservar el revestiment 
exterior històric i no repicar per deixar la pedra vista. Els 
edificis que siguin de pedra vista es podran conservar. La 
coberta ha de ser amb teula àrab del color tradicional de 
la zona. Estan prohibits els materials no tradicionals de la 
zona. En els volums annexos es procurarà la unificació dels 
acabats. Es respectarà la composició de buits-plens.

Alguns exemples:

Gonfaus. Masia deshabitada. No es permet la divisió horitzontal. Usos 
admesos: habitatge familiar (1), turisme rural, activitats d’educació en 
el lleure.

  

Canelles. Masia deshabitada. Usos admesos: habitatge familiar 
(màxim 2 habitatges), no s’admet cap altre ús diferent al d’habitatge.

 

Casa del Castell. Masia deshabitada. Usos admesos: habitatge 
familiar (!). No s’admet la divisió horitzontal ni cap altre ús diferent al 
d’habitatge.

  

Aquesta rigidesa del catàleg, tant a l’hora d’obrir el ventall 
d’usos a altres possibilitats, més enllà d’aquells relacionats 
amb el turisme, com pel que fa a la possibilitat d’admetre 
més habitatges, no facilita el repoblament del municipi.

Santa Pau 

Santa Pau és un municipi de la Garrotxa situat a la plana 
volcànica. 

Es tracta d’un municipi amb una superfície de 49 km2 i una 
població de 1.500 habitants, dels quals un terç viu en el 
sòl no urbanitzable, en masies i cases rurals. El 80% del 
municipi es troba dins del Parc natural de la zona volcànica 
de la Garrotxa. 
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El nucli urbà ocupa l’1% de la superfície del terme municipal. 
Per tant, el 99% de la superfície del terme municipal és sòl 
no urbanitzable. 

Durant l’últim segle ha patit un important despoblament, 
passant dels 2.800 habitants l’any 1920 als 1.500 actuals. 

  
Vista general del nucli de Santa Pau                                               

La zona volcànica de la Garrotxa

El seu Catàleg de masies recull 130 masies, de les quals 31 
(24% del total) estan deshabitades, 19 (15%) són habitatge 
temporal i 77 (59%) són habitatge permanent.

Els usos admesos a les masies d’aquest municipi es 
defineixen de forma general en les normes del Pla especial, 
de manera que totes les masies poden acollir tot el ventall 
d’usos admesos, si compleixen amb les condicions generals.
Els usos admesos de forma general en totes les masies, 
a més dels usos propis del sòl no urbanitzable (agrícoles, 
ramaders i de recursos naturals) són: 

- habitatge familiar habitual, 

- masoveria, 

- activitats d’interès públic que s’hagin d’emplaçar en 
el medi rural, 

- establiment hoteler (inclou restauració) amb l’exclu-
sió de la modalitat d’hotel apartament i sempre que 
la masia tingui més de 500 m2 , 

- establiment de turisme rural, 

- activitats d’educació en el lleure i desenvolupament 
rural, 

- activitats socioculturals, terapèutiques i assistenci-
als, 

- usos artesanals i usos vinculats a professions libe-
rals amb una ocupació màxima del 50% de la masia 
i un màxim de 150 m2 i han d’estar vinculats a un 
habitatge.

Tots aquests usos s’admeten tant a l’edificació principal 
(masia) com a les cabanyes o pallisses. 

També s’admet la divisió horitzontal, amb un màxim de 
tres habitatges si el conjunt de la masia més la cabanya té 
una superfície superior a 450 m2. La superfície construïda 
mínima d’una cabanya per tal de poder realitzar una divisió 
en propietat horitzontal de l’edificació principal és de 90 
m2. L’edificació principal es podrà dividir en dos habitatges 
sempre que la superfície construïda de cada unitat sigui 
superior a 150 m2.

També s’admet l’ampliació dels volums edificats, però 
aquestes ampliacions no podran computar als efectes 
d’assolir les superfícies mínimes per dividir horitzontalment.
Les edificacions poden ampliar un 20% el volum amb un 
màxim de 100 m2, si no han esgotat l’ampliació permesa pel 
planejament anterior, i segons cada fitxa. No es pot ampliar 
la superfície de les cabanyes, però sí augmentar-ne un 20% 
el volum, justificadament i sense malmetre valors.

Criteris de tractament de les edificacions: tractament 
unitari del conjunt edificat per tal d’establir les possibles 
intervencions i/o ampliacions, tractant tot el conjunt 
globalment i no només de manera individual.

Materials i acabats: materials, sistemes constructius i 
tipologies pròpies de la zona. Acabats i colors que garanteixin 
una integració a les condicions de l’entorn. S’admet fusteria 
metàl·lica amb perfileria mate.

Alguns exemples:

Ca l’Ermità. Masia deshabitada. Usos admesos: tots els previstos a 
nivell general. Es permet la divisió horitzontal i la cabanya pot constituir 
un habitatge independent si compleix les condicions.
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Can Bellapart. Masia i cabanya rehabilitades com a habitatges

  

Can Ventós. Masia habitada i cabanya. Usos admesos: tots els 
previstos a nivell general. Es permet la divisió horitzontal i la cabanya 
pot constituir un habitatge independent si compleix les condicions.

  

 

Aquest catàleg ofereix un ventall d’usos molt més àmplia 
i molta més flexibilitat a l’hora d’implantar-los i a l’hora 
d’intervenir en les edificacions existents. 
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La llei no predetermina detalladament el contingut i els criteris 
dels catàlegs de masies. Aquest document pretén adaptar 
el concepte de rural a les noves demandes de la societat, i 
conseqüentment establir una proposta d’harmonització de 
criteris que pugui servir com a referència per a l’elaboració 
futura de catàlegs de masies, cases rurals i construccions 
en sòl no urbanitzable.

