Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns
arquitectònics, històrics i ambientals de Navàs (Bages)
Text refós
Equip Redactor:

Direcció i coordinació:

Volum I
MEMÒRIA, NORMATIVA, QUADRE RESUM I
PLÀNOLS

Xavier Claparols Llach, Arquitecte
Goretti Vila Fàbregas, Historiadora
Isabel Lleonart Botia, Biòloga

Imma Vilamala Aliguer, Historiadora
Àlvar Caixal Matas, Arqueòleg
Colꞏlaboradors:
Jordi Grabau Fígols, Infògraf
Lucía Fernández Arias, administrativa
SPAL

Gestió: SPAL, Juliol 2018

S

E

R

V

E

I

D

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Urbanisme
---------------------------------------------------Aprovat definitivament per la Comissió
Territorial d'Urbanisme de la Catalunya
Central en sessió de 20/02/2019
---------------------------------------------------El secretari
TERESA BOSCH GARCIA DNI 52153775X (SIG)

DILIGÈNCIA DE
SECRETARIA INTERVENCIÓ:
Faig constar que aquest
Text refós ha estat validat
pel Ple ordinari de data 17
de juliol de 2018

CPISR-1 C
Fernando
Caparroz
Pérez

Firmado digitalmente por CPISR-1 C
Fernando Caparroz Pérez
Nombre de reconocimiento (DN):
c=ES, o=Departament de Territori i
Sostenibilitat, ou=Vegeu https://
www.aoc.cat/CATCert/Regulacio,
ou=Departament de Territori i
Sostenibilitat, sn=Caparroz Pérez,
givenName=Fernando,
serialNumber=39368418P,
cn=CPISR-1 C Fernando Caparroz
Pérez
Fecha: 2019.04.01 12:29:44 +02'00'

E

P

A

T

R

I

M

O

N

I

A

R

Q

U

I

T

E

C

T

Ò

N

I

C

L

O

C

A

L

2

TEXT REFÓS PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI I CATÀLEG DE BÉNS ARQUITECTÒNICS, HISTÒRICS I AMBIENTALS DE NAVÀS (BAGES)

PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI I
CATÀLEG DE BÉNS ARQUITECTÒNICS, HISTÒRICS I
AMBIENTALS DE NAVÀS (BAGES)

Equip redactor:
Xavier Claparols Llach, arquitecte
Goretti Vila Fàbregas, Historiadora
Isabel Lleonart Botia, Biòloga
Direcció / Coordinació:
SPAL
Imma Vilamala Aliguer, Historiadora
Àlvar Caixal Matas, Arqueòleg
Colꞏlaboradors:
Jordi Grabau Fígols, Infògraf
Lucía Fernández Arias, administrativa
Colꞏlaboradors:
Ajuntament de Navàs

Firmado
digitalmente por
CPISR-1 C XAVIER
CLAPAROLS LLACH
DIPUTACIÓ DE BARCELONA. SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE NAVÀS.

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J.

Navàs, juliol 2018

2018

3

TEXT REFÓS PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI I CATÀLEG DE BÉNS ARQUITECTÒNICS, HISTÒRICS I AMBIENTALS DE NAVÀS (BAGES)

INDEX
Volum I. MEMÒRIA, NORMATIVA, QUADRE RESUM I PLÀNOLS

8. Descripció dels nivells de protecció ............................................................................................................................................... 58
9. Tipus d’intervenció .........................................................................................................................................................................58
10. Intervencions admeses en funció del nivell de protecció ............................................................................................................... 60

I. INTRODUCCIÓ ............................................................................................................................................................. 5
1. Antecedents. Necessitat d’un catàleg de béns ................................................................................................................................ 6
2. Marc general .................................................................................................................................................................................... 7
3. Objectiu del Pla................................................................................................................................................................................ 7
4. Metodologia del treball ..................................................................................................................................................................... 8
4.1

Equip redactor.................................................................................................................................................................................................. 8

4.2

Desenvolupament de redacció del Pla ........................................................................................................................................................... 8

11. Elements catalogats ...................................................................................................................................................................... 61
11.1

Introducció ..................................................................................................................................................................................................... 61

11.2

El criteri de codificació. .................................................................................................................................................................................. 61

11.3

Per categoria de protecció ............................................................................................................................................................................. 62

11.4

Per nivell de protecció ................................................................................................................................................................................... 64

11.5

Per tipus funcional ......................................................................................................................................................................................... 67

11.6

Llistat indexat dels elements patrimonials identificats. .................................................................................................................................. 70

12. Patrimoni desaparegut ................................................................................................................................................................... 71

5. Documents que integren l’inventari.................................................................................................................................................. 9

II. EVOLUCIÓ HISTÒRICA URBANA DEL MUNICIPI ................................................................................................... 10

IV. NORMATIVA .............................................................................................................................................................. 75

1. Contextualització geogràfica .......................................................................................................................................................... 11

V. ESTUDI ECONÒMIC I FINANCER ........................................................................................................................... 101

2. Evolució històrica i urbana ............................................................................................................................................................. 11

1. Delimitació de les actuacions: la gestió. ........................................................................................................................................ 102

2.1

La prehistòria ................................................................................................................................................................................................. 11

2.2

Època Antiga.................................................................................................................................................................................................. 12

2.3

Època Medieval. Segle X – XV ..................................................................................................................................................................... 12

2.4

Segles XVI-XVIII ............................................................................................................................................................................................ 13

2.5

Època Contemporània. Finals segle XVIII - Segle XIX .................................................................................................................................. 13

2.6

Època Contemporània. Segle XX ................................................................................................................................................................. 13

3. Les infraestructures del municipi ................................................................................................................................................... 16
3.1

Infraestructures viàries................................................................................................................................................................................... 16

3.2

Infraestructures ferroviàries ........................................................................................................................................................................... 20

2. Mesures de foment i suport tècnico-financer ................................................................................................................................. 102
3. Exempcions fiscals ........................................................................................................................................................................ 102
4. Indemnitzacions: ........................................................................................................................................................................... 103
5. Dotació econòmica del pla. ........................................................................................................................................................... 103

VI. QUADRE RESUM .................................................................................................................................................... 104
VII. PLÀNOLS ................................................................................................................................................................ 106

4. Bibliografia: .................................................................................................................................................................................... 21
5. Esquemes de desenvolupament urbà ........................................................................................................................................... 23
6. Plànols i fotoplans urbans .............................................................................................................................................................. 27
6.1

Planimetria antiga .......................................................................................................................................................................................... 27

6.2

Ortofotoplànols antics .................................................................................................................................................................................... 27

III. MEMÒRIA JUSTIFICATIVA....................................................................................................................................... 44

Volum II. FITXES DEL CATÀLEG 1
Volum III. FITXES DEL CATÀLEG 2
Volum IV. ESTUDI DEL PAISATGE

1. Marc legal i urbanístic ....................................................................................................................................................................45
2. Anàlisi del planejament urbanístic. Antecedents urbanístics, el de planejament vigent i la futura revisió...................................... 46
2.1

Planejaments anteriors .................................................................................................................................................................................. 46

2.2

Les Normes subsidiàries de planejament vigents ......................................................................................................................................... 47

2.3

Pla territorial parcial de les comarques centrals ............................................................................................................................................ 48

2.4

Pla director de la Comarca del Bages ........................................................................................................................................................... 49

2.5

Pla director urbanístic de les colònies del Llobregat (PDUCLL) ................................................................................................................... 49

2.6

Pla de protecció del medi natural i del paisatge del Bages ........................................................................................................................... 50

2.7

La futura revisió, el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) ............................................................................................................ 50

Volum V. DOCUMENT AMBIENTAL ESTRATÈGIC

3. Altres inventaris i catàlegs de protecció de referència. .................................................................................................................. 52
3.1

Inventari del Patrimoni Arquitectònic i històric de Navàs. (IPAHN) ............................................................................................................... 52

3.2

Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de Catalunya (IPCI PA/IPCI PAP) ................................................................................................ 53

3.3

Fitxes IPCE Colꞏlegi d’Arquitectes de Catalunya ........................................................................................................................................... 53

3.4

Inventari d’immobles d’interès municipal. Diputació de Barcelona (IIIAPM SPAL) ....................................................................................... 54

3.5

Pla Especial de Catàleg de Masies, cases rurals i altres edificacions en el sòl no urbanitzable .................................................................. 54

4. Criteris de selecció dels béns inclosos en el PEUPIC ................................................................................................................... 56
5. Descripció dels tipus de béns ........................................................................................................................................................ 56
6. Descripció de la tipologia funcional................................................................................................................................................ 57
7. Descripció de les categories de protecció ..................................................................................................................................... 57
DIPUTACIÓ DE BARCELONA. SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE NAVÀS.

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J.

2018

TEXT REFÓS PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI I CATÀLEG DE BÉNS ARQUITECTÒNICS, HISTÒRICS I AMBIENTALS DE NAVÀS (BAGES)

4

Agraïments

A totes les persones que ens han donat tot tipus de facilitats i informació:
-

Els historiadors locals, Josep Maria Badia i Masgrau i a Ester Llobet Fornells que han facilitat en tot moment la
recerca, amb les seves aportacions i bagatge, fent arribar documentació inèdita, publicacions recents i
antigues fins al darrer moment.

-

Destacar especialment també la colꞏlaboració en la fase de visites i aportació de informació a: Xavier Pons
Camps, regidor àrea de urbanisme (20011-2015), Joan Fernandez i Tarrés, regidor àrea turisme mon rural i
comunicació (20011-2015), l’Albert Obradors, cap de l’OAC de l’Ajuntament de Navàs i Miquel Estruch,Cap
de planejament de l’Ajuntament de Navàs.

DIPUTACIÓ DE BARCELONA. SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE NAVÀS.

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J.

2018

5

TEXT REFÓS PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI I CATÀLEG DE BÉNS ARQUITECTÒNICS, HISTÒRICS I AMBIENTALS DE NAVÀS (BAGES)

-

I. INTRODUCCIÓ
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1. Antecedents. Necessitat d’un catàleg de béns
L’evolució històrica de Navàs ha anat lligada a les necessitats socio-econòmiques de cada època amb la conseqüent
transformació dels diferents nuclis històrics i l’abandonament progressiu del camp; i des del punt de vista del
patrimonial, entès com a imatge de la població i reflex de la seva història, el planejament urbanístic general no
sempre ha pogut regular.
Aquesta transformació del paisatge urbà i rural, ha afectat especialment el nucli de Navàs, però també l’abandó del
món rural ha propiciat que molts masos interessants es trobin en estat ruïnós o hagin desaparegut.
Al nucli de Navàs per exemple, des de mitjans segle XX s'han transformat espais urbans, com l’entorn de la carretera
de Berga, on s’han enderrocat i/o transformat edificis d’arquitectura modernista i noucentista aixecats a inicis del segle
XX, que si bé eren en general modestos, són dels més interessants del nucli. En altres casos, també intervencions
amb edificacions modernes i enderrocs significatius, han malmès la imatge dels carrers primitius del nucli; quan han
desaparegut algunes edificacions, s’ha fet sense l’elaboració prèvia d’estudis de coneixement.
En definitiva, la imatge urbana de Navàs s’ha anat transformant i en alguns casos ha primat la nova construcció en
detriment de la restauració o de la rehabilitació.
L’any 2008, el municipi de Navàs va iniciar el procés de revisió del seu planejament urbanístic. En la tramitació de les
diferents fases d’aquesta revisió, i del mateix debat i procés participatiu, es va constatar la necessitat que el nou
document urbanístic havia de tenir especial atenció al patrimoni immoble cultural i al paisatge, ja que aquest és un
patrimoni especialment afectat per les disposicions i reglamentacions urbanístiques vigents, i és aquell que dóna
identitat al municipi, que el personalitza i el fa únic i interessant.
El planejament urbanístic actual que té més de vint anys de vigència, no incorpora un catàleg de béns, i en alguns
casos, com s’ha assenyalat, no ha estat tampoc una eina eficient a l’hora de protegir i dinamitzar el patrimoni local.
Per un costat, el fet que la revisió de tot el planejament general és una tasca feixuga que es troba encara en fase de
redacció i que no hi ha una data prevista per a la finalització d’aquests treballs; i per altre costat, la necessitat previ la
protecció d’un estudi d’investigació i coneixement exhaustiu de l’existència del patrimoni i les seves potencialitats, i
que sobrepassa en part la mateixa tasca de redacció del nou Pla, va fer que l’Ajuntament considerés necessari la
redacció d’un document de planejament derivat específic de protecció del patrimoni, tramitat sobre el planejament
vigent, i que més tard pugui ser incorporat com a document del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal en redacció.
Per aquest motiu, i conscient d’aquesta necessitat, l’Ajuntament de Navàs va solꞏlicitar a la Diputació de Barcelona
suport tècnic i econòmic per a la redacció del Pla Especial Urbanístic de Protecció i Catàleg del Patrimoni Històric,
Arquitectònic i Ambiental, d’acord amb el que estableix la Llei d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya, com a
complement de les Normes Subsidiàries de planejament urbanístic municipal, aprovades definitivament per resolució
del conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, en data de 28 de març de 1994.
Amb aquest objectiu, el Servei de Patrimoni Arquitectònic Local, dins del programa d’actuacions previstes en el marc
del règim regulador del Catàleg de serveis 2014 del Pla ‘Xarxa de Governs Locals 2012-2015 colꞏlabora amb
l’Ajuntament de Navàs redactant aquest Pla Especial Urbanístic de Protecció i Catàleg de béns, entès com a eina
‘per aconseguir l'efectivitat de les mesures urbanístiques de protecció de monuments, edificis, jardins, paisatges o
béns culturals’.1
La redacció del present treball s’inicià a començaments del mes de gener de 2015, i se’n va donar coneixement públic
amb l’acte obert al públic organitzat per l’Ajuntament de Navàs el dia 3 de febrer a la Sala d’actes de la Biblioteca de
Navàs, i presentat pel cap de servei de Patrimoni de la Diputació, Joan Closa, on s’hi van exposar tant els criteris com
la metodologia de treball de l’equip redactor.
L’acte va aplegar a representants de les entitats veïnals de Palà de Torroella, Navàs, Castelladral i el Mujal, membres
d’associacions culturals i cíviques, propietaris i veïns del municipi majoritàriament propietaris de masies i cases rurals.
El PEUPIC recull i destaca el més interessant del patrimoni arquitectònic, històric, artístic i urbanístic del municipi, així
com les àrees urbanes d’interès ambiental, les àrees arqueològiques del municipi i els béns naturals i paisatgístics.
Constitueix, doncs, un document bàsic per al coneixement del patrimoni edilici de Navàs i de la seva història, tant des
del punt de vista de les construccions com des del sociològic.

1
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2. Marc general

La necessària protecció dels valors del territori, sobre la base del repartiment competencial vigent, fa aconsellable
establir criteris comuns per a la seva identificació i de contingut dels catàlegs de béns, que, obligatòriament, han
d’incorporar avui els plans urbanístics i/o de protecció del patrimoni.

Els municipis tenen l’obligació de protegir i conservar el seu patrimoni arquitectònic i paisatgístic, com a part integrant
dels béns culturals de Catalunya.

3. Objectiu del Pla

Aquest precepte emana de dues lleis:
La Constitució espanyola, llei fonamental de l’Estat, aprovada el 27 de desembre de 1978.
Art. 46: Els poders públics tenen l’obligació de “garantir la conservació i de promoure l’enriquiment del patrimoni
històric, cultural i artístic dels pobles d’Espanya i dels béns que l’integren, sigui quin sigui el règim jurídic i la titularitat”.
Art. 148.3, 16 i 22: Les Comunitats Autònomes poden assumir competències en matèria de: urbanisme, patrimoni
monumental d’interès, vigilància i protecció dels seus edificis i de les seves instalꞏlacions.
Art. 149.1.1.28: L’Estat té competència exclusiva en matèria de defensa del patrimoni cultural, artístic i monumental
espanyol contra l’exportació i l’espoliació.
L’Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut
d'autonomia de Catalunya.
D’acord amb l’art. 127 de l’Estatut d’autonomia, La Generalitat de Catalunya té competència exclusiva en matèria de
patrimoni cultural català. En aquest sentit, el Departament de Cultura, els consells comarcals i els ajuntaments,
d’acord amb la Llei de Patrimoni Cultural Català (en endavant, LPCC) i la legislació local, assumeixen importants
atribucions de protecció del patrimoni cultural local, dins l’esfera de les seves competències.

L’objecte d’aquesta Pla especial és la protecció, la conservació, la investigació, la difusió i el foment del patrimoni
cultural navassenc de tots aquells béns que mereixen una protecció i una defensa especial, de manera que puguin
ésser gaudits pels navassencs i els puguem trametre en les millors condicions a les generacions futures.
En el marc del planejament urbanístic, un Pla Especial Urbanístic de Protecció i Catàleg del Patrimoni Històric,
Arquitectònic i Ambiental (en endavant, PEUPiC) és un document normatiu que permet als ajuntaments protegir el
patrimoni més significatiu del municipi.
A través de fitxes individualitzades identifica els conjunts i els béns patrimonials rellevants (arquitectònics,
arqueològics, paleontològics, socioculturals, etnològics, naturals i ambientals o paisatgístics) i estableix el nivell de
protecció al qual estan subjectes, determinant el tipus d’intervencions o actuacions possibles d’acord amb el contingut
normatiu del Pla, per tal de garantir la preservació dels valors i de les formes tradicionals d’ocupació humana del sòl.
Aquest PEUPiC ha de tenir en compte les determinacions de la Llei 9/1993 de Patrimoni Cultural Català.
En aquest marc, els objectius bàsics del Pla Especial Urbanístic de Protecció i Catàleg del Patrimoni Històric,
Arquitectònic i Ambiental del municipi de Navàs són els següents:

L’art. 144 de l’Estatut d’autonomia atorga també a la Generalitat competència compartida en matèria de medi ambient
i per a l’establiment de normes addicionals de protecció. Així mateix, li correspon la competència exclusiva de
regulació i declaració de les figures de protecció, delimitació, planificació i gestió d'espais naturals.



Els criteris de desenvolupament urbanístic sostenible es basen, entre d’altres aspectes, en l’establiment d’un model
d’ordenació equilibrat que utilitzi racionalment el territori, el medi ambient i els recursos naturals. Assolir aquesta fita,
definida pel Text Refós de la Llei d'Urbanisme (en endavant, TRLUC), comporta conjuminar les necessitats de
creixement amb la preservació dels valors històrics, arquitectònics, arqueològics, culturals i paisatgístics, així com dels
valors identitaris dels municipis.



Per a aconseguir l’efectivitat de les mesures de protecció, els municipis han d’incloure en el seu planejament general
un catàleg dels béns protegits, que ha d’incloure aquells que figuren en els inventaris del Departament de Cultura
(béns culturals d’interès nacional, d’interès local i espais de protecció arqueològica), els protegits per altra via sectorial
o els que el municipi vulgui protegir per la via urbanística.





Inventariar els béns immobles, els jaciments arqueològics i altres elements singulars de valor patrimonial, així
com els valors naturals i paisatgístics del municipi, amb la finalitat d’aprehendre el territori i facilitar la presa de
decisions quant a quins béns cal protegir. Determinar en cada bé els motius de la seva inclusió al catàleg,
destacar les parts susceptibles de ser conservades i suggerir les propostes d’actuació.
Aprofundir en el coneixement de la història de cadascun d’aquests béns, així com dels trets urbanístics i
arquitectònics que els defineixen i caracteritzen, per a determinar els seus valors històrics, tipològics i ambientals,
definir els motius de la seva catalogació i fixar la categoria i el nivell de protecció.
Establir un seguit de mesures urbanístiques de protecció jurídica que serveixin d’instrument normatiu capaç de
permetre la preservació i la posada en valor de tots aquests béns i valors.
Proporcionar a l’Ajuntament una documentació que li permeti explicar fàcilment el treball a terceres persones:
equip de govern, ciutadania, etc.
Permetre la difusió i el coneixement per part de la ciutadania dels valors patrimonials i paisatgístics i de la història
que aquests elements transmeten.

Els catàlegs, juntament amb les normes específiques, i d'acord amb les categories establertes per la legislació
sectorial aplicable, són part integrant de la documentació imperativa del pla urbanístic corresponent.
El Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya (RLUC) preveu expressament la figura del Pla Especial de
Protecció del patrimoni arquitectònic o cultural en aquells casos que és necessari per a l’ordenació de recintes i
conjunts artístics, i també, quan cal incorporar el Catàleg de béns del Pla o la seva ampliació.
Per tant, la llei d’urbanisme i el seu reglament possibiliten que els ajuntaments puguin dictar Plans especials per a la
preservació de determinats valors urbanístics que es desprenguin d’edificacions i conjunts arquitectònics situats al seu
territori, sense haver de redactar un POUM.
En aquest mateix sentit, i dins el marc legal urbanístic de referència de Navàs, les Normes Subsidiàries de
Planejament vigents, preveuen expressament a la normativa d’aquest document (article. 11) entre altres:
Article 11Plans Especials.
1. Per al desenvolupament de les Normes Subsidiàries, es redactaran Plans Especials amb alguna de les finalitats
següents:
......
d. De protecció de valors artístics, naturals o paisatgístics, especialment pel que fa a la redacció del Catàleg d'edificis i
àmbits a protegir per raó del sèu interès històric, monumental o tradicional.
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4. Metodologia del treball
4.1 Equip redactor
L’equip redactor del PEUPiC de Navàs està format per Xavier Claparols Llach, arquitecte, Goretti Vila Fàbregas,
historiadora i Isabel Lleonart Botia, Biòloga.
La direcció i coordinació del treball s’ha realitzat directament des del Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la
Diputació de Barcelona, a càrrec de la Imma Vilamala i Aliguer, historiadora; Àlvar Caixal Matas, arqueòleg; i amb la
colꞏlaboració Jordi Grabau Fígols, infògraf, i Lucía Fernàndez Arias, administrativa.També s’ha comptat amb la
colꞏlaboració dels serveis tècnics de l’Ajuntament de Navàs.
En la realització del document final, ha colꞏlaborat també especialment Carles Claparols Llach, arquitecte de l’estudi
d’arquitectes redactor del PEU.
4.2 Desenvolupament de redacció del Pla
El desenvolupament de la redacció del Pla ha seguit les etapes i fases següents:
4.2.1

Tota la documentació s’ha organitzant amb una estructura de manera que pugui ser fàcilment trobada i/o bé emprada
en altres ocasions amb finalitats tècniques, científiques o divulgatives.
- Tractament de la cartografia:
Adaptació de la cartografia cedida per l’Ajuntament i preparació de les bases per a la incorporació de la informació
específica fruit dels treballs portats a terme.
A partir del tractament de les bases existents de l’ICC i de la Diputació de Barcelona, s’han realitzat dues sèries de
bases planimètriques: 1) base escala 5.000 per identificar i situar els béns que es troben als afores del nucli de Navàs
i nuclis rurals: masies, jaciments, paratges i elements naturals,..., i 2) bases escala 1-1.000 per situar els béns del
nucli de Navàs i nuclis rurals de Castelladral, El Mujal i Palà de Torroella.

Treball de camp i recerca documental (fase 1)

Aquesta fase contempla principal dues parts importants: el treball de camp i la consulta de documentació bibliogràfica i
d’altres fons documentals.
La tasca es va iniciar prenent com a punt de partença l’ “Inventari del patrimoni arquitectònic i històric de Navàs” de
elaborat l’any 1994 per Jordi Piñero i Subirana, llicenciat en història i tècnic en patrimoni cultural.
Aquesta fase preliminar va tenir un seguiment especial per part de la direcció de l'equip, així com també amb els
tècnics i responsables municipals, a partir de la celebració de reunions periòdiques per revisar el desenvolupament i el
contingut dels treballs.
Els treballs realitzats en aquesta fase es concreten en:
- Compilació de dades i recerca documental:
El recull i anàlisi de la diferent informació va ocupar gran part de l’activitat realitzada en aquesta primera fase de treball
per l’equip redactor i de direcció. En general es va tractar de tasques compartides per tot l’equip, centrades
bàsicament a la consulta d’arxius i documentació disponible en els diferents organismes, així com altres recerques
bibliogràfiques.
La recerca documental en arxius i la bibliogràfica són les que van aportar la major part de les dades de caràcter
històric, així com els plànols originals que acompanyen les solꞏlicituds de llicència d’obres. La recerca s’ha centralitzat
en aquells llocs on es concentra la major part de la documentació. Així, s’ha consultat:
-

- Recopilació normativa:
L’anàlisi dels documents de planejament urbanístic relatius a la protecció del patrimoni del municipi i la seva
classificació urbanística (vigent i futur) de cara a futures compatibilitats amb la protecció dels elements, van ser els
objectius d’aquesta recerca.
- Digitalització i organització de documents:
Aquestes recerques juntament amb tota la documentació facilitada inicialment, ha suposat reunir molta informació, la
major part d’ella digitalitzada.

Arxiu Comarcal del Bages (ACB).
Arxiu Comarcal de la Garrotxa (ACG).
Arxiu Diocesà de Solsona (ADS).
Arxiu Fotogràfic del Centre Excusionista de Catalunya (AFCEC).
Arxiu Fotogràfic de Navàs (AFN): http://arxiufotografic.navas.cat/
Arxiu Històric del Colꞏlegi d’Arquitectes de Catalunya (COAC).
Arxiu Històric de la Diputació de Barcelona (AHDB).
Arxiu Municipal de Navàs (AN).
Arxiu Nacional de Catalunya (ANC).
Arxiu Parroquial de Navàs (APN).
Arxiu del Servei de Patrimoni Arquitectònic Local. Diputació de Barcelona (SPAL).
Calaix (dipòsit digital del Departament de Cultura).
Inventari del Patrimoni Arquitectònic (Base de Dades Gaudí). Generalitat de Catalunya.
Inventari del Patrimoni Cultural Europeu (IPCE).
Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de Catalunya (IPCIC).
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- Treball de camp:
En aquesta primera fase del treball es van fer nombroses vistes de camp que van permetre tenir un primer
coneixement de l’ampli territori i patrimoni del municipi de Navàs.
Les diferents visites es van establir a partir d’un coneixement previ del patrimoni de Navàs que es tenia constància per
altres documents (inventaris previs i estudis), i a partir de la programació facilitada per l’Ajuntament, el qual va
organitzar les diferents rutes en funció de l’emplaçament a visitar, contactes amb veïns i persones coneixedores dels
diferents indrets perquè també poguessin assistir a les vistes, aportant el seu coneixement i/o facilitant l’accés a les
diferents finques.
Volem destacar especialment la colꞏlaboració en aquesta fase de visites i aportació d’informació a: Xavier Pons
Camps, regidor de l’àrea de urbanisme, Joan Fernandez i Tarrés, regidor de l’àrea turisme mon rural i comunicació,
l’Albert Obradors, cap de l’OAC de l’Ajuntament de Navàs, i els historiadors Esther Llobet, de l’associació de veïns de
Palà de Torroella, Maria Estruch i Josep M. Badia.
Entre el 15 de febrer i el 20 de Març, l’equip redactor, els coordinadors i representants municipals va realitzar un total
d’11 visites conjuntes, les quals es complementarien posteriorment amb moltes d’altres en les fases següents
d’elaboració del Pla per part ja només de l’equip redactor.
Visites inicials:
Data
Dijous 15 de gener de 2015
Divendres 23 de gener de 2015
Divendres 30 de gener de 2015
Divendres 6 de febrer de 2015
Divendres 13 de febrer de 2015
Divendres 20 de febrer de 2015
Divendres 27 de febrer de 2015
Divendres 6 de març de 2015
Dimecres 11 de març de 2015
Divendres 20 de març de 2015
Divendres 17 d’abril de 2015

Indret
Nucli urbà de Navàs
Nucli urbà de Navàs
El Mujal, Sant Cugat, Les Esglésies, Castelladral, Palà de Torroella
Palà de Torroella, Sant Salvador de Torroella
Nucli i Santa Fe de Valldeperes, Sant Joan d'Orriols, Mas El Llobet,
barraques de vinya Valentines
Mas Puig Gros, La Garriga
Santa Creu del Mujal, Casa Solivella, Castell Solivella, Santa Magdalena
de Puig Gros, Tines, El Soler
Can Ribes, Can Valls, Sant Genís, Mas Massadella de Baix, Can Forcada
Pla de Sant Pere: Sant Pere de l'Alou o del Racó, tombes entre Cal Soler
i terres de l’Espinalt, base de premsa, La Sala (premsa i tines), Balma de
la Sala, tines de l’Amurriador, casa de l’Alzina.
Can Valls, La Rovira, La Capsada i La Llastanosa
Nucli de Navàs entorn l’església i Carretera de Berga

Aquest primer contacte amb va permetre:
Coneixement del territori
Precisar la ubicació concreta dels diferents elements que formaven part del llistat inicial assenyalat i el seu estudi
per tal de ratificar si els valors que els varen ser reconeguts en el passat eren suficients com per a mantenir-los
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-

en el llistat del PEUPiC; i,també si algun d’aquests elements havia desaparegut o havia estat transformat de
manera que la seva vàlua (històrica, artística o tipològica) hagués quedat reduïda.
La identificació de nous elements d’especial interès ubicats al municipi que no haguessin estat recollits inicialment
però que presentaven valors patrimonials suficients com per a ser recollits en el PEUPiC.

- Anàlisi històrica i formal dels elements a catalogar:
Valoració dels elements patrimonials presents en el municipi, classificant-los segons la seva tipologia i fent una
primera proposta d’inclusió o no al PEUPiC. En el cas dels elements no inclosos, s’ha justificat aquesta decisió.
- Elaboració del quadre resum:
Per un costat, la necessitat de disposar d’una primera llista de béns, base de partida del Catàleg de Navàs, i per altre,
el compromís amb l’Ajuntament de Navàs, promotora de la redacció d’aquest treball, de lliurar-li un document
provisional abans de les eleccions municipals del mes de maig, en aquesta fase es va realitzat un document amb un
quadre resum dels elements patrimonials a considerar.
Aquest Quadre resum, recollia les dades bàsiques de cada bé: número d’identificació en el catàleg, tipus de bé,
tipologia funcional, denominació, coordenades UTM/ETRS89, data/època/estil/autor, localització, classificació i
qualificació urbanística i planejament derivat, categoria i nivell de protecció existents, categoria i nivell de protecció
proposats i una fotografia.
Aquest llistat, entès com una primera aproximació, ha estat objecte d’alguna modificació per raó de noves recerques i
treballs d’investigació pendents, tant a nivell de fonts documentals en arxius com en visites de camp realitzades, així
com l’estudi de compatibilitats amb el marc urbanístic (vigent i futur) i necessitats actuals
Aquest document, i després de diferents revisions, es va lliurar al SPAL, el qual va tramitar al Ajuntament per a la seva
revisió i validació. El 12 de juny de2015 es va convocar una reunió a l’antiga porteria de Palà de Torroella amb el
regidor d’urbanisme i tècnics municipals i l’equip redactor per tal de consensuar la llista d’elements i els nivells de
protecció.
4.2.2

Redacció de les fitxes individualitzades dels béns inclosos en el PEUPiC (fase 2)

Recerca documental específica per a conèixer la història concreta dels béns immobles, els jaciments arqueològics i
altres elements singulars de la població, recollint les seves característiques urbanístiques i jurídiques i descrivint els
seus valors tipològics, arquitectònics i ambientals (urbans i rurals).
Elaboració d’una fitxa resum específica per a cadascun dels béns estudiats, recollint les dades obtingudes gràcies al
treball de camp i d’arxiu. Aquestes fitxes individualitzades dels Elements Arquitectònics (EA) i Conjunts Arquitectònics
(CA), els Béns Arqueològics i Paleontològics (BARP) i els Béns Ambientals i Paisatgístics (BAMP/BN) tenen el format
establert pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i incorporaren les aportacions
singularitzades del Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona.

5. Documents que integren l’inventari
Els documents que integren aquest Pla Especial són:
- La Memòria
La memòria s’estructura segons: un memòria informativa, una memòria justificativa, la normativa i el quadre resum.
La memòria informativa conté diferents apartats; pretén ser una eina de contextualització i explicació de la feina
realitzada, i per tant s’especifica l’equip de treball, la metodologia emprada, les fonts documentals i altres aspectes
relacionats amb la temàtica del patrimoni. També hi figura una evolució urbana de Navàs a i plànols d’anàlisi que han
servit per definir els esquemes d’evolució urbana.
A la memòria justificativa es defineixen els criteris de selecció i valoració dels elements arquitectònics, urbanístics i
naturals de caràcter patrimonial identificats, les diferents categories de protecció i el marc normatiu d’aplicació.
A banda del marc normatiu s’analitzen les determinacions del planejament vigent i anteriors així com la relació
d’inventaris i/o catàlegs de patrimoni previ existents.
La Normativa defineix els mecanismes d’intervenció que es detallen a les fitxes particularitzades de cada element
catalogat, i els criteris d’actuació en els diferents béns.
El quadre resum recull les dades bàsiques de cada bé: número d’identificació en el catàleg, tipus de bé,
data/època/estil/autor, localització, situació urbanística, categoria i nivell de protecció existents, categoria i nivell de
protecció proposats i una fotografia

- Plànols
El document incorpora planimetria sobre cartografia 1:5.000, 1:1000, on s’identifiquen els béns catalogats seguint els
criteris establerts en els documents de sistematització del planejament urbanístic de la Direcció General d’Urbanisme
pel que fa a colors i codis.

- Fitxes individualitzades de cada element
La major part del PEU es centra en les fitxes individualitzades de cadascun dels elements que integren el catàleg.