ORDRE
El Catàleg de masies hauria d’adaptar la seva estructura 
a les diverses unitats de paisatge (si n’hi ha) presents al 
municipi, per tal de permetre una visió global de les masies i 
cases rurals incloses en cadascuna de les unitats.
D’altra banda, també és recomanable que els elements 
inclosos al catàleg s’agrupin atenent a la seva localització, 
facilitant així la interpretació de les possibles relacions de 
veïnatge que es puguin establir.

CRITERIS D’INCLUSIÓ
La Llei d’Urbanisme determina els criteris d’inclusió d’una 
construcció al catàleg. Malgrat això, hi ha diferències 
quant a l’aplicació d’aquests criteris i la classificació de les 
construccions que formarien part del catàleg de masies.
Si bé el llistat de raons per a la inclusió és coincident en tots 
els catàlegs, la interpretació que en fa cada catàleg comporta 
discrepàncies en el tipus d’edificacions incorporades o 
excloses.
A partir de l’estudi de les casuístiques dels catàlegs de 
masies de les vuit comarques, a continuació es recull la 
proposta sobre els criteris d’inclusió i classificació de les 
construccions dels Catàlegs i Inventaris: 

CATÀLEG DE MASIES 
o MASIES

•	 Masies complexes

•	 Masies aïllades

•	 Cases senyorials

o CASES RURALS

•	 Construccions tradicionals amb habitatge 
no vinculades a explotacions rústiques

•	 Habitatges vinculats a explotacions rústi-
ques

•	 Cases disseminades

•	 Veïnats rurals

o ALTRES CONSTRUCCIONS

•	 Construccions tradicionals destinades a 
habitatge temporal o estacional

•	 Altres construccions originàriament no 
destinades a habitatge

Per a totes elles, el Catàleg ha de permetre, d’acord 
amb les raons arquitectòniques, històriques, ambientals, 
paisatgístiques o socials, destinar-les a usos que permetin 
esvair les barreres tradicionals conceptuals i funcionals 
camp-ciutat.

A més, es recull la necessitat d’incorporar, al marge del 
catàleg, un inventari amb totes aquelles edificacions que 
no compleixin amb els requisits fixats per formar part del 
catàleg. En aquests casos, l’inventari permet constatar la 
seva existència i estatus jurídic, així com determinar les 
condicions a les quals es subjectaran les actuacions que 
s’hi puguin fer o bé aquelles encaminades a adequar-se al 
context o, en el seu cas, a la seva desconstrucció.

INVENTARI

o HABITATGES

o ALTRES CONSTRUCCIONS

MASIES

El terme mas fa referència a una estructura agrària, mixta i 
autosuficient que es va desenvolupar al sud dels pirineus 
orientals entre els segles vii i ix, i que evoluciona i es consolida 
fins els nostres dies.

Representa, per tant, una  forma d’ocupació del territori 
i una transformació de les terres en la qual s’estableix la 
primera onada de reconquesta portada a terme pels francs, 
organitzant de manera perdurable el territori.

VI. PROPOSTA D’HARMONITZACIÓ DE CRITERIS
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Al mas hi conviuen un conjunt d’activitats íntimament 
relacionades entre elles, que constitueixen una unitat 
de la qual són inseparables els diferents elements que la 
composen: terres, família, construccions i espais oberts.
L’epicentre del conjunt es l’espai físicament construït que 
s’ha anomenat “masia”, que es refereix a la construcció 
principal habitada.

Els tipus constructius responen a la relació amb el clima, els 
recursos, les especialitzacions en la producció, els sistemes 
constructius o tecnològics i els simbòlics, que treballen 
sobre models o sobre sistemes estructurals.

Durant els segles xiii, xiv i xv s’impulsa la reestructuració 
del camp català, el definitiu sistema productiu i social 
d’explotació de la terra. En el segle xvi,  les noves relacions 
de propietat del mas serveixen per conformar l’estructura 
arquitectònica i s’assoleix una tipologia ben definida i 
consolidada.

La historiografia ha estudiat l’evolució i la consolidació 
del tipus arquitectònic referit a la “masia” com l’edificació 
principal, representativa, residencia del nucli familiar que 
ostenta la propietat. 

La implantació que reconeixem és el d’un conjunt 
d’edificacions al voltant de l’era, i que distribueixen les 
funcions residencials i productives necessàries per al seu 
desenvolupament econòmic. 

Atenent a aquesta definició, es considerarien “masies” les 
següents tipologies:

•	 Masies complexes

•	 Masies aïllades

•	 Cases senyorials

Masies complexes
Masia complexa, formada pel mas i un gran nombre de 
cossos annexes agrupats al seu voltant (quadres, corts, 
estables, pallisses o cabanyes, coberts per a la maquinària 
agrícola, etc.). És un centre de producció agrícola-ramader. 
El mas no és necessàriament una construcció de grans 
dimensions. La gran dimensió la dona tot el conjunt.

Can Gras Vell (Callús) cabanya de La Coma (Santa Pau-Garrotxa)

Masies aïllades 
Masoveria o casa sense cossos annexes agrupats al seu 
voltant.

Mas Bosc (Sant Martí de Centelles) Cal Xacó (Oristà)

Cases senyorials
No és pròpiament una casa de pagès. L’edificació principal 
és de grans dimensions i amb condicions de confort de casa 
urbana. Sovint, els habitants de l’edifici principal no són els 
que cultiven la terra ni cuiden el bestiar. Són els senyors, els 
amos de la propietat, que hi viuen a temporades i gaudeixen 
de la casa i el jardí. Els pagesos viuen en altres masies 
(masoveries) de la seva propietat. Solen ser masies de gran 
superfície.