- Estudi de paisatge

- Document d'avaluació ambiental estratègica

Definició d’unes propostes de protecció del patrimoni municipal en el seu conjunt, adientment recollides, analitzades i
descrites en la corresponent memòria específica. Tenen la vocació de salvaguardar, conservar, restaurar i difondre els
elements catalogats.
Definició d’unes mesures de protecció específiques per a cada bé concret, en funció dels nivells de protecció
predefinits, especificant quines parts són les de major interès, quines són modificables i, si així s’estableix, de quina
manera es pot intervenir en el conjunt.
4.2.3

Redacció del document final del PEUPiC (fase 3)

Georeferenciació de tots els béns inclosos en el PEUPiC, amb coordenades UTM del sistema de referència ETRS89,
per tal que la informació sigui exportable al SITMUN (Sistema d’Informació Territorial Municipal utilitzat per la
Diputació de Barcelona) i al programa INSPIRE, que promou l’harmonització de la geoinformació arreu d’Europa.
Redacció del document final del Pla Especial Urbanístic de Protecció i Catàleg del Patrimoni Històric, Arquitectònic i
Ambiental de Navàs
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II. EVOLUCIÓ HISTÒRICA URBANA DEL MUNICIPI
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1. Contextualització geogràfica

2. Evolució històrica i urbana
2.1 La prehistòria

El terme municipal de Navàs de 80,6 km2, s’estén d’est a oest entre les conques de dos grans rius, el Llobregat i el
Cardener, unides transversalment per la Serra de Castelladral, d’on parteixen en direcció sud torrents i rieres. Les
dues més importants són la Riera de Sant Cugat o del Tordell, a l’est, i la Riera d’Hortons, a ponent, nascudes a la
serra de Serrateix finalitzen el seu curs a l’alçada de Súria en unir-se amb el riu Cardener. La riera del Mujal, en canvi,
dirigeix les seves aigües cap al riu Llobregat, per Balsareny.

A Navàs, s’han documentat fins a vuit jaciments amb un cronologia compresa entre el neolític i l’edat del Ferro. Alguns
d’ells no passen de ser troballes aïllades de diferents materials recuperats en superfície. Destaquem, per una banda,
les sis cistes neolítiques (3500-2500 aC), localitzades al Passeig Ramon Vall en les diverses obres realitzades al
passeig des de la seva construcció al 1936 fins al 1987, que contenien restes òssies humanes i restes d’un vas
ceràmic.

El municipi limita territorialment al nord amb la comarca veïna del Berguedà llindant amb els municipis de Viver i
Serrateix i Puig-reig. A llevant del nucli de Navàs, la capital actual, termeneja amb Gaià. Al sud, ho fa amb els
municipis de Balsareny, Castellnou de Bages, Súria i Sant Mateu de Bages; a ponent, amb Cardona. L’enclau de
Malagarriga (Pinós de Solsonès) entra com una falca entre els termes de Navàs i Cardona.
Segons dades del 2014, Navàs té una població de 6.117 habitants distribuïda entre la capital i els diferents nuclis i
masies disperses.

Fotografies de l’any 1947 del moment de la troballa d’una cista neolítica. Font: Arxiu Fotogràfic de Navàs.
http://arxiufotografic.navas.cat/

Per altra banda, es té coneixement d’una segona cista del neolític mig recent (3500 - 2500 aC) coneguda com Costa
del Clot de l’Isidre, localitzada l’any 1985 per Jaume Barberà en l’indret anomenat La Solana. Els altres jaciments més
significatius són dos dòlmens excavats per Mossèn Serra i Vilaró durant els anys 1920. L’un és la Tomba del Moro de
Vallbona, localitzat a la zona de Torroella, correspon a un dolmen del calcolític – bronze antic (2200 – 1500 aC).
L’altre és el Dolmen de les Comes a la Vall d’Hortons, del neolític final - bronze mig (2500 – 1200 aC).

Plànol de contextualització del municipi. Font: Elaboració a partir de la base cartogràfica de l’Institut Cartogràfic de Catalunya.

Fotografia de la tomba del Moro de Vallbona. Estat actual. Autor: Goretti Vila i Fàbregas. Any 2015.
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2.2 Època Antiga
A diferència dels jaciments prehistòrics, els jaciments d’aquest període corresponen a troballes de materials en
superfície, que no han estat mai excavats. La majoria d’ells van ser donats a conèixer per l’historiador Josep Maria
Badia i Masgrau, l’any 1984, en una publicació d’àmbit comarcal. Si bé, per un costat, tenim indrets amb una llarga
ocupació en el temps com són el Pla de Sant Pere i probablement també al Mas de les Esglésies – Les Esglésies i
Sant Cugat del Racó.
Per l’altre, tenim un volum important de jaciments d’època romana, que van des d’època republicana (segles II – I aC)
com són l’Oliva i Can Vall amb materials ceràmics ibèrics i romans, i els jaciments d’època romana alt i baix imperial
(segles I – III dC). En destaquem Can Riols I, el mateix Pla de Sant Pere, ambdós tenen un gran potencial i poden
donar lloc a grans sorpreses. Entre les troballes superficials documentades al Pla de Sant Pere de ceràmica ibèrica
destaquem fragments de Kàlathos pintat amb motius decoratius de mitges circumferències concèntriques. A més de
dues monedes de bronze ibèriques que es poden datar a finals del segle II aC. Una d’elles amb un cap d’Aretusa
voltada per tres dofins a l’anvers i un cavall amb genet i la llegenda de la seca d’Iltirda al revers. L’altra amb la
llegenda Albaritur. D’aquesta època es van recuperar, també, deu fragments de ceràmica campaniana A i B (ceràmica
d’importació romana) que testimonia els contactes comercials de l’assentament ibèric amb els romans.

materials ceràmics recuperats fins al moment és possible apuntar una datació del jaciment amb una forquilla
cronològica que va des d'època romana republicana a època romana imperial.

2.3 Època Medieval. Segle X – XV
L’ocupació del territori navassenc està testimoniada des de la tardoantiguitat fins època altmedieval per un nombre
considerable de necròpolis excavades a la roca, no associades a cap temple. En són un exemple els jaciments de
Vinya de Cal Mas, Collet de les Caixes, Vinya del Guitarra, Necròpolis de Cal Garrifes, Tombes de Can Riols - Can
Riols II, Caus del Soler, les tombes aïllades de Cal Mas i Vilamorós.
Les necròpolis es van començar a situar entorn de les esglésies, sobretot a partir de l’establiment de la xarxa
parroquial feudal, en els segles X-XI. En el cas de Navàs trobem necròpolis possiblement d’aquesta època a Sant
Miquel de Castelladral, Les Esglésies i a Sant Pere de l’Alou.
Als segles X-XI, el poblament d’una gran part del territori girava entorn el castell de Castelladral, documentat a partir
de l’any 941. Fou el més important del terme. És esmentat en una donació al monestir de Serrateix de l’alou
Arboceda, situat al terme de kastrum edrale. El castell ocupava un extens terme del comtat de Berga, situat entre els
rius Llobregat i les serres que separen les aigües del Cardener i la riera d’Hortons. El domini eminent del castell era en
mans dels comtes de Cerdanya-Berga fins al 1118 quan mor Bernat Guillem, el darrer comte cerdà. El domini passà
després als comtes de Barcelona, encapçalat primer per Ramon Berenguer III, i finalment als comtes-reis de la
Corona d’Aragó. L’únic element visible dels vestigis de l’antic castell és un tram d’un mur del qual es conserven
escasses filades.
L’església de Sant Miquel de Castelladral, el castell de Solivella i el castell del Mujal es trobaven dins l’antic terme del
castell de Castelladral.
L’església de Sant Miquel de Castelladral, va ser possiblement construïda al segle XI. La primera notícia històrica de
Sant Miquel de Castelladral és, però, de l’any 1312 on apareix citada en la llista de parròquies del deganat de Berga,
del Bisbat d’Urgell, concretament en les visites pastorals del bisbe d’Urgell.
La primera referència relacionada amb el Castell de Solivella és de l’any 1131, on apareix esmentat Ramon d'Olivella
en una donació al monestir de Serrateix de l'alou de Toro i Cabrafiga, situat a Castelladral. Sembla, però, que no era
un castell termenat, sinó possiblement una casa forta.
Al segle XII, s’aixecà un nou castell a la part oriental del terme, el de Mujal. Va restar sempre inclòs en el terme
primitiu. Apareix documentat per primera vegada l’any 1118, quan les possessions dels comtes de Cerdanya passaren
als comtes de Barcelona.

Fragment de ceràmica sigilꞏlada del segle I dC, procedent del jaciment romà del Pla de Sant Pere. Autor : Josep Mª Badia

D’època romana imperial hi ha representada en abundància una gran diversitat tipològica de ceràmica, a més de
tègules (teula romana plana), àmfora i pesos de teler2. En una prospecció de l’any 2006, Jordi Gibert i Cristian Folch hi
van localitzar ceràmica comuna oxidada, fragments de Kàlathos, de Campaniana B, ceràmica d’engalba vermella i
sigilꞏlades sudgàlꞏliques i indeterminades. Un fragment podria tractar-se d’una sigilꞏlada sudgàlꞏlica o hispànica. Altres
materials recuperats són un fragment de ceràmica africana de cuina i una possible vora de sigilꞏlada clara D, que
podria indicar una perduració del jaciment en època baix imperial o tardoantiga. En un indret proper a ponent del camp
prospectat i per sobre del camí de l’Alzina hi van recuperar a més de ceràmica comuna oxidada, àmfora itàlica i un
molí barquiforme3.
Can Riols I va ser documentat per primera vegada l'any 1988 durant la realització de la Carta Arqueològica. En
aquelles dates els materials ceràmics identificats van ser un fragment de ceràmica campaniana B, dues nanses
d'àmfora ibèrica, un fragment de ceràmica grisa emporitana i diversos fragments d'època romana imperial (sigilꞏlada
sud-gàlꞏlica, sigilꞏlada hispànica, sigilꞏlada africana C i ceràmica africana de cuina). Més endavant, l'any 2006, es van
realitzar unes prospeccions arqueològiques que van permetre documentar més materials com són una base completa
de ceràmica campaniana A i una petita vora de terra sigilꞏlada sud-gàlꞏlica. L'any 2010 es van localitzar
superficialment més fragments de ceràmica ibèrica oxidada i àmfora i ceràmica comuna romana. A partir dels

2
3

BADIA, 1984: 116; BADIA, 1988: 159.
GIBERT-FOLCH, 2006.
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Al marge dret del riu Cardener i fins a les terres properes del marge esquerre, dominava el territori el castell de
Torroella. Es trobava situat dins el comtat de Berga. El castell està documentat des de l'any 966. En els inicis havia
format part, junt amb el castell de Coaner, de l'estreta faixa de terreny que fou la marca del comtat de Berga, que
anava de Castelladral fins prop de Tàrrega i que s'interposava entre el vescomtat de Cardona i el comtat d'Urgell, al
nord, i els comtats de Manresa i Barcelona, al sud. El domini eminent pertanyia als comtes de Cerdanya com a comtes
de Berga i, més endavant, en entroncar-se la dinastia, correspongué als comtes de Barcelona.
Hi havia també dominant part del territori dos senyorius eclesiàstics. Per un costat Sant Cugat del Racó i Les
Esglésies. Sant Cugat de Salou o del Racó era una possessió del monestir de Ripoll. L’any 925, el comte de
Cerdanya, Miró II, el Jove, va fer donació en el seu testament de la parròquia de Sant Cugat i d’un alou anomenat
Ecclesias Clavatas. En el precepte del rei franc Lluís l’Ultramarí de l’any 938, on aquest confirmava els béns del
monestir de Ripoll, s’indiquen els límits de dit alou. Així el situava a la serra de Comacomtal, al sud de la parròquia de
Sant Cugat. En el precepte del rei Lotari de l’any 982 que aquest concedia a Ripoll es continua fent esment d’aquesta
possessió. Tot i el nom de l’alou, el lloc de les Esglésies no hi era inclòs, ja que ja pertanyia al monestir de Sant
Llorenç prop Bagà. La parròquia de Sant Cugat va estar sempre des del moment de la seva donació sota la jurisdicció
dels abats de Ripoll.
Santa Maria de les Esglésies es trobava dins l'antic terme del castell de Castelladral, al lloc anomenat Ecclesias
Clavatas. Aquest lloc és documentat des del 926. L'església apareix citada en l'acta de consagració i dotació del
monestir de Sant Llorenç prop Bagà, l'any 983. Però, és molt possible que ja existís l'any 926, en temps de Miró el
Jove, comte de Cerdanya, segons que es desprèn del precepte del rei Lluís per al monestir de Ripoll, del 939. Aquest
monestir tenia a l'indret de les Ecclesias Clavatas un cenobi femení, els delmes, les primícies i tota la talla. Aquesta
possessió era del monestir molt abans del 983. Segons Badia, abans d'aquesta data es creu que existia en el pla de
les Esglésies quatre nuclis de vida eremítica, que més tard passaren a fer vida comunitària per influència de
l'esmentat monestir, i es centraren en una sola església, la de Santa Maria, que reuniria les advocacions de les altres
esglésies ermitanes. A les Esglésies al 983 hi havia domum sancte Marie, et sancti Laurencii, et sancti Petri, et santi
Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J.
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Johannis. Segons Badia aquí la paraula domum s'ha d'interpretar com a monestir i seria la primera referència
monàstica en aquest indret.

Sola, Valentí Orta del Mas del Coll, Domingo del Mas de la Fabria, Bernat Gispert del Mas de Ubach, Joan Gascho del
Mas den Alzina, Francesc Giberegues, Joan Palà, Joan Munt, La pubilla de Trujols.

El monestir de Ripoll hi tenia l’alou de Nabares, segons consta en un precepte de l’any 982. Correspon a l’actual mas
de Can Vall. El monestir de Serrateix tenia també moltes possessions a la zona, a Valldeperes, Orriols i Torroella.
Foren parròquies independents Sant Salvador de Torroella, Sant Miquel de Castelladral, Sant Cugat Salou (925) i
Santa Creu del Mujal (1239). Ho haurien estat possiblement també Santa Fe de Valldeperes (1139), Sant Joan
d’Orriols (1294), Santa Maria de les Esglésies (983) i Sant Genís de Masadella (1187). A banda d’aquestes esglésies
n’hi havia d’altres també relacionades amb masos o bé eren sufragànies, com Santa Magdalena de Puiggròs (s. XII),
Sant Pere de l’Alou o del Racó (1293) i Santa Eulàlia de Navàs.

Les dades disponibles pel segle XVII feien referència a 40 masos a Castelladral, 10 masos a Sant Cugat i 14 masos al
Mujal.

Entre els masos que hi havia al terme durant l’edat mitjana hi figuren esmentats, abans del fogatge de 1365-70, a la
zona de Castelladral: Arboceda, la Garriga, Garriguesma, Olivella, Coromines, la Capçada, Les Cots, Comaposada, la
Rovira, Maçaners, la Serra d’Aixivis, Puiggròs, Casanova i La Llastanosa. A Valldeperes; el Sunyer, Cal Simon, Cal
Mas i Cal PereJoan. A la zona de Torroella: Palà. A Sant Cugat: l’Alsina i l’Espinal. A la zona de les Esglésies: Gosart,
les Esglésies i Vilarrasa. Del Mujal: Bartomeus, l’Oliva, Santacreu, Sagrera i la Torre. Flequer, Cugulia i Joglar no han
estat identificats. A Sant Genís: el mas Sant Genís, Masadella de baix i Masadella sobirà. Aquesta darrera era de la
parròquia i castell de Viver. Al pla de Navàs: Can Vall (Nabares), Nabarons subirà i Nabarons josa, Can Ribes (Oliver),
Casanova, la Pobla, Soldevila, Les Cases (terme de Balsareny) i Pere Cases (Zascases de Baix)4.
Un altre tipus d’ocupació la trobem testimoniada en les coves artificials, excavades a la roca com són la Cova de
fornot prop de Cal Sastre i Cova de fornot del Lladre, relacionades molt probablement amb un hàbitat d’època
altmedieval. Si bé tradicionalment s'han interpretat o bé com a eremitoris altmedievals o com a coves sepulcrals, la
recerca arqueològica més recent apunta cap a un ús domèstic d’aquestes estructures. N’és un exemple el jaciment El
Roc Foradat de Cal Pepa (Aguilar de Segarra, Bages), excavat l'any 2009, i que aportà en l'excavació de l'entorn de la
cova la troballa d'una construcció adossada delimitada per cinc àmbits amb abundants materials arqueològics de
cronologia alt i baixmedieval5.
Un dels hàbitats més antics d’època medieval documentats arqueològicament, l’any 2007, al municipi es troba a
Valldeperes, al jaciment Collet de les Caixes. Va ser datat entre el segle XI i primera meitat del segle XII. Aquest
assentament tingué una vida molt curta. Era un edifici de planta rectangular adossat a la paret de roca, de 20 m x 7 m,
compartimentat en tres àmbits comunicats entre ells a través de portes. S’hi recuperaren diversos fragments de
ceràmica, estris de ferro, un anell de bronze, restes faunístiques i fragments de molins manuals6.
Al segle XIV, hi ha documentats en els anys 1312 i 1315, 16 masos a la zona del Mujal. En el Fogatge de 1365-1370:
44 focs a Castelladral, 3 a Sant Cugat i 17 a Torroella. Al segle XV es comptabilitzen 8 masos a Sant Cugat i 15 al
Mujal. En un fogatge reial de 1497 es relacionen a la zona de Torroella: Pere Gibergues, Valentí Palau (Palà), Manuel
Munt, Johan Trullols, Pere Ubac, Francesc Fàbrega i Antoni Coll. Consta que hi falten 4 focs7.

2.4 Segles XVI-XVIII
Al segle XVI el terme estava administrat pels Ajuntaments de Torroella, Castelladral i Sant Cugat. Valldeperes i Orriols
formaven part de Castelladral i les Esglésies de Sant Cugat. Navàs, El Mujal i Sant Genís formaven part del municipi
de Balsareny.
El castell de Torroella formava part dels castells a l’entorn de Cardona, que actuaven mancomunadament amb
l’Ajuntament de la Vila de Cardona i del veïnat.
En aquesta època l’economia i la demografia presentaven símptomes de recuperació, que es tradueixen en la
realització de moltes obres de reformes i ampliació a gran part de les esglésies del municipi. L’agricultura continuava
essent l’activitat principal. Els seus conreus bàsics eren els cereals, l’olivera i la vinya.
En el fogatge ducal de 1502 hi havia dins el terme del castell de Torroella els següents habitants: Jaume Vaylbona
(batlle), Johan Truyllolls, Manuel Munt, Valentí Palà, Francesc Gibergues, Anthoni Coll “lo qui està al mas del Solà”,
Francesch Dòria, Pere Obach, Anthoni Grataconylls, Antoni Dòria. En total hi havia 10 focs8. Segons el fogatge del
1553, es comptaven a Torroella 12 masos, a Castelladral 2 masos, a Sant Cugat i al Mujal 9 masos cadascun. Sabem
que els focs de Torroella corresponien a: Lo vicari té arrendat, En Orta, Jaume Valbona, Pere Valbona del mas den

Fins al segle XVIII el poblament dispers estava format per masos. Hi havia un petit nucli de cases entorn l’església de
Castelladral. A Castelladral, hi havia segons el cadastre de 1746, 32 propietaris de masos. Les propietats principals
eren Puiggròs, el Castell, Llobet, la Capçada i la Rovira. A Sant Cugat i les Esglésies hi havia 8 propietaris. La
parròquia posseïa Cal Mas i Cal Gemilà. Les Esglésies i Cellers n’eren les propietats principals. En el cens de 1746 es
comptabilitzaven 53 masos a Castelladral, 9 masos a Sant Cugat i 13 masos al Mujal. Segons els censos de 17181787, hi havia a Torroella 66 i 179 habitants, respectivament. A Castelladral 265 i 453 habitants, a Sant Cugat 37 i 50
habitants; al Mujal 80 i 129 habitants.9

2.5 Època Contemporània. Finals segle XVIII - Segle XIX
Entre els segles XVIII i XIX es va formar el nucli del Mujal, situat entorn l’església de la Santa Creu del Mujal. A finals
dels segles XVIII-inicis del XIX naixia, al pla, el nucli de Navàs.
Al segle XIX hi havia vuit nuclis habitats. Aquests eren Torroella, Castelladral, Valldeperes, Orriols i Sant Cugat del
Racó amb les Esglésies. També hi havia el Mujal, el poble de Sant Genís de Masadella i els masos del pla de Navàs
que es van segregar de Balsareny a mitjan segle XIX. Aquests nuclis es trobaven distribuïts en quatre municipis:
Torroella, Castelladral, Sant Cugat Salou o del Racó i el Mujal. A la primera meitat del segle XIX passaren a formar
part d’un sol municipi, Castelladral.
L’amillarament de 1861 proporciona dades sobre la superfície conreada que llavors era del 17%. Hi havia 410 ha. de
cereals (7%), 574 ha. de vinya (10%) i 48 ha. d’olivera (1%). Al Mujal i a Castelladral la vinya ja era el principal conreu.
A Sant Cugat, predominaven els cereals. A Torroella, la situació es trobava força equilibrada entre ambdós conreus.
Al segle XIX, segons el cadastre de 1861-1862 hi havia 19 edificis al Mujal, 16 habitats constantment i 3 de
deshabitats; 3 d’un pis, 13 de dues plantes i 3 de tres plantes. A Castelladral hi havia 11 edificis, 2 d’un pis, 6 de dos
pisos i 3 de 3 plantes. En total es comptabilitzaren 200 masos pertanyents administrativament al nucli de l’Ajuntament
de Castelladral i 1.202 habitants. Hi consten els llocs de Mujalt i Castelladral i les esglésies parroquials de Sant
Salvador de Torroella i de Sant Cugat del Racó. En el cadastre es classificaven les construccions segons el tipus
d’edifici. Així s’hi identifiquen fins a 34 cases, 49 masies, 19 alqueries, 1 cova (la Balma d’en Serra), 2 casetes, 2
molins fariners (el molí de les Cots i el molí del Palà), 11 caserios, 1 ermita (de Sant Pere) i 1 torre telegràfica.10
Al 1868, el poblament encara era dispers. Castelladral amb 583 habitants tenia el 51% dels habitants del municipi,
mentre que Navàs amb 129, tan sols arribava a l’1,11%. Torroella sumava 213 habitants i Sant Cugat 114.
El 1880 hi havia 152 masies, de les quals 76 es trobaven situades a Castelladral, 31 a Torroella, 20 a Sant Cugat i 25
al Mujal.
L’any 1883, la vinya va tenir un creixement espectacular, vinculat directament amb l’arribada de la filꞏloxera a França.
Es va passar de les 574 ha. de l’any 1861 a 969 ha (16%). En aquest anys es van arribar a plantar més de 150 vinyes
noves.
Amb l’arribada de la filꞏloxera al municipi (1889) en pocs anys es van perdre el 50% de les vinyes existents. Aquesta
ocasionà una crisi econòmica important, que quedaria reflectida en una disminució de la població a Castelladral i al
Mujal i un increment rellevant de la població a Navàs. Això coincideix en el temps amb l’establiment a finals del segle
XIX de la colònia Palà (1876), prop de Torroella.

2.6 Època Contemporània. Segle XX
2.6.1

Trasllat de la capital. De Castelladral a Navàs

L’any 1900, Navàs ja superava en nombre d’habitants el cap de municipi, Castelladral. Navàs i Palà sumaven el 50%
dels habitants del municipi. Durant el primer quart del segle XX, Navàs concentrava el 46% de la població del terme
front a Castelladral que en representava només el 15%.
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L’augment de pes demogràfic motivaria el trasllat, l’any 1926, de la seu de l’Ajuntament a Navàs. Entre els anys 1937 i
1939, Navàs aconseguia la capitalitat, per primera vegada. L’any 1939, aquesta retornaria a Castelladral, però no
l’Ajuntament que es mantindria a Navàs amb diferents canvis d’ubicació. L’any 1960 es va aprovar definitivament el
canvi de nom del municipi.
A inicis del segle XX s’instaurà la primera fàbrica tèxtil a Navàs: la fàbrica de Cal Forcada (1901). No va ser fins a l’any
1913 que s’hi va instalꞏlar una nova indústria: la serradora Victori i Companyia. Quatre anys més tard, va aparèixer la
primera fàbrica de teixits i dues indústries auxiliars del tèxtil, una de corrons per a filar i l’altra de laca colorant. La
major part de les fàbriques es van concentrar a la zona nord del pla. Al llarg del decenni es van arribar a muntar unes
quinze fàbriques de teixits de cotó, una de les quals va ser la Fàbrica Prat. Eren petites, amb cinc o sis telers, i per
això tingueren una curta existència. Al 1921 hi havia tres fàbriques que sumaven 10 telers mecànics. Dos anys
després, eren 10 amb 107 telers. El període més esplendorós va ser entre els anys 1923 i 1930. Hi havia de 7 a 10
indústries, de les quals sis funcionaven contínuament. El pic més alt es va produir l’any 1927 amb 150 telers. De totes
aquestes, la més important va ser la Fàbrica Nova (1922). L’any 1931 va començar la seva activitat una altra indústria
destacable, la fàbrica de llançadores, fundada per Alfons Teodor Lizé11.

Fotografia de Navàs (1909-1911). A primer terme Cal Pere Cases, l’església i, a la dreta, les cases del carrer del Sol vistes pel
darrere. Font: Badia, 2010: 27. Autor: Francesc Manubens Iglesias

El segon eix es va situar a llevant de la carretera de Berga. L’any 1911, Pau Duarri, mestre d’obres, va projectar el
primer pla urbanístic de Navàs i va configurar un creixement modern amb carrers amples seguint el model ortogonal.
Va preveure que el poble pogués estendre’s a banda i banda de la carretera i de la via del tren. Va crear un espaiós
passeig, paralꞏlel a la carretera que fou anomenat Passeig de Ramon Vall.

Plànol de la fàbrica Nova, datat a 12 d’agost de l’any 1921. Font: Arxiu municipal de Navàs.

2.6.2

Transformació urbana

Navàs, com a poble, es va començar a formar entre finals del segle XVIII i la primera meitat del segle XIX. L’any 1859,
Navàs comptava amb un nucli d’onze cases. L’any 1877, ja n’hi havia disset i 120 habitants. L’any 1897 Navàs tenia
cinc carrers i seixanta-cinc cases.
El creixement del poble es va produir de sud a nord i d’est a oest. El nucli antic es trobava situat entorn dos eixos. Al
sud-est del pla hi va créixer el primer carrer de Navàs que fou el carrer de Migdia. Per aquest hi passava el camí que
es dirigia cap a Castellet i el riu Llobregat. A l’entorn del carrer de Migdia s’anaren conformant els carrers Sant Genís,
tram sud de la carretera de Berga, carrer de l’Església, carrer del Torrent i carrer del Sol.

Navàs vist des de les Cases (1909-1911). A l’esquerra, el Passeig Ramon Vall amb només dues cases. La carretera al centre i, a la
dreta, el carrer de les Set Cases, darrere el carrer de Migdia. A primer terme, les vinyes. Font: Badia, 2000: 28. Autor: FMI.

La majoria de les cases de la carretera de Berga, les va projectar Josep Muntada i March, mestre d’obres de Manresa,
entre els anys 1894 i 1909. Es trobaven situades a l’hectòmetre 6 del quilòmetre 20 de la carretera, segons el
comptatge de l’època.

11
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D’autor desconegut són les cases modernistes més destacables del nucli, com són les situades als números 29 i 51
de la carretera de Berga. El segon que esmentem correspon a l’edifici popularment conegut com el Mercantil.

Plànol datat a 30 d’abril de 1911. Correspon a l’actual edifici de la carretera de Berga, 51. Font: Arxiu Municipal de Navàs.

Plànols de cases situades a la carretera de Berga, datats a Manresa a 15 de novembre de 1900 (esquerre) i a 24 de març de 1906
(dreta). Arquitecte: José Muntada March. Font Arxiu municipal de Navàs.

Malgrat que les cases tenien una línia força senzilla també en va projectar alguna de més destacable, com per
exemple la que va executar l’any 1905, o la casa coneguda com a Farmàcia Maristany, situada al núm. 59 de la
mateixa carretera de Berga. A banda de l’arquitecte Josep Montcada March, van intervenir altres arquitectes en les
cases projectades a la carretera de Berga. Un d’ells va ser Ignasi Oms Poma. Va projectar per exemple l’edifici que es
mostra a la imatge inferior, de l’any 1912.

Plànols de la carretera de Berga. A l’esquerra, “Ca l’Emilia” plànol datat a Manresa a 10 d’abril de 1905 de l’arquitecte José
Muntada March. A la dreta, “Cal Simó” plànol d’Ignasi Oms i Poma, datat a 20 de maig de 1912. Font: Arxiu municipal de Navàs.
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3. Les infraestructures del municipi
3.1 Infraestructures viàries
El terme de Navàs ha estat creuat històricament per diversos camins. Els camins carreters han estat l’única via de
comunicació entre els diferents nuclis rurals que han vertebrat des d’antic el territori. És important remarcar l’existència
del camí saliner que travessava d’est a oest el municipi, comunicant Cardona amb Vic. Altres camins a fer esment són
el camí de costa, que anava de la Serra de Viver i Serrateix passant per Sant Cugat, i el camí ral de Castelladral a
Serrateix, datat el 941, i el camí de Valldeperes documentat l’any 977 com a istrata publica.
Tots ells d’alguna manera formen part de la xarxa de camins que s’articulava a l’entorn de Cardona. Van perdurar
durant tota l’època medieval i moderna, sense variacions importants fins a la primera meitat del segle XIX. De
Cardona sortien de forma radial cinc camins principals. El primer, en direcció nord, es dirigia cap a l’Urgell, aprofitant
la Conca de l’Aigua d’Ora i la Vall de Lord. El segon, en direcció nord-est, es dirigia cap al Berguedà i la Cerdanya,
aprofitant la Vall i Riera de Navel, a través dels termes parroquials de Serrateix i de Montdarn. D’aquí s’enllaçava amb
el camí de Manresa a Berga, que passava per Castelladral, Castellnou i Santpedor. El tercer, en direcció sud-est, ho
feia fins a Santpedor, travessant la conca baixa del riu Cardener on es trobava la cruïlla de camins de Manresa i Vic
(coneguda com a strata Francisca o camí de França), que comunicava els comtats d’Osona, Manresa i Urgell. El
quart, en direcció sud-est, ho feia fins a l’àrea de la Segarra. El cinquè i darrer, ho feia en direcció nord-oest, fins a
Solsona, aprofitant la conca alta del riu Cardener i els altiplans del Solsonès12.
El primer esment d’aquests camins es troba en l’acta de consagració de l’església de Sant Joan de Montdarn (Viver i
Serrateix), realitzada l’11 de desembre de l’any 922 pel bisbe d’Urgell, Radulf. En establir-se els límits del terme
parroquial, es deia que limitava fins a dues vegades amb ipsa strata Kardonense. Anys més tard, el 977, en la
consagració de l’església del monestir de Santa Maria de Serrateix, situada prop de Montdarn, s’esmentava que el
terme parroquial del monestir llindava pel nord amb ipsa strata publica sive Cardonensa que vadit per valle Griavel
(Navel, possiblement).
Si bé tots aquests camins són designats a la documentació medieval als segles X-XI com Strata Kardonense, un d’ells
serà conegut també amb el nom de Via Salinaria, per la presència dels jaciments de sal gemma i la seva
comercialització. Però no es troba documentat com a tal per primera vegada fins a finals del segle XIII. Als segles XVXVI, el camí saliner no és sinó una variant del camí que sortint de l’Areny de la Sal (salines de Cardona) es dirigia vers
Manresa i Barcelona, i enllaçava amb els camins que es dirigien al monestir de Santa Maria de Serrateix, en direcció
Berga. El sobrenom de camí saliner li vingué de la importància que va prendre amb el temps el comerç de la sal de
Cardona destinada als mercats de l’àrea del Pirineu (Berguedà, Cerdanya, Conflent, Rosselló, Valls d’Andorra i Foix).
És en relació amb dit camí que prenen especial importància l’existència de molins de sal. No els trobem documentats,
però, fins a la segona meitat del segle XV. Aquests restaran actius fins a la segona meitat del segle XIX. Seran
reconvertits en fàbriques de tints industrials. Malgrat ser l’únic camí documentat com a saliner, sembla clar que el
transport de la sal es faria també per altres rutes menys conegudes.
Plànol datat a Navàs a 28 maig de 1911. Correspon a l’actual edifici de la carretera de Berga, 29. Font: Arxiu Municipal de Navàs.

L’any 1925 ja hi havia a Navàs una desena de carrers i la plaça de l’església. Entre 1925 i el 1936 es van anar
construint cases perpendiculars al passeig de Ramon Vall, com la carretera de Viver i els carrers Pau Duarri i de la
Pau.
Als anys trenta del segle XX Josep Alsina Coll va urbanitzar en terrenys de la seva propietat, el Barri Bonavista, que
serà el primer barri de Navàs.
L’any 1947 en època de l’Alcalde Agustí Brunet es va projectar el Passeig de Circumvalꞏlació i algunes places, entre
les que hi havia la de l’Ajuntament. Durant els anys 1950-1960, Navàs es va consolidar com a poble industrial i
comercial i va experimentar un increment demogràfic important, sobretot a causa de la immigració de fora de
Catalunya. El poble es va estendre per les zones del nord i oest. L’any 1958 es va formar el barri de Cal Miquel.
Aquest quedava separat del poble pel torrent de la Devesa, que llavors estava descobert.

La persistència en el temps dels camins de bast es va traduir en època moderna i contemporània, en un deficitari
sistema de comunicacions terrestres. L’any 1631, la duquessa de Cardona va notificar al Consell de Cent de la ciutat
de Barcelona la necessitat de fer una nova via de comunicació entre Cardona i la capital del Principat, per facilitar
l’exportació de la sal a altres territoris. La seva iniciativa va quedar, però, en no res. No va ser fins l’any 1851 que
aquesta situació canviaria amb l’obertura de la carretera de Manresa a Cardona a través de Súria per part de la Junta
Delegada de Carreteres de Catalunya.
El projecte de construcció de la carretera de Manresa a Berga es va iniciar l’any 1855. Era esmentada com a carretera
de tercer ordre de Sant Fruitós de Bages a Berga. Va entrar en funcionament l’any 186013. Actualment la via es coneix
com a C-16, passa per fora de la població i segueix l’eix Llobregat.
En aquests mateixos anys 1855 i 1856 es va fer l’aprovació d’itineraris veïnals dels camins dels pobles del partit
judicial de Manresa, entre els quals hi havia Castelladral. L’alcalde de Castelladral, Joan Obradors, certificava a data
de 24 de Desembre de 1855 que l’itinerari havia estat exposat públicament durant quinze dies. En el certificat de la
publicació de l’itinerari s’esmenten cinc camins, tots ells estaven en mal estat i eren fins al moment camins de
ferradura. El Dictamen de l’Ajuntament era que els camins havien de ser declarats veïnals.