Serrabou (Tavèrnoles)

CASES RURALS

Aquest concepte inclou aquelles construccions 
originàriament destinades a habitatge, que no responen 
estrictament al que podem entendre com a masia, però 
que mantenen un lligam amb el territori on s’emplacen, ja 
sigui per tractar-se d’habitatges vinculats a explotacions 
ramaderes, a processos industrials derivats de l’explotació 
de recursos naturals o fins i tot a cases d’estiueig.
   
Responen a tipologies, èpoques i estils molt diversos i, per 
raons històriques, arquitectòniques o socials també cal 
preservar i recuperar-les.

Atenent a aquesta definició, es considerarien “cases rurals” 
les següents tipologies:

•	 Construccions tradicionals amb habitatge, 
no vinculades a explotacions rústiques

•	 Habitatges vinculats a explotacions rústi-
ques

•	 Cases disseminades

•	 Veïnats rurals

Construccions tradicionals amb habitatge, no 
vinculades a explotacions rústiques
Habitatges tradicionals no vinculats a explotacions agrícoles-
ramaderes, però sí vinculats a altres activitats tradicionals 
situades en el sòl no urbanitzable, com podrien ser molins, 
rectories, habitatges de colònies industrials, etc.
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El Molinot (Sant Martí d'Albars)  La casa del guarda de Salou (Masies de Roda)

Habitatges vinculats a explotacions rústiques
Habitatges vinculats a explotacions agrícoles-ramaderes, 
però que no són masies tradicionals.

Aquests habitatges, construïts amb anterioritat al primer 
instrument de planejament general, gairebé no tenen mai un 
valor històric, arquitectònic, ambiental o paisatgístic, però 
sí un valor social derivat de la seva funcionalitat vinculada a 
l’activitat agrícola ramadera. 

Han de poder romandre prestant el servei pel qual varen 
ser construïdes i permetre l’adaptació i reordenació amb les 
mateixes condicions d’ús que les masies.

La seva rehabilitació haurà de corregir l’impacte ambiental o 
paisatgístic si el corresponent PEM ho considera necessari.

Cal Marxant (Olot) Cal Sastre (Sant Salvador de Guardiola

Cases disseminades
Cases disseminades anteriors a 1a llei del sòl (1956). En 
alguns casos es tracta d’habitatges permanents, i en altres,  
de cases d’estiueig. 

Es tracta de cases que no estan vinculades a cap activitat, 
sinó que tenen el seu origen en la voluntat de gaudir de 
l’entorn on s’emplacen.

Des de cases noucentistes o modernistes, algunes 
fruit de l’ostentació pròpia de la burgesia, fins a d’altres 
d’arquitectura més humil, el seu lligam amb el territori evoca 
vincles afectius o familiars. 

Cal Rei (Fontcoberta - Pla de l'Estany) Can Japús (Monistrol de Montserrat)

Veïnats rurals
En algunes comarques, tant a les àrees mes planeres 
com al Pirineu, es produeix una concentració de masos 
producte de successives ampliacions de clars desforestats 

o successives segregacions de la masia principal. En altres 
casos es tracta d’una certa organització i dependència 
entorn d’una església. Les edificacions d’aquests masos 
constitueixen unes agrupacions anomenades “veïnats”, que 
sense configurar un nucli urbà, estableixen un sistema de 
relació diferent de la masia aïllada.

El PEM recollirà aquestes situacions per determinar (a banda 
de les pròpies de la masia) les regulacions que permetin la 
coexistència entre situacions i usos diversos de cada una de 
les seves construccions.

veïnat de Lió (Banyoles) carrer Mongia (Sant Feliu Sasserra)

ALTRES CONSTRUCCIONS

Aquest concepte inclou aquelles construccions que no 
responen estrictament al que podem entendre com a masia, 
ni tampoc a cases rurals, sinó a “construccions en el medi rural”.
Es tracta d’edificacions en sòl no urbanitzable que en origen 
no tenien l’ús d’habitatge permanent (cabanyes de pastor, 
bordes, etc.) o bé són producte de la colonització del 
territori amb la finalitat de l’explotació dels recursos naturals, 
el sistema de comunicacions, la producció hidroelèctrica, 
l’aprofitament d’aigües termals o altres recursos propis 
del sòl no urbanitzable (edificacions industrials, bòbiles, 
estacions, centrals hidroelèctriques), així com aquelles 
relacionades amb l’església (ermites, santuaris, etc.).

Responen a tipologies molt diverses en funció del seu ús, i 
per raons històriques, arquitectòniques o socials també cal 
preservar i recuperar-les.

El PEM les pot recollir per tal de certificar-ne l’existència 
i posició en el territori. Únicament es podrà permetre la 
reutilització d’aquelles edificacions que per dimensió, 
proximitat al nucli, veïnat o mas siguin adequades per adquirir 
un altre ús que n’asseguri la seva permanència, sense alterar 
significativament la seva estructura, composició i tècnica 
constructiva.

Atenent a aquesta definició, es considerarien “altres 
construccions” les següents tipologies:

•	 Construccions tradicionals destinades a 
habitatge estacional

•	 Altres construccions originàriament no 
destinades a habitatge
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Construccions tradicionals destinades a habitatge 
estacional

Les activitats agrícoles, ramaderes i rústiques en general han 
anat deixant, al llarg dels anys, un rastre de construccions 
i edificacions que servien de suport al desenvolupament 
de l’activitat. La seva funció principal no era el d’habitatge 
permanent, sinó més aviat servir de suport per a estades 
temporals.

La naturalitat i la senzillesa de la seva construcció és el reflex 
de la tradició i del coneixement profund dels materials, el 
clima i l’entorn.