12
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Uns dies més tard a 30 de Desembre de 1855 declarava: El Director de los caminos vecinales del partido de Manresa
en vista del itinerario de classificación de los caminos de este distrito municipal, la aceptación de los vecinos, el
Dictamen y acta del Ayuntamiento y el reconocimiento practicado por el mismo: considera que los caminos 1 y 2, en
vista de su importancia deberian declararse vecinales de 2º orden con la anchura de 18 pies inclusos los paseos; que
el 3 y 4 por su escaso interès y atravesar un terreno escabroso, tienen suficiente con la anchura marcada sin
accesorios y que el 5 por ser comunicación directa a la cabeza de partido debiera darsele la anchura senyalada,
declarandole de 2º orden.14 Resumint, el camí de Súria, el camí de Berga i el Camí de Santpedor i Manresa van ser
declarats de segon ordre.
El primer, era el Camí de Súria, declarat de segon ordre, que començava en aquest poble i acabava en terme de
Súria. Sabem d’aquest que travessava una riera i tenia una amplada de cinc peus de mitjana. El grau d’interès general
que tenia era que s’hi feia transport de granos y caldos a la montaña y empalma con la carretera de Cardona.
Passava una longitud en ¾ leguas dins del terme del poble de Castelladral. L’Ajuntament i Director del partit
proposaven donar-li una amplada de 18 peus.
El segon camí, era el camí de Berga, que començava a Berga, i acabava en el terme de Valldeperes. Passava ½
legua dins del terme del poble de Castelladral. Tenia quatre peus d’amplada i es proposava que s’eixamplés fins als
divuit peus. L’interès d’aquest camí venia donat per ser la continuació de l’anterior.
El tercer camí era el de Balsareny, començava a Balsareny, passava per Sant Cugat del Racó i acabava en el terme
de Balsareny. Passava 1/2 legua dins del terme del poble de Castelladral. Tenia tres peus i mig d’amplada i es
proposava que s’eixamplés fins als dotze peus. Hi passava el transport de la sal de Cardona.

En aquest plànol hi figura l’única carretera provincial que ja estava executada fins al moment, l’anomenada carretera
de Manresa i Cardona. Estaven en construcció la carretera provincial de Manresa a Berga i la carretera provincial de
Manresa a Vic.
En la memòria descriptiva del projecte el Director de Camins, José Mª de Casanova, fa dues observacions, que signa
a Barcelona en data de 19 de setembre de 1864. En la primera fa referència a l’escàs trànsit del camí, la llunyania de
les pedres necessàries per al ferm i l’escassetat de recursos de les poblacions que han de contribuir a l’obra. Proposa
que s’elimini el ferm i que com a contrapartida es disposi d’un peó caminero per a la conservació de tota la línia. Diu
que amb això serà suficient perquè es conservi en bon estat, sobretot si no plou. La segona observació fa referència al
croquis del Plànol General de les comunicacions, existents i projectades. En aquest hi figura un camí que ha de
projectar-se des de Santpedor per Castellnou, passant per Sant Cugat i Castelladral fins a trobar-se amb la carretera
de Manresa a Cardona, del qual en diu que no es construirà por ahora y es muy possible pase largos años sin
construirse, se puede considerar que el camino objeto de esta memòria termina en Santpedor y por lo tanto no les
comprende lo prevenido en el parrafo 2º del artº 15 del Real decreto de 17 de octubre 1863.
L’any 1869 es va fer el projecte del camí veïnal de Súria a Castelladral (terme de Castelladral). A l’Arxiu General de la
Diputació de Barcelona se’n conserva un plànol a escala 1:5000, datat a Barcelona, a 15 de juny de 1869 i signat per
Juan Vigo de Soler. Hi consten situades les cases de la Garriga, Casa nova de la Garriga, Puig-gros, Casanova,
Casa Curragoles (esmenta més al sud i arran del camí projectat la Bassa i Creu de Curragolas), Casa de la Roca de
la Ma i Corral, Creu de Coma-pusada, Escola i Bassa (a prop, però a les afores de Castelladral) entre altres masies.
També s’indica la direcció de la torre de Castellnou (de Bages) respecte el nucli de Castelladral.

El quart camí era el de Cardona, creuava el riu Cardener pel pont de Malagarriga on s’unia amb la carretera de
Cardona. Passava 1 legua dins del terme del poble de Castelladral. Tenia quatre peus d’amplada i es proposava que
s’eixamplés fins als dotze peus. L’interès d’aquest camí venia donat per ser la continuació de l’anterior.
El cinquè i darrer era el Camí de Santpedor i Manresa. Passava per Castellnou en direcció a Santpedor i acabava en
terme de Castellnou. Passava ½ legua dins del terme del poble de Castelladral. Tenia quatre peus d’amplada i es
proposava que s’eixamplés fins als divuit peus. L’interès d’aquest camí era que s’hi transportava vino a la montaña y
combustibles a la cabeza del partido, és a dir, fins a Manresa.
L’any 1864 es va redactar el Projecte de camí veïnal de primer ordre de Manresa a Santpedor15.

Fragment del plànol del camí veïnal de Súria a Castelladral (1869). Font: Arxiu Històric de la Diputació de Barcelona. Signatura
topogràfica: OPP-870.
Plànol general de les comunicacions (1864). Font: Arxiu Històric de la Diputació de Barcelona.
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Arxiu Històric de la Diputació de Barcelona. Caixa B-7000. K0105.
Arxiu Històric de la Diputació de Barcelona. Se’n conserva la primera còpia del projecte. OPP. 5647.
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El dia 2 de febrer de 1909 es va crear la primera línia regular de transports de viatgers que circularia per la carretera
de Manresa a Solsona. La companyia Hispano-Manresana es va fer càrrec del servei, que va durar poc més d’un any.
Després la concessió va passar a l’empresa solsonina Galtanegra. Aquesta va mantenir l’explotació del negoci
gairebé durant un segle.17
L’any 1915 es va fer el Proyecto, subasta y construcción del camino vecinal de Viver a Navás (Tramo 2n). De la
mateixa carretera hi ha un plànol datat a Barcelona el 15 de novembre de 1917 i signat per l’Enginyer Director de OPP
de Barcelona J. Mombrú i per l’enginyer autor del projecte Joaquín (Liemsó?). En aquest, d’est a oest, s’hi troba
representat el nucli de Navàs amb Casa Miquel, Les Cases, Can Riba i Can Vall, la carretera de Manresa a Berga i el
Passeig, així com també s’hi detallen les propietats afectades per la carretera. Tots els terrenys es repartien entre els
propietaris Ramon Vall Ferrer, que arribava des del Coll de la Creu Escapçada fins a la carretera de Manresa a Berga.
Només una franja triangular a la part central pertanyia a Just Ribas Morató. A ponent entre els quilòmetres 3 i 4 hi ha
situada la capella i masia de Sant Genís i entre els quilòmetres 2 i 3 la masia Masadella de Baix. Passat el torrent del
Marranot, la carretera continuava ja en terme de Viver.

Croquis Carretera Moià a Calaf per Súria (1890), projectat dins aquest el tram de Súria a Balsareny. Font: Arxiu Històric de la
Diputació de Barcelona.

En el croquis de la província de 1890 s’observen senyalitzats en el tram de Súria a Balsareny, els nuclis de
Valldeperes, El Munt, Orriol, Castelladral i Sant Cugat del Racó. En el projecte de 1897 es detalla el tram que passa
pel terme de Castelladral, junt amb el Torrent de les Vilaredes i la Casanova del Pla16.

Fotocòpia del plànol del camí veïnal de Viver a Navàs (1917). Font: Arxiu Històric de la Diputació de Barcelona. OPP 4755.

No és fins al 17 de novembre de 1920 que va aparèixer publicada al Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona, la
Subhasta pública de les obres de construcció del camí veïnal de Viver a Navàs.18 La documentació s’havia de
presentar a la Mancomunitat de Catalunya, Negociat de Carreteres, Camins i Ponts. La data màxima era el 17 de
desembre. El pressupost pujava a 227,719’66 pessetes. El termini d’execució era de dos anys. L’obra, però, va patir
alguns endarreriments ocasionats per la manca d’obrers en època de verema i sembra. Així ho narrava l’enginyer
director a data de 19 de Desembre de 1923:
L’Enginyer Don Eduard Peña, adscrit al servei d’aquesta Secció i encarregat de la 2ª Demarcació de Barcelona, em
diu, amb data d’avui, ço que segueix: “Vista la instància de data 26 del prop-passat mes, subscrita per D. Joan
Tarrats, en qualitat d’apoderat del Contractista de les obres del camí de Viver a Navàs, tros 2on, en la que manifesta
que no ha pogut terminar les obres dins del termini que finí el 1er del corrent, per ço que solꞏlicita una nova pròrroga
de tres mesos per a ultimar-les, dec manifestar a V.S. = Que la falta d’obrers en el període de la verema i sembra ha
donat lloc a aquest retràs a les obres, que no obstant es troben molt avençades, ja que l’explanació, obres de fàbrica i
accessòries estan terminats i dels de afermat solament resta per executar 1 Qm. Trobant-se en la resta del camí si
completament consolidat el ferm. Entenent en consegüent, que és atendible la petició, crec que pot concedir-se la
pròrroga de tres mesos solꞏlicitada, que estimem necessària i suficient per a deixar completament acabades les obres
en condicions de rébre-les, amb la qual el termini d’execució terminarà en 1er de Març pròxim. Ço que, de conformitat
i amb retorn de la instància objecte del transcrit informe, tinc honra traslladar a V.E. per si mereix la seva superior
aprovació i als efectes consegüents. Deu servi a V.E. molts anys la vida.19
Fotocòpia del Plànol de la Carretera de Balsareny a Súria (1897). Font: Arxiu Històric de la Diputació de Barcelona. OPP. 5566
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CAPSADA et alii, 2010: 170.
Font: Arxiu Històric de la Diputació de Barcelona. Boletin Oficial de la Provincia de Barcelona. 17-XI-1920. Pàg. 1-2. OPP. 3629.
19
Documentació Mancomunitat de Catalunya. Any 1915 núm. 192. Departament de Foment. Secció Administrativa. Objecte: Projecte, Subhasta i
construcció del camí veïnal del contracte de Viver a Navàs (tros segon). Font: Arxiu Històric de la Diputació de Barcelona. Caixa 3308 / Exp. 6.
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Els ponts
L’any 1877 diferents propietaris de masies de Torroella van fer una petició formal solꞏlicitant la construcció d’un pont
per travessar el riu Cardener20. Sabem que davant la fàbrica de la colònia Palà hi havia com a mínim una passarelꞏla
de fusta i ferro, que la riuada de 12 d’octubre de 1907 es va endur21. L’any 1909, l’alcalde, consellers i el cura párroco
van fer diferents instàncies solꞏlicitant la construcció d’una passera sobre el riu Cardener en terme de Castelladral. En
data de 14 d’octubre de 1909, en resposta a la solꞏlicitud anterior, la Diputació Provincial en denegava la construcció
entre la fàbrica i el caserio anomenat del Sr. Palà Cal Flautes, argumentant entre altres raons que ja se n’estava
construint un, un quilòmetre més avall, pagat per la mateixa Diputació en motiu de les inundacions de 1907. Es referia
al pont de la colònia Valls.22
Dicha obra en primer lugar ni directa ni indirectamente figura en ninguno de los planes de la D.P. provinciales
vigentes; por otra parte si la pasarela se le hubiese de dar caràcter de permanència no bajaria su coste de 20.000 pts
pues el rio en el sitio que se cita es de gran anchura y no se ven indicios de que la roca se halle a poca profundidad.
Ademas la utilidad que prestaria seria bastante limitada y con mucho mas motivo cuando se utilice el puente que
actualment se construye un km mas abajo sobre el mismo rio, cuyo puente se subvenciona por el Presidente de la
Diputación con fondos procedentes de la suscripcion publica que se hizo con motivo de las inundacions del año 1907.
Por lo tanto quedando la utilidad publica de la obra que se pide satisfecha con el Puente actualment en construccion
solo queda que satisfacer la conveniència puramente local y para ello juzgo suficientes las pequeñas passarelꞏles de
madera que hasta el presente han venido utilizando los vecinos del pueblo de Castelladral. En vista de lo cual opino
que no es conveniente accedir a lo que se solꞏlicita. Es cuanto puedo informar a V.S con devolucion de la mentada
instancia para que resuelva lo que crea mas oportuno.
L’any 1916, Julio Hernández, ajudant d’Obres Públiques, va redactar el projecte de pont submergible sobre el riu
Cardener en les immediacions de la fàbrica de Joan Baptista Palà i Valls, situada a Palà de Torroella i en terme
municipal de Castelladral. Va fer la petició Joan Palà i Valls. Segons figura en la memòria del projecte,23 datat a
Barcelona, a 26 d’abril de 1916, també estaven interessats en el pont els pagesos de l’altre costat del riu, així com el
vencidario jornalero. En aquesta, detalla qüestions tècniques referents a la seva construcció. Així, hi figura que la
rampa d’accés i espigó que ja tenia construït el senyor Palà serviria d’estrep i origen d’arrencament del primer arc del
pont. Remarcava la importància que suposava el fet que les propietats de tots els terrenys que podien relacionar-se
amb el pont i les seves avingudes eren propietat del senyor Palà. Així com la disposició de materials aprofitables,
pedreres, etc. Tot plegat permetia evitar qualsevol problema de reclamació per danys i perjudicis ni durant l’obra, ni
durant la seva conservació i reparació posterior.

Plànol del pont submergible sobre el riu Cardener en les immediacions de la fàbrica de Joan Baptista Palà i Valls, a Palà de
Torroella. Terme municipal de Castelladral (1916). Font: Arxiu Històric de la Diputació de Barcelona. Caixa núm. 2814, exp. 14.
Fragment del plànol núm. 1.
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CAPSADA, 2010: 151.
Font: Arxiu Històric de la Diputació de Barcelona. OPP. 2814. Exp. 14.
22
Font: Arxiu Històric de la Diputació de Barcelona. OPP. 5083. Exp. 2.
23
Font: Arxiu Històric de la Diputació de Barcelona. OPP 2814. Exp. 14. Borrador any 1916.

En data de 22 de Desembre de 1917, l’enginyer encarregat de la Demarcació 2ª, feia constar un extracte resum de
l’ofici de l’Alcaldia de Castelladral, datada a dia 4 de desembre de 1917 demanant que estant ja acabades les obres
del pont sobre el riu Cardoner, en terme de dit poble, es disposi que previes les formalitats necessaries, s’obri a la
circulació pública l’esmentat pont.24

Plànol del pont submergible sobre el riu Cardener en les immediacions de la fàbrica de Joan Baptista Palà i Valls, a Palà de
Torroella. Terme municipal de Castelladral (1916). Font: Arxiu Històric de la Diputació de Barcelona. Caixa núm. 2814, exp. 14.
Fragment del Plànol núm. 4.

El pont projectat l’any 1916 estava construït a base de sis arcs de 6 m de llum, rebaixats al 1/10 recolzats en cinc
pilars d’1 m d’espessor i en els semipilars dels estreps d’on arrancava i acabava l’obra. El pont feia 58,80 m de
longitud i una amplada de 5 m. Només els maons es portaven de Súria. El pressupost de l’obra pujava a 47.023,60
pessetes.

Pont submergible sobre el riu Cardener en les immediacions de la fàbrica de Joan Baptista Palà i Valls, a Palà de Torroella. Terme
municipal de Castelladral (1916). Font: Arxiu Històric de la Diputació de Barcelona. Caixa núm. 2814, exp. 14. Fragment del Plànol
núm. 4.
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El pont va continuar sota domini de l’industrial, fins l’any 1935. Al desembre d’aquell any, Industrias Palá S A cedia a
l’Ajuntament de Castelladral el pont particular sobre el riu Cardener, les seves obres i els seus drets. Va ser destruït
durant la guerra civil (1936-1939). L’any 1965 es va construir el pont actual. Va executar-ne l’obra el constructor Sala
de Cardona.25

3.2 Infraestructures ferroviàries
L’any 1859 el ferrocarril va arribar a Manresa. Des d’aquell moment es van iniciar molts projectes per continuar la línia
per la conca tèxtil i minera del Cardener. Les empreses salineres van fer diferents gestions per aconseguir que
continués el traçat de la línia que arribava fins a Súria com a estació final. El projecte, però, no es va arribar a executar
mai.

L’any 1966 s’estava construint el pont de Castellet que travessa el riu Llobregat. Va substituir el pont de pedra que es
va construir després de la guerra civil (1936-1939) en l’indret de la Palanca. Aquest es trobava un tram de riu més
amunt d’on es construí el nou pont. L’any 1967 es va inaugurar el Pont de Castellet. Garicano Goñi, Governador Civil
de Barcelona, va tallar la cinta acompanyat de l’alcalde de Navàs, Jaume Pons.26

A l’esquerra, foto de l’estació de tren de Navàs (1908). Font: Arxiu R. Massana Comaposada (Badia, 2004). A la dreta, moll de
mercaderies (anys 1930). Font: Arxiu A. Costa Saldes (Badia, 2004)

Si bé actualment no hi ha cap línia de tren que passi per Navàs, a finals del segle XIX hi circulava el “Ferrocarril
Económico de Manresa a Berga”. Era conegut popularment com a Carrilet. La línia anava de Manresa fins a Guardiola
de Berguedà. Va arribar per primera vegada a Navàs el dia 10 de setembre de 1885.

Foto del pont Castellet en procés de construcció l’any 1966. Font: www.fesmemorianoticx.cat, (Badia, 2000: 38).

Dues carreteres travessen el territori d’est a oest, comunicant les Valls del Cardener i Llobregat. Pel nord, hi ha la
carretera que des de Navàs va fins a Serrateix en direcció a Cardona, és la BV-4235. Pel sud hi ha la carretera de
Balsareny a Súria, la BP-4313. Ambdues creuen només puntualment el terme navassenc. Un camí rural asfaltat
connecta Navàs amb els nuclis històrics del Mujal, les Esglésies, Sant Cugat del Racó i Castelladral, l’antic cap del
municipi fins ben entrat el segle XX. Aquest nucli històric està comunicat amb Súria per la carretera B-423.
La comunicació interior entre les nombroses masies es basteix a partir d’una xarxa de camins molt extensa que
vertebra el territori. La carretera C-55 de Manresa a Solsona és una altra via que comunica amb els nuclis de població
i de masies disperses del sector occidental del terme, com són Palà de Torroella, Sant Salvador de Torroella,
Valldeperes i la Vall d’Hortons. La distància entre aquest sector i la capital del municipi és d’uns 30 quilòmetres.

El tren passava pel mig del poble (1923). Arxiu Josep Maria Any 1946. Fotografia: Badia. Arxiu Josep Maria Badia (Font:
Badia (Font: Badia, 2004).
Badia, 2004).

El tren va deixar de funcionar el 30 de juny de 1973. El 1974 es van treure les vies, el 1978 es va suprimir el moll de
mercaderies i el 1996 es va enderrocar la casa de l’estació. L’únic testimoni que en queda actualment és un tram del
mur de tanca amb reixa de ferro i una màquina de tren que es va colꞏlocar l’any 1983.

L’estació de tren de Navàs (1946). Fotografia: Badia. Arxiu Josep Maria Badia (Font: Badia, 2004).
25
26

CAPSADA et alii, 2010: 151.
BADIA, J.M. 2000: 38.
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5. Esquemes de desenvolupament urbà
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6. Plànols i fotoplans urbans
Recull de planimetria antiga i ortofotoplans del Navàs que ajuden a comprendre el desenvolupament urbà des de mitjans del segle XIX, i els diferents noms propis del lloc o variants toponímiques.
Relació de planimetria antiga
6.1 Planimetria antiga
-

Mapa planimètric de Navàs. Autor: Instituto Geográfico y Estadístico (Espanya). Any de l'obra original: 1914 Font: Cartoteca ICC
Mapa topogràfic de Navàs. Autor: Instituto Geográfico y Estadístico (Espanya). Any de l'obra original: 1914. Font: Cartoteca ICC
Minuta planimètrica. Terme municipal de Castelladral. Zona est. Autor: Instituto Geográfico y Estadístico. (Espanya)Any de l'obra original: 1924. Arxiu tècnic Font: Cartoteca IGN.
Minuta planimètrica. Terme municipal de Castelladral. Zona oest. Autor: Instituto Geográfico y Estadístico. Any de l'obra original: 1924. Arxiu tècnic Font: Cartoteca IGN.
Minuta Altimètrica. Terme municipal de Castelladral. Zona est. Autor: Instituto Geográfico y Estadístico. Any de l'obra original: 1924. Arxiu tècnic Font: Cartoteca IGN.
Minuta Altimètrica. Terme municipal de Castelladral. Zona oest. Autor: Instituto Geográfico y Estadístico . Any de l'obra original: 1924. Arxiu tècnic Font: Cartoteca IGN.
Plànol del nucli de Palà de Torroella i Valls de Torroella a escala 1: 5.000. Any de l'obra original: 1925. Font: Cartoteca IGN
Mapa topográfico nacional 1:50 000, Full Puigreig, ed. 1. Autor: Instituto Geográfico y Catastral (Espanya). Any de l'obra original: 1940. Font: Cartoteca ICC
Mapa topográfico nacional 1:50 000, Full Cardona, ed. especial. Autor: Estado Mayor del Ejército del Aire. Servicio de Cartografía (Espanya). 1939 Font: Cartoteca.ICC
Navars. Autor: Servei de Cartografia i Fotogrametria de la Diputació de Barcelona. Any de l'obra original: 1967

6.2 Ortofotoplànols antics

-

Fotograma Nucli de Castelladral Vol AMS-46/47. Ministerio de Defensa (CECAF). Arxius del Ejército del Aire. Font: Centro Nacional de Información Geográfica.
Fotograma Nucli del Mujalt i Colònia de Palà de Torroella Vol AMS-46/47. Ministerio de Defensa (CECAF). Arxius del Ejército del Aire. Font: Centro Nacional de Información Geográfica.
Fotograma Nucli de Navàs Vol AMS-46/47. Ministerio de Defensa (CECAF). Arxius del Ejército del Aire. Font: Centro Nacional de Información Geográfica.
Evolució del nucli de Navàs a partir dels orotofotomapes de l’arxiu del ICC (vols 1945, 1956, 1986, 1995, 2006) i de la Diputació de Barcelona (Vol 1967). Font: Cartoteca ICC

DIPUTACIÓ DE BARCELONA. SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE NAVÀS.

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J.

2018

TEXT REFÓS PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI I CATÀLEG DE BÉNS ARQUITECTÒNICS, HISTÒRICS I AMBIENTALS DE NAVÀS (BAGES)

28

Mapa planimètric de Navàs. Autor: Instituto Geográfico y Estadístico (Espanya). Any de l'obra original: 1914. Font: Cartoteca ICC
Descripció: Es tracta d’una còpia manuscrita d'una de les minutes de més de quatre-cents municipis de Catalunya a escala 1:25 000 corresponents a l'aixecament del Mapa de España 1: 50.000. Les còpies a mà les va encarregar entre 1914 i
1936 el Servei Geogràfic de la Mancomunitat de Catalunya, per a utilitzar-les com a base del Mapa Geogràfic de Catalunya a 1:100 000.
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Mapa topogràfic de Navàs. Autor: Instituto Geográfico y Estadístico (Espanya). Any de l'obra original: 1914. Font: Cartoteca ICC
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Minuta planimètrica. Terme municipal de Castelladral. Zona est. 1924. Arxiu tècnic del Instituto Geográfico Nacional. IGN.
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Minuta planimètrica. Terme municipal de Castelladral. Zona oest. 1924. Arxiu tècnic del Instituto Geográfico Nacional. IGN.
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Detall de les minutes planimètriques de 1924.IGN.
Nucli de Palà deTorroella i el canal industrial fins la resclosa

Els nuclis de Castelladral i el Mujalt
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Nucli de Navàs i entorn el riu Llobregat
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2018
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Minuta altimètrica Terme municipal de Castelladral. Zona est. 1924. Arxiu tècnic del Instituto Geográfico Nacional. IGN

Minuta altimètrica Terme municipal de Castelladral. Zona ost. 1924. Arxiu tècnic del Instituto Geográfico Nacional. IGN

Descripció: Treballs previs a la realització del Mapa Topogràfic Nacional, en alguns casos amb diverses dècades de diferència a la publicació de la primera edició del MTN de la zona. Aquest tipus de documents es van realitzar principalment
entre 1870 i 1950 i es classifiquen en minutes planimètriques , minutes altimètriques i minutes conjuntes de altimetria i planimetria . Dibuixats a escala 1 : 25.000 , amb una precisió d'obtenció de la informació corresponent a escala 1 : 50.000 .
mapes manuscrits en paper conservats a l'Arxiu Tècnic de l'IGN
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Manuscrits del nucli de Palà de Torroella i Valls de Torroella a escala 1: 5.000. 1925. Arxiu tècnic del Instituto Geográfico Nacional. IGN
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Detall del nucli de Palà.

Descripció: Plànols manuscrits de cascos urbans a escales 1 : 1.000, 1: 2.000 o 1: 5.000 realitzats entre 1870 i 1950 com a treballs previs a la realització del Mapa Topogràfic Nacional ( MTN ).
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Mapa topográfico nacional 1:50 000, full Puigreig, ed. Especial. Instituto Geográfico (Espanya)] Service.1936-1939. Font: ICC
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Detall del plànol entorn del nucli de Navàs

Descripció: Mapa Topográfico Nacional 1:50 000 Fulls de Catalunya Edició de guerra. - Edició esquemàtica
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Detall del plànol entorn del nucli de Navàs

Mapa topográfico nacional 1:50 000, Full de Puigreig, ed. 1. Instituto Geográfico y Catastral (Espanya). 1940.
Font: Cartoteca.ICC
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Detall del plànol entorn del nucli de Palà de Torroella

Mapa topográfico nacional 1:50 000, Full de Cardona, ed. especial. Estado Mayor del Ejército del Aire. Servicio
de Cartografía (Espanya). 1939 Font: Cartoteca.ICC
Descripció: Edició de guerra. - "Según datos del Instituto Geográfico, 1932"
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Navars. Autor: Servei de Cartografia i Fotogrametria de la Diputació de Barcelona. Any de l'obra original: 1967. Font: Cartoteca ICC
Descripció: 1 full delineat en paper polièster. De la mateixa sèrie hi ha tots els fulls de tot el municipi realitzats en base la fotografia aèria de 1967.
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Mapa topográfico nacional 1:50 000, Fulls de Puigreig, i Cardona ed. 4 DMATC.
U.S. Army Map Service.1975. Font: ICC
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Detall del plànol entorn del nucli de Navàs

Descripció: Edició americana. - España 1:50 000: Series M781
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Orotofotoplànols

Nucli de Castelladral 1946
Fograma Vol AMS-46/47. Ministerio de Defensa (CECAF). Imatge procedent dels arxius del Ejército del Aire.
Data vol del fotograma: 24-02-1946 . Escala del vol: 42.600
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Font: Centro Nacional de Información Geográfica.
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Nucli de Mujalt 1946
Fogrames Vol AMS-46/47. Ministerio de Defensa (CECAF). Imatge procedent dels arxius del Ejército del Aire.
Data vol del fotograma: 24-02-1946 . Escala del vol: 42.600
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Colònia industrial de Palà de Torroella 1946
Font: Centro Nacional de Información Geográfica
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Nucli de Navàs 1946
Fograma Vol AMS-46/47. Ministerio de Defensa (CECAF). Imatge procedent dels arxius del Ejército del Aire.
Data vol del fotograma: 24-02-1946 . Escala del vol: 42.600
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Evolució del nucli de Navàs a partir dels orotofotomapes del ICC (vols 1945, 1956, 1986, 1995, 2006) i de la Diputació de Barcelona (Vol 1967). Font: Edició pròpia en base informació assenyalada obtinguda dels arxius de la Cartoteca del ICC.
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III. MEMÒRIA JUSTIFICATIVA
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1. Marc legal i urbanístic
Els instruments legals de referència per protegir i conservar el patrimoni són:
Urbanisme:
-

Legislació d’urbanisme estatal:



Real Decret Legislatiu 7/2015, de 30 de octubre, pel que se aprova el text refós de la Llei del Sòl i rehabilitació
urbana.

-

Legislació d’urbanisme catalana:



Text refós per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.



Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme (RLUC).



Decret 64/2014 de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística

Legislació sectorial: Patrimoni cultural:
-

Legislació de patrimoni cultural estatal:



Decret 571/63 de14 de març de 1963, de protecció d’escuts, emblemes, pedres heràldiques, rotlles de justícia,
creus de terme i similars.



Decret de 22 d’abril de 1949 sobre protecció dels castells espanyols.



Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol.

-

Legislació de patrimoni cultural catalana:



Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català (LPCC).



Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, que té
per objectiu establir el desplegament reglamentari de la Llei 9/1993.



Decret 60/2008, de 18 de març, pel qual es modifica el Decret 276/2005, de 27 de desembre, de les
comissions territorials del patrimoni cultural.



Decret 276/2005, de 27 de desembre, de les comissions territorials del patrimoni cultural



Decret 35/2010, de 9 de març, de segona modificació del Decret 276/2005, de 27 de desembre, de les
comissions territorials del patrimoni cultural i de creació de la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de la
Ciutat de Barcelona

Patrimoni natural i paisatge:
-

Legislació de patrimoni natural i gestió del paisatge estatal:



Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat (estatal).

-

Legislació de patrimoni natural i gestió del paisatge catalana:



Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals.



Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s'aprova el Pla d'espais d'interès natural.



Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge de Catalunya.



Llei de la biodiversitat i el patrimoni natural de Catalunya (en elaboració).

Legislació d’administració general:

DIPUTACIÓ DE BARCELONA. SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE NAVÀS.



Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal de règim local de
Catalunya



Decret 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova, el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
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2. Anàlisi del planejament urbanístic. Antecedents urbanístics, el de planejament vigent i la
futura revisió.
2.1 Planejaments anteriors
L’octubre de 1911, Pau Duarri va signar un mapa, que podem dir que és el primer antecedent urbanístic de
planificació urbana del nucli de Navàs.
En aquest plànol es grafien les infraestructures i edificacions existents en aquell moment al nucli, que quedaven
concentrades principalment al costat de llevant de carretera entorn l’església, i s’hi projecta també l'expansió futura del
nucli urbà, sobretot cap a l'altre costat de la carretera.
La trama urbana que projecta és de carrers rectes que s'entrecreuen en angles de 90 graus, les illes de cases són
regulars.
En aquesta planificació, destaca per la singularitat i dimensió del nucli urbà en aquell moment, el projecte del passeig
de Ramon Vall de fins a 20 metres d’amplada i paralꞏlel a la carretera de Berga, concebut com a eix vertebrador, i
element de referència clara entre la trama de carrers.

L’altre document urbanístic anterior al planejament vigent va ser una Delimitació de sòl urbà (amb ordenances): Plan
de reforma parcial y ensanche.
El document va ser aprovat per la comissió provincial d’urbanisme, en la sessió celebrada el dia 10 de juliol de 1967,
que va adoptar entre altres els següent acord: Aprovar la delimitació de sòl urbà del terme municipal de Navàs,
formulada per l’Ajuntament de la localitat, i conseqüentment, estimar que els terrenys no inclosos en la qualificació
anterior constitueixen segons lo disposat als art. 63-3 de la Llei sobre Règim del Sol i Ordenació Urbana, el sol rústic
de la localitat
A la reduïda documentació gràfica continguda a l’expedient, hi consta grafiada la corresponent delimitació sobre una
antiga fotografia d’un ‘Plano de alineaciones’, datat de l’any 1947.
Aquest document també assenyala la situació edificada en aquell moment i projecta la futura xarxa de vials. Des del
punt de vista patrimonial, el document recull molts dels béns arquitectònics i històrics i ambientals del nucli de Navàs,
però també destaca el predomini de la xarxa ortogonal de carrers projectada per sobre dels carrers preexistents, com
és el cas del primitiu carrer del Sol darrera l’església que amb l’ordenació proposada desapareix.
Aquest document, va ser la figura de planejament urbanístic vigent a Navàs fins a l’aprovació de les actuals NNSS
l’any 1994.

L’historiador Josep Maria Badia tanmateix assenyala també, que tot i que Pau Duarri va ser l'encarregat de dibuixar el
plànol, en aquella planificació hi van intervenir gent diversa, prohoms de l'època, com Ramon Vall, Joan Pascual,
Francesc Batlló, Josep Mas, Josep Forcada i Jaume Pons, que es trobaven a la fonda Gaixigues.

Plànol d’alineacions de 1967.

Fotografia del plànol de 1911 que es troba emmarcat a l’Arxiu municipal.

DIPUTACIÓ DE BARCELONA. SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE NAVÀS.

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J.

2018

47

TEXT REFÓS PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI I CATÀLEG DE BÉNS ARQUITECTÒNICS, HISTÒRICS I AMBIENTALS DE NAVÀS (BAGES)

2.2 Les Normes subsidiàries de planejament vigents

Per aquestes zones, la normativa preveu:

El planejament urbanístic vigent a Navàs són les Normes Subsidiàries de planejament urbanístic municipal, aprovades
definitivament per resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, en
data de 28 de març de 1994.

SECCIÓ VII. VERD PRIVAT. ZONA 8.

La Comissió d’Urbanisme de Barcelona en sessió del dia 13 de juliol de 2005, va aprovar el Text refós de les Normes
Urbanístiques de Planejament General del Municipi de Navàs, les quals foren i publicades íntegrament en el DOGC
núm. 4474 de data 21 de setembre de 2005.
Pel que fa a patrimoni, el document no incorpora cap llistat o catàleg de béns a protegir; tot i així cal destacar la
voluntat d’identificar aquells edificis d’interès patrimonial amb una clau urbanística especial que té per finalitat la seva
protecció i la del seu entorn. ‘Zona 8, Verd Privat’.