Cabanyes de Can Maiol (Ribes de Freser) Molí d'en Compte (Sant Joan les Fonts)

Altres construccions originàriament no destinades a 
habitatge

El procés d’industrialització de Catalunya va molt lligat a 
l’aprofitament dels recursos hidràulics i a la mà d’obra del 
camp. Aquesta industrialització va produir uns edificis que, 
despullats de la seva funcionalitat, adquireixen un atractiu 
que es basa primordialment en els seus valors estètics. 
Aquestes peces que ara formen part de l’arqueologia 
industrial, testimonis del passat, han d’adquirir noves 
funcionalitats per tal que no els considerem només com a 
elements arqueològics per visitar. 

No parlem de les colònies industrials, que en els cas del 
Ter i el Llobregat ja disposen de Plans Directors que les 
han catalogat i disposen de criteris per la seva recuperació, 
sinó de construccions de menor entitat i dimensió, que 
acompanyaren els primers passos de la industrialització, les 
primeres manufactures del camp català durant els s. xvii i xviii 
i que de vegades resulten de construccions més antigues, 
com les fargues i els molins.

Les raons per les quals se situen al medi rural tenen a veure 
amb el fet de disposar d’una font energètica i d’una important 
quantitat d’aigua (gra, draps, llana, aigua etc..), i per altra 
banda amb l’ocultació dels secrets de les innovacions i 
invents, i per descomptat, la menor conflictivitat laboral.
Els casos més destacables serien els molins paperers, però 
també la indústria dedicada a l’obtenció d’energia, així com 
les derivades de la construcció del ferrocarril i diverses 
branques de la indústria extractiva i alimentària (farineres, 
cellers, caves, oli, tèxtil, adobs i suro).

Aquestes construccions, independentment del seu valor 
o interès, que seria objecte del catàleg de béns de cada 

municipi, han de poder reutilitzar-se per encabir usos 
i activitats adequades a la seva estructura, dimensió i 
capacitat de transformació.

Cabanyes de Can Maiol (Ribes de Freser) Molí d'en Compte (Sant Joan les Fonts)

INVENTARI

Al marge del catàleg, és recomanable recollir en un inventari 
totes les construccions existents en el territori rural que no 
compleixin les condicions per ser-hi incorporades.

L’objectiu és el de tenir una imatge completa de totes 
les edificacions que hi ha al SNU, i, atenent a si són o no 
legalment implantades, poder-ne determinar les condicions 
d’intervenció i ús, que no serà equiparable a aquelles que 
fixa la Llei d’urbanisme per a les masies i cases rurals.

D’aquest inventari no en formaran part aquelles 
“urbanitzacions amb dèficits urbanístics” que ja disposen 
d’un marc legal que les regula.

Aquest inventari vindrà a certificar l’abast de la dispersió 
sobre el territori d’aquesta mena de construccions i permetrà 
obrir una reflexió tant sobre com actuar-hi, com sobre si 
la incapacitat per fer-ho agreuja la situació i la indisciplina 
urbanística.

L’inventari hauria de recollir separadament els habitatges de 
les altres construccions:

Habitatges
Construccions destinades a habitatge, de construcció més 
recent (segona meitat s. xx), que no tenen l’origen en una 
antiga masia o casa rural. Posteriors a la 1a llei del sòl.

Ca la Pili (Sant Feliu Saserra) El Puig (Palol de Revardit-Pla de l'Estany)

Altres construccions
Altres construccions en sòl no urbanitzable (que no cal 
preservar): granges, indústries, magatzems, etc. Algunes 
amb usos propis del sòl no urbanitzable (granges, 
magatzems agrícoles) i altres no (indústries, magatzems, 
restaurants).
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Granja Cal Galí (Sant Feliu Saserra) fitxa 117 de l'Inventari (Solsona)

CLASSIFICACIÓ DELS VOLUMS EDIFICATS
Un cop establert quines edificacions haurien de formar 
part de catàleg i quines no, cal veure com s’ordenen i es 
classifiquen els diferents cossos edificats que formen part 
de cadascuna d’elles.

Els catàlegs de masies han de determinar els usos admesos 
en cadascun dels cossos edificats que formen part de cada 
masia o casa rural, diferenciant les edificacions susceptibles 
de ser utilitzades per als usos principals (els definits en 
l’article 47.3 de la Llei d’urbanisme) de les que no ho són, i 
diferenciant específicament quines són susceptibles de ser 
utilitzades per l’ús d’habitatge.

La masia la constitueixen un conjunt d’edificacions 
tradicionals construïdes al llarg del temps, funcionalment 
relacionades i vinculades en origen a una explotació agrària 
que aixoplugava persones, bestiar, eines, ginys, amb una 
producció agrària construïda al voltant d’un espai obert 
anomenat era.
Aquestes construccions han adoptat diverses implantacions, 
formes arquitectòniques i funcions que responien a les 
necessitats de cada època.

La regulació del planejament urbanístic abastarà el conjunt, 
atenent a les especificitats dels cossos edificats per 
atorgar-los usos adients a la seva estructura i garantir-ne la 
recuperació i revitalització.

NOMENCLATURA

Per tal de regular els usos i les intervencions, es proposa 
establir la següent nomenclatura:

Conjunt principal: 

És el conjunt format per l’edificació o edificacions principals 
i aquelles edificacions secundàries, consolidades al llarg 
dels anys, a partir de l’afegit de diferents volums, els quals 
en alguns casos constitueixen un cos aïllat (com és el 
cas de les pallisses o cabanyes ...), i també els elements 
de l’entorn que són indestriables del conjunt, com ara 
les llisses, murs de pedra, edificacions adossades, etc.