Article 86.Identificació i Definició
Compren aquelles àrees situades en sòl urbà de titularitat privada destinades a zones verdes d'ús privat que inclouen i donen marc
a edificis d’interès patrimonial. Donada la seva situació estratègica dins el conjunt urbà, aquest Pla considera la protecció tant de
l'espai verd com de l'edificació.
Article 87.Identificació.
1. Inclouen el sòl urbà assenyalat amb 8 en els plànols normatius. Compren aquells sols urbans caracteritzats per la seva condició
de jardins o unitats ambientals que cal que siguin conservades.
Article 88.Tipus d'ordenació.
EL tipus d'ordenació és el d'edificació aïllada.
Article 89.Condicions generals.
1. En els edificis existents es permet fer obres de conservació, consolidació, reparació i millora que no desvirtuïn el caràcter de
l'edifici.
2. Es podran fer obres d'ampliació, fins a arribar a un 15% de l'edificació existent en el moment: de l'aprovació d'aquestes normes.
3. No es podran fer edificacions de nova planta.
4. La finca serà indivisible a tots els efectes.
Article 90.Usos
L'únic ús admès en aquestes àrees serà el de verd privat, habitatge o equipament.
L'Ajuntament en l'exercici de les seves atribucions vetllarà per tal que aquestes zones es mantinguin i conservin, tot i evitant-ne la
seva degradació.

Des de la seva aprovació, les NNSS han sofert diferents modificacions, i s’han completat amb l’aprovació de diferents
planejaments derivats que han permès adaptar el Pla a les necessitat vigents:
- Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament referent al canvi de qualificació de la zona 7 en
l'àmbit del nucli de població de Palà de Torroella. Data aprovació:30/03/2006
- Modificació puntual de les normes urbanístiques del Pla general d'ordenació. (Modificació de Classificació del Sòl a
Palà (U.A.9 i clau 5) – De Sòl urbà a Sòl No Urbanitzable). Data aprovació:05/12/2012. Data publicació:19/12/2012.
- Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament referent a l'article 33 i al plànol B.1.1 en sòl no
urbanitzable i a l'article 74 de la Normativa pel que fa a usos a la zona 4. Data aprovació:21/07/2014
- Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament per al canvi de qualificació de zona 4a i zona 6 del
terreny situat al passeig de la Circumvalꞏlació cantonada carrers Germans Forcada i plaça Antoni Gaudí Data
aprovació:10/06/2003
- Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament referent a l'adequació de la vialitat a l'estat real
existent al sector de la carretera de Berga i carrer Migdia. Data aprovació:11/11/2005
- Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament referent a la modificació del sistema d'actuació
urbanística de la Unitat d'actuació número 8. Data aprovació:16/11/2005
- Conveni urbanístic en relació amb el polígon d'actuació urbanística 12 de Castelladral. Data aprovació:25/07/2011
- Pla especial de la zona de l'antiga estació dels ferrocarrils, UA-5. Data aprovació:19/09/2001
- Pla especial de desenvolupament de la Unitat d'actuació 8 la Serradora. Data aprovació:02/02/2007
- Pla especial de desenvolupament de la UA 10 de Palà de Torroella. Data aprovació:19/05/1999
- Pla especial urbanístic de catalogació de les masies i cases rurals en sòl no urbanitzable. Data aprovació:25/01/2012
- Pla director urbanístic de les colònies del Llobregat. Data aprovació:08/06/2007
- Pla director urbanístic del Pla del Bages. Data aprovació: 10/10/2006
Des del punt de vista de patrimoni les revisions tampoc han suposat incorporar cap catàleg béns, però si que han
permès desenvolupar el PEU del Catàleg de Masies i Cases rurals, que si bé no és un document urbanístic de
catalogació si que ha permès identificar i regular les actuacions i usos admesos a les edificacions incloses en aquest
catàleg, els qual la major part tenen un valor històric i arquitectònic destacat. (En el punt 3.5 d’aquest apartat es
detalla l’abast d’aquest Pla i els elements inclosos en el Catàleg.)

Plànol de qualificació del sòl urbà del nucli de Navàs B.4.1

DIPUTACIÓ DE BARCELONA. SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE NAVÀS.

Amb la voluntat de preservar el nucli de població de Palà de Torroella, com a antiga colònia tèxtil, també es va
procedir a la modificació de l’objectiu de les NUPG pel què fa a la Zona 7, únicament en l’àmbit de sòl urbà de
l’esmentat nucli de Palà de Torroella, per tal que fos compatible l’ús industrial i l’ús residencial; la modificació va
suposar dotar d’una nova zona, Zona 9 ‘Règim especial’ part de les edificacions de la colònia.
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La normativa de referència d’aquesta nova zona preveu:
SECCIÓ IX. RÈGIM ESPECIAL. ZONA 9.
Article 90.2 Identificació i Definició
Inclou el sòl urbà assenyalat amb 9 en els plànols normatius, comprèn els sòls urbans de l’antiga colònia tèxtil de Palà de Torroella
ocupats per usos o instalꞏlacions industrials i per habitatges, per tal que sigui possible la seva compatibilitat amb l’ús residencial,
per la protecció del conjunt arquitectònic i del paisatge de les colònies tèxtils i el manteniment i la preservació del seu llegat
industrial, social i cultural.
Article 90.3 Tipus d'ordenació.
EL tipus d'ordenació és el volumetria específica. Edificabilitat bruta 1,6 m2/m2 sòl.
Article 90.4 Desenvolupament i usos
1. Per concretar aquesta protecció i preservació, s’haurà de redactar i desenvolupar obligatòriament un Pla Especial en
l’àmbit de tot el sòl urbà de Palà de Torroella, a través de Plans Espacials de Reforma interior que podran ésser d’iniciativa
particular o pública.
2. Usos.
Es permetran els usos següents:
Habitatge, Residencial, Oficines comercials, Industrial, Sanitaria-assitencial, Educatiu, Socio-cultural, Religiós, Recreatiu,
Esportiu, Administratiu, Garatges

les activitats professionals desconcentrades i a la segona residència de reutilització, com també als serveis turístics de
qualitat i petita escala.
Per altra banda, el PTPCC també estableix diferents categories de protecció del sòl, dintre del sistema dels espais
oberts. Tot i l’absència d’espais, en el municipi, inclosos en figures de protecció d’espais naturals, el PTPCC reconeix
els sòls del municipi amb valor natural i de connexió, o agrícola i de connexió remarcables, els quals estableix sota la
categoria de sòls de protecció especial.
Aquests inclouen la practica totalitat del sector més occidental del terme municipal, a la zona de la Serra de
Castelladrall, i els cursos fluvials de la riera d’Hortons, la qual, juntament amb les rieres de Navel i Valldeperes, i el riu
Cardener, dóna continuïtat a la Serra de Castelltallat amb les elevacions prepirinenques.
En el títol VI de les Normes del PTPCC s’estableixen directrius per la protecció del paisatge, que són més estrictes en
el sòl no urbanitzable de protecció especial, garantint així la integritat paisatgística d’aquests espais.

En els immobles situats a l’entorn de l’anticcanal, actualment aterrat, situats en planta baxia, i identificats en el plànol normatiu
B.2.3.1, com a ET, S+1 i S+III, donada la seva inundabilitat, només es permet l’ús industrial.’

2.3 Pla territorial parcial de les comarques centrals
Com a marc de referència el present pla especial també té els planejaments terriotorials i sectorials d’ordre
supramunicipal aprovats en posterioritat a les normes subsidiàries de planejament vigents.
Entre aquests, cal tenir en compte les previsions del Pla Territorial Parcial de les Comarques Centrals (PTPCC) que
es va aprovar definitivament el setembre de l’any 2008.
El Pla ordena el creixement urbanístic de les comarques de l’Anoia, el Bages, Osona, el Solsonès i el Berguedà amb
els objectius generals següents: potenciar la centralitat territorial i econòmica i l’accessibilitat. ordenar el creixement
econòmic i demogràfic des propers anys, fomentar el desenvolupament d’àrees urbanes potents al voltant de les
capitals de comarca, potenciar els eixos de comunicació i preservar el sistema d’espais oberts i el paisatge tot
connectant i integrant els espais lliures d’urbanització.
A l’empara d’aquest pla especial, i pel què fa als objectius ambientals i de protecció del paisatge del PTPCC més
destacats, són:
- Protegir els paisatges i donar directrius per a conservar i millorar la qualitat del paisatge en la totalitat del territori.
- Protegir els espais naturals de valor intrínsec a escala nacional, regional i comarcal i garantir la seva connexió
territorial i ecològica mitjançant un sistema d’espais oberts de protecció especial.
- Protegir els sòls més fèrtils i de major valor agrícola de l’Anoia, el Bages i l’Osona
- Protegir el sòl forestal de valor per raons de biodiversitat, protecció del sòl, funcions hidrològiques i com a embornals
de gasos d’efecte hivernacle.
I per bé que de forma més secundària però que també consta en el PTPCC hi ha:
- Protegir el patrimoni històric i cultural
Pel que fa als assentaments del municipi de Navàs, el PTPCC estableix diferents estratègies de desenvolupament en
funció de les seves característiques, connectivitat i disponibilitat en el seu entorn de sòl físicament apte per a un
creixement per extensió.
Concretament, les estratègies establertes són les següents:
- Per al nucli de Navàs, s’estableix una estratègia de creixement moderat, establerta per a nuclis o àrees de mitjana o
petita dimensió urbana que per les seves condicions de sòl i connectivitat poden tenir un creixement proporcionat a la
seva realitat física com a àrees urbanes. El Pla, inclús fixa l’extensió urbana màxima que els POUM poden proposar,
tot i que de forma orientativa, que es troba en torn al 30% de creixement.
- Per als nuclis del Palà de Torroella, Castelladrall i el Mujal, el Pla n’estableix l’estratègia ‘Millora i compleció’, que
s’estableix en aquells nuclis que per la seva petita dimensió no tenen capacitat per a estructurar extensions urbanes o
que no disposen de sòl físicament apte per a la urbanització o que tenen un molt baix nivell d’accessibilitat.
L’objectiu d’aquesta estratègia és la recuperació i millora d’aquests nuclis com a patrimoni urbanístic del territori i
sovint com a peces significatives del paisatge, mitjançant el foment de la residència associada a les activitats rurals, a
DIPUTACIÓ DE BARCELONA. SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE NAVÀS.

Plànol d’estratègies i tipus de sòls del PTCC
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2.4 Pla director de la Comarca del Bages

2.5 Pla director urbanístic de les colònies del Llobregat (PDUCLL)

En data 22 de novembre de 2006 (DOGC 4776 – 7.12.2006) es va aprovar el Pla director urbanístic del Pla del Bages
(PDUPB) que inclou 27 municipis del Pla del Bages, entre els quals es troba el municipi de Navàs. El PDUPB
estableix directrius, normes i recomanacions que per a l’ordenació urbanística del territori central del Bages i del
Bages Sud. Aquest Pla estableix les determinacions que han de ser respectades per les actuacions de
desenvolupament territorial, especialment pel planejament urbanístic general, relatives al tractament del sòl no
urbanitzable i protecció territorial, a les infraestructures de mobilitat, i a l’ordenació dels assentaments i activitats
econòmiques.

En data 8 de juny del 2007 es va aprovar definitivament el Pla Director Urbanístic de les Colònies del Llobregat
(DOGC núm. 5364 de 22 abril 2009), que inclou 9 municipis riberencs que presenten diverses colònies industrials
tèxtils d’alt valor patrimonial encaixades en una vall estreta vora l’eix viari del Llobregat. L’ única colònia industrial en
l’àmbit del Pla que es troba a l’interior del terme municipal de Navàs és la de Cal Forcada.

El Pla té per objectius entre altres:
- Protegir els espais naturals més valuosos
- Protegir els conreus de més valor
- Estendre la protecció als elements del patrimoni cultural localitzats en el sòl no urbanitzable.
Amb aquest fi el Pla inclou dins la proposta de protecció: espais PEIN, Xarxa Natura; i els espais d’alt valor agrícola en
funció de DO, IGP i/o característiques d’extensió, productivitat i funcionalitat ecològica rellevant.
El Pla inclou, també, el conjunt d’elements de patrimoni arqueològic, arquitectònic i cultural catalogat, així com el seu
entorn més proper o àrea d’influència; queda definit en el plànol ‘Valor patrimonial’.
En aquest plànol s’identifiquen els recursos patrimonials destacables del municipi de Navàs

En l’àmbit de l’estructura ecològica i paisatgística, un dels valors ambientals més remarcables considerats pel Pla és
la integració de les colònies en el paisatge fluvial. Per tal de protegir l’entorn no urbanitzable immediat, el PDUCLL
estableix una Zona de Protecció Immediata que comprèn bàsicament el fons de la vall i els primers replans intermedis
a banda i banda del curs fluvial. Aquesta zona actua com a àmbit de buffer en relació a creixements residencials i
industrials, i permet evitar la formació de continus urbans no desitjats. Per altra banda, el Pla delimita també la Zona
de Protecció Propera que inclou els vessants laterals de llevant i ponent fins les línies de carena i els boscos
immediats d’acord amb els límits establerts en els plànols d’ordenació. Aquesta zona completa la protecció de
l’escenari natural de les colònies i preserva la continuïtat de la trama de boscos i els corredors ecològics vinculats als
cursos d’aigua. Els articles 33 i 34 de la normativa del PDUCLL defineix les determinacions a complir en les zones de
protecció immediata i propera respectivament.
Pel què fa al Patrimoni, el pla identifica els edificis a preservar sobre la planimetria a escala 1/2.000. Els edificis
identificats no podran ser objecte de transformacions que modifiquin la seva envolvent volumèrica i tampoc podrar
alterar-se el caràcter de la seva textura exterior i caldrà respectar els materials i qualitats compositives originals. En
casos justificats per raó de necessitats d’adaptació a normatives sectorials o bé si un Catàleg de patrimoni ho preveu
expressament, es podran admetre transformacions si es respecten els seus valors patrimonials. Tots aquests
aspectes més detallats queden regulats a l’article 64 de la normativa del Pla.
En la planimetria del Pla s’assenyala específicament com a edifici a preservar del conjunt, la volumetria original de
l’edificació industrial.

Fragment plànol T.24. Valoració patrimonial

.

Fragment plànol 28/30 Marc urbà. Cal Forcadal
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2.6 Pla de protecció del medi natural i del paisatge del Bages
El Consell Comarcal del Bages va elaborar el Pla de protecció del medi natural i del paisatge del Bages, iniciat a l'any
1997, el qual pretenia ser un estudi destinat a valorar l'interès natural del sòl no urbanitzable de la comarca. El Consell
Comarcal i els ajuntaments de la comarca es van proposar conservar els espais naturals més singulars, més enllà
d'aquells que ja tenien una figura legal de protecció. Així es va formular un objectiu inicial, rubricat en el conveni signat
per totes les administracions locals, com el reconeixement i la caracterització dels espais naturals, de les activitats que
els afecten i la seguretat que el planejament urbanístic ofereix per a la seva protecció.





Ampliació del sector industrial al polígon del nucli de Navàs. Preveure una reserva de sòl per a activitats
econòmiques amb una escala d’acord amb les dimensions del municipi de Navàs.
Potenciar les activitats comercials i econòmiques. Potenciar la localització d’usos comercials en planta baixa i la
creació d’eixos viaris amb un caràcter marcadament comercial, especialment a l’antiga carretera de Berga.
Adaptació de l’ordenació a l’estat actual dels nuclis petits: Palà de Torroella, Castelladral i el Mujal.
Protecció patrimonial de les colònies industrials i nuclis antics aïllats

Així doncs, aquest Pla identifica i delimita els espais d’interès natural del Bages, diferenciant-los entre espais d’interès
natural nuclears (àrees on la presència d’hàbitats naturals d’interès comunitari).

2.7 La futura revisió, el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM)
Per tal d’adaptar-se a les determinacions de la Llei d’urbanisme de Catalunya i la llei del sòl estatal vigent, així com
compatibilitzar les determinacions de les NNSS amb les del PTP de les Comarques Centrals, el PDU del Pla del
Bages, el PDU de les Colònies del Llobregat, i les distintes normatives sectorials i mediambientals, l’any 2008, el
municipi de Navàs va iniciar el procés de revisió del seu planejament urbanístic.
La revisió però es troba encara en procés de tramitació. En sessió del Ple del 28 de gener de 2009, es va aprovar
l’Avanç de Pla i el informe ambiental preliminar, i a finals del mateix any (16-12-2009), es va fer l’aprovació inicial del
Pla.
A instància del Departament de Territori i Sostenibilitat i fruit del procés participatiu fins aquesta fase, es va estimar
incorporar diferents canvis que es van concretar amb la redacció d’una nova proposta del Pla, que per substancialitat
de les modificacions i temps transcorregut des de la seva aprovació precisava d’una nova aprovació inicial per
continuar amb la tramitació.
Aquesta proposta, es va presentar en públic a l’octubre de 2013, com a treballs preliminars a una segona aprovació
inicial del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Navàs (POUM).
El nou pla fa una previsió de creixement moderat d’habitants en, la línia dels 6.900 habitants el 2025.
Pel què fa a aspectes patrimonials i paisatgístics, en aquesta nova proposta, i fora del àmbit estrictament urbà del
nucli de Navàs destaca: al Mujal s’han fet retocs al perímetre urbà i es proposen canvis en els acabats exteriors per
mantenir la personalitat rústica del poble, que enllaçarà amb Navàs amb una via verda. A Castelladral es proposa la
creació d’una ecozona a la Vall d’Hortons, i a Palà de Torroella no hi han canvis substancials.
Per tal de garantir la divulgació i la comprensió dels continguts del POUM, es va obrir un temps de consultes i
d’interacció amb la ciutadania i els propietaris afectats pels plans d’actuació, perquè poguessin elaborar
contrapropostes i preparar alꞏlegacions per quan s’obrin els terminis legals. Dins aquest període s’han realitzat, també,
tallers de participació oberts a tot el públic.
Actualment el Pla es troba molt definit però no s’ha realitzat encara l’aprovació inicial (2a aprovació inicial).
D’acord amb el que consta a la memòria del Pla, els criteris, els objectius i les estratègies d’ordenació d’aquest
document són:









Inscriure adequadament el municipi de Navàs en el context territorial de l’àrea del Bages amb un paper actiu a la
seva comarca tot i mantenint la seva personalitat pròpia.
Establir estratègies de compactació del nucli urbà (densificació i buits urbans) enfront de l’expansió en el territori
per al creixement residencial. El nou planejament general no s’ha de basar en un model de creixement extensiu,
sinó en un nou model intensiu de consolidació i millora de l’actual estructura urbana, aprofitant les àrees no
consolidades de la trama urbana que no s’han arribat a desenvolupar.
El creixement ha d’anar vinculat a la resolució i millora dels problemes actuals d’accessibilitat i mobilitat presents
al nucli urbà.
Preservació en Sòl No Urbanitzable de les zones forestals i agrícoles. Control de l’edificació i regulació del usos.
Construcció dels Parcs Fluvials a la les ribes del Llobregat i del Cardener en contacte amb els nuclis urbans.
Compliment dels estàndards per sistemes que estableix la Llei d’Urbanisme.
Introducció de les noves tipologies d’habitatge de protecció publica (HPP, HPC) i dotacional.
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POUM 2a aprovació inicial. Fragment plànol o3.Ordenació de sòl urbà i urbanitzable. Nucli de Navàs

Pel què fa la conservació del patrimoni arquitectònic, natural i cultural, a la memòria del document figuren també
com a objectius específics:



Mantenir els aspectes estètics i compositius tradicionals per a les edificacions del casc antic del Nucli de Navàs,
així mateix com per al dels nuclis de Palà de Torroella, El Mujal i Castelladral.
S’introdueix una clau específica per a la conservació volumètrica d’algunes edificacions existents als nuclis.
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Els nivells i tipus de protecció que proposa el POUM són indicatius i podran ser modificats pel Pla Especial.
Quant a la protecció dels béns, la principal aportació del Pla, i d’acord amb el que estableix l’article 75 del RDLU, és
que preveu expressament la formulació d’un pla especial urbanístic de protecció del patrimoni arquitectònic o cultural,
de manera que el catàleg-inventari que s’incorpora en el POUM es limita a enumerar i identificar els béns immobles
que són objecte de protecció, sense perjudici de l’ampliació del catàleg que es pugui produir amb motiu de la
formulació i aprovació de l’indicat pla especial.
Per als béns arquitectònics s’estableixen diversos TIPUS de protecció proposada en funció de la part a protegir:
-

Integral: Es protegeix tot el Bé en el seu conjunt (volumetria, interior ...).
Volum: Es protegeix la volumetria de tot l’edifici o element ja que es considera que és el que li atorga singularitat.
Façana: Es protegeix la façana de l’edifici.
Element: Es protegeixen elements concrets de l’edifici, ja que aquest ha estat molt modificat i només una part
conserva característiques a protegir.
Conjunt: Es protegeix la configuració de l'espai.

I per als béns arqueològics s’estableixen els següents TIPUS de protecció proposada:
-

-

Tipus A Jaciments arqueològics: Quedaran protegits per un radi de 100 m o, en el seu cas, per una delimitació
específica. Els jaciments que es troben en sòl urbà quedaran protegits per un radi de 50 m. Les llicències d’obres
dins d’aquest radi hauran de ser objecte d’informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del
Patrimoni Cultural, que podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i
decidir posteriorment l’actuació més adient.
Tipus B Les zones d’expectativa arqueològica: Quedaran protegits per un radi de 100 m o, en el seu cas, per una
delimitació específica. Les zones que es troben en sòl urbà quedaran protegits per un radi de 50 m. Són així
considerades les zones on s’han produït troballes aïllades i superficials, que no proporcionen la suficient informació
per a situar el jaciment possible. En aquestes zones, prèviament a la concessió de llicència d’obres que impliquin la
modificació del subsòl, s’hauran de realitzar sondeigs i prospeccions arqueològiques d’acord amb el Servei
d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, per tal de confirmar l’existència del jaciment. Les
intervencions arqueològiques que derivin de l’aplicació d’aquesta normativa seran a càrrec de la promoció de
l’obra. El resultat de les intervencions arqueològiques pot condicionar els termes de les llicències d’obres, per tal de
protegir el patrimoni cultural.

Aquestes determinacions queden regulades a l’article 19 ‘Catàleg de béns a protegir i desenvolupament del POUM
mitjançant formulació d’un pla especial urbanístic de protecció del patrimoni arquitectònic i cultural de Navàs.’ de la proposta de
Normativa del futur POUM:
El POUM també identifica en un plànol el llistat de béns definits a l’article assenyalat.

Aquesta proposta inclosa en els treballs per a la segona aprovació inicial presentada el 2013, proposava per a tots els
béns en nivell de protecció BPU i definia diferents tipus per a cadascun: B, Volum, Façana....
Relació de béns identificats en el document de treball (2a aprovació inicial):
U- Arquitectura Residencial Urbana.
U1.- Carrer Delfina Bonet nº 11
U2.- Passeig Ramon Vall nº 57
U3.- Passeig Ramon Vall nº 4
U4.- Carretera de Berga nº 29
U5.- Edifici “Caixa Catalunya”
U6.- Carretera de Berga nº 59
U7.- Rectoria de la Sagrada Família de Navàs
U8.- Torre del propietari de Palà Vell
U9.- Torre del director de Palà Vell (cal Garbí)
U10.- Cal Simó (carretera de Berga, 57)
U11.- carrer Pau Duarri, 66
U12.- carrer Pau Duarri, 72
U13.- carrer Pau Duarri, 74
U14.- carrer Pau Duarri, 92
U15.- carrer Pau Duarri, 94
R- Arquitectura Religiosa
R1.- Immaculada del Puig-gròs
R2.- Santa Magdalena de Puig-gròs
R3.- Sant Miquel de Castelladral
R4.- Sant Joan de Riols
R5.- Mare de Déu del Carme (La Capçada)
R6.- Santa Fe de Valldeperes
R7.- Sant Salvador de Torroella
R8.- Sant Pere (Vallbona)
R9.- Sant Genís de Masadella
R10.- Sant Pere de Salou (o de les Cigales)
R11.- Sant Pere del mas Soler
R12.- Santa Creu del Mujal
R13.- Sagrada Família de Navàs
R14.- Santa Maria de les Esglésies
R15.- Sant Cugat del Racó (o de Salou)
R16.- Sant Llorenç de Palà Vell
R17.- Sant Isidre de Llastanosa
P- Arquitectura Pública o Semipública
P1.- Casal de Joves i Alberg
P2.- Castell de Castelladral
P3.- Cementiri del Mujal
P4.- Castell de Solivella
P5.- Club d’avis
P6.- Escola de música
P7.- Centre d’Assistència Primària
P8.- Castell de Torroella
P9.- Teatre de Palà de Torroella
P10.Plaça de la Indústria
C- Conjunts Urbans
C1.- Plaça de l’Ajuntament
C2.- Carrer del Sol
C3.- Carrer del Migdia
C4.- Carrer del Torrent o de les set Cases
C5.- Raval de Can Flautes

D'INTERÈS ARQUEOLÒGIC
A- Arqueologia
A1.- Armaris del Reguer del Pere Joan
A2.- Cal Garrifes
A3.- Tombes de Can Riols
A4.- Can Riols
A5.- Can Vall
A6.- Castell de Castelladral
A7.- Collet de les caixes
A8.- Mas de Can Vall
A9.- Mujal, Can Bartomeus
A10.- Necròpolis de Can Garrifes
A11.- Passeig de Ramón Vall
A12.- Sant Miquel de Castelladral
A13.- Mas de les Esglésies
A14.- Riera de Navarons
A15.- Sant Cugat del Racó I
A16.- Sant Cugat del Racó
A17.- Tomba de Cal Mas
A18.- Tomba del moro de Vallbona
A19.- Vinya de cal Mas
A20.- La Vinya del Guitarra
I- Arqueologia Industrial
I1.El Molí de les Cots
I2.La “Nau Industrial”
I3.El Molí de la riera de Sant Cugat

POUM 2a aprovació inicial. Fragment plànol o2.Catàleg de béns

Finalment, a la normativa del futur POUM, (Article 63 - Elements patrimonials) també es regula, i de forma general,
l’obligació de conservació i manteniment, en cas d’intervenció en edificacions existents, d’aquells elements d’interès
arquitectònic que es trobin, tant en l’interior com en l’exterior de l’edificació, com poden ser portes amb dovelles de
pedra, brancals i dintells de finestres, dovelles amb alguna inscripció, rajoles...,
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3. Altres inventaris i catàlegs de protecció de referència.
3.1 Inventari del Patrimoni Arquitectònic i històric de Navàs. (IPAHN)
L’any 1994, Jordi Piñero i Subirana, llicenciat en història i tècnic en patrimoni cultural va elaborar, per encàrrec de
l’Ajuntament, l’ Inventari del Patrimoni Arquitectònic i històric de Navàs. (IPAHN)
L’inventari és molt exhaustiu i ofereix una radiografia molt completa del patrimoni de Navàs, que permet tenir una visió
general del patrimoni i l’estat de conservació en el moment de redacció.
L’inventari s’estructura en set àmbits: Arquitectura rural (RU), Arquitectura residencial urbana (CU), Arquitectura
religiosa (R), Arquitectura pública o semi-pública (P), Arqueologia (A), Conjunts urbans (C) i Arqueologia industrial.
De cada element s’inclou una fitxa esquemàtica amb informació bàsica.
Aquest document, però no va ser tramitat i/o aprovat formalment per Ple com a catàleg de béns, i per això únicament
té el valor d’ inventari, i els elements que s’hi relacionen no poden ser considerats BCIL d’acord amb el que preveu la
Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català (LPCC).
Els béns inventariats són:
U -ARQUITECTURA RESIDENCIAL URBANA.
U.1 Cal Mas (c/ Delfina Bonet, 13)
U.2 C/ Delfina Bonet, 11
U.3 Passeig Ramon Vall, 57
U.4 Passeig Ramon Vall, 4
U.5 Carretera. de Berga, 29
U.6 Carretera. de Berga, 36
U.7 ‘Caixa de Catalunya’
U.8 era. de Berga, 59
U.9 Plaça Sagrada Família, 17
U.10 Rectoria de la Sagrada Família de Navàs
U.11 Torre del propietari de Palà Vell
U.12 Torre del director de Palà Vell (cal Garbí)
R -ARQUITECTURA RELIGIOSA
R.1 Immaculada del Puig-gròs
R.2 Santa Magdalena de Puig-gròs
R.3 Sant Miquel de Castelladral
R.4 Sant Joan de Riols
R.5 Mare de Déu del Carme (la Capçada)
R.6 Santa Fe de Valldeperes
R.7 Sant Salvador de Torroella
R.8 Sant Pere (Vallbona)
R.9 Sant Genis de Masadella
R.10 Sant Pere de Salou (o de les Cigales)
R.11 Sant Pere del mas Soler
R.12 Santa Creu del Mujal
R.13 Sagrada Família de Navàs
R.14 Santa Maria de les Esglésies
R.15 Sant Cugat del Racó (o de Salou)
R.16 Sant Llorenç de Palà Vell
R.17 El Sagrat Cor de la colònia Valls
R.18 Sagrada Família (la Rovira)
R.19 Sant Isidre de Llastanosa
P -ARQUITECTURA PÚBLICA O SEMI-PúBLICA
P.1 Casal del Joves i Alberg
P.2 Castell de Castelladral
P.3 Cementiri del Mujal
P.4 Castell de Solivella
P.5 Club d'Avis
P.6 Col.legi Municipal de Batxillerat
P.7 Centre d'Assistència Primària
P.8 Castell de Torroella
C -CONJUNTS URBANS
C.l El Mujal
C.2 Plaça de l'Ajuntament
C.3 Carrer del Sol

C.4 Carrer del Migdia
C.5 Carrer del Torrent o de les Set Cases
C.6 Raval de can Flautes
C.7 Castelladral
A -ARQUEOLOGIA
A.1 Navàs
A.2 Passeig de Ramon Vall
A.3 La Rovira
A.4 Zona Moto-cross
A.5 Les Esglésies
A.6 El Mujal
A.7 Tomba del Moro de Vallbona (o del Serrat de les Moles)
A.8 Balma de Masadella
A.9 Dolmen de les Comes de Torroella
A.10 RAcó dels Ossos de cal Teule (Castelladral)
A.11 Sant Cugat del Racó
A.12 Can Vall
A.13 Pla de Sant Pere
A.14 L'Oliva
A.15 Riera de Navarons
A.16 Can Riols
A.17 Bartomeus
A.18 Zona Oest
A.19 Vinyes Oest
A.20 Pla del Llop
A.21 Collet de les Caixes
A.22 Tines de les Comes
A.23 Cal Garrifes
A 24 Sepultures del Lladre Traïdor
A. 25 Reixes
A.26 Vinya del Guitarra
A.27 Vinyes de cal Mas
A.28 Vilamoros
A.29 Sant Miquel de Castelladral
A.30 Tombes de cal Riols
A.31 Tombes de cal Mas
A.32 Armaris del Reguer del Pere Joan
I -ARQUEOLOGIA INDUSTRIAL
I.l El Moli de les Cot s
I.2 Serradora
I.3 La Bòbila
I.4 "Nau Industrial"
I.5 Colònia de Torroella (o Palà Vell)
I.6 Colònia Valls (o Palà Nou)
I.7 El Moli de la riera de Sant Cugat
I.8 Moli del Tordell
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RU -ARQUITECTURA RURAL. 109 elements (Ordre alfabètic)
RU.54 L'Alzina
RU.36
RU.99 L'Alzina (St Salvador de Torroella)
RU.52
RU.53 Ca l'Astruc
RU. 58
RU.14 Cal Bartomeu (Castelladral)
RU.13
RU. 65 Cal Bartomeus (el Mujal )
RU.83
RU.96 Bigorra
RU.33
RU.97 Cal Cairó
RU.8
RU.21 Cal Canet de Baix
RU.44
RU.98 Balma de Canet
RU.69
RU.29 La Capçada
RU.90
RU.84 "Casa"
RU.70
RU.109 El Casalot
RU.37
RU.86 Casa Nova del Castell
RU.71
RU.2
Casa Nova de la Garriga
RU.59
RU.91 Casa Nova del Pla
RU.106
RU.5
Casa Nova del Puig
RU.3
RU.67 Casa Nova (el Mujal)
RU.9
RU.89 La Caseta
RU .82
RU.60 Casol i us
RU.41
RU.57 Els Cellers
RU.66
RU .10 El Castell
RU.105
RU.51 Can Coll
RU.16
RU.108 Coll d'en Guineu
RU.80
RU.45 Comabella
RU.24
RU .12 Comaposada
RU .7
RU.100 Balma de Comaposada
RU.63
RU.26 Les Comes (la Vall dels Gitanos)
RU . 85
RU.93 Les Comes (Sant Salvador de Torroella)
RU. 56
RU.47 Cal Conill
RU.68
RU.6
Corretjoles
RU.23
RU. 76 Les Cots
RU.22
RU. 79 Cal Cot
RU.107
RU.4
Cal Copons
RU.40
RU .87 Les Esglésies
RU.43
RU.55 L'Espinalt
RU.35
RU.42 La Fàbrega
RU.103
RU.15 Cal Filaborres
RU.20
RU.101 La Fumera
RU.104
RU. 30 Cal Fuster
RU.61
RU.1
La Garriga
RU.62
RU.46 Can Garrifes
RU.64
RU.92 Cal Gemilà
RU.74
RU.94 Cal Gibergues
RU. 34
RU.73 Gusart
RU.50
RU.77 Guimera
RU.88
RU.11 L'Hostal (Castelladral)
RU.19
RU.95 L'Hostalet (Sant Salvador de Torroella)
RU .18
RU. 31 L 'Ingla
RU.17
RU. 28 La Llastanosa
RU.49
RU.32 Cal Llobet
RU.72
RU.102 Maçanerots
RU. 38
RU.75 Maçaners
RU.81
RU.25 Malric
RU.48
RU.39 Mas del Munt
RU. 78
RU.27 La Masia

Cal Mas
Masadella de Baix
Can Mateu
Cal Mestre Mallol
Can Miquel
Cal Misèries
Cal Moliner
L'Obac
L'Oliva
Can Peçols
Cal Pelussa
Cal Perejoan
Cal Piano
Les Planes
Cal Potret
Puig-gròs
Rectoria de Castelladral
Rectoria de Sant Cugat del Racó
Rectoria de Sant Salvador de Torroella
Rectoria de Santa Creu del Mujal
Rectoria de Santa Fe de Valldeperes
Reixes
Can Ribes
Els Riols
La Roca de la Mà (o el Forn)
Cal Roig
La Rovira
La Sala
Santacreu
Cal Sastre (la Vall dels Gitanos)
Can Serra dels Eixibis
Serra-seca
Can Serrató
Cal Selvetes
Cal Simon
Cal Sitges
La Soleia
Balma de la Soleia
El Soler (Sant Cugat del Racó)
El Soler (casa dels masovers)
El Soler (Mujal)
Solivella
El Sunyer
Taurons (Sant Salvador de T)
Taurons (Sant Cugat del Racó)
Turban
Cal Tiet
Tines de Reixes
Tines del Potiner
La Torre
Trullols
Can Vall
Vallbona
Cal Xic
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3.2 Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de Catalunya (IPCI PA/IPCI PAP)
Alguns dels béns indexats en el Inventari del Patrimoni Arquitectònic i històric de Navàs. (IPAHN), estant incorporats
també a l’ Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de Catalunya, tant al llistat que recull el Patrimoni Arquitectònic (en
endavant, IPCI-PA) com al que indexa l’Arqueològic i Paleontològic (en endavant, IPCI-PAP).
Els béns inclosos en l’Inventari de Patrimoni Cultural Català de la Direcció General d’Arxius, Biblioteques,Museus i
Patrimoni del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en el municipi de Navàs són els següents:
Patrimoni Arquitectònic (IPA)
-

1229
1230
16849
16850
16851
16852
16853
16854
16855
16858
16859
16860
16861
16862
16865
16866
16867
16869
16870
16873
16874
16875
16876
16877
16878
16881
16882
16883
16884
16885
16886
16887
16889
16890
16891
16892
42920

CASTELL DE CASTELLADRAL
CASTELL DE MUJAL
ESGLÉSIA PARROQUIAL DE LA SAGRADA FAMÍLIA DE NAVÀS
CAN RIBES
CAN VALL
COLÒNIA PALÀ DE TORROELLA Palà Vell
TORRE DIRECTOR I TREBALLADORS DE LA COLÒNIA PALÀ VELL
TORRE PROPIETARI DE LA COLÒNIA PALÀ VELL
ESGLÉSIA DEL ROSER I DE SANT LLORENÇ DE BRINDIS Església de la Mare de Déu de la Colònia Palà Vell
MAS EL SUNYER DE VALLDEPERES
ESGLÉSIA DE SANT GENÍS DE MASSADELLA
ESGLÉSIA DE LA SANTA CREU DEL MUJAL
ESGLÉSIA DE SANT CUGAT SALOU Sant Cugat del Racó
ESGLÉSIA DE SANTA FE DE VALLDEPERES
ESGLÉSIA DE SANTA MARIA DE LES ESGLÉSIES
ESGLÉSIA DE SANT SALVADOR DE TORROELLA
MAS DE SANT GENÍS Mas de Massadella A
ESGLÉSIA DE SANTA MAGDALENA DE CASTELLADRAL
ESGLÉSIA DE SANT MIQUEL DE CASTELLADRAL
ANTIGA CONSTRUCCIÓ JUNT A L'ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANT MIQUEL
NECRÒPOLIS DE LA VINYA DE CAL MAS
RUÏNES DE L'ESGLÉSIA DE SANT PERE DE LES CIGALES O DE SALOU
UNA TOMBA A SANT PERE DE LES CIGALES
TOMBES INFANTILS DE SANT PERE DE LES CIGALES
MASIA EL PUIG GROS
LA CASETA
CAL XIC
LES COTS
LES IGLESIES
CAL TAURONS
CASA SOLER
CASAL DELS PEGUERA
CAL GUSART
BARRACA DE VINYA
BARRACA DE CAMP II
BARRACA DE CAMP III
CASTELL DE TORROELLA

-

1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1559
1561
1562
1563
1564
1566
1567
1568
1570
1571
1572
1573
5637
11718
12298
18526
18527
19213
19215
20482
20491
20495
20496

CAN VALL
MAS DE CAN VALL
EL MUJAL. CAN BARTOMEUS. EL MOJAL
MAS DE LES ESGLÉSIES
LA RIERA DE NAVARONS
TINES DE LES COMES DE TORROELLA
SANT PERE DE LES CIGALES O DEL RACÓ
PLA DE SANT PERE
VINYA DE CAL MAS
CASTELL DE CASTELLADRAL
COLLET DE LES CAIXES
CAL GARRIFES
LA VINYA DEL GUITARRA
NECRÒPOLIS DE CAL GARRIFES
TOMBA DE CAL MAS
COSTA DEL CLOT DE L’ISIDRE
RACÓ DELS OSSOS DE CAL TEULÉ
ARMARIS DEL REGUER DEL PERE JOAN
CAN RIOLS I
CAN RIOLS II
ESGLÉSIA DE CASTELLADRAL O NECRÓPOLI DE SANT MIQUEL DE CASTELLADRAL
DOLMEN DE LES COMES
TOMBA EN EL CAMÍ DEL PONT DE BARQUETS A CASTELLADRAL
TURÓ DE CAPDEVILA
VILAMORÓS
MOLÍ DE CASTELLADRAL. RESCLOSES D’UN ANTIC MOLÍ PROPER A CASTELLADRAL
CASTELL DE TORROELLA
SOLIVELLA
ENTORN DE SANT CUGAT DEL RACÓ
SERRAT DE PUIGMAÇÓ. PLA DE SANT PERE 11-16
CAMPS DEL SEUVETA

3.3 Fitxes IPCE Colꞏlegi d’Arquitectes de Catalunya
Redactades pels arquitectes Joaquim Garcia i Josep M. Vilanova l’any 1981, l’ inventari recull 3 elements relacionats
amb el municipi de Navàs.
La fitxa núm. 1 és de l’església de Sant Cugat del Racó, la fitxa 2, és de la Masia El Castell de Castellladral, i la 3 és
la Colònia Valls que actualment no és del terme de Navàs.

Patrimoni Arqueològic
-

1546
1547
1548
1549

SANT CUGAT DEL RACÓ
PASSEIG DE RAMON VALL
TOMBA DEL MORO DE VALLBONA (TORROELLA)
SOLELL DE CAN RIBES
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3.4 Inventari d’immobles d’interès municipal. Diputació de Barcelona (IIIAPM SPAL)
L’any 1988, el Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona va dur a terme l’Inventari
d’Immobles d’Interès Arquitectònic de Propietat Municipal, que abastava tots els municipis de la província de
Barcelona, en el qual hi havia inclòs el municipi de Navàs amb 10 noves fitxes, elements que es conserven í en la
actualitat excepte l’antiga estació de tren.
Els elements inventariats en el IIIAPM SPAL 1988 són:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Alberg de joves. Castelladral
Ajuntament. Navàs
Antiga estació de tren. Navàs (desapareguda)
Campanar església. Castelladral
Llar d’avis. Navàs
Escoles del Mujal
‘Cooperativa la Fraternitat’. Navàs
Antigues escoles nacionals.Palà de Torroella.
Creu (missional) de Castelladral
Viaducte de Navàs.

18 La Roca de la Mà

Castelladral

19 La Fumera

Palà

20 Can Serra dels Arxius

Castelladral

21 El Molar

Palà

22 Carbonés

Castelladral

23 Ca l'Obac

Palà

24 Cal Perejoan

Valldeperes

25 Cal Misèries

Valldeperes

26 Cal Simón

Valldeperes

27 Masoveria de Cal Sunyer

Valldeperes

28 Cal Riols

Palà

29 Solanes

Palà

30 Cal Mas

Valldeperes

31 La Caseta d'en Sunyer

Valldeperes

32 Cal Cupons

Castelladral

33 L'Hostalet

Palà

34 Cal Sitges

Castelladral

35 Les Comes

Castelladral

3.5 Pla Especial de Catàleg de Masies, cases rurals i altres edificacions en el sòl no urbanitzable

36 Cal Tiet

Castelladral

L’any 2011 es va redactar el Pla Especial de Catàleg de Masies, cases rurals i altres edificacions en el sòl no
urbanitzable, que va ser aprovat per la CTUCC en data 25 de gener de 2012 (DOGC. Num. 6089 de 16/03/2012)

37 Cal Masover de la Rata

Palà

38 Can Flautes

Palà

39 Cal Ramonillo

Palà

40 Cal Fariner

Palà

41 Cal Fuster

Palà

El document, que sí bé no és pròpiament una figura urbanística de protecció del patrimoni, de conformitat amb la
legislació urbanística vigent, identifica les edificacions existents en el sòl no urbanitzable del municipi que compleixen
els requisits per raons arquitectòniques, històriques, mediambientals, paisatgístiques o socials, per a la seva
reconstrucció o rehabilitació i estableix les condicions reguladores d’edificació i ús, incloent una fitxa individualitzada
per cada element .
L’àmbit d’aplicació d’aquest Pla Especial comprèn la totalitat del sòl no urbanitzable del municipi de Navàs.
En la tramitació del document, i d’acord amb la prescripció de la Comissió d’Urbanisme, es va excloure del catàleg les
edificacions en estat ruïnós que no podien demostrar l’ús d’habitatge en origen i l’estructura de l’edificació, atès que la
documentació presentada no ho justificava suficient. Aquestes edificacions en ruïnes i altres de nova construcció que
també van ser excloses del catàleg, figuren en el document final en un inventari annex.
Les masies i cases rurals incloses en el catàleg són:

42 Cal Rata

Palà

43 Ca l'Espelta

Palà

44 Cal Trujols

Palà

45 Mas del Munt

Palà

46 La Soleia

Castelladral

47 La Tina

Palà

48 Cal Fuster

Castelladral

49 Can Puiggròs

Castelladral

50 L'Ingla

Castelladral

Veïnat

51 Sant Genís

Navàs

Sant Salvador de Torroella

52 Masoveria de Sant Genís

Navàs

2 l'Alzina

Palà

53 Masadella de Baix

Navàs

3 Cal Conill

Palà

54 Cal Roig

el Mujal

4 La Serra

Palà

55 Santacreu

el Mujal

5 Vallbona

Palà

56 Cal Piano

el Mujal

6 Casa Nova del Puig

Castelladral

57 La Torre

el Mujal

7 Cal Llobet

Valldeperes

58 Rectoria de Sant Cugat del Racó

Sant Cugat del Racó

8 Cal Tauler

Palà

59 Sallés

Sant Cugat del Racó

Valldeperes

60 L'Oliva

el Mujal

Valldeperes

61 Casa Nova del Pla

Sant Cugat del Racó

11 Taurons

Sant Salvador de Torroella

62 Can Passols

Sant Cugat del Racó

12 Can Coll

Palà

63 Massanés

Castelladral

13 La Fàbrega

Palà

64 Cal Xic

Castelladral

14 Cal Saubeta

Palà

65 Cal Cot

Castelladral

15 Cal Serrador

Palà

66 El Molí

Castelladral

16 Cal Turban

Castelladral

67 La Caseta

Castelladral

17 Malric

Castelladral

68 Les Cots

Castelladral

Número Nom
1 Rectoria de Sant Salvador de Torroella

9 Rectoria de Santa Fe de Valldeperes
10 Casa Sunyer
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69 El Soler

Sant Cugat del Racó

70 Caseta del Soler

Sant Cugat del Racó

71 Masoveria del Soler

Sant Cugat del Racó

72 Casolius

Sant Cugat del Racó

73 Taurons

Sant Cugat del Racó

74 Les Esglésies

Sant Cugat del Racó

75 Cal Gemilà

Sant Cugat del Racó

76 Cal Mateu

Castelladral

77 Cal Mestre Mallol

Castelladral

78 Can Filaborres

Castelladral

79 Cal Reixes

Castelladral

80 Cal Bartomeu

Castelladral

81 Ca l'Astruc

Sant Cugat del Racó

82 la Sala

Sant Cugat del Racó

83 Ll'Alzina

Sant Cugat del Racó

84 L'Espinalt

Sant Cugat del Racó

85 Comaposada

Castelladral

86 Casa Rovira

Castelladral

87 Masoveria de la Rovira

Castelladral

88 Pallissa de la Rovira

Castelladral

89 La Garriga

Castelladral

90 Caseta del PuigGròs

Castelladral

91 La Llastanosa

Castelladral

92 La Capçada

Castelladral

93 Corretjoles

Castelladral

94 Casa Nova del Castell

Castelladral

95 Masoveria de la Llastanosa

Castelladral

96 La plana

Castelladral

97 Casa Nova de la Garriga

Castelladral

98 La Guimera

Castelladral

99 Reixes

Castelladral

100 Gusart

55

el Mujal

101 Cal Pelussa

el Mujal

102 Maçanerots

Castelladral

103 Solivella

Castelladral

104 Les Planes

Castelladral

105 L'Afi

Castelladral

106 Pallissa de Comabella

Palà

107 Comabella

Palà

108 Cal Sastre

Palà

109 Bigorra

Castelladral

110 Garriguers

Castelladral

111 Masoveria de Cal Mateu

Castelladral

112 Cal Cortesó

Castelladral

113 Santa Magdalena

Castelladral

114 Cal Fesol

Sant Cugat del Racó
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4. Criteris de selecció dels béns inclosos en el PEUPIC
Criteris de selecció i valoració dels elements arquitectònics, urbanístics i naturals de caràcter patrimonial
identificats en el terme municipal
La selecció dels elements recollits en el present PEUPiC s’ha realitzat d’acord amb els criteris establerts en el
document Directrius de contingut per als catàlegs de béns protegits i plans especials de protecció, redactat
conjuntament pel Departament de Territori i Sostenibilitat i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
(versió de febrer de 2013).
S’han identificat i seleccionat un conjunt d’elements que gaudeixen d’uns valors reconeguts de diversa índole:
-

Valor històric, per la seva antigor o per la seva capacitat de crear i consolidar una imatge del nucli urbà al
llarg del temps.

-

Valor arqueològic, definit com a Àrea d’Expectativa Arqueològica.

-

Valor arquitectònic, definit per les seves característiques constructives, tipològiques, volumètriques,
artístiques o estètiques.

-

Valor urbanístic, definit per les característiques de la trama viària i la repetició de tipus arquitectònics que
han consolidat el paisatge urbà: nucli medieval, eixamples de ciutat jardí, camins rurals, o per pertànyer a
recorreguts paisatgístics.

-

Valor simbòlic i significatiu, per la seva capacitat de generar actes culturals i socials (civils o religiosos), i
aplegar entorn seu la colꞏlectivitat.

-

Valor ambiental, definit tant pels espais urbans verds (públics i privats, parcs, jardins, passeigs arbrats, etc.)
com pels espais naturals, urbanitzats o no, capaços de generar una imatge mixta i harmònica entre
l’edificació i l’espai lliure. S’hi inclou el paisatge urbà definit pel conjunt de les cobertes de teula del teixit
arquitectònic, que constitueix la “cinquena façana” dels nuclis urbans.

-

Interès paisatgístic, definit per les línies virtuals d’horitzó (skyline) des de punts de vista llunyans, enlairats o
en la plana, que contornegen la població i que fan destacar els elements i sectors emergents, ja siguin
preponderants o febles (és a dir, susceptibles d’un canvi inharmònic). Igualment com en l’apartat anterior, s’hi
inclou el paisatge urbà definit per la “cinquena façana” de la vila, és a dir, el conjunt visible de les cobertes des
de diferents punts enlairats del terme.

-

Valors sociocultural i etnològic, definits pels espais o llocs que tenen un ús colꞏlectiu històric i que es
guarda en la memòria de les gents, com ara els camins antics, els punts d’aplecs i esbarjo, les fonts, les
basses, etc.

5. Descripció dels tipus de béns
Els elements del Catàleg es classifiquen en:
Béns Arquitectònics (CA i EA)
Configuren el patrimoni arquitectònic català els elements o conjunts amb valor cultural, històric o identitari dels
municipis, com:
Monuments arquitectònics historicoartistics declarats i fortificacions.
Conjunts: conjunts històrics, barris, carrers, cementiris, cases, etc.
Edificis i construccions: esglésies, monestirs, edificis històrics, etc.
Elements: creus de terme, escuts, pedres heràldiques, etc.
Fragments: una portalada, una tanca, una tribuna, un relleu, una pintura mural a una façana, etc.
Obra civil: camins, ponts, vies de comunicació, obres d’abastament d’aigua, electricitat, etc.
Estructures urbanes
Arquitectura popular: és la manifestació material en què es barregen factors econòmics, socials, culturals, etc. En
conseqüència és un del elements que més contribueix a potenciar les senyes d’identitat d’un territori.
Els béns arquitectònics els podem dividir en dos grups: els conjunts CA, i els elements EA
- Conjunts Arquitectònics (CA): Conjunts històrics, barris, carrers, etc.
- Elements Arquitectònics (EA):Monuments, elements singulars, fragments, obra civil, arquitectura popular...
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Béns Arqueològics i Paleontològics (BARP)
El patrimoni arqueològic i paleontològic es classifica en els següents tipus:
- Zona Arqueològica (ZA) associada a un Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN), en el cas que els béns immobles
declarats tinguin en el subsòl restes que siguin susceptibles d’ésser estudiades arqueològicament. La declaració del
bé especificarà la
delimitació de l’entorn necessari per a la seva protecció, que pot incloure el subsòl, si la seva
alteració afecta els valor o l’estudi.
Articles 7 f i 11 b de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural
català.
- Els Espais de Protecció Arqueològica (EPA) són una categoria de protecció atorgada per l’Administració de la
Generalitat de Catalunya a aquells llocs que no han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per
antecedents històrics o d’altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques. Els Espais de Protecció
Arqueològica (EPA) mantenen
una alta expectativa arqueològica i són objecte de la protecció que determini la
resolució per la qual han rebut aquella
classificació, d’acord amb l’article 49 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre,
del patrimoni cultural català.
- Els Jaciments Arqueològics (JA) són aquells llocs on existeixen restes constructives o elements de cultura
material fruit de l’activitat humana, documentats a través de prospeccions superficials o d’excavacions del subsòl.
La informació sobre els jaciments arqueològics coneguts està recollida a l’Inventari del Patrimoni Arqueològic de
Catalunya amb un registre numerat, que periòdicament és revisat amb la incorporació de noves dades.
- Les Àrees d’Expectativa Arqueològica (AEA) són aquells llocs en què pels coneixements històrics,
documentals, tipològics o altres és plausible suposar l’existència de restes arqueològiques.
- Les Àrees d’Expectativa Paleontològica (AEP) són aquells llocs en què pels coneixements geològics,
paleontològics o altres és plausible suposar l’existència de restes paleontològiques. Les intervencions sobre
aquests espais es regiran d’acord amb allò que estableix la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural
català i el Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.
Béns Socioculturals i Etnològics (BSE)
El patrimoni sociocultural i etnològic, el conformen els elements o indrets d’interès sociocultural de la memòria
històrica, com ara:
Les zones d’interès etnològic: tipologies residencials, vestigis d’una activitat econòmica (industrial, militar,religiosa,
agropecuària, forestal, pesquera, extractiva, etc.), intervencions en el paisatge...
Els camins, les fonts.
Béns Naturals (BN)
El patrimoni natural, el configuren els indrets i/o elements naturals i els espais geològics que signifiquen el municipi,
així com els referents a la biodiversitat del territori. Inclou:
Els espais d’interès geològic: coves, abrics, singularitats naturals (geòtops), etc.
Les zones de recàrrega d’aqüífers.
Els entorns fluvials (riberals, penya-segats, torrents i rieres, etc.).
Els boscos singulars.
Els arbres monumentals.
Altres elements naturals i/o ecològics.
Béns Ambientals i Paisatgístics (BAMP)
El patrimoni paisatgístic, el conformen les àrees el valor de les quals és el resultat de la interacció dinàmica entre els
factors naturals (geologia, climatologia, hidrologia, etc.) i els humans (activitat econòmica, assentaments, etc.).En
aquest tipologia es poden incloure:
Les àrees i entorns d’interès paisatgístic.
Els recorreguts: camí ral, itineraris paisatgístics, etc.
Les fonts i les dolls.
Els miradors i els fons escènics.
Els elements caracteritzadors: cingleres, turons, feixes, marges, tanques, cabanes, etc.
Els jardins històrics.
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Determinats museus inclosos al llistat que apareix al Decret 474/1962, d’1 de març.
Les coves, els abrics i els indrets que contenen manifestacions d’art rupestre segons la disposició addicional 1.3 de
la LPCC.

6. Descripció de la tipologia funcional
Per les seves característiques funcionals, els béns poden classificar-se de la següent manera:
-

Àrea d’Expectativa Arqueològica (AEA)

-

Arquitectura funerària (AF)

-

Arquitectura Industrial (AI)

-

Arquitectura Militar (AM)

-

Arquitectura pública/semipública. Equipaments (AP/E)

-

Arquitectura religiosa (AR)

-

Arquitectura residencial rural/agrícola (ARRu)

-

Arquitectura residencial urbana aïllada (ARUr/UA)

-

Arquitectura residencial urbana entre mitgeres (ARUr/UM)

-

Arquitectura residencial urbana en blocs singulars (ARUr/RB)

-

Conjunt urbà (CU)

-

Interès paisatgístic (IP)

-

Jaciment arqueològic (JA)

-

Jaciment paleontològic (JP)

-

Obres d’enginyeria (OE)

-

Parcs i espais públics (P)

-

Elements singulars (S)

Segons l’article 7 de LPCC, els béns d’aquesta categoria es classifiquen en: a) Monument històric, b) Conjunt històric,
c) Jardí històric, d) Lloc històric, e) Zona d’interès etnològic, f) Zona arqueològica i g) Zona paleontològica


Són els béns integrants del patrimoni cultural català que, tot i llur significació i importància, no compleixen les
condicions pròpies dels BCIN. Han d’ésser inclosos en el Catàleg del Patrimoni Cultural Català. Els instruments de
protecció i control d’aquests béns recauen principalment en els municipis. Formen part d’aquesta categoria:
Els béns que estaven inclosos en catàlegs de patrimoni cultural incorporats en plans urbanístics vigents en el
moment de l’entrada en vigor de la LPCC, si aquest planejament que els protegeix encara és vigent, llevat que siguin
BCIN. Continuen sent BCIL els béns inclosos en precatàlegs anteriors a la LPCC que van ser inscrits al Catàleg de
Patrimoni Cultural Català.
Els béns declarats com a BCIL pel procediment regulat per la LPCC, a través de declaracions individuals pels
ajuntaments (quan els municipis tinguin més de 5.000 habitants) o pels consells comarcals (quan els municipis
tinguin menys de 5.000 habitants).
Els béns inclosos en Catàlegs incorporats en plans urbanístics aprovats a partir de l’entrada en vigor de la LPCC que
han estat comunicats al Departament de Cultura.


Els béns inclosos en catàlegs municipals o sectorials incorporats en plans urbanístics aprovats a partir de l’entrada
en vigor de la LPCC que no han estat comunicats al Departament de Cultura i que, per tant, no estan inscrits.
Els béns reconeguts pel pla urbanístic anterior a la LPCC o els béns inventariats que no poden tenir la consideració
de BCIL.

Les categories de protecció dels béns recollits en el PEUPiC són les que estableix el document Directrius de contingut
per als catàlegs de béns protegits i plans especials de protecció, redactat conjuntament pel Departament de Territori i
Sostenibilitat i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya (febrer de 2013) i s’emmarquen en la Llei
9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català (LPCC) i en el planejament urbanístic.



Béns Culturals d’Interès Nacional (BCIN)

Són els béns immobles més rellevants del patrimoni cultural català inclosos en el Registre de Béns Cultural d’Interès
Nacional el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Gaudeixen d’aquesta protecció:
Els béns més rellevants del patrimoni cultural català, declarats per la Generalitat segons el procediment que
estableix la LPCC.
Els castells i fortificacions, segons el que estableix el Decret de 22 d’abril de 1949, recollit a la disposició addicional
1.2 LPCC.
Les creus de terme, els escuts, els emblemes, les pedres heràldiques, els rotlles de justícia, etc., segons els que
estableix el Decret 571/1963, de 14 de març.
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Béns amb Protecció Urbanística (BPU)

Són aquells béns immobles (elements, conjunts, indrets, etc.), no declarats ni incoats BCIN o BCIL, els valors dels
quals identifiquen l’arquitectura tradicional del lloc i/o el paisatge del municipi, que el PEUPiC vol protegir pels seus
valors d’interès cultural. Tindran o poden tenir aquesta categoria:

7. Descripció de les categories de protecció

La categoria a la que pertany cada bé s’ha determinat atenent als principis derivats de la legislació sectorial i a les
característiques particulars de cada un dels elements. Un cop catalogat el bé mitjançant l’aprovació d’aquest PEUPiC,
passarà a ser patrimoni protegit del municipi, amb totes les implicacions juridicoadministratives que correspongui.
S’estableixen quatre categories: tres que corresponen a les definides per la LPCC (BCIN, BCIL i EPA) i una quarta per
als béns que es protegeixen per via urbanística (BPU); aquesta darrera categoria pot tenir tants subtipus com es
desitgi en funció de les diferents especificitats.

Béns Culturals d’Interès Local (BCIL)

Els béns existents reconeguts pel pla urbanístic que no gaudeixen de cap protecció sectorial.


Espais de Protecció Arqueològica (EPA)

És una categoria de protecció atorgada per l'Administració de la Generalitat de Catalunya a aquells llocs que no han
estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o d’altres indicis, es presumeix l’existència
de restes arqueològics. Els Espais de Protecció Arqueològica (EPA) mantenen una alta expectativa arqueològica i són
objecte de la protecció que determini la resolució per la qual han rebut aquella classificació. Article 49 de la Llei 9/1993
L’adequada protecció d’un bé catalogat pot requerir la delimitació i la regulació d’un àmbit de protecció al seu entorn,
l’alteració del qual podria afectar i desmerèixer els seus valors i trencar la seva harmonia amb l’entorn natural i/o la
identitat en el paisatge urbà on s’emplaça.
Així, vinculat als béns catalogats (elements o conjunts), es pot delimitar un àmbit d’influència o “entorn” amb una
regulació especifica per tal de garantir la protecció ambiental del bé.
L’entorn delimitat, que pot incloure el subsòl, és constituït per l’espai, sigui edificat o no, que dóna suport ambiental al
bé catalogat. Qualsevol variació en la regulació urbanística de “l’entorn” pot incidir directa o indirectament en els valors
protegits del bé limitant-ne la contemplació o l’estudi.
L’entorn de protecció s’ha de definir i delimitar atenent a criteris visuals, ambientals, paisatgístics i/o urbanístics. La
localització del bé catalogat, la tipologia del valor, així com la seva classificació condicionaran les característiques i
efectes de l’entorn definit. La delimitació s’ha d’ajustar a l’àmbit que sigui necessari per a la correcta protecció; això és
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especialment important perquè la definició de les condicions concretes d’actuació en aquest entorn poden suposar
alteracions encobertes de l’aprofitament urbanístic.
En el cas dels jaciments arqueològics i els EPA, les llicències d’obres dins d’aquest perímetre hauran de ser objecte
d’informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que podrà dictaminar la
realització de sondeigs arqueològics per tal de delimitar el jaciment i decidir posteriorment l’actuació més adient.

8. Descripció dels nivells de protecció
Cada bé incorporat al Catàleg gaudirà d’un nivell de protecció diferent en funció dels seus valors. En un mateix bé
podem trobar valors de diferents tipologies i fins i tot de categories diferents; aquest bé podrà tenir un nivell diferent de
protecció per a cada una de les tipologies i/o categories dels elements. Un element pot tenir un o més dels nivells de
protecció següents:


1. Integral (NP1)

Nivell de protecció total, aplicable a aquells béns que s’han de mantenir íntegrament, amb especial respecte de les
seves característiques específiques i dels elements o parts que el composen. Només es permetran actuacions de
restauració i consolidació que no malmetin, perjudiquin o desvirtuïn el bé.
Tots els BCIN, així com tots els jaciments arqueològics i paleontològics, siguin BCIN o no, així com els EPA, tenen un
nivell de protecció integral, d’acord amb allò establert per la LPCC.
També es pot establir un nivell de protecció integral per als BCIL o BPU que, atenent als seus valors arquitectònics,
escultòrics o històrics, formen un tot indivisible.



Nivell de protecció per a béns i/o conjunts, el valor dels quals resideix principalment en la configuració del paisatge
urbà, rural, natural o paisatgístic de notable valor ambiental.
Quant als béns arquitectònics, aquest nivell protegeix els béns o conjunts BCIL i BPU, els valors dels quals es troben
fonamentalment a les façanes, per formar part d’un context d’edificacions d’una mateixa tipologia que defineix un
determinat ambient o paisatge urbà o rural.
En aquest cas, independentment de l’obra a realitzar, fins i tot la substitució total o parcial de l’edificació, caldrà
garantir una adequació ambiental mantenint els trets tipològics de les façanes, les línies de coronament, la disposició
de les parcelꞏles, etc.
Quant als Béns naturals i ambientals-paisatgístics, aquest nivell protegeix àrees, entorns i elements puntuals, que
tinguin valor.


2. Conservació (NP2)

Nivell de protecció per als elements o conjunts lliures de modificacions substancials que els desfigurin, els quals cal
preservar i revalorar globalment.
En termes generals són permeses les actuacions encaminades a la seva conservació i posta en valor i a la
recuperació d’aquells aspectes que s’hagin vist alterats.
L’atribució d’una protecció amb nivell de conservació pot suposar restriccions d’ús.
En el cas del patrimoni arquitectònic, aquest nivell de protecció afecta a aquells edificis o elements de singular valor,
BCIL o BPU, que conserven la seva fesomia original o que, tot i conservar-la en els aspectes bàsics, han perdut la
coherència unitària genuïna a causa d’intervencions sobre la construcció original, d’un procés de degradació o d’un
canvi d’ús.
En aquests edificis i elements, les actuacions permeses seran les de restauració dels seus valors primitius mitjançant
projectes unitaris de reforma i/o restauració. El grau de protecció, en el cas dels edificis, afectarà la composició i els
elements constitutius de les façanes principals i secundàries visibles des del carrer, els volums generals (és a dir, els
límits exteriors dels edificis), les cobertes i aquells espais interiors que, en cada cas particular, tinguin un valor
espacial i artístic (com ara vestíbuls, escales, sales nobles, torres, etc.).
Aquest nivell de protecció implica la conservació in situ dels elements d’interès que es troben en els edificis, com
poden ser arcs, llindes, elements escultòrics, paviments, vidrieres, elements ceràmics, peces d’ofici, pintures murals
exteriors o interiors, etc.


3. Parcial (NP3)

Nivell de protecció per als béns on interessa preservar i revaloritzar algun dels seus elements. Són permeses obres
sempre i quan no es perdin els valors dels elements que van originar la protecció. Aquesta protecció és aplicable a
BCIL i BPU, els valors dels quals resideixen principalment en la seva estructura tipològica, exteriorment reflectida en
la façana, i en la disposició dels elements comuns (vestíbuls i caixes d’escala), que serien les parts protegides; la
resta de l’edifici podrà ser afectada per actuacions de rehabilitació, sempre que es mantinguin o revalorin els
esmentats elements comuns.
En el cas del patrimoni arqueològic i paleontològic, d'acord amb el decret 78/2002 de 5 de març, de la Generalitat de
Catalunya, el nivell de protecció parcial es pot aplicar als jaciments, ja siguin BCIL o BPU, i a les AEA (vegeu el nivell
de protecció 6).
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5. Documental (NP5)

Nivell de protecció que permet les intervencions de conservació, restauració, reforma o rehabilitació, ampliació i, fins i
tot, enderroc, condicionades a deixar constància documental (planimètrica i fotogràfica) que garanteixi la permanència
de la seva memòria històrica.
Aquest nivell de protecció només és aplicable a aquells BPU l’interès dels quals radica en altres aspectes diferents a
l’arquitectònic, com pot ser l’històric o el social, o quan per motiu d’interès públic no sigui possible la seva conservació.




4. Protecció ambiental (NP4)

6. Àrees d’Expectativa Arqueològica, AEA (NP6)

Les AEA s’apliquen a espais urbans, rurals o naturals que són susceptibles de contenir en el subsòl elements o
jaciments d’interès arqueològic. Qualsevol intervenció en aquests espais, incloent-hi el subsòl d’elements immobles,
haurà d’anar precedida d’exploracions i dels pertinents informes arqueològics que justifiquin l’oportunitat de l’obra
projectada.