El valor del conjunt principal ve donat per la formalització 
d’una unitat ambiental i paisatgística, fruit d’una evolució 
i de l’adaptació a les necessitats canviants de la pagesia, 
i la seva identificació es fa atenent a les característiques 

formals i materials.
Totes les edificacions que formen part del conjunt 
principal podran allotjar els usos principals que determini 
la normativa del PEM.

Edificacions auxiliars: 

Són els volums edificats que no formen part del conjunt 
principal, però que es poden considerar complementaris. 
Aquests volums poden allotjar usos complementaris als 
principals.

                                                      
Fitxa de la masia “Puigdases” (Vic-Osona)

Volums no inclosos al catàleg: 
Són les edificacions, properes al conjunt principal o aïllades, 
que no tenen els valors per ser catalogades. Aquestes 
edificacions hauran de destinar-se als usos previstos al sòl 
no urbanitzable en el planejament o la legislació urbanística 
vigent.

AMPLIACIONS

Atès que l’objectiu general del catàleg de masies és la 
rehabilitació i la recuperació de les volumetries preexistents 
a l’assentament, i que la proposta és admetre tots els usos 
principals en tot el conjunt principal preexistent, es considera 
que les ampliacions de les masies han de ser mínimes per tal 
d’evitar que suposin una transformació del conjunt edificat 
preexistent.

En funció de les característiques del seu patrimoni rural, 
cada PEM haurà de determinar quin pot ser l’abast de les 
ampliacions admeses.
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DIVISIÓ HORITZONTAL

Històricament, l’estabilització de la masia és un factor 
clau en la història de l’agricultura catalana, i el pairalisme és 
conseqüència d’una institució relacionada amb l’herència 
de la terra, que es manifesta des del principi, a base d’un 
sistema jurídic que impedeix la divisió de la finca en les 
herències, perpetuant així la propietat i la superfície de la 
terra.

El pairalisme, amb les seves institucions i costums, és allò 
que, en conjunt, ha permès l’explotació, la individualitat de 
les propietats rurals i la seva continuïtat, i el manteniment 
de la tipologia arquitectònica del mas, principalment des del 
segle xvii fins als nostres dies.

Actualment, el món rural tal com s’havia mantingut ja no 
existeix, hi ha pocs pagesos i la producció agrària depèn 
d’un procés d’industrialització que augmenta la dimensió 
dels productors.

La divisió horitzontal permet l’execució testamentària i 
l’adscripció de la propietat als usos permesos per la Llei 
d’urbanisme, diferents dels vinculats a l’explotació agrària, 
atorgant major flexibilitat que la que permetia la pràctica 
històrica del pairalisme.

El Catàleg de masies pot admetre la divisió horitzontal de les 
construccions amb les següents condicions:

a) Que respecti l’estructura de l’edificació i que aques-
ta ho admeti sense ampliacions.

b) Sempre que la tipologia ho admeti.

c) La quantitat d’unitats admeses serà determinada 
pel sostre disponible.

d) Que l’espai exterior mantingui l’aspecte unitari i en 
cap cas s’autoritzi la col·locació de tanques o ele-
ments que desfigurin el caràcter unitari del conjunt.

USOS ADMISSIBLES
L’admissió de nous usos, i sobretot la menor restricció en 
l’autorització de nous habitatges al conjunt de la masia, faran 
reviure aquestes construccions i apropar a les condicions 
i els requeriments d’una societat que busca en el territori 
rural desenvolupar una vida semblant a les oportunitats que 
ofereix la ciutat. Poder viure i treballar en entorns naturals 
i paisatgístics únics amb bones condicions d’habitabilitat 
i amb la dotació dels serveis imprescindibles per estar 
connectats a la ciutat i al món. Es tracta de produir espais 
d’atracció per aquells que aspiren a un nou projecte vital i de 
fer més fàcil romandre-hi a aquells que ja hi són o hi tenen 
una vinculació familiar, afectiva o de proximitat.

Per què això sigui possible, cal eliminar algunes limitacions 
i donar més o menys complexitat a aquest conjunts, en 
funció del potencial de les seves edificacions, a la posició 
en el territori, a l’accessibilitat i a la dotació dels serveis 
imprescindibles. La vinculació de les noves activitats a la 
principal ha de dependre del grau de compatibilitat entre 
unes i altres, a les afeccions al medi, a la capacitat portant i 
a la densitat dels usos.

En tots els casos, tal com determina la Llei, han d’ésser 
compatibles amb les activitats agràries implantades en 
l’entorn immediat respectiu.

Les autoritzacions comporten assumir les condicions que 
es fixen en l’article 47.7 del TRLU.

Els usos admesos en el conjunt principal haurien de ser els 
de l’article 47.3 del TRLU amb les següents consideracions:
  

•	 Habitatge familiar: amb un número no superior a 
quatre i sempre en relació a la superfície construïda 
de cadascun dels conjunts, i atenent a les condi-
cions per la intervenció que fixi el PEM, que ha de 
garantir la protecció del patrimoni.

•	 Usos artesans: Són els usos d’elaboració i 
transformació artesanal dels recursos naturals 
i agropecuaris, i aquells que no presentin 
disconformitat amb els principals, així com la 
comercialització d’aquests productes vinculats 
a la mateixa finca o finques de l’entorn territorial. 
Per exemple, l’elaboració de formatges, sales 
d’especejament de carn o activitats que tinguin a 
l’espai rural i el paisatge la seva identitat.

•	 Activitats professionals, artístiques i 
artesanals: usos vinculats a les professions liberals, 
a les tècniques audiovisuals i aquelles relacionades 
amb la indústria cultural. Es proposa que aquestes 
activitats es puguin desenvolupar independentment 
de l’habitatge.