9. Tipus d’intervenció
Les intervencions arquitectòniques es classifiquen de la manera següent, en funció dels requeriments de cada
element en particular i sense que cada tipus d’intervenció n’exclogui necessàriament un altre, ja que en un conjunt
arquitectònic es podran aplicar diferents criteris d’intervenció. Exemple: Restauració d’un edifici principal i reforma d’un
edifici secundari de l’entorn o adossat al principal; o eliminació d’un cos afegit de manera arbitrària i sense categoria
artística a un edifici que s’ha de restaurar.
En funció de la categoria del bé es defineixen diferents intervencions tipus:
Béns arquitectònics: conjunts arquitectònics i elements arquitectònics
1.Conservació
Acció de tenir cura d’una cosa impedint que sigui alterada o destruïda; no deixar perdre o desaparèixer.
No es permet, doncs, enderrocar l’element, ni total ni parcialment, ni modificar-lo en els seus trets essencials
considerats com a patrimonials. (Vegeu Art. 29 RLUC).
2.Manteniment i/o reparació
Manteniment: acció orientada a fer que alguna cosa romangui en el mateix estat, no s’alteri, malmeti, destrueixi o
perdi. Reparar: tornar a posar en bon estat allò que ha sofert un dany
Es tracta d’intervencions que tenen per objecte mantenir en correctes condicions de salubritat, ornat i neteja, sense
alterar-ne l’estructura i la distribució, ni ocultar o modificar valors constructius o morfològics. (Vegeu Art. 29 RLUC). La
reparació exigeix utilitzar materials iguals als existents o que es demostri que són compatibles, per les seves
característiques físiques i químiques, amb els existents.
3.Consolidació
Procés de conversió d’un material solt o tou en un altre de dur i compacte. Fer més sòlida una cosa.
Concepte aplicable a reforços estructurals, muraris o de cobertes, i també a elements d’arts aplicades, com ara
materials petris, ceràmics, metàlꞏlics o vidrats ornamentals, escultures o relleus escultòrics, revestiments estucats o
pintures murals.
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Béns arqueològics i paleontològics
4.Reforma, millora, remodelació o rehabilitació
Acció de modificar alguna cosa donant-li una nova forma, disposició, condició, especialment amb l’intent de millorar-la.
Es refereix al conjunt d’intervencions físiques que tenen per objectiu l’adequació, millora o actualització de les
condicions d’habitabilitat, amb el manteniment de les característiques morfològiques. Inclou conceptes de:
modernització, adaptació, acondiciament, reutilització o reestructuració morfològica. (Vegeu Art. 29 RLUC). El
concepte de remodelació inclou el conjunt de modificacions o reparacions a introduir en un edifici o element,
relacionades o derivades de l’activitat que s’hi desenvolupa, i que han de ser compatibles amb la seva protecció.
5.Restauració
Procés o conjunt d’intervencions progressives que, de forma simple o combinadament, tenen per objectiu de prolongar
l’existència dels béns culturals, millorant fins al màxim llurs condicions físiques.
Es tracta d’intervencions complexes que tenen per objectiu, a més, restituir un bé catalogat o part d’aquest a les seves
condicions o estat originals; executar les obres de consolidació necessàries, i, fins i tot, de demolició parcial, sempre
que aquesta estigui justificada per la restauració projectada, tot fent-ne una lectura històrica de les diverses etapes de
l’element.
6.Reconstrucció
Construir de nou; tornar a construir una cosa desfeta o obsoleta.
Es tracta d’intervencions físiques que tenen per objecte la reposició total o parcial d’un element concret (un fragment
arquitectònic, escultòric o de les arts aplicades...) o d’un edifici preexistent o desaparegut total o parcialment, en el
mateix lloc, reproduint les seves característiques morfològiques mitjançant la reproducció del bé original i en base a la
documentació gràfica, fotogràfica o escrita.
7.Reproducció
Acció de fer una còpia o qualsevol altra representació (d’una cosa).
Té per objecte reproduir, per necessitats físiques o amb finalitat didàctica, part o parts de l’element o edifici en procés
d’intervenció.
8.Ampliació
Ampliar: donar una major extensió a alguna cosa; fer més ampli.
Té per objecte incrementar el volum existent construït, sense que el nou volum sigui incompatible amb l’edificació
protegida, no oculti visualment la seva presència i no desvirtuï les característiques morfològiques.
9.Inclusió
Incloure: posar una cosa dins d’una altra; contenir-ne una altra.
Intervencions físiques que tenen per objecte la disposició de nous elements que millorin criteris d’habitabilitat i
accessibilitat, així com l’adequació a les respectives normatives vigents, incloent-hi les de seguretat.
10.Substitució
Posar alguna cosa al lloc d’una altra.
Intervencions que tenen per objecte l’enderrocament d’una edificació existent o part de la mateixa per construir una de
nova al mateix lloc ocupat per aquelles. Aquesta operació ha d’anar precedida d’un expedient documental, que de
manera exhaustiva recollirà la informació escrita, gràfica i fotogràfica de l’element o edifici, necessària per a la
conservació de la seva història. La morfologia del nou cos edificat serà compatible a l’arquitectura existent del mateix
element o de l’entorn.

Les intervencions arqueològiques i paleontològiques, segons el decret 78/2002, de 5 de març, es classifiquen en:
1.Excavacions
Són les remocions en la superfície, en el subsòl o en medis subaquàtics que es fan amb la finalitat de descobrir i
investigar sistemàticament tota classe de restes arqueològiques o paleontològiques. També són excavacions els
sondeigs que tenen com a finalitat la comprovació de l’existència o la delimitació de vestigis arqueològics o
paleontològics en un punt determinat.
2.Prospeccions
Són les exploracions superficials, del subsòl o en medi subaquàtic, sense remoció de terrenys i amb recollida de
materials arqueològics o paleontològics, o sense recollida de material, adreçades a la localització i l’estudi o l’examen
de dades per detectar vestigis arqueològics o paleontològics, tant si s’hi apliquen mitjans tècnics especialitzats com si
no.
3.Controls
Són les tasques de vigilància i, en determinats casos, de coordinació d’obres o treballs que puguin afectar restes
arqueològiques o paleontològiques, incloses les neteges de jaciments.
4.Mostreigs
Són les extraccions de mostres que poden incloure remoció de terreny o recollida de materials.
5.Documentació gràfica i plàstica
Són intervencions adreçades a l’obtenció d’informació gràfica de jaciments arqueològics o paleontològics. Aquests
treballs poden fer-se a través de calcs per als estudis directes d’art rupestre i mural, a través d’aixecaments
planimètrics o mitjançant la realització de rèpliques o altres tècniques.
6.Consolidació, restauració i adequació
Són les intervencions que tenen per objecte la conservació i el manteniment o l’adequació per a la visita pública dels
jaciments arqueològics o paleontològics.
Béns naturals, ambientals i paisatgístics
Les intervencions en béns naturals, ambientals i paisatgístics es classifiquen en:
1.Preservació del paisatge / Conservació
Mecanismes adreçats a salvaguardar els valors ambientals, culturals, visuals i perceptius d’un paisatge del seu
deteriorament o pèrdua. (definició d’Observatori del Paisatge)
Intervenció que té per objecte la protecció, a través de la gestió de l’ús dels recursos naturals, com són el sòl, el
paisatge etc., com també el manteniment, la rehabilitació, el restabliment i l’increment, si s’escau, de les poblacions.
2.Millora del paisatge
Evolució del paisatge cap a un millor estat.
Conjunt d’intervencions físiques que tenen per objectiu l’adequació o millora de les condicions de l’hàbitat amb el
manteniment de les característiques morfològiques.

11.Eliminació
Intervencions físiques que tenen per objecte la supressió d’elements afegits a les edificacions amb valor patrimonial,
com ara cossos, volums, antenes, dipòsits de fibrociment o altres.

3.Restauració del paisatge
Conjunt d’operacions que aspiren a fer que la percepció visual d’un espai sigui similar o evolutivament concordant
amb l’existent abans de ser alterat per una activitat humana.

12.Desplaçament
Aquesta operació permet relocalitzar elements que pel seu interès cal conservar, preferentment a prop de la
localització actual.

4.Recuperació del paisatge
Mecanismes adreçats a deturar la degradació o desaparició d’un element o conjunt d’elements d’un paisatge i restituirlos en les seves condicions originals, tot assegurant-ne la pervivència en el futur.

13. Enderroc.
Suposa la desaparició, total o parcial, del bé, que, per motius que van més enllà dels seus valors patrimonials
reconeguts, ha perdut gran part d’aquests i es troba en condicions físiques que en fan impossible la conservació i
restauració. Aquesta operació ha d’anar precedida d’un expedient documental, que de manera exhaustiva recollirà la
informació escrita, gràfica i fotogràfica de l’element o edifici, necessària per a la conservació de la seva història.

5.Valorització del paisatge
El fet de posar en valor els aspectes ambientals, culturals, visuals i perceptius del paisatge.
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6.Creació de paisatge
Intervenció sobre una porció del territori amb l’objectiu de millorar-ne les condicions paisatgístiques i de crear un nou
imaginari en el supòsit que el propi i original s’hagi perdut o banalitzat.
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10. Intervencions admeses en funció del nivell de protecció
En funció del nivell de protecció de l’element catalogat, les intervencions admeses són les següents:


Nivell de protecció 1. INTEGRAL

S’admeten les actuacions de restauració i consolidació que no malmetin, perjudiquin o desvirtuïn el bé, és a dir, que
no n’alterin la tipologia estructural ni la formal. En els elements adscrits a aquest nivell s’admeten les intervencions
dels següents tipus:
a) Obres de restauració i consolidació per a assegurar l’estabilitat de l’edifici i que afectin a fonaments, estructura
portant, coberta i escala sense modificar-ne la seva posició i mida.
b) Obres de restauració per al restabliment de l’estat original dels elements arquitectònics alterats, emprant en la
reconstrucció les parts eventualment enderrocades.
c) Obres de restauració per a adequar, millorar o actualitzar les condicions d’habitabilitat, accessibilitat i seguretat,
mantenint les característiques tipològiques de l’element. A aquests efectes, quan es justifiqui que els requeriments
tècnics no es poden resoldre a l’interior del volum preexistent, es podran autoritzar ampliacions d’aquest, que en tots
els casos hauran de respectar els valors protegits de l’element corresponent.
d) Obres de desmuntatge i eliminació dels cossos i altres elements sobreposats que no siguin d’interès històric o
arquitectònic i es demostrin incoherents amb el conjunt de l’edifici.
e) Obres o treballs per a la inclusió d’elements tecnològics, higiènics o sanitaris essencials per al seu ús i, en general,
per a la seva habitabilitat, sempre que es respectin les normes precedents.


Nivell de protecció 2. CONSERVACIÓ

S’admeten les actuacions encaminades a la conservació i posta en valor del bé i a la recuperació d’aquells valors que
s’hagin vist alterats. Les actuacions permeses seran les de restauració dels seus valors primitius mitjançant projectes
unitaris de reforma i/o restauració. El grau de protecció, en el cas dels edificis, afectarà la composició i elements
constitutius de les façanes principals i secundàries visibles des del carrer, els volums generals (és a dir, límits exteriors
dels edificis), les cobertes i aquells espais interiors que, en cada cas particular, tinguin un valor espacial i artístic (com
ara vestíbuls, escales, sales nobles, torres i altres elements amb valor històric o arquitectònic). Aquest nivell de
protecció implica també la conservació in situ dels elements d’interès que, d’una manera zonal o puntual, es troben en
l’edifici o element, com poden ser arcs, llindes, elements escultòrics, paviments, vidrieres, elements ceràmics, pintures
murals exteriors o interiors, etc.
En tots els elements adscrits en aquest nivell, es protegeix la tipologia (constituïda per l’estructura tipològica, la posició
de la caixa d’escala, els nivells de forjat) així com les façanes. En general, es protegeix la volumetria, a excepció dels
casos en què es permet l’ampliació de l’element corresponent. La concreció dels elements que es protegeixen resta
definida a la fitxa individual de cada bé protegit.
S'admeten els següents tipus d'intervenció:
a) Obres de restauració tipològica i de restabliment als seus valors originals d’aspectes arquitectònics significatius,
com les façanes i els ambients de determinats espais interiors.
b) Obres de restauració tipològica que comportin la consolidació de l’estructura de l’edifici i la substitució de les parts
inseparables del mateix, sense modificar els elements estructurals que configuren la pròpia construcció.
c) Obres de rehabilitació per a adequar, millorar o actualitzar les condicions d’habitabilitat, accessibilitat i seguretat,
mantenint les característiques tipològiques de l’element tot i incorporar nous possibles usos.

f) Obres o treballs de restabliment tipològic i de renovació d’una part parcial o totalment enderrocada de l’edifici,
sempre que es demostri documentalment la coherència de la proposta amb l’estructura originària de l’immoble o d’un
altre mentre respongui al mateix tipus i període històric. L’actuació ha de reforçar les característiques tipològiques
estructurals, funcionals i formals.
g) Obres de desmuntatge sense possibilitat de reconstrucció d’elements estranys sobreposats a la implantació
originària i que contribueixin a la recuperació funcional i formal d’espais lliures vinculats a l’edifici.
h) Obres o treballs per a la inclusió d’elements tecnològics, higiènics o sanitaris essencials per al seu ús i, en general,
per a la seva habitabilitat, sempre que es respectin les normes precedents.


Són permeses les obres sempre i quan no es perdin els valors dels elements que en van originar la protecció. Els
elements o parts d’ell que resten especialment protegits venen determinats en la corresponent fitxa. En el cas del
patrimoni arqueològic i paleontològic, la protecció parcial podrà afectar el jaciment un cop hagin estat descobertes,
investigades i documentades les restes arqueològiques i paleontològiques, i sempre d’acord amb el que estableix el
Decret 78/2002, de 5 de març, de la Generalitat de Catalunya.


Nivell de protecció 4. AMBIENTAL

Fonamentalment es protegeixen les façanes, que, per formar part d’un context d’edificacions tipològicament
reiteratives que defineix un determinat ambient o paisatge urbà (o rural), és on radiquen la majoria dels valors motiu
de catalogació. En aquest cas, independentment de l’obra a realitzar, fins i tot amb la substitució total o parcial de
l’edificació, caldrà mantenir els trets tipològics de les façanes en el nou projecte.
Quant als béns d’interès paisatgístic, aquest nivell protegeix tant les àrees i els entorns naturals com els elements
puntuals que tenen valor ecològic i mediambiental.
En el cas d’ambients urbans i fronts edificats, s’admeten els següents tipus d’intervenció, respectant les condicions
establertes en la fitxa corresponent del Catàleg:
a) Obres de reforma parcial, siguin majors o menors, sempre d’acord amb els tipus edificats definits i les condicions
generals d’edificació.
b) Obres de rehabilitació per a adequar, millorar o actualitzar les condicions d’habitabilitat, accessibilitat i seguretat,
mantenint les característiques tipològiques de l’element tot i incorporar nous possibles usos.
c) Obres de desmuntatge parcial que permetin la reconstrucció immediata segons les directrius que la Normativa
estableix, pel seu cas, en la fitxa individualitzada.
d) Obres d’ampliació parcial, sempre que ho permeti la normativa urbanística derivada del planejament general i/o
derivat.
e) Obres de substitució de l’edificació, sempre d’acord amb la normativa urbanística derivada del planejament general
i/o derivat.


Nivell de protecció 5. DOCUMENTAL

Quant als béns immobles, s’admeten les intervencions de conservació, restauració, reforma o rehabilitació, ampliació i
enderroc, condicionades a deixar constància documental (planimètrica i fotogràfica) per tal de garantir la permanència
de la seva memòria.
Quant als jaciments arqueològics, aquest nivell és aplicable als casos en que les intervencions tenen com a finalitat
descobrir, investigar i documentar restes o vestigis.


d) Obres d’ampliació d’acord amb les determinacions del Planejament General i/o derivat.

Nivell de protecció 3. PARCIAL

Nivell de protecció 6. ÀREA D’EXPECTATIVA ARQUEOLÒGICA

Inclou aquells elements que són susceptibles de contenir en el subsòl elements o jaciments d’interès arqueològic.

e) Obres o treballs d’eliminació d’elements sobreposats que es verifiquin incoherents amb l’estructura originària de
l’edifici i amb les ampliacions orgàniques del mateix.
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11. Elements catalogats
11.1

Introducció

El llistat de béns a catalogar s’ha elaborat en base als diferents documents i inventaris recollits en el punt 3 d’aquest
capítol, i d’acord amb el procés de treball assenyalat a la memòria informativa del Pla.
L’àmplia extensió de territori del municipi de Navàs, amb més de 82 km2, explica en bona part l’elevat nombre
d’elements identificats, i la seva diversitat tipològica. El catàleg prioritza la lectura urbanística del municipi, entenent
que gran part dels seus valors patrimonials es concentren en el món rural, en el qual trobem els petits nuclis rurals ,un
gran nombre de masies i cases de pagès, esglésies i capelles rurals, jaciments arqueològics, etc; mentre que a l'àrea
urbana, desenvolupada en un període força modern, els elements són més escassos.
Per sobre el conjunt d’elements destaca sens dubte l'església de Sant Cugat del Racó o de Salou, exemple singular
dins el romànic català i que aquest catàleg en proposa la seva classificació de Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN);
però existeixen també d'altres esglésies d’origen romànic interessants: Santa Maria de les Esglésies, Sant Genís de
Masadella i Santa Magdalena de Puig-gròs, i altres que si bé es troben completament en ruïnes com l’església de
Sant Pere, el catàleg també recull com àrees d’expectativa arqueològica, i a efectes de preservar la restes d’aquell
passat.
Un altre dels elements característics d’aquest món rural, i que constitueix una part important del catàleg, són les
masies i cases de pagès. El catàleg recull aquells exemples que tenen un valor històric i/o artístic més important, i
es diferencia per un costat les masies a mode de casa pairal amb una tradició que sovint es remunta a l'edat mitjana,
segles XVII i XVIII com a mínim, i que han acumulat al llarg dels temps una successió de fases constructives i solen
presentar un aspecte de gran casal, amb una complexitat d'estructures i d'elements adossats; i per altre costat, trobem
cases de pagès de dimensions més reduïdes i estructura molt més simple, que sol correspondre cronològicament al
segle XIX, coincidint amb l'època d'esplendor de la vinya, però que també presenten interès artístics i tipològic i/o
conserven elements característics d’aquell passat productiu. Entre el conjunt de masies, en destaquen algunes per la
seves dimensions, la seva qualitat arquitectònica i el valor històric com són: Puig-gròs, el Castell, la Capçada, el
Sunyer, Vallbona, Masadella, l'Alzina, el Soler, can Ribas, can Vall, la Rovira i les Esglésies, la Garriga, Comaposada,
Riols, i la Llastanosa.
El catàleg també identifica les restes dels quatre castells: Castelladral, el Mujal, Torroella i Solivella, entre els quals
destaca aquest últim i poc conegut, pels vestigis que encara conserva.
Al banda dels béns aïllats, el que caracteritza sobretot el patrimoni arquitectònic de Navàs en el món rural, són també
els seus nuclis rurals: Castelladral, Sant Cugat, Valldeperes, Sant Salvador de Torroella i el Mujalt, configuren un
sistema d’assentaments repartits al llarg del territori, amb un valor històric i simbòlic , però també, amb valor
arquitectònic pels elements que els formen. Entorn d’aquests indrets històrics, i de forma general a tot al territori, des
del punt de vista arqueològic, cal destacar també l’elevat nombre de jaciments identificats; que es deu en part a
l’extens territori d'una banda, i a la important tasca de prospecció i d'estudi feta pels historiadors locals(Josep M.
Badia).
Una altra part important del catàleg de béns fa referència als béns que tenen origen cap a finals del S.XIX, coincidint
amb l’establiment de la colònia Palà i la formació del nucli de Navàs, fins a meitat del s. XX..
Com a exemples del passat industrial cal esmentar la colònia industrial de Palà, a la conca del Cardener i la Fàbrica
Forcada al Llobregat. Així mateix, el Catàleg també reconeix aquelles altres petites fàbriques i tallers tèxtils del nucli
de Navàs aparegudes a les primeres dècades del S.XX, entre les quals destaca la Fàbrica Nova.
Pel què fa a la Colònia de Palà, tot i minvada la seva importància econòmica, és un conjunt amb un especial interès
patrimonial que ha conservat molt bé la imatge original, amb molts elements amb valor artístic i arquitectònic, i també
cal no oblidar el valor que té des del punt de vista de l'arqueologia industrial, i com a testimoni urbanístic d'un sistema
de vida amb una gran incidència al municipi i a la comarca.

Cadascun d’aquests trams s’ha delimitat en funció de la seva coherència històrica, urbanística i/o arquitectònica i la
regulació s’ha plantejat unitàriament. Formen part d’aquests conjunts totes les cases de cada tram definit, incloses les
que han estat objecte de substitució total o de gran reforma i que, a dia d’avui, no s’ajusten a la tipologia tradicional
objecte de protecció; aquesta decisió s’ha pres per tal de regular-ne les hipotètiques actuacions futures i, en la mesura
del que sigui possible, redirigir aquesta circumstància.
Paralꞏlelament, en el marc de cada CA, i com a part integrant d’aquest, s’han recollit els edificis que, per les seves
característiques especialment rellevants (històriques, arquitectòniques i/o artístiques), mereixen tenir fitxa pròpia com
a Element Arquitectònic (EA). Aquest és el cas per exemple de l’entorn de la carretera de Berga, on trobem, edificis
d’arquitectura modernista i noucentista aixecats a inicis del segle XX, que si bé eren en general modestos, i han estat
en alguns casos molt transformats, són dels més interessants del nucli.
Finalment, també són exemples interessants, i aquest catàleg recull, molts edificis d’equipaments públics construïts
durant les primeres dècades del segle XX, i que si bé han perdut el seu ús original mantenen els valors artístics i
arquitectònics originals.
El catàleg de béns inclou un total de 227 béns dels quals 17 corresponen a Conjunts urbans (CA), 144 a Elements
Arquitectònics (EA), 44 a Béns Arqueològics i Paleontològics, 13 a Béns Naturals i 9 a Béns Ambientals i Paisatgístics.

11.2

El criteri de codificació.

El número de catàleg, identifica de manera inequívoca cada bé catalogat i el relaciona amb la corresponent fitxa
individual. El criteri de codificació distingeix entre conjunts (CA), elements arquitectònics (EA), Béns Arqueològics i
Paleontològics (BARP), Béns Naturals (BN), i Béns Ambientals i Paisatgístics (BAMP), afegint l’apèndix alfanumèric
corresponent després de la numeració.
Pel què fa a l’ordre dels elements i el número de identificació, s’estableix una numeració correlativa per a cada grup
assenyalat amb les següents consideracions:
- La identificació dels EA:
Atenent a la importància històrica dels primers nuclis poblacionals del municipi, els béns arquitectònics s’han agrupat
de manera que primer es llisten els béns que es troben al nucli urbà de Castelladral, seguit dels del nucli del Mujal, del
nucli de Palà de Torroella, del nucli de Navàs i finalment, els béns que es troben als afores dels nuclis, en el sòl rural.
Dins aquest subgrup final de béns en sòl rural, primer es llisten elements significatius com castells i esglésies i
després les masies, que s’ordenen de forma alfabètica.
Aquells elements arquitectònics que es troben alhora dins un mateix conjunt (CA), mantenen el mateix número de
referència principal, seguit d’un sub número correlatiu particularitzat. Aquesta identificació facilita la relació entre béns
que pertanyen a un mateix àmbit físic i/o amb característiques semblants, i que constitueixen una part del patrimoni
del nucli, són reflex de la seva evolució urbana i l’expressió d’un paisatge característic.
És a dir, per exemple tots els elements que es troben identificats dins el conjunt de Sant Cugat del Racó mantenen el
mateix número 37, seguit d’un número particular: 37.01,37.02...
- Els conjunts CA
Cada conjunt té un número de identificació únic i correlatiu.
D’acord amb el què s’ha assenyalat anteriorment, i quan dins aquell conjunt, hi ha elements arquitectònics catalogats
que per la seva significació també tenen fitxa particularitzada, al costat de la numeració principal i entre parèntesis
s’afegeix la referència del codi principal de o dels elements (EA) que estant inclosos dins el conjunt; és a dir per
exemple, un conjunt que al marge de la seva numeració quedi identificat amb l’apèndix (37) indica que tots els
elements (EA) referenciats amb la numeració 37 es troben dins el conjunt.

Al nucli urbà de Navàs, i a banda de les masies històriques, el interès patrimonial recau sobretot, en aquells entorns
urbans formats pels trams de carrers primitius de cases de cós que conserven en certa manera una homogeneïtat
arquitectònica i/o tenen una importància històrica que han propiciat que el Catàleg en reconegui especialment la seva
vàlua. Amb aquesta finalitat, una part significativa dels béns catalogats s’ha protegit com a BPU a través de Conjunts
Arquitectònics (CA).
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11.3


Per categoria de protecció


Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN)

Número de béns amb aquesta categoria de protecció catalogats pel PEUPiC: 6
CODI
01.02
29
30
31
41
42



TIPUS
EA
EA
EA
EA
BARP
BARP

NOM
Castell de Castelladral
Castell de Solivella
Castell de Torroella i restes de l'església de Torroella Vell
Castell de Mujal. La Torre
Castell de Torroella
Castell de Solivella

CATEGORIA
BCIN
BCIN
BCIN
BCIN
BCIN
BCIN

Bé Cultural d’Interès Local (BCIL)

Número de béns amb aquesta categoria de protecció catalogats pel PEUPiC: 35
CODI
04 (04)
05 (37)
14 (38)
15 (39)
01.01
01.06
02.01
04.01
04.02
04.03
04.04
04.06
04.07
04.08
05
06
11.01
11.02
12.01
12.02
12.03
12.04
15
22
25
35
36
37.01
37.02
38.01
38.02
39.01
40.01
13
43

TIPUS
CA
CA
CA
CA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
BARP
BARP

NOM
Colònia de Palà de Torroella
Sant Cugat del Racó
Sant Salvador de Torroella
Santa Fe de Valldeperes
Església de Sant Miquel de Castelladral
El Castell
Església de Santa Creu del Mujal
Església del Roser de Palà Vell
El convent
Mas Palà.
Casa de l'amo.
Teatre
Grup de cases del carrer de la Terrassa
Jardins i horts del Mas Palà
Escola de Música. Antiga Cooperativa
Centre d'Assistència Primària
Església parroquial de la Sagrada Família de Navàs
Rectoria de la Sagrada Família de Navàs i edifici de la Llar
Casa a la Carretera de Berga, 29
El Mercantil
Cal Simó
Farmàcia Maristany
Cal Miquel
Antiga tanca de l'estació del tren
Fàbrica Nova
Pedró-capelleta de la Pietat de Torroella
Església de Sant Genís de Masadella
Església de Sant Cugat del Racó
Rectoria de Sant Cugat del Racó
Església de Sant Salvador de Torroella
Rectoria de Sant Salvador de Torroella
Església de Santa Fe de Valldeperes
Església de Santa Maria de les Esglésies
Pla de Sant Pere
Torre de telègraf de Can Solana

CATEGORIA
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BPU (part)
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
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Bé de Protecció Urbanística (BPU)

Número de béns amb aquesta categoria de protecció catalogats pel PEUPiC: 186
CODI
01 (01)
02 (02)
03
06
07
08
09
10
11
12
13
16 (40)
17
01.03
01.04
01.05
01.07
02.02
02.03
02.04
02.05
02.06
03
04.05
07
08
09
10
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
32
33
34
38.03
39.02
39.03
40.02
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

TIPUS
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA

NOM
Nucli de Castelladral
Nucli del Mujal
Barri de La Rata
Carrer del Sol
Carrer de Migdia
Carrer de Sant Genís
Plaça de l'Ajuntament
Carrer del Torrent
Conjunt entorn de l'Església de la Sagrada Família.
Conjunt de la Carretera de Berga
Conjunt Carrer de la Indústria - Carrer Santa Eulàlia
Les Esglésies
Raval Cal Flautes
Rectoria de Castelladral i restes antiga rectoria
Cal Moliner
Alberg. Casal de joves
Cementiri de Castelladral
Rectoria del Mujal
Antiga escola del Mujal
El Solà
Casa Bartomeus
Casa Bartomeus Nou
Cementiri del Mujal
Antiga porteria
Club d'Avis
Escola diocesana
Colꞏlegi Sant Josep
Cementiri Municipal de Navàs
Cal Mas
Cal Serra
Cal Vilargunté
Passeig Ramon Vall
Masia Can Vall
Masia Cal Ribes
Cal Miquel
Cases carrer Pau Duarri núm. 66,72 i 74
Fàbrica Forcada
Escorxador
Fàbrica Prat
Fàbrica Ca la Mecànica
Cal Salvador
Sant Pere de l'Alou o del Racó
Església de Santa Magdalena de Castelladral o de Puig Gros
Capella Sant Pere de Vallbona
Cementiri de Sant Salvador de Torroella
El Sunyer (masia)
Rectoria de Santa Fe de Valldeperes
Les Esglésies (masia)
L'Alzina del Racó (masia)
L'Alzina de Sant Salvador de Torroella (masia)
Ca l'Estruch (masia)
Cal Bartomeu (masia)
Bigorra (masia)
La Capçada (masia)
Casa Nova del Castell (masia)
Casa Nova de la Garriga (masia)
Casa Nova del Puig (masia)
La Caseta (Clot d'Argençola) (masia)
Casolius (masia)
Sallés. Els Cellers (masia)
Can Coll (masia)
Comabella (masia)
Composada (masia)
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CATEGORIA
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BCIL (font)
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
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56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
14

EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
BARP
BARP
BARP
BARP
BARP
BARP
BARP
BARP
BARP
BARP
BARP
BARP
BARP

Les Comes (masia)
Can Conill (masia)
Les Cots (masia)
Corretjoles (masia)
Cal Cot (masia)
Cal Cupons (masia)
Ll'Espinal (masia)
La Fàbrega (masia)
Cal Filaborres, Can Filaborres (masia)
La Fumera (masia)
Cal Fuster (masia)
La Garriga (masia)
La Guimera (masia)
Gusart (masia)
L'Hostalet (masia)
L'Ingla (masia)
La Llastanosa (masia)
Cal Llobet (masia)
Maçanerots (masia)
Maçaners, Massaners (masia)
Malric (masia)
El Munt (masia)
Cal Mas (masia)
Cal Mateu (masia)
Cal Mestre Mallol (masia)
Cal Misèria (masia)
L'Obac (masia)
L'Oliva (masia)
Can Peçols, Can Passols (masia)
Cal Pelussa (masia)
Cal Pere Joan (masia)
Cal Piano (masia)
Puiggròs (masia)
Cal Reixes (masia)
El Forn (masia)
El Riols (masia)
Cal Roig (masia)
La Rovira (masia)
La Sala (masia)
Sant Genís (masia)
Santacreu (masia)
Cal Sastre d'Orriols (masia)
Can Serra del Exibis (masia)
Cal Serrador (masia)
Cal Saubeta (masia)
Cal Simon (masia)
Cal Sitges (masia)
El Soler (masia)
El Soler (masoveria)
Solivella (masia)
Taurons (Sant Salvador de Torroella) (masia)
Taurons (Sant Cugat del Racó) (masia)
Turban, Cal Turban (masia)
Cal Tiet (masia)
Trujols (masia)
Vallbona (masia)
Cal Xic (masia)
Balma de Comaposada
Tines: Tines de Can Reixes, Tines de potiner, Tines en general
Barraques de pedra seca
Pont de Castellet
Sant Cugat del Racó
Passeig de Ramon Vall
Tomba del Moro de Vallbona (Torroella)
Solell de Can Ribes
Can Vall
Masia de Can Vall
El Mujal
Mas de les Esglésies
Riera de Navarons
Restes de la masia de Navarons Subirà
Tines de les Comes (d’Hortons)
Sant Pere de l’Alou o del Racó
Vinya de Cal Mas

BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
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15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
44
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
01
02
03
04
05
06
07
08
09

BARP
BARP
BARP
BARP
BARP
BARP
BARP
BARP
BARP
BARP
BARP
BARP
BARP
BARP
BARP
BARP
BARP
BARP
BARP
BARP
BARP
BARP
BARP
BARP
BARP
BARP
BARP
BN
BN
BN
BN
BN
BN
BN
BN
BN
BN
BN
BN
BN
BAMP
BAMP
BAMP
BAMP
BAMP
BAMP
BAMP
BAMP
BAMP

Castell de Castelladral
Collet de les Caixes
Cal Garrifes
Vinya del Guitarra, La
Necròpolis de Cal Garrifes
Tomba de Cal Mas
Costa del Clot de l'Isidre
Armaris del Reguer del Perejoan
Can Riols I
Can Riols II. Tombes de Can Riols
Necròpolis de Sant Miquel de Castelladral
Dolmen de les Comes
Tomba en el Camí del Pont de Barquets a Castelladral
Turó de Capdevila
Vilamorós
Molí de la Riera de Sant Cugat
Camps del Seuveta
Les Esglésies
El Casalot
Ca l'Agustí
Cal Cairó
Cova de fornot Prop de Cal Sastre i cova de la Soleia
Cova de fornot del Lladre
Coll d'Arques
L'Oliva
Tines, premses i altres estructures excavades a la roca
Antiga rectoria de Castelladral
Riu Cardener
Riu Llobregat
Rouredes de fulla petita (Quercus faginea)
Forest Ribes Cardener (CUP 73)
Espai natural. Can Mateu
Riera Taulet, torrents de la Plana, les Maleses i Obaga de Malagarriga

Les Esglésies
Roure de Vallbona
Lledoner dels horts de Palà
Alzina i càdec de Castelladral
La bassa dels Taurons
Alzinar de Palà de Torroella
Alzines del poliesportiu municipal
Fonts, basses i pantans
Parets de pedra seca
Mirador de Castelladral
Plàtans del Passeig Ramon Vall
Camí Ral
Camí Saliner
La Vall d'Hortons
Parc de l'Alzineta
Varietats locals agrícoles

BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU

BCIN

・Espais de Protecció Arqueològica (EPA)
Número de béns amb aquesta categoria de protecció catalogats pel PEUPiC: 0 elements

BCIL

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J.
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11.4

Per nivell de protecció

Cal tenir en compte que a vegades un mateix bé, té diferents nivells de protecció. Les taules següents, i de forma
diferenciada, llisten tots els elements que o bé com a principal o com a ‘altres nivells’ tinguin assignat aquell nivell de
protecció.
・ Nivell de protecció 1: Integral
Número de béns amb aquest nivell de protecció catalogats pel PEUPiC: 37 elements.
CODI
22
35
03
42
43
44
09
115
01.02
29
30
31
37.01
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
24
25
26
27
29
30
32
33
36
37
40
41

TIPUS
EA
EA
BARP
BARP
BARP
BARP
CA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
BARP
BARP
BARP
BARP
BARP
BARP
BARP
BARP
BARP
BARP
BARP
BARP
BARP
BARP
BARP
BARP
BARP
BARP
BARP
BARP
BARP
BARP
BARP
BARP

NOM
Antiga tanca de l'estació del tren
Pedró-capelleta de la Pietat de Torroella
Tomba del Moro de Vallbona (Torroella)
Castell de Solivella
Torre de telègraf de Can Solana
Antiga rectoria de Castelladral
Plaça de l'Ajuntament
Barraques de pedra seca
Castell de Castelladral
Castell de Solivella
Castell de Torroella i restes de l'església de Torroella Vell
Castell de Mujal. La Torre
Església de Sant Cugat del Racó
Restes de la masia de Navarons Subirà
Tines de les Comes (d’Hortons)
Sant Pere de l’Alou o del Racó
Pla de Sant Pere
Vinya de Cal Mas
Castell de Castelladral
Collet de les Caixes
Cal Garrifes
Vinya del Guitarra, La
Necròpolis de Cal Garrifes
Tomba de Cal Mas
Armaris del Reguer del Perejoan
Can Riols II. Tombes de Can Riols
Necròpolis de Sant Miquel de Castelladral
Dolmen de les Comes
Tomba en el Camí del Pont de Barquets a Castelladral
Vilamorós
Molí de la Riera de Sant Cugat
Les Esglésies
El Casalot
Cova de fornot Prop de Cal Sastre i cova de la Soleia
Cova de fornot del Lladre
Tines, premses i altres estructures excavades a la roca
Castell de Torroella

Nivell
Nivell 1. Integral
Nivell 1. Integral
Nivell 1. Integral
Nivell 1. Integral
Nivell 1. Integral
Nivell 1. Integral
Nivell 1. Integral
Nivell 1. Integral
Nivell 1. Integral
Nivell 1. Integral
Nivell 1. Integral
Nivell 1. Integral
Nivell 1. Integral
Nivell 1. Integral
Nivell 1. Integral
Nivell 1. Integral
Nivell 1. Integral
Nivell 1. Integral
Nivell 1. Integral
Nivell 1. Integral
Nivell 1. Integral
Nivell 1. Integral
Nivell 1. Integral
Nivell 1. Integral
Nivell 1. Integral
Nivell 1. Integral
Nivell 1. Integral
Nivell 1. Integral
Nivell 1. Integral
Nivell 1. Integral
Nivell 1. Integral
Nivell 1. Integral
Nivell 1. Integral
Nivell 1. Integral
Nivell 1. Integral
Nivell 1. Integral
Nivell 1. Integral

(Altres nivells)

Nivell 4. Ambiental
Nivell 4. Ambiental
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6

TIPUS
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
CA
CA
EA
EA
EA
EA

NOM
Escola de Música. Antiga Cooperativa
Centre d'Assistència Primària
Rectoria de la Sagrada Família de Navàs i edifici de la Llar
Casa a la Carretera de Berga, 29
El Mercantil
Cal Simó
Farmàcia Maristany
Pont de Castellet
Fàbrica Nova
Colònia de Palà de Torroella
Sant Salvador de Torroella
Cementiri del Mujal
Església del Roser de Palà Vell
El convent
Casa de l'amo.