•	 Turisme rural: activitats d’allotjament turístic.
•	 Restauració: activitats de restauració i relacionades 

amb l’organització d’esdeveniments, celebracions 
o espais per a trobades i reunions.

•	 Activitats d’Educació en el lleure i les activitats 
relacionades amb aquesta.

•	 Desenvolupament rural: activitats de formació, 
capacitació professional, innovació i incorporació 
de noves tecnologies.

•	 Científic - tecnològiques: activitats de recerca i 
innovació i producció a petita escala, així com els 
espais complementaris administratius i serveis.

•	 Religioses: centres de culte, de reflexió i 
convivència.

•	 Alberg i hoteler: sempre que disposi d’un sostre 



55

aproximat de 1.000 m2. Es proposa admetre també 
la modalitat d’hotel apartament.

•	 Residències per gent gran i centres de 
rehabilitació: sempre que disposi d’un sostre 
aproximat de 1.000 m2 i quedi convenientment 
justificat l’accés als serveis mèdics o a les 
instal·lacions sanitàries i que reuneixi tots els 
requisits de benestar i accessibilitat que necessiten 
aquest col·lectius, especialment pel que fa la 
supressió de barreres arquitectòniques.

D’altra banda, i tenint en compte les característiques 
particulars dels municipis sense nucli de població, es 
proposa:

•	 Per aquells municipis sense nucli de població, 
admetre els serveis de petit format destinats a la 
població resident.

L’HABITATGE
Històricament el mas havia estat habitat per la família de 
l’hereu, els mossos i els masovers.

Aquesta acumulació de famílies d’una magnitud 
considerable es feia a base d’addicions al tipus inicial. No és 
gens d’estranyar que ofereixi un aspecte exterior en el que 
resulti difícil reconèixer la funcionalitat de cada construcció.
La seva recuperació per a nous usos residencials ha de 
permetre la reutilització igualment residencial de tot el conjunt 
principal de la masia, sempre i quan es respecti l’estructura 
de les edificacions, i de manera que les edificacions diferents 
a la casa pairal o principal es puguin destinar a un habitatge 
independent. Aquesta disposició evita problemes de 
veïnatge i permet tenir major superfície d’espais polivalents 
per viure i treballar.

El número màxim de quatre habitatges per conjunt és un 
criteri acceptat per molts PEM i que la ponència del SNU 
considera adequada. La proposta és que cada volum 
independent diferent al volum principal (pallisses, antigues 
corts, etc.) pugui acollir un sol habitatge.

Les superfícies de cada unitat s’hauran de regular en cada 
PEM en funció de les diferents tipologies ho admetin. 

INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA
Els catàlegs de masies i cases rurals PEM observaran les 
determinacions del planejament territorial i dels catàlegs 
del paisatge, especialment les unitats de paisatge que 
contenen, per referir les edificacions al paisatge al qual 
s’inclouen i fixar les actuacions d’acord amb els objectius 
de qualitat paisatgística.

El catàleg de masies hauria d’adaptar la seva estructura 
a les diverses unitats de paisatge (si n’hi ha) presents al 
municipi, per tal de permetre una visió global de les masies i 
cases rurals incloses en cadascuna de les unitats.

La regulació d’aquestes construccions atendrà a les 
característiques principals identificades en cada unitat de 
paisatge, i posarà en valor els trets més destacables o valors 
a preservar, així com les condicions dels tres tipus bàsics 
de sòl en els espais oberts (protecció especial, protecció 
territorial, protecció preventiva). 

Els catàlegs de paisatge són l’instrument per a protegir, 
gestionar i ordenar el paisatge en cadascuna de les unitats 
identificades.

En el cas de les vuit comarques, trobem les següents unitats 
de paisatge:

	Bages: Pla de Bages, Rubió-Castelltallat-Pinós, 
Conca Salina, Sant Llorenç del Munt

	Berguedà: Replans del Berguedà, Capçaleres del 
Llobregat

	Garrotxa: Alta Garrotxa, Valls d’Olot

	Moianès: Moianès

	Osona: Plana de Vic, Lluçanès, Alt Ter, Cabre-
rès-Puigsacalm, Guilleries, Montseny, Cingles de 
Bertí-Gallifa

	Pla de l’Estany: Estany de Banyoles

	Ripollès: Vall de Camprodon, Valls del Freser; Alt Ter

	Solsonès: Replans del Solsonès, Ribera Salada, 
Port del Comte-Vall de Lord

El concepte d’integració paisatgística de les actuacions, 
obres o activitats fa referència a la inserció harmònica 
de nous components en el paisatge, de manera que les 
característiques essencials i la qualitat d’aquest paisatge no 
en resultin afectades negativament.

D’acord amb la Guia d’Estudis d’Impacte i Integració Paisatgística, 
és possible aconseguir la integració mitjançant mecanismes 
diversos i aproximacions diferents. L’anàlisi acurada de cada 
context i els requisits de cada actuació han de permetre 
escollir les estratègies més adequades: 

Naturalització: Recuperació de la imatge de 
naturalitat dels llocs mitjançant la potenciació de la 
presència dels components naturals (sòl, vegetació, 
aigua) i del restabliment de l’equilibri ecològic i els 
processos naturals.
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Contextualització: Establiment de continuïtats entre 
els elements preexistents i els nous mitjançant la 
referència a determinades pautes perceptibles en 
el paisatge (tipologies volumètriques, cromàtiques, 
escalars, etc.) que permetin establir una relació 
lògica entre ambdós tipus d’elements.

Ocultació: Amagar, totalment o parcial, i des de 
certs punts de vista, la visió de determinats elements 
que es considerin poc desitjables. En aquest cas, 
el recurs més emprat consisteix en la interposició 
d’elements (pantalles vegetals, motes, estructures, 
etc.) 

Mimetització: Confondre els elements introduïts 
amb elements preexistents mitjançant la repetició 
de patrons paisatgístics (cromàtics, materials, 
formals, etc.), de manera que la percepció dels 
nous elements resulti poc evident i es percebi com 
una continuïtat de les preexistències.

Singularització: Establiment de noves relacions 
entre els elements del paisatge mitjançant el 
contrast o l’èmfasi expressius d’un nou element 
o d’elements nous. Amb aquesta estratègia es 
destaca la presència d’un nou element com una fita 
del paisatge.

Per tant, la integració paisatgística pot incloure flexibilitat en 
l’ús dels materials i de la geometria, prioritzant el context i 
l’entorn, per davant de mimetismes excessivament rígids. 
En tots els casos, però, el procés d’integració paisatgística 
més efectiu és aquell que resulta inherent al procés de 
concepció de cada actuació.
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Més enllà dels criteris i les determinacions estrictament 
pròpies dels catàlegs de masies, hi ha altres aspectes de 
l’ordenació i la gestió del sòl no urbanitzable que caldria tenir 
en compte i repensar per a donar resposta a les necessitats 
de la vida contemporània.

TRÀMIT I COMPETÈNCIES MUNICIPALS
L’actual redactat de l’article 50 del TRLUC, fruit de la darrera 
modificació puntual de la llei (modificació 5/2017), elimina 
la necessitat d’haver de sol·licitar informe a la Comissió 
Territorial d’Urbanisme en el procediment de la llicència de 
projectes relatius a la reconstrucció i rehabilitació de les 
construccions en sòl no urbanitzable.

Aquest fet és especialment rellevant, ja que implica una 
simplificació del tràmit per a totes aquelles masies i cases 
rurals incloses al catàleg de masies, que passa a ser 
exclusivament de competència municipal.
En aquest sentit, qualsevol mesura en la línia de la 
simplificació administrativa afavoreix la dinamització del 
patrimoni construït en el sòl no urbanitzable.

MUNICIPIS SENSE NUCLI DE POBLACIÓ
Els municipis sense nucli de població representen el 25% 
del total dels municipis de les vuit comarques analitzades.
Al Solsonès, onze dels quinze15 municipis de la comarca no 
tenen nucli. Al Berguedà, en són dotze dels trenta-dos. Per 
a aquestes comarques, la presència o absència de serveis 
pot esdevenir clau a l’hora de dinamitzar el territori.

Per a tots aquests municipis, caldria comptar amb un 
instrument de planejament d’ordenació integral del territori 
altre que el POUM, que fos més àgil i que tingués el Catàleg 
de masies com a eix central.

Aquests catàlegs haurien d’identificar també les 
construccions que conformen els veïnats per, precisament, 
introduir les regulacions de veïnatge entre construccions 
i entre aquestes i la xarxa de camins; definir la xarxa 
de camins i la seva jerarquia i titularitat; definir els espais 

simbòlics tradicionals i la seva adscripció com equipaments 
o espais lliures; identificar aquelles construccions o 
edificacions que presenten formes, materials, o contenen 
materials contaminants; identificar els emplaçaments que 
pertorben els valors que els plans territorials volen protegir, i 
articular fórmules per a la seva desconstrucció o adaptació 
al context.

Per obtenir resultats efectius, qualsevol proposta té 
incidència en les polítiques sectorials.

Per tal d’implementar aquest tipus de mesures és del tot 
necessari vincular les actuacions territorials i urbanístiques 
als programes de Desenvolupament Rural del DARP amb la 
finalitat que els projectes dels programes del departament 
valorin les actuacions ambientals, territorials i urbanístiques 
que determinin els instruments d’ordenació del territori rural.

PLANS PER A MUNICIPIS SENSE NUCLI DE PO-
BLACIÓ

En el cas dels municipis sense nucli de població, caldria 
un instrument senzill d’ordenació urbanística integral del 
territori, capaç d’abastar un terme municipal, o més d’un, 
per desenvolupar les previsions del plans territorials en sòl 
no urbanitzable i que podrien assolir les següents finalitats:

•	 Classificar el sòl com a no urbanitzable.

•	 Regular els criteris i paràmetres d’harmonització 
formal i compositiu de les edificacions.

•	 Determinar quins valors arquitectònics, arqueolò-
gics, paisatgístics i mediambientals cal protegir.

•	 La protecció del medi rural i del medi natural.

•	 La protecció de béns catalogats.

•	 El desenvolupament del sistema urbanístic de co-
municacions i les seves zones de protecció.

•	 El desenvolupament del sistema d’equipaments co-
munitaris i espais lliures.

VII. ALTRES PROPOSTES PER A LA DINAMITZACIÓ DE 
L’ENTORN RURAL I L’ARRELAMENT AL TERRITORI
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•	 La identificació i la regulació de les masies, cases 
rurals i altres edificacions a que fan referència els 
articles 47.3 i 50 de la Llei d’Urbanisme.

•	 La implantació d’obres i usos relacionats amb l’acti-
vitat de càmping i amb l’aparcament de caravanes, 
autocaravanes i remolcs tenda.

•	 La implantació d’activitats vinculades a l’explotació 
de recursos naturals.

•	 La definició d’elements i construccions disconfor-
mes amb els valors ambientals, susceptibles de 
transformació i d’adaptació al context. 

A més, aquests plans haurien d’identificar i posar en valor 
la presència de “nuclis rurals” o petites concentracions 
d’edificacions, ja que serien els casos en els quals els usos 
previstos per la Llei podrien ampliar-se per a donar cabuda 
a serveis de petit format destinats a la població resident 
(tallers, perruqueries, gestoria, etc.).