Nivell
Nivell 2. Conservació
Nivell 2. Conservació
Nivell 2. Conservació
Nivell 2. Conservació
Nivell 2. Conservació
Nivell 2. Conservació
Nivell 2. Conservació
Nivell 2. Conservació
Nivell 2. Conservació
Nivell 2. Conservació
Nivell 2. Conservació
Nivell 2. Conservació
Nivell 2. Conservació
Nivell 2. Conservació
Nivell 2. Conservació
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EA
EA
EA
EA
EA
CA
CA
CA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA

Jardins i horts del Mas Palà
Club d'Avis
Església parroquial de la Sagrada Família de Navàs
Cementiri de Sant Salvador de Torroella
Rectoria de Santa Fe de Valldeperes
Sant Cugat del Racó
Santa Fe de Valldeperes
Les Esglésies
Cementiri de Castelladral
Mas Palà.
Cementiri Municipal de Navàs
Sant Pere de l'Alou o del Racó
Església de Santa Magdalena de Castelladral o de Puig Gros
L'Alzina de Sant Salvador de Torroella (masia)
La Capçada (masia)
Les Cots (masia)
L'Espinal (masia)
La Garriga (masia)
La Llastanosa (masia)
Puiggròs (masia)
El Riols (masia)
La Rovira (masia)
Sant Genís (masia)
El Soler (masia)
Tines: Tines de Can Reixes, Tines de potiner, Tines en general
Església de Sant Genís de Masadella
Rectoria de Sant Cugat del Racó
Església de Sant Salvador de Torroella
Rectoria de Sant Salvador de Torroella
Església de Santa Fe de Valldeperes
El Sunyer (masia)
Església de Santa Maria de les Esglésies
Les Esglésies (masia)
L'Alzina del Racó (masia)
Capella Sant Pere de Vallbona
Església de Sant Miquel de Castelladral
El Castell
Església de Santa Creu del Mujal
Rectoria del Mujal

Nivell 2. Conservació
Nivell 2. Conservació
Nivell 2. Conservació
Nivell 2. Conservació
Nivell 2. Conservació
Nivell 2. Conservació
Nivell 2. Conservació
Nivell 2. Conservació
Nivell 2. Conservació
Nivell 2. Conservació
Nivell 2. Conservació
Nivell 2. Conservació
Nivell 2. Conservació
Nivell 2. Conservació
Nivell 2. Conservació
Nivell 2. Conservació
Nivell 2. Conservació
Nivell 2. Conservació
Nivell 2. Conservació
Nivell 2. Conservació
Nivell 2. Conservació
Nivell 2. Conservació
Nivell 2. Conservació
Nivell 2. Conservació
Nivell 2. Conservació
Nivell 2. Conservació
Nivell 2. Conservació
Nivell 2. Conservació
Nivell 2. Conservació
Nivell 2. Conservació
Nivell 2. Conservació
Nivell 2. Conservació
Nivell 2. Conservació
Nivell 2. Conservació
Nivell 2. Conservació
Nivell 2. Conservació
Nivell 2. Conservació
Nivell 2. Conservació
Nivell 2. Conservació

Nivell 4. Ambiental
Nivell 4. Ambiental
Nivell 4. Ambiental
Nivell 4. Ambiental
Nivell 4. Ambiental
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 6. AEA
Nivell 6. AEA
Nivell 6. AEA
Nivell 6. AEA

・ Nivell de protecció 3: Parcial
Número de béns amb aquest nivell de protecció catalogats pel PEUPiC: 90 elements (89 i 1)

・ Nivell de protecció 2: Conservació
Número de béns amb aquest nivell de protecció catalogats pel PEUPiC: 54 elements.
CODI
05
06
11.02
12.01
12.02
12.03
12.04
116
25
04 (04)
14 (38)
03
04.01
04.02
04.04

04.08
07
11.01
38.03
39.03
05 (37)
15 (39)
16 (40)
01.07
04.03
10
32
33
42
46
58
62
67
72
88
91
93
95
103
114
36
37.02
38.01
38.02
39.01
39.02
40.01
40.02
41
34
01.01
01.06
02.01
02.02

(Altres nivells)

Nivell 3. Parcial
Nivell 4. Ambiental
Nivell 4. Ambiental
Nivell 4. Ambiental
Nivell 4. Ambiental
Nivell 4. Ambiental
Nivell 4. Ambiental

CODI
02.03
02.06
04.05
04.06
04.07
08
13
14
21
26
27
28
12
13
15
16
17
09
24
43
44
48
49
50
51
52
54

TIPUS
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
CA
CA
EA
EA
CA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA

NOM
Antiga escola del Mujal
Casa Bartomeus Nou
Antiga porteria
Teatre
Grup de cases del carrer de la Terrassa
Escola diocesana
Cal Mas
Cal Serra
Cases carrer Pau Duarri núm. 66,72 i 74
Fàbrica Prat
Fàbrica Ca la Mecànica
Cal Salvador
Conjunt de la Carretera de Berga
Conjunt Carrer de la Indústria - Carrer Santa Eulàlia
Cal Miquel
Cal Vilargunté
Raval Cal Flautes
Colꞏlegi Sant Josep
Escorxador
Ca l'Estruch (masia)
Cal Bartomeu (masia)
Casa Nova de la Garriga (masia)
Casa Nova del Puig (masia)
La Caseta (Clot d'Argençola) (masia)
Casolius (masia)
Sallés. Els Cellers (masia)
Comabella (masia)

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J.

Nivell
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial

(Altres nivells)

Nivell 4. Ambiental
Nivell 4. Ambiental
Nivell 6. AEA
Nivell 4. Ambiental
Nivell 4. Ambiental
Nivell 4. Ambiental
Nivell 4. Ambiental
Nivell 4. Ambiental
Nivell 4. Ambiental
Nivell 4. Ambiental
Nivell 4. Ambiental
Nivell 4. Ambiental
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4. Ambiental
2018
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57
59
60
61
64
65
66
68
70
71
76
77
79
80
81
82
85
87
89
90
92
94
97
99
100
101
102
104
106
107
108
109
112
20
23
01.03
19
45
47
53
55
56
63
69
73
74
75
78
83
84
86
96
98
105
110
111
113
18
01.04
01.05
02.05
02.04

EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA

Can Conill (masia)
Corretjoles (masia)
Cal Cot (masia)
Cal Cupons (masia)
Cal Filaborres, Can Filaborres (masia)
La Fumera (masia)
Cal Fuster (masia)
La Guimera (masia)
L'Hostalet (masia)
L'Ingla (masia)
Malric (masia)
El Munt (masia)
Cal Mateu (masia)
Cal Mestre Mallol (masia)
Cal Misèria (masia)
L'Obac (masia)
Cal Pelussa (masia)
Cal Piano (masia)
Cal Reixes (masia)
El Forn (masia)
Cal Roig (masia)
La Sala (masia)
Cal Sastre d'Orriols (masia)
Cal Serrador (masia)
Cal Saubeta (masia)
Cal Simon (masia)
Cal Sitges (masia)
El Soler (masoveria)
Taurons (Sant Salvador de Torroella) (masia)
Taurons (Sant Cugat del Racó) (masia)
Turban, Cal Turban (masia)
Cal Tiet (masia)
Cal Xic (masia)
Cal Miquel
Fàbrica Forcada
Rectoria de Castelladral i restes antiga rectoria
Masia Cal Ribes
Bigorra (masia)
Casa Nova del Castell (masia)
Can Coll (masia)
Composada (masia)
Les Comes (masia)
La Fàbrega (masia)
Gusart (masia)
Cal Llobet (masia)
Maçanerots (masia)
Maçaners, Massaners (masia)
Cal Mas (masia)
L'Oliva (masia)
Can Peçols, Can Passols (masia)
Cal Pere Joan (masia)
Santacreu (masia)
Can Serra del Exibis (masia)
Solivella (masia)
Trujols (masia)
Vallbona (masia)
Balma de Comaposada
Masia Can Vall
Cal Moliner
Alberg. Casal de joves
Casa Bartomeus
El Solà

Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial

Nivell 4. Ambiental
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4. Ambiental
Nivell 4. Ambiental
Nivell 4. Ambiental
Nivell 4. Ambiental
Nivell 4. Ambiental
Nivell 4. Ambiental
Nivell 4. Ambiental
Nivell 4. Ambiental
Nivell 4. Ambiental
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4. Ambiental
Nivell 4. Ambiental
Nivell 4. Ambiental
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4. Ambiental
Nivell 4. Ambiental
Nivell 4. Ambiental
Nivell 4. Ambiental
Nivell 4. Ambiental
Nivell 4. Ambiental
Nivell 4. Ambiental
Nivell 4. Ambiental
Nivell 4. Ambiental
Nivell 4. Ambiental
Nivell 4. Ambiental
Nivell 4. Ambiental
Nivell 4. Ambiental
Nivell 4. Ambiental
Nivell 4. Ambiental
Nivell 4. Ambiental
Nivell 4. Ambiental
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 2
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 6. AEA
Nivell 6. AEA
Nivell 6. AEA
Nivell 6: AEA

CODI
25

TIPUS
EA

NOM
Fàbrica Nova

Nivell
(Altres nivells)
Nivell 2. Conservació Nivell 3. Parcial

・ Nivell de protecció 4: Ambiental
Número de béns amb aquest nivell de protecció catalogats pel PEUPiC: 155 elements (36 i 119).
CODI
02 (02)

TIPUS
CA

NOM
Nucli del Mujal

Nivell
Nivell 4. Ambiental
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(Altres nivells)

06
07
08
10
11
17
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
01
02
03
04
07
08
09
03
01 (01)
05
06

CA
CA
CA
CA
CA
EA
BN
BN
BN
BN
BN
BN
BN
BN
BN
BN
BN
BN
BN
BAMP
BAMP
BAMP
BAMP
BAMP
BAMP
BAMP
CA
CA
BAMP
BAMP

CODI
23
01.02
29
30
31
37.01
05 (37)
15 (39)
16 (40)
01.07
04.03
10
32
33
42
46
58
62
67
72
88
91
93
95
103
114
36
37.02
38.01
38.02
39.01
39.02
40.01
40.02
41
34
20
01.03
19
45
47

TIPUS
EA
EA
EA
EA
EA
EA
CA
CA
CA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA

Carrer del Sol
Carrer de Migdia
Carrer de Sant Genís
Carrer del Torrent
Conjunt entorn de l'Església de la Sagrada Família.
Passeig Ramon Vall
Riu Cardener
Riu Llobregat
Rouredes de fulla petita (Quercus faginea)
Forest Ribes Cardener (CUP 73)
Espai natural. Can Mateu
Les Esglésies
Roure de Vallbona
Lledoner dels horts de Palà
Alzina i càdec de Castelladral
La bassa dels Taurons
Alzinar de Palà de Torroella
Alzines del poliesportiu municipal
Fonts, basses i pantans
Parets de pedra seca
Mirador de Castelladral
Plàtans del Passeig Ramon Vall
La Vall d'Hortons
Parc de l'Alzineta
Varietats locals agrícoles
Barri de La Rata
Nucli de Castelladral
Camí Ral
Camí Saliner

Nivell 4. Ambiental
Nivell 4. Ambiental
Nivell 4. Ambiental
Nivell 4. Ambiental
Nivell 4. Ambiental
Nivell 4. Ambiental
Nivell 4. Ambiental
Nivell 4. Ambiental
Nivell 4. Ambiental
Nivell 4. Ambiental
Nivell 4. Ambiental
Nivell 4. Ambiental
Nivell 4. Ambiental
Nivell 4. Ambiental
Nivell 4. Ambiental
Nivell 4. Ambiental
Nivell 4. Ambiental
Nivell 4. Ambiental
Nivell 4. Ambiental
Nivell 4. Ambiental
Nivell 4. Ambiental
Nivell 4. Ambiental
Nivell 4. Ambiental
Nivell 4. Ambiental
Nivell 4. Ambiental
Nivell 4. Ambiental
Nivell 4. Ambiental
Nivell 4. Ambiental
Nivell 4. Ambiental
Nivell 4. Ambiental

Nivell 5. Documental
Nivell 6. AEA
Nivell 6. AEA
Nivell 6. AEA

NOM
Fàbrica Forcada
Castell de Castelladral
Castell de Solivella
Castell de Torroella i restes de l'església de Torroella Vell
Castell de Mujal. La Torre
Església de Sant Cugat del Racó
Sant Cugat del Racó
Santa Fe de Valldeperes
Les Esglésies
Cementiri de Castelladral
Mas Palà.
Cementiri Municipal de Navàs
Sant Pere de l'Alou o del Racó
Església de Santa Magdalena de Castelladral o de Puig Gros
L'Alzina de Sant Salvador de Torroella (masia)
La Capçada (masia)
Les Cots (masia)
Ll'Espinal (masia)
La Garriga (masia)
La Llastanosa (masia)
Puiggròs (masia)
El Riols (masia)
La Rovira (masia)
Sant Genís (masia)
El Soler (masia)
Tines: Tines de Can Reixes, Tines de potiner, Tines en general
Església de Sant Genís de Masadella
Rectoria de Sant Cugat del Racó
Església de Sant Salvador de Torroella
Rectoria de Sant Salvador de Torroella
Església de Santa Fe de Valldeperes
El Sunyer (masia)
Església de Santa Maria de les Esglésies
Les Esglésies (masia)
L'Alzina del Racó (masia)
Capella Sant Pere de Vallbona
Cal Miquel
Rectoria de Castelladral i restes antiga rectoria
Masia Cal Ribes
Bigorra (masia)
Casa Nova del Castell (masia)

Nivell
Nivell 3. Parcial
Nivell 1. Integral
Nivell 1. Integral
Nivell 1. Integral
Nivell 1. Integral
Nivell 1. Integral
Nivell 2. Conservació
Nivell 2. Conservació
Nivell 2. Conservació
Nivell 2. Conservació
Nivell 2. Conservació
Nivell 2. Conservació
Nivell 2. Conservació
Nivell 2. Conservació
Nivell 2. Conservació
Nivell 2. Conservació
Nivell 2. Conservació
Nivell 2. Conservació
Nivell 2. Conservació
Nivell 2. Conservació
Nivell 2. Conservació
Nivell 2. Conservació
Nivell 2. Conservació
Nivell 2. Conservació
Nivell 2. Conservació
Nivell 2. Conservació
Nivell 2. Conservació
Nivell 2. Conservació
Nivell 2. Conservació
Nivell 2. Conservació
Nivell 2. Conservació
Nivell 2. Conservació
Nivell 2. Conservació
Nivell 2. Conservació
Nivell 2. Conservació
Nivell 2. Conservació
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial

(Altres nivells)
Nivell 4 / Nivell 2
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6

Riera Taulet, torrents de la Plana, les Maleses i Obaga de Malagarriga
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53
55
56
63
69
73
74
75
78
83
84
86
96
98
105
110
111
113
18
09
115
04 (04)
14 (38)
03
04.01
04.02
04.04
04.08
07
11.01
38.03
39.03
12
13
17
09
24
43
44
48
49
50
51
52
54
57
59
60
61
64
65
66
68
70
71
76
77
79
80
81
82
85
87
89
90
92
94
97
99
100
101
102
104
106

EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
CA
EA
CA
CA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
CA
CA
CA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA

Can Coll (masia)
Composada (masia)
Les Comes (masia)
La Fàbrega (masia)
Gusart (masia)
Cal Llobet (masia)
Maçanerots (masia)
Maçaners, Massaners (masia)
Cal Mas (masia)
L'Oliva (masia)
Can Peçols, Can Passols (masia)
Cal Pere Joan (masia)
Santacreu (masia)
Can Serra del Exibis (masia)
Solivella (masia)
Trujols (masia)
Vallbona (masia)
Balma de Comaposada
Masia Can Vall
Plaça de l'Ajuntament
Barraques de pedra seca
Colònia de Palà de Torroella
Sant Salvador de Torroella
Cementiri del Mujal
Església del Roser de Palà Vell
El convent
Casa de l'amo.
Jardins i horts del Mas Palà
Club d'Avis
Església parroquial de la Sagrada Família de Navàs
Cementiri de Sant Salvador de Torroella
Rectoria de Santa Fe de Valldeperes
Conjunt de la Carretera de Berga
Conjunt Carrer de la Indústria - Carrer Santa Eulàlia
Raval Cal Flautes
Colꞏlegi Sant Josep
Escorxador
Ca l'Estruch (masia)
Cal Bartomeu (masia)
Casa Nova de la Garriga (masia)
Casa Nova del Puig (masia)
La Caseta (Clot d'Argençola) (masia)
Casolius (masia)
Sallés. Els Cellers (masia)
Comabella (masia)
Can Conill (masia)
Corretjoles (masia)
Cal Cot (masia)
Cal Cupons (masia)
Cal Filaborres, Can Filaborres (masia)
La Fumera (masia)
Cal Fuster (masia)
La Guimera (masia)
L'Hostalet (masia)
L'Ingla (masia)
Malric (masia)
El Munt (masia)
Cal Mateu (masia)
Cal Mestre Mallol (masia)
Cal Misèria (masia)
L'Obac (masia)
Cal Pelussa (masia)
Cal Piano (masia)
Cal Reixes (masia)
El Forn (masia)
Cal Roig (masia)
La Sala (masia)
Cal Sastre d'Orriols (masia)
Cal Serrador (masia)
Cal Saubeta (masia)
Cal Simon (masia)
Cal Sitges (masia)
El Soler (masoveria)
Taurons (Sant Salvador de Torroella) (masia)

Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 1. Integral
Nivell 1. Integral
Nivell 2. Conservació
Nivell 2. Conservació
Nivell 2. Conservació
Nivell 2. Conservació
Nivell 2. Conservació
Nivell 2. Conservació
Nivell 2. Conservació
Nivell 2. Conservació
Nivell 2. Conservació
Nivell 2. Conservació
Nivell 2. Conservació
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
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Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4. Ambiental
Nivell 4. Ambiental
Nivell 4. Ambiental
Nivell 4. Ambiental
Nivell 4. Ambiental
Nivell 4. Ambiental
Nivell 4. Ambiental
Nivell 4. Ambiental
Nivell 4. Ambiental
Nivell 4. Ambiental
Nivell 4. Ambiental
Nivell 4. Ambiental
Nivell 4. Ambiental
Nivell 4. Ambiental
Nivell 4. Ambiental
Nivell 4. Ambiental
Nivell 4. Ambiental
Nivell 4. Ambiental
Nivell 4. Ambiental
Nivell 4. Ambiental
Nivell 4. Ambiental
Nivell 4. Ambiental
Nivell 4. Ambiental
Nivell 4. Ambiental
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4. Ambiental
Nivell 4. Ambiental
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4. Ambiental
Nivell 4. Ambiental
Nivell 4. Ambiental
Nivell 4. Ambiental
Nivell 4. Ambiental
Nivell 4. Ambiental
Nivell 4. Ambiental
Nivell 4. Ambiental
Nivell 4. Ambiental
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4. Ambiental
Nivell 4. Ambiental
Nivell 4. Ambiental
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4. Ambiental
Nivell 4. Ambiental
Nivell 4. Ambiental
Nivell 4. Ambiental
Nivell 4. Ambiental
Nivell 4. Ambiental
Nivell 4. Ambiental
Nivell 4. Ambiental
Nivell 4. Ambiental
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4. Ambiental
Nivell 4. Ambiental
Nivell 4. Ambiental

107
108
109
112

EA
EA
EA
EA

Taurons (Sant Cugat del Racó) (masia)
Turban, Cal Turban (masia)
Cal Tiet (masia)
Cal Xic (masia)

Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial

Nivell 4. Ambiental
Nivell 4. Ambiental
Nivell 4. Ambiental
Nivell 4. Ambiental

・ Nivell de protecció 5: Documental
Número de béns amb aquest nivell de protecció catalogats pel PEUPiC: 1 element.
CODI
03

TIPUS
CA

NOM
Barri de La Rata

Nivell
Nivell 4. Ambiental

(Altres nivells)
Nivell 5. Documental

・ Nivell de protecció 6: AEA
Número de béns amb aquest nivell de protecció catalogats pel PEUPiC: 92 elements. (16 i 76)
CODI
01
02
04
05
06
07
08
09
21
23
28
31
34
35
38
39

TIPUS
BARP
BARP
BARP
BARP
BARP
BARP
BARP
BARP
BARP
BARP
BARP
BARP
BARP
BARP
BARP
BARP

NOM
Sant Cugat del Racó
Passeig de Ramon Vall
Solell de Can Ribes
Can Vall
Masia de Can Vall
El Mujal
Mas de les Esglésies
Riera de Navarons
Costa del Clot de l'Isidre
Can Riols I
Turó de Capdevila
Camps del Seuveta
Ca l'Agustí
Cal Cairó
Coll d'Arques
L'Oliva

Nivell
Nivell 6. AEA
Nivell 6. AEA
Nivell 6. AEA
Nivell 6. AEA
Nivell 6. AEA
Nivell 6. AEA
Nivell 6. AEA
Nivell 6. AEA
Nivell 6. AEA
Nivell 6. AEA
Nivell 6. AEA
Nivell 6. AEA
Nivell 6. AEA
Nivell 6. AEA
Nivell 6. AEA
Nivell 6. AEA

(Altres nivells)

CODI
01.01
01.06
02.01
02.02
15
01.04
01.05
02.05
01 (01)
05
06
02.04
01.02
29
30
31
37.01
05 (37)
15 (39)
16 (40)
01.07
04.03
10
32
33
42
46
52
58
59
62
67
72
77
82
88
91

TIPUS
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
CA
BAMP
BAMP
EA
EA
EA
EA
EA
EA
CA
CA
CA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA

NOM
Església de Sant Miquel de Castelladral
El Castell
Església de Santa Creu del Mujal
Rectoria del Mujal
Cal Miquel
Cal Moliner
Alberg. Casal de joves
Casa Bartomeus
Nucli de Castelladral
Camí Ral
Camí Saliner
El Solà
Castell de Castelladral
Castell de Solivella
Castell de Torroella i restes de l'església de Torroella Vell
Castell de Mujal. La Torre
Església de Sant Cugat del Racó
Sant Cugat del Racó
Santa Fe de Valldeperes
Les Esglésies
Cementiri de Castelladral
Mas Palà.
Cementiri Municipal de Navàs
Sant Pere de l'Alou o del Racó
Església de Santa Magdalena de Castelladral o de Puig Gros
L'Alzina de Sant Salvador de Torroella (masia)
La Capçada (masia)
Sallés. Els Cellers (masia)
Les Cots (masia)
Corretjoles (masia)
Ll'Espinal (masia)
La Garriga (masia)
La Llastanosa (masia)
El Munt (masia)
L'Obac (masia)
Puiggròs (masia)
El Riols (masia)

Nivell
Nivell 2. Conservació
Nivell 2. Conservació
Nivell 2. Conservació
Nivell 2. Conservació
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 4. Ambiental
Nivell 4. Ambiental
Nivell 4. Ambiental
Nivell 3. Parcial
Nivell 1. Integral
Nivell 1. Integral
Nivell 1. Integral
Nivell 1. Integral
Nivell 1. Integral
Nivell 2. Conservació
Nivell 2. Conservació
Nivell 2. Conservació
Nivell 2. Conservació
Nivell 2. Conservació
Nivell 2. Conservació
Nivell 2. Conservació
Nivell 2. Conservació
Nivell 2. Conservació
Nivell 2. Conservació
Nivell 3. Parcial
Nivell 2. Conservació
Nivell 3. Parcial
Nivell 2. Conservació
Nivell 2. Conservació
Nivell 2. Conservació
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 2. Conservació
Nivell 2. Conservació

(Altres nivells)
Nivell 6. AEA
Nivell 6. AEA
Nivell 6. AEA
Nivell 6. AEA
Nivell 6. AEA
Nivell 6. AEA
Nivell 6. AEA
Nivell 6. AEA
Nivell 6. AEA
Nivell 6. AEA
Nivell 6. AEA
Nivell 6: AEA
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
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93
95
101
103
114
36
37.02
38.01
38.02
39.01
39.02
40.01
40.02
41
34
20
01.03
19
45
47
53
55
56
63
69
73
74
75
78
83
84
86
96
98
105
110
111
113
18

11.5

EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA

La Rovira (masia)
Sant Genís (masia)
Cal Simon (masia)
El Soler (masia)
Tines: Tines de Can Reixes, Tines de potiner, Tines en general
Església de Sant Genís de Masadella
Rectoria de Sant Cugat del Racó
Església de Sant Salvador de Torroella
Rectoria de Sant Salvador de Torroella
Església de Santa Fe de Valldeperes
El Sunyer (masia)
Església de Santa Maria de les Esglésies
Les Esglésies (masia)
L'Alzina del Racó (masia)
Capella Sant Pere de Vallbona
Cal Miquel
Rectoria de Castelladral i restes antiga rectoria
Masia Cal Ribes
Bigorra (masia)
Casa Nova del Castell (masia)
Can Coll (masia)
Composada (masia)
Les Comes (masia)
La Fàbrega (masia)
Gusart (masia)
Cal Llobet (masia)
Maçanerots (masia)
Maçaners, Massaners (masia)
Cal Mas (masia)
L'Oliva (masia)
Can Peçols, Can Passols (masia)
Cal Pere Joan (masia)
Santacreu (masia)
Can Serra del Exibis (masia)
Solivella (masia)
Trujols (masia)
Vallbona (masia)
Balma de Comaposada
Masia Can Vall

Nivell 2. Conservació
Nivell 2. Conservació
Nivell 3. Parcial
Nivell 2. Conservació
Nivell 2. Conservació
Nivell 2. Conservació
Nivell 2. Conservació
Nivell 2. Conservació
Nivell 2. Conservació
Nivell 2. Conservació
Nivell 2. Conservació
Nivell 2. Conservació
Nivell 2. Conservació
Nivell 2. Conservació
Nivell 2. Conservació
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial
Nivell 3. Parcial

Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6
Nivell 4 / Nivell 6

Per tipus funcional

- AF Arquitectura Funerària
CODI
01.07
03
10
38.03

TIPUS
EA
EA
EA
EA

NOM
Cementiri de Castelladral
Cementiri del Mujal
Cementiri Municipal de Navàs
Cementiri de Sant Salvador de Torroella

Tipus funcional
AF Arquitectura Funerària
AF Arquitectura Funerària
AF Arquitectura Funerària
AF Arquitectura Funerària

- AI Arquitectura Industrial / Comercial
CODI
23
25
26
27
28

TIPUS
EA
EA
EA
EA
EA

NOM
Fàbrica Forcada
Fàbrica Nova
Fàbrica Prat
Fàbrica Ca la Mecànica
Cal Salvador

Tipus funcional
AI Arquitectura Industrial / Comercial
AI Arquitectura Industrial / Comercial
AI Arquitectura Industrial / Comercial
AI Arquitectura Industrial / Comercial
AI Arquitectura Industrial / Comercial

- AM Arquitectura Militar
CODI
43

TIPUS
BARP

NOM
Torre de telègraf de Can Solana

Tipus funcional
AM Arquitectura Militar

- AP/E Arquitectura Pública, semipública. Equipament
CODI
01.05
02.03

TIPUS
EA
EA

NOM
Alberg. Casal de joves
Antiga escola del Mujal

Tipus funcional
AP/E Arquitectura Pública, semipública. Equipament
AP/E Arquitectura Pública, semipública. Equipament
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04.06
05
06
07
08
09
24

EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA

Teatre
Escola de Música. Antiga Cooperativa
Centre d'Assistència Primària
Club d'Avis
Escola diocesana
Colꞏlegi Sant Josep
Escorxador

AP/E Arquitectura Pública, semipública. Equipament
AP/E Arquitectura Pública, semipública. Equipament
AP/E Arquitectura Pública, semipública. Equipament
AP/E Arquitectura Pública, semipública. Equipament
AP/E Arquitectura Pública, semipública. Equipament
AP/E Arquitectura Pública, semipública. Equipament
AP/E Arquitectura Pública, semipública. Equipament

- AR Arquitectura Religiosa
CODI
01.01
02.01
04.01
04.02
11.01
11.02
32
33
34
36
37.01
38.01
39.01
40.01

TIPUS
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA

NOM
Església de Sant Miquel de Castelladral
Església de Santa Creu del Mujal
Església del Roser de Palà Vell
El convent
Església parroquial de la Sagrada Família de Navàs
Rectoria de la Sagrada Família de Navàs i edifici de la Llar
Sant Pere de l'Alou o del Racó
Església de Santa Magdalena de Castelladral o de Puig Gros
Capella Sant Pere de Vallbona
Església de Sant Genís de Masadella
Església de Sant Cugat del Racó
Església de Sant Salvador de Torroella
Església de Santa Fe de Valldeperes
Església de Santa Maria de les Esglésies

Tipus funcional
AR Arquitectura Religiosa
AR Arquitectura Religiosa
AR Arquitectura Religiosa
AR Arquitectura Religiosa
AR Arquitectura Religiosa
AR Arquitectura Religiosa
AR Arquitectura Religiosa
AR Arquitectura Religiosa
AR Arquitectura Religiosa
AR Arquitectura Religiosa
AR Arquitectura Religiosa
AR Arquitectura Religiosa
AR Arquitectura Religiosa
AR Arquitectura Religiosa

- ARRu Arquitectura Residencial Rural
CODI
01.06
02.04
02.05
04.03
18
19
20
29
30
31
37.02
38.02
39.02
39.03
40.02
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

TIPUS
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA

NOM
El Castell
El Solà
Casa Bartomeus
Mas Palà.
Masia Can Vall
Masia Cal Ribes
Cal Miquel
Castell de Solivella
Castell de Torroella i restes de l'església de Torroella Vell
Castell de Mujal. La Torre
Rectoria de Sant Cugat del Racó
Rectoria de Sant Salvador de Torroella
El Sunyer (masia)
Rectoria de Santa Fe de Valldeperes
Les Esglésies (masia)
L'Alzina del Racó (masia)
L'Alzina de Sant Salvador de Torroella (masia)
Ca l'Estruch (masia)
Cal Bartomeu (masia)
Bigorra (masia)
La Capçada (masia)
Casa Nova del Castell (masia)
Casa Nova de la Garriga (masia)
Casa Nova del Puig (masia)
La Caseta (Clot d'Argençola) (masia)
Casolius (masia)
Sallés. Els Cellers (masia)
Can Coll (masia)
Comabella (masia)
Composada (masia)
Les Comes (masia)
Can Conill (masia)
Les Cots (masia)
Corretjoles (masia)
Cal Cot (masia)
Cal Cupons (masia)
Ll'Espinal (masia)
La Fàbrega (masia)
Cal Filaborres, Can Filaborres (masia)
La Fumera (masia)
Cal Fuster (masia)
La Garriga (masia)
La Guimera (masia)
Gusart (masia)

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J.