Aquest plans, no previstos en el planejament territorial, pels 
municipis sense nucli de població, substituirien els plans 
d’ordenació urbanística municipal (POUM) amb la seva 
funció d’ordenació integral del territori.

DEFINICIÓ DE NUCLI RURAL

En algunes comarques es produeix una concentració de 
masos producte de successives ampliacions o bé de certa 
organització i dependència d’una església.

Les edificacions d’aquests masos constitueixen agrupacions 
anomenades “veïnats”, que no arriben a constituir un nucli 
urbà i estableixen una relació diferent al de la masia aïllada. 
Aquests conjunts observen diferents graus de proximitat, 
que van des de la situació de cinc a sis masies relativament 
aïllades, dins d’un cercle de mil metres al voltant de 
l’església, fins una proximitat tal que arriben a formar una 
veritable concentració. Aquesta té una configuració diferent 
de les estructures urbanes tradicionals, atès que les seves 
lleis d’agrupació són molt més lliures. Només en alguns 
casos es crea un espai comú, concebut més com una era 
que com una plaça.

Pels municipis sense nucli, la identificació d’aquests “nuclis 
rurals” o “veïnats” reconeixen una petita centralitat que 
n’articula la relació amb el territori.

DESCONSTRUCCIÓ DE GRANGES

La presència en el territori de granges i magatzems en desús 
pot arribar a tenir un impacte paisatgístic important, que 
caldria tenir en compte en tots els planejaments urbanístics 
municipals i/o supramunicipals.

En aquest sentit, alguns planejaments han començat 
a fer-hi front, proposant mesures per incentivar la seva 
desconstrucció o la seva millora.

La desconstrucció de les granges en desús no és 
estrictament matèria dels catàlegs de masies, però la seva 
transformació pot estar relacionada amb una possible 
ampliació de la masia o casa rural associada a l’explotació, 
o bé amb un major ventall d’usos associat a la correcció de 
l’impacte paisatgístic.

Cada municipi o conjunt de municipis haurien de reflexionar 
sobre les mesures més adequades en funció de les seves 
característiques i de la presència i l’impacte que poden 
suposar aquest tipus de construccions.
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Més enllà de les diferències de criteris detectades en l’estudi 
del catàlegs de masies de les vuit comarques, i sobre els 
quals es planteja una proposta d’homogeneïtzació de criteris 
més coherent amb les necessitats, la pregunta que ens cal 
respondre és què n’esperem dels catàlegs de masies?

Han de ser una eina per a la recuperació, dinamització i 
activació de les masies i cases rurals, o una imatge estàtica 
del que tenim ara i aquí?

El despoblament del territori i l’abandonament de l’entorn 
rural responen a múltiples factors, però no disposar dels 
instruments adequats per a la seva gestió no en pot ser un 
de més.
La custòdia del territori consisteix en crear lligams i teixir 
xarxes a nivell social, econòmic, ambiental o paisatgístic, i 
aquesta finalitat requereix estratègies diverses i adaptades a 
les necessitats actuals.

La revisió dels postulats tradicionals sobre l’ús del territori 
han de contemplar l’Estratègia de Copenhage 2000, 
interpretats com una forma d’enfrontar-se a un nou territori.

•	 L’experiència d’ésser un resident temporal. La 
mobilitat global de les persones sobrepassarà la 
clàssica frontera entre el turista, el visitant i el resi-
dent. La forma d’utilitzar el territori per part dels que 
ens visitin farà variar els punts d’interès, i aquests 
sorgiran de manera espontània.

•	 El destí dels seus habitants. La memòria de l’al-
tre, del resident temporal, es construirà de forma 
conjunta amb la del resident permanent, mutarà i es 
reinterpretaran la  tradició i la modernitat.

•	 La marca són les relacions. La mobilitat sotmet 
el territori, i el sotmet a nous reptes basats en l’auto-
organització dels temps d’oci del resident temporal.

•	 Viatges globals urbans. El territori dilueix les fron-
teres entre allò natural i allò antropitzat. El territori ja 
no s’interpreta a partir de la classificació dels usos 
del sòl, sinó a partir de les traces humanes que l’han 

definit al llarg del temps. La tecnologia permetrà a 
l’habitant comportar-se en el territori com ho fa a la 
ciutat. El territori es pensarà des de les empremtes 
d’allò humà: el pensat i l’habitat. Els catàlegs del 
paisatge que agrupen els 135 paisatges de Catalu-
nya són un dels millors exercicis sobre aquesta visió 
integral del territori.

•	 Agilitat per canviar. El repte passa per una im-
plantació flexible. Els fenòmens es precipiten a ve-
locitats impensables fa poc temps, les eines que els 
regulen i els ordenen han d’incloure la capacitat per 
canviar. Els temps en que vivim van a una velocitat 
molt superior a les èpoques que ens varen precedir. 
L’ordenació territorial i urbanística ha d’abordar el 
repte d’una ordenació dinàmica i amb capacitat per 
adaptar-se als nous canvis.

VIII. CONCLUSIÓ/REFLEXIÓ FINAL
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Amb aquesta col·lecció, publiquem les aportacions que es recullen en jornades, seminaris, estudis i  
monografies organitzats o encomanats per l’àrea de continguts i àmbits de l’ACM i de la fundació Transparèn-
cia i Bon Govern Local. 

Volem que, més enllà de l’assistència presencial, tothom que hi tingui interès pugui accedir d’una manera 
immediata a continguts que abasten el món local i els diferents sectors en què s’organitza la nostra societat.
Molts d’ells tenen la virtut  de la immediatesa, de qüestions que s’acoten en el temps i l’espai en què es 
produeixen; d’altres, són intemporals i volen passar a enriquir el debat i les propostes en un àmbit prou  
especialitzat com és el municipal.

Esperem que siguin del vostre interès. 