Tipus funcional
ARRu Arquitectura Residencial Rural
ARRu Arquitectura Residencial Rural
ARRu Arquitectura Residencial Rural
ARRu Arquitectura Residencial Rural
ARRu Arquitectura Residencial Rural
ARRu Arquitectura Residencial Rural
ARRu Arquitectura Residencial Rural
ARRu Arquitectura Residencial Rural
ARRu Arquitectura Residencial Rural
ARRu Arquitectura Residencial Rural
ARRu Arquitectura Residencial Rural
ARRu Arquitectura Residencial Rural
ARRu Arquitectura Residencial Rural
ARRu Arquitectura Residencial Rural
ARRu Arquitectura Residencial Rural
ARRu Arquitectura Residencial Rural
ARRu Arquitectura Residencial Rural
ARRu Arquitectura Residencial Rural
ARRu Arquitectura Residencial Rural
ARRu Arquitectura Residencial Rural
ARRu Arquitectura Residencial Rural
ARRu Arquitectura Residencial Rural
ARRu Arquitectura Residencial Rural
ARRu Arquitectura Residencial Rural
ARRu Arquitectura Residencial Rural
ARRu Arquitectura Residencial Rural
ARRu Arquitectura Residencial Rural
ARRu Arquitectura Residencial Rural
ARRu Arquitectura Residencial Rural
ARRu Arquitectura Residencial Rural
ARRu Arquitectura Residencial Rural
ARRu Arquitectura Residencial Rural
ARRu Arquitectura Residencial Rural
ARRu Arquitectura Residencial Rural
ARRu Arquitectura Residencial Rural
ARRu Arquitectura Residencial Rural
ARRu Arquitectura Residencial Rural
ARRu Arquitectura Residencial Rural
ARRu Arquitectura Residencial Rural
ARRu Arquitectura Residencial Rural
ARRu Arquitectura Residencial Rural
ARRu Arquitectura Residencial Rural
ARRu Arquitectura Residencial Rural
ARRu Arquitectura Residencial Rural
2018
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70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112

EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA

L'Hostalet (masia)
L'Ingla (masia)
La Llastanosa (masia)
Cal Llobet (masia)
Maçanerots (masia)
Maçaners, Massaners (masia)
Malric (masia)
El Munt (masia)
Cal Mas (masia)
Cal Mateu (masia)
Cal Mestre Mallol (masia)
Cal Misèria (masia)
L'Obac (masia)
L'Oliva (masia)
Can Peçols, Can Passols (masia)
Cal Pelussa (masia)
Cal Pere Joan (masia)
Cal Piano (masia)
Puiggròs (masia)
Cal Reixes (masia)
El Forn (masia)
El Riols (masia)
Cal Roig (masia)
La Rovira (masia)
La Sala (masia)
Sant Genís (masia)
Santacreu (masia)
Cal Sastre d'Orriols (masia)
Can Serra del Exibis (masia)
Cal Serrador (masia)
Cal Saubeta (masia)
Cal Simon (masia)
Cal Sitges (masia)
El Soler (masia)
El Soler (masoveria)
Solivella (masia)
Taurons (Sant Salvador de Torroella) (masia)
Taurons (Sant Cugat del Racó) (masia)
Turban, Cal Turban (masia)
Cal Tiet (masia)
Trujols (masia)
Vallbona (masia)
Cal Xic (masia)

ARRu Arquitectura Residencial Rural
ARRu Arquitectura Residencial Rural
ARRu Arquitectura Residencial Rural
ARRu Arquitectura Residencial Rural
ARRu Arquitectura Residencial Rural
ARRu Arquitectura Residencial Rural
ARRu Arquitectura Residencial Rural
ARRu Arquitectura Residencial Rural
ARRu Arquitectura Residencial Rural
ARRu Arquitectura Residencial Rural
ARRu Arquitectura Residencial Rural
ARRu Arquitectura Residencial Rural
ARRu Arquitectura Residencial Rural
ARRu Arquitectura Residencial Rural
ARRu Arquitectura Residencial Rural
ARRu Arquitectura Residencial Rural
ARRu Arquitectura Residencial Rural
ARRu Arquitectura Residencial Rural
ARRu Arquitectura Residencial Rural
ARRu Arquitectura Residencial Rural
ARRu Arquitectura Residencial Rural
ARRu Arquitectura Residencial Rural
ARRu Arquitectura Residencial Rural
ARRu Arquitectura Residencial Rural
ARRu Arquitectura Residencial Rural
ARRu Arquitectura Residencial Rural
ARRu Arquitectura Residencial Rural
ARRu Arquitectura Residencial Rural
ARRu Arquitectura Residencial Rural
ARRu Arquitectura Residencial Rural
ARRu Arquitectura Residencial Rural
ARRu Arquitectura Residencial Rural
ARRu Arquitectura Residencial Rural
ARRu Arquitectura Residencial Rural
ARRu Arquitectura Residencial Rural
ARRu Arquitectura Residencial Rural
ARRu Arquitectura Residencial Rural
ARRu Arquitectura Residencial Rural
ARRu Arquitectura Residencial Rural
ARRu Arquitectura Residencial Rural
ARRu Arquitectura Residencial Rural
ARRu Arquitectura Residencial Rural
ARRu Arquitectura Residencial Rural

- ARU Arquitectura Rural
CODI
115
34
35

TIPUS
EA
BARP
BARP

NOM
Barraques de pedra seca
Ca l'Agustí
Cal Cairó

Tipus funcional
ARU Arquitectura Rural
ARU Arquitectura Rural
ARU Arquitectura Rural

- ARUr/UM Arquitectura Residencial Urbana / Urbana entre mitgeres
CODI
04.04
04.05
04.07
01.03
01.04
02.02
02.06
12.01
12.02
12.03
12.04
13
14
15
16
21

TIPUS
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA

NOM
Casa de l'amo.
Antiga porteria
Grup de cases del carrer de la Terrassa
Rectoria de Castelladral i restes antiga rectoria
Cal Moliner
Rectoria del Mujal
Casa Bartomeus Nou
Casa a la Carretera de Berga, 29
El Mercantil
Cal Simó
Farmàcia Maristany
Cal Mas
Cal Serra
Cal Miquel
Cal Vilargunté
Cases carrer Pau Duarri núm. 66,72 i 74

Tipus funcional
ARUr/UM Arquitectura Residencial Urbana / Urbana entre mitgeres
ARUr/UM Arquitectura Residencial Urbana / Urbana entre mitgeres
ARUr/UM Arquitectura Residencial Urbana / Urbana entre mitgeres
ARUr/UM Arquitectura Residencial Urbana / Urbana entre mitgeres
ARUr/UM Arquitectura Residencial Urbana / Urbana entre mitgeres
ARUr/UM Arquitectura Residencial Urbana / Urbana entre mitgeres
ARUr/UM Arquitectura Residencial Urbana / Urbana entre mitgeres
ARUr/UM Arquitectura Residencial Urbana / Urbana entre mitgeres
ARUr/UM Arquitectura Residencial Urbana / Urbana entre mitgeres
ARUr/UM Arquitectura Residencial Urbana / Urbana entre mitgeres
ARUr/UM Arquitectura Residencial Urbana / Urbana entre mitgeres
ARUr/UM Arquitectura Residencial Urbana / Urbana entre mitgeres
ARUr/UM Arquitectura Residencial Urbana / Urbana entre mitgeres
ARUr/UM Arquitectura Residencial Urbana / Urbana entre mitgeres
ARUr/UM Arquitectura Residencial Urbana / Urbana entre mitgeres
ARUr/UM Arquitectura Residencial Urbana / Urbana entre mitgeres
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- CU Conjunt urbà
CODI
01 (01)
02 (02)
03
04 (04)
05 (37)
06
07
08
09
10
11
12
13
14 (38)
15 (39)
16 (40)
17

TIPUS
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA

NOM
Nucli de Castelladral
Nucli del Mujal
Barri de La Rata
Colònia de Palà de Torroella
Sant Cugat del Racó
Carrer del Sol
Carrer de Migdia
Carrer de Sant Genís
Plaça de l'Ajuntament
Carrer del Torrent
Conjunt entorn de l'Església de la Sagrada Família.
Conjunt de la Carretera de Berga
Conjunt Carrer de la Indústria - Carrer Santa Eulàlia
Sant Salvador de Torroella
Santa Fe de Valldeperes
Les Esglésies
Raval Cal Flautes

Tipus funcional
CU Conjunt urbà
CU Conjunt urbà
CU Conjunt urbà
CU Conjunt urbà
CU Conjunt urbà
CU Conjunt urbà
CU Conjunt urbà
CU Conjunt urbà
CU Conjunt urbà
CU Conjunt urbà
CU Conjunt urbà
CU Conjunt urbà
CU Conjunt urbà
CU Conjunt urbà
CU Conjunt urbà
CU Conjunt urbà
CU Conjunt urbà

- JA Jaciment Arqueològic
CODI
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
36
37
38
39
40
41
42
44

TIPUS
BARP
BARP
BARP
BARP
BARP
BARP
BARP
BARP
BARP
BARP
BARP
BARP
BARP
BARP
BARP
BARP
BARP
BARP
BARP
BARP
BARP
BARP
BARP
BARP
BARP
BARP
BARP
BARP
BARP
BARP
BARP
BARP
BARP
BARP
BARP
BARP
BARP
BARP
BARP
BARP
BARP

NOM
Sant Cugat del Racó
Passeig de Ramon Vall
Tomba del Moro de Vallbona (Torroella)
Solell de Can Ribes
Can Vall
Masia de Can Vall
El Mujal
Mas de les Esglésies
Riera de Navarons
Restes de la masia de Navarons Subirà
Tines de les Comes (d’Hortons)
Sant Pere de l’Alou o del Racó
Pla de Sant Pere
Vinya de Cal Mas
Castell de Castelladral
Collet de les Caixes
Cal Garrifes
Vinya del Guitarra, La
Necròpolis de Cal Garrifes
Tomba de Cal Mas
Costa del Clot de l'Isidre
Armaris del Reguer del Perejoan
Can Riols I
Can Riols II. Tombes de Can Riols
Necròpolis de Sant Miquel de Castelladral
Dolmen de les Comes
Tomba en el Camí del Pont de Barquets a Castelladral
Turó de Capdevila
Vilamorós
Molí de la Riera de Sant Cugat
Camps del Seuveta
Les Esglésies
El Casalot
Cova de fornot Prop de Cal Sastre i cova de la Soleia
Cova de fornot del Lladre
Coll d'Arques
L'Oliva
Tines, premses i altres estructures excavades a la roca
Castell de Torroella
Castell de Solivella
Antiga rectoria de Castelladral

Tipus funcional
JA Jaciment Arqueològic
JA Jaciment Arqueològic
JA Jaciment Arqueològic
JA Jaciment Arqueològic
JA Jaciment Arqueològic
JA Jaciment Arqueològic
JA Jaciment Arqueològic
JA Jaciment Arqueològic
JA Jaciment Arqueològic
JA Jaciment Arqueològic
JA Jaciment Arqueològic
JA Jaciment Arqueològic
JA Jaciment Arqueològic
JA Jaciment Arqueològic
JA Jaciment Arqueològic
JA Jaciment Arqueològic
JA Jaciment Arqueològic
JA Jaciment Arqueològic
JA Jaciment Arqueològic
JA Jaciment Arqueològic
JA Jaciment Arqueològic
JA Jaciment Arqueològic
JA Jaciment Arqueològic
JA Jaciment Arqueològic
JA Jaciment Arqueològic
JA Jaciment Arqueològic
JA Jaciment Arqueològic
JA Jaciment Arqueològic
JA Jaciment Arqueològic
JA Jaciment Arqueològic
JA Jaciment Arqueològic
JA Jaciment Arqueològic
JA Jaciment Arqueològic
JA Jaciment Arqueològic
JA Jaciment Arqueològic
JA Jaciment Arqueològic
JA Jaciment Arqueològic
JA Jaciment Arqueològic
JA Jaciment Arqueològic
JA Jaciment Arqueològic
JA Jaciment Arqueològic

- AEA Àrea d'Expectativa Arqueològica
CODI
01.02

TIPUS
EA

NOM
Castell de Castelladral

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J.

Tipus funcional
AEA Àrea d'Expectativa Arqueològica
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- P Parcs i espais públics
CODI
04.08
17

TIPUS
EA
EA

NOM
Jardins i horts del Mas Palà
Passeig Ramon Vall

Tipus funcional
P Parcs i espais públics
P Parcs i espais públics

- OE Obra d'Enginyeria
CODI
116

TIPUS
EA

NOM
Pont de Castellet

Tipus funcional
OE Obra d'Enginyeria

- S Elements Singulars/Mobiliari urbà
CODI
22
35
113
114

TIPUS
EA
EA
EA
EA

NOM
Antiga tanca de l'estació del tren
Pedró-capelleta de la Pietat de Torroella
Balma de Comaposada
Tines: Tines de Can Reixes, Tines de potiner, Tines en general

Tipus funcional
S Elements Singulars/Mobiliari urbà
S Elements Singulars/Mobiliari urbà
S Elements Singulars/Mobiliari urbà
S Elements Singulars/Mobiliari urbà

- Interès paisatgístic (IP)
CODI
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
01
02
03
04
05
06
07
08
09

TIPUS
BN
BN
BN
BN
BN
BN
BN
BN
BN
BN
BN
BN
BN
BAMP
BAMP
BAMP
BAMP
BAMP
BAMP
BAMP
BAMP
BAMP

NOM
Riu Cardener
Riu Llobregat
Rouredes de fulla petita (Quercus faginea)
Forest Ribes Cardener (CUP 73)
Espai natural. Can Mateu
Riera Taulet, torrents de la Plana, les Maleses i Obaga de Malagarriga

Les Esglésies
Roure de Vallbona
Lledoner dels horts de Palà
Alzina i càdec de Castelladral
La bassa dels Taurons
Alzinar de Palà de Torroella
Alzines del poliesportiu municipal
Fonts, basses i pantans
Parets de pedra seca
Mirador de Castelladral
Plàtans del Passeig Ramon Vall
Camí Ral
Camí Saliner
La Vall d'Hortons
Parc de l'Alzineta
Varietats locals agrícoles

Tipus funcional
Rius, rieres, rases i torrents
Rius, rieres, rases i torrents
Comunitats vegetals d'interès
Comunitats vegetals d'interès
Espai natural d'interès
Espai natural d'interès
Espai connector
Arbre
Arbre
Arbre
Fonts i basses
Comunitats vegetals d'interès
Comunitats vegetals d'interès
Fonts, basses i pantans
Construccions de pedra seca
Miradors
Passeig arbrat
Camins
Camí
Espai natural d'interès
Parc urbà
Conreus varietats locals
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Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J.
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11.6

Llistat indexat dels elements patrimonials identificats.

PATRIMONI ARQUITECTÒNIC: CONJUNTS
CODI
Nom
01 (01) Nucli de Castelladral
02 (02) Nucli del Mujal
3
Barri de La Rata
04 (04) Colònia de Palà de Torroella
05 (37) Sant Cugat del Racó
6
Carrer del Sol
7
Carrer de Migdia
8
Carrer de Sant Genís
9
Plaça de l'Ajuntament
10
Carrer del Torrent
11
Conjunt entorn de l'Església de la Sagrada Família.
12
Conjunt de la Carretera de Berga
13
Conjunt Carrer de la Indústria - Carrer Santa Eulàlia
14 (38) Sant Salvador de Torroella
15 (39) Santa Fe de Valldeperes
16 (40) Les Esglésies
17
Raval Cal Flautes
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC: ELEMENTS
CODI
Nom
01.01
Església de Sant Miquel de Castelladral
01.02
Castell de Castelladral
01.03
Rectoria de Castelladral i restes antiga rectoria
01.04
Cal Moliner
01.05
Alberg. Casal de joves
01.06
El Castell
01.07
Cementiri de Castelladral
02.01
Església de Santa Creu del Mujal
02.02
Rectoria del Mujal
02.03
Antiga escola del Mujal
02.04
El Solà
02.05
Casa Bartomeus
02.06
Casa Bartomeus Nou
03
Cementiri del Mujal
04.01
Església del Roser de Palà Vell
04.02
El convent
04.03
Mas Palà.
04.04
Casa de l'amo.
04.05
Antiga porteria
04.06
Teatre
04.07
Grup de cases del carrer de la Terrassa
04.08
Jardins i horts del Mas Palà
05
Escola de Música. Antiga Cooperativa
06
Centre d'Assistència Primària
07
Club d'Avis
08
Escola diocesana
09
Colꞏlegi Sant Josep
10
Cementiri Municipal de Navàs
11.01
Església parroquial de la Sagrada Família de Navàs
11.02
Rectoria de la Sagrada Família de Navàs i edifici la Llar
12.01
Casa a la Carretera de Berga, 29
12.02
El Mercantil
12.03
Cal Simó
12.04
Farmàcia Maristany
13
Cal Mas
14
Cal Serra
15
Cal Miquel
16
Cal Vilargunté

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37.01
37.02
38.01
38.02
38.03
39.01
39.02
39.03
40.01
40.02
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

Passeig Ramon Vall
Masia Can Vall
Masia Cal Ribes
Cal Miquel
Cases carrer Pau Duarri núm. 66,72 i 74
Antiga tanca de l'estació del tren
Fàbrica Forcada
Escorxador
Fàbrica Nova
Fàbrica Prat
Fàbrica Ca la Mecànica
Cal Salvador
Castell de Solivella
Castell de Torroella i restes de l'església de Torroella Vell
Castell de Mujal. La Torre
Sant Pere de l'Alou o del Racó
Església de Sta Magdalena de Castelladral o Puig Gros
Capella Sant Pere de Vallbona
Pedró-capelleta de la Pietat de Torroella
Església de Sant Genís de Masadella
Església de Sant Cugat del Racó
Rectoria de Sant Cugat del Racó
Església de Sant Salvador de Torroella
Rectoria de Sant Salvador de Torroella
Cementiri de Sant Salvador de Torroella
Església de Santa Fe de Valldeperes
El Sunyer (masia)
Rectoria de Santa Fe de Valldeperes
Església de Santa Maria de les Esglésies
Les Esglésies (masia)
L'Alzina del Racó (masia)
L'Alzina de Sant Salvador de Torroella (masia)
Ca l'Estruch (masia)
Cal Bartomeu (masia)
Bigorra (masia)
La Capçada (masia)
Casa Nova del Castell (masia)
Casa Nova de la Garriga (masia)
Casa Nova del Puig (masia)
La Caseta (Clot d'Argençola) (masia)
Casolius (masia)
Sallés. Els Cellers (masia)
Can Coll (masia)
Comabella (masia)
Composada (masia)
Les Comes (masia)
Can Conill (masia)
Les Cots (masia)
Corretjoles (masia)
Cal Cot (masia)
Cal Cupons (masia)
Ll'Espinal (masia)
La Fàbrega (masia)
Cal Filaborres, Can Filaborres (masia)
La Fumera (masia)
Cal Fuster (masia)
La Garriga (masia)
La Guimera (masia)
Gusart (masia)
L'Hostalet (masia)
L'Ingla (masia)
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78
79
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92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
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103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116

La Llastanosa (masia)
Cal Llobet (masia)
Maçanerots (masia)
Maçaners, Massaners (masia)
Malric (masia)
El Munt (masia)
Cal Mas (masia)
Cal Mateu (masia)
Cal Mestre Mallol (masia)
Cal Misèria (masia)
L'Obac (masia)
L'Oliva (masia)
Can Peçols, Can Passols (masia)
Cal Pelussa (masia)
Cal Pere Joan (masia)
Cal Piano (masia)
Puiggròs (masia)
Cal Reixes (masia)
El Forn (masia)
El Riols (masia)
Cal Roig (masia)
La Rovira (masia)
La Sala (masia)
Sant Genís (masia)
Santacreu (masia)
Cal Sastre d'Orriols (masia)
Can Serra del Exibis (masia)
Cal Serrador (masia)
Cal Saubeta (masia)
Cal Simon (masia)
Cal Sitges (masia)
El Soler (masia)
El Soler (masoveria)
Solivella (masia)
Taurons (Sant Salvador de Torroella) (masia)
Taurons (Sant Cugat del Racó) (masia)
Turban, Cal Turban (masia)
Cal Tiet (masia)
Trujols (masia)
Vallbona (masia)
Cal Xic (masia)
Balma de Comaposada
Tines: Tines de Can Reixes, Tines de potiner, Tines en
Barraques de pedra seca
Pont de Castellet

PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
CODI
Nom
1
Sant Cugat del Racó
2
Passeig de Ramon Vall
3
Tomba del Moro de Vallbona (Torroella)
4
Solell de Can Ribes
5
Can Vall
6
Masia de Can Vall
7
El Mujal
8
Mas de les Esglésies
9
Riera de Navarons
10
Restes de la masia de Navarons Subirà
11
Tines de les Comes (d’Hortons)
12
Sant Pere de l’Alou o del Racó
13
Pla de Sant Pere

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Vinya de Cal Mas
Castell de Castelladral
Collet de les Caixes
Cal Garrifes
Vinya del Guitarra, La
Necròpolis de Cal Garrifes
Tomba de Cal Mas
Costa del Clot de l'Isidre
Armaris del Reguer del Perejoan
Can Riols I
Can Riols II. Tombes de Can Riols
Necròpolis de Sant Miquel de Castelladral
Dolmen de les Comes
Tomba en el Camí del Pont de Barquets a Castelladral
Turó de Capdevila
Vilamorós
Molí de la Riera de Sant Cugat
Camps del Seuveta
Les Esglésies
El Casalot
Ca l'Agustí
Cal Cairó
Cova de fornot Prop de Cal Sastre i cova de la Soleia
Cova de fornot del Lladre
Coll d'Arques
L'Oliva
Tines, premses i altres estructures excavades a la roca
Castell de Torroella
Castell de Solivella
Torre de telègraf de Can Solana
Antiga rectoria de Castelladral

PATRIMONI NATURAL
CODI
Nom
1
Riu Cardener
2
Riu Llobregat
3
Rouredes de fulla petita (Quercus faginea)
4
Forest Ribes Cardener (CUP 73)
5
Espai natural. Can Mateu
6
Riera Taulet, torrents de la Plana, les Maleses i Obaga de
7
Les Esglésies
8
Roure de Vallbona
9
Lledoner dels horts de Palà
10
Alzina i càdec de Castelladral
11
La bassa dels Taurons
12
Alzinar de Palà de Torroella
13
Alzines del poliesportiu municipal
PATRIMONI AMBIENTAL-PAISATGÍSTIC
CODI
Nom
1
Fonts, basses i pantans
2
Parets de pedra seca
3
Mirador de Castelladral
4
Plàtans del Passeig Ramon Vall
5
Camí Ral
6
Camí Saliner
7
La Vall d'Hortons
8
Parc de l'Alzineta
9
Varietats locals agrícoles
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12. Patrimoni desaparegut
Patrimoni desaparegut és la categoria que inclou els elements que tenien un interès patrimonial rellevant que han
desaparegut o van desaparèixer en algun moment, però que es considera que la seva memòria és important per al
coneixement i identitat del municipi actual.
En el cas de Navàs es té coneixement dels exemples següents:
-

Estació de tren. Carretera de Berga
Cal Mas, Carrer Delfina Bonet 13
Carretera de Berga 36
Plaça Sagrada Família 17
Serradora
Bòbila

Antiga estació del tren
Construïda per la societat Tramvia o Ferrocarril Económico de Manresa a Berga, en una concessió del 7 de maig de
1881. La línia ferroviària es va posar en funcionament entre 20 de setembre de 1885 .El 30 de juny de 1973 es va
clausurà el tram Balsareny a Olvan-Berga per manca de rendibilitat.
Es tractava d’un edifici aïllat d’una sola planta i coberta de teula plana amb dues vessant de pendent molt
pronunciada. El conjunt es completava amb el bloc de lavabos de planta quadrada que hi havia al costat.
L’edifici propietat de l’Ajuntament de Navàs, va ser utilitzat com a sala de reunions i per assaig de la coral, els últims
anys abans de ser enderrocat. Originàriament, era el lloc d’espera, de compra de bitllets i oficines del cap d’estació.

Per bé que han quedat també recollits o indicats a les fitxes corresponents o de conjunt, també cal ressenyar els
següents béns com elements desapareguts, o bé han estat també molt transformats:
- Rectoria antiga de Castelladral.
- Resclosa de Palà
- Canal de la fàbrica de Palà
- Jardins del mas Palà (pèrgoles,...)
Fotografies antigues.
A l’Arxiu Fotogràfic digital de Navàs, i agrupades a la web municipal http:// arxiufotografic.nava.cat hi ha recollides
moltes de les fotografies històriques que es té constància del municipi.

inventari IIIAPM del SPAL. 1988

inventari IIIAPM del SPAL. 1988
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Cal Mas, Carrer Delfina Bonet 13
Edifici d’habitatges de 1911 de planta baixa i planta pis que presentava una façana amb elements decoratius
interessants d’estil modernista, com les motllures, cornises, emmarcats d’obertures i balcons
Inicialment, part del edifici havia sigut una escola

Vista general de l’estació els anys seixanta.
BADIA, J.M. 2000a: Navàs. Història en imatges 1890-1975. Angle Editorial. Manresa

Font: Inventari del Patrimoni Arquitectònic i històric de Navàs. (IPAHN)

Carretera de Berga 36
Edifici d’habitatges de principis de S.XX, de planta baixa i dues plantes pis, que presentava una façana amb elements
decoratius interessant, entre els quals la composició de la galeria decorada amb columnetes de la planta segona.

BADIA, J.M. 2000a: Navàs. Història en imatges 1890-1975. Angle Editorial. Manresa

Font: Inventari del Patrimoni Arquitectònic i històric de Navàs. (IPAHN)
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Plaça Sagrada Família 17

Bòbila

Edifici d’habitatges de principis de S.XX, de planta baixa i planta pis, que presentava una façana amb elements
decoratius interessants d’estil modernista, com les motllures de ceràmica vista i dintells de les obertures.

Conjunt d’edificacions d’ús industrial S.XX format per una nau llarga de planta baixa i planta pis i altres edificacions
annexes.

Font: Inventari del Patrimoni Arquitectònic i històric de Navàs. (IPAHN)

Vista des del nord, amb Can Vall (esquerra) i Cal Ribas (centre), i la bòbila de Cal Serra (dreta).1942
BADIA, J.M. 2000a: Navàs. Història en imatges 1890-1975. Angle Editorial. Manresa

Serradora
Cobert d’ús industrial amb façana de ceràmica i fusta del segle XX

Font: Inventari del Patrimoni Arquitectònic i històric de Navàs. (IPAHN). Badia JM (1988)
Font: Inventari del Patrimoni Arquitectònic i històric de Navàs. (IPAHN). Badia JM (1988)
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La resclosa de Palà

La resclosa fou tècnicament, una de les primeres i principals inversions per al funcionament de la indústria.
Font: CAPSADA et alii, 2015: La grandària del món. pàg. 139

Antiga rectoria de Castelladral

Fotografies de Castelladral el 1913. Detall volumetria antiga rectoria.
Arxiu CEC. Fons Torras, Cèsar August, 1852-1923.
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IV. NORMATIVA
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TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS
CAPÍTOL 1.

NATURALESA I ABAST DEL PEUPiC

Article 1.Objecte
El Pla Especial Urbanístic de Protecció i Catàleg del Patrimoni Arquitectònic, Històric i Ambiental de Navàs
(en endavant, PEUPiC) té com a objectius:
a) Establir les mesures urbanístiques de protecció jurídica necessàries per a la preservació dels béns que,
pels seus valors singulars o per les seves característiques arquitectòniques, històriques o ambientals,
siguin objecte d’especial protecció de conformitat amb la legislació aplicable en matèria urbanística i de
protecció del patrimoni.
b) Identificar els elements i els conjunts patrimonials (arquitectònics, arqueològics-paleontològics,
socioculturals-etnològics, naturals o ambientals-paisatgístics) que, considerats aïlladament o en conjunt,
juntament amb els seus entorns d'influència, constitueixen la identitat històrica de Navàs i representen
un llegat cultural a transmetre a les generacions futures.
c) Regular les intervencions en els béns catalogats a través de la present Normativa.
d) Establir i fomentar les mesures i les actuacions públiques i privades necessàries per a la protecció
d’aquests béns i determinar les formes d'actuació, colꞏlaboració i ajut per part de l'administració.
Article 2.Naturalesa jurídica
Aquest PEUPiC té naturalesa i contingut de pla especial urbanístic i de catàleg de béns protegits d’acord
amb el que estableixen els articles 67 i 71 del Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, aprovat pel
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, l’article 24 de la Llei 3/2012, de 22 de febrer, i els articles 75,
92.2.a), 93.2 i 95 del Decret 305/2006, de 18 juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme
de Catalunya i es realitza d’acord amb les determinacions de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del
patrimoni cultural català.
Article 3.Contingut del Pla
Els documents que integren el present PEUPiC són:
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐

Memòria.
Normativa general.
Quadre resum, amb el llistat de tots els elements que s’han de protegir. Inclou les dades bàsiques de
cada bé: número d’identificació, tipus de bé, tipologia funcional, denominació, referència cadastral,
coordenades UTM/ETRS89, data/època/estil, autor, localització, classificació i qualificació urbanística i
planejament derivat (si s’escau), categoria i nivell de protecció existents i categoria i nivell de protecció
proposats i una fotografia.
Fitxes del Catàleg, que contenen la descripció exhaustiva de cada element i la regulació específica de
la intervenció o actuació possible d’acord amb el que estableix PEUPiC.
Estudi del Paisatge.
Plànols.
Document d'avaluació ambiental estratègica.

Article 4.Marc normatiu
La redacció del Pla Especial Urbanístic de Protecció i Catàleg de Béns Arquitectònics, Històrics i Ambiental
de Navàs s’entén com a planejament derivat de les Normes Subsidiàries tipus a i tipus b del municipi de
Navàs (NN.SS.), aprovades definitivament amb data de 19 de gener de 1994, i de diverses modificacions i
desenvolupaments urbanístics recollits en el “Text refós de les normes urbanístiques de planejament
general”, aprovat definitivament el 13 de juliol de 2005.
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El present PEUPiC, així com de la seva Normativa, s’ha desenvolupat d'acord amb la legislació vigent i el
seu desenvolupament reglamentari, en especial:
‐ El Text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya (en endavant, TRLUC), aprovat per Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost (DOGC núm. 5686, de 05/08/2010).
‐ La Llei 3/2012, de 22 de febrer LCAT/2012/133, de modificació de la Llei d’urbanisme de Catalunya
(DOGC núm. 6077, de 29/02/2012).
‐ El Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya (en endavant, RLUC), aprovat per Decret legislatiu
305/2006, de 18 de juliol (DOGC núm. 4682, de 24/07/2006).
‐ El Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat
urbanística (DOGC núm. 6623, de 15/05/2014).
‐ La Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge (DOGC núm. 5044 de 09/01/2008)
‐ Decret 141/2012 sobre condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula
d’habitabilitat(DOGC núm. 5357, de 02/11/2012).
Així mateix, la present Normativa s'ha formulat d'acord amb les normes jurídiques que regulen
específicament el patrimoni historico-artístic; és a dir:
‐ La Constitució de 1978 vigent en el seu article 46, que consagra el caràcter constitucional de les
normes de Protecció del Patrimoni.
‐ La Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català (en endavant, LPCC) (DOGC núm.
1807, d’11/10/1993).
‐ El Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, aprovat per Decret 78/2002, de 5
de març (DOGC núm. 3594, de 13/03/2002, amb correcció d'errades en el DOGC núm. 3915,
d'01/07/2003).
‐ La Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge (DOGC núm. 4407, de
16/06/2005).
‐ La Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i la biodiversitat (BOE núm. 299, de
14/09/2007).
‐ Decret 276/2005, de 27 de desembre, de les comissions territorials del patrimoni cultural
‐ Decret 35/2010, de 9 de març, de segona modificació del Decret 276/2005, de 27 de desembre, de les
comissions territorials del patrimoni cultural i de creació de la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural
de la Ciutat de Barcelona
Article 5.Àmbit territorial
L’àmbit territorial del PEUPiC contempla la totalitat del terme municipal de Navàs i estén els seus efectes
sobre els béns catalogats convenientment recollits individualment a les fitxes i identificats gràficament en
els plànols normatius, així com sobre les troballes arqueològiques i altres elements que esdevinguin en
processos de catalogació.
Article 6.Obligatorietat
Les determinacions d’aquest PEUPiC són d’obligat compliment per a totes les edificacions, elements,
conjunts urbans, rurals i/o naturals, de titularitat pública o privada que expressament s’hi inclouen.
Article 7.Vigència
El PEUPiC entrarà en vigor el mateix dia de la publicació al DOGC de la seva aprovació definitiva. Tindrà
una vigència indefinida i serà susceptible de suspensió, modificació i revisió (art. 92 TRLUC).
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CAPÍTOL 2. DESENVOLUPAMENT DEL PLA
Article 8.Gestió
1. El desenvolupament d’aquest pla correspon tant a la iniciativa pública com a la privada, sense que això
disminueixi les atribucions municipals en ordre a la tramitació i aprovació d’aquestes iniciatives.
La corporació municipal exercirà, per tant, totes les atribucions que li són atribuïdes en la legislació
vigent i, en especial, les relatives a la intervenció en les activitats d’ús i d’edificació, així com les que
derivin de les competències en matèria de planejament, gestió i disciplina urbanística.
2. La protecció del patrimoni historicoartístic es considera una matèria de gran transcendència i, en
conseqüència, les infraccions que es puguin cometre contra les determinacions d’aquest Pla especial
seran sancionades d’acord amb el que estableix la legislació vigent.

Article 11. Comissió Municipal de Patrimoni
1.

L’Ajuntament de Navàs podrà nomenar una Comissió Municipal de Patrimoni (CMP),com a òrgan
d’estudi, debat i informe de les actuacions que tenen incidència en l’àmbit de les competències
d’aquest PEUPiC, als efectes de vetllar per l’acompliment de les directrius i els objectius de la present
Normativa i per la qualitat arquitectònica de les intervencions, que hauran de respectar els valors dels
béns catalogats

2.

La Comissió Municipal de Patrimoni es formarà amb el mecanisme adequat de la legislació sobre
règim local i, com a mínim, estarà formada pels següents professionals:
‐ Un arquitecte/a municipal, nomenat/da a tal efecte, que la presidirà.
‐ Un arquitecte/a especialista en matèria de patrimoni arquitectònic, aliè a l’Ajuntament, nomenat pel
Colꞏlegi d’Arquitectes de Catalunya.
‐ Un tècnic de patrimoni municipal o bé un/a historiador/a o historiador/a de l’Art especialista en Història
de l’Arquitectura i Patrimoni Arquitectònic, a proposta del President/a de la CMPC.
‐ En el cas d’intervencions en el patrimoni arqueològic, un/a arqueòleg/a proposat pel President/a.
‐ En el cas de d’intervencions en el patrimoni natural i/o ambiental, un tècnic/a de medi ambient
(biòleg/a o ambientòleg/a) proposat pel President/a.
‐ Regidors de les àrees afectades

Article 9.Instruments de gestió
1. Les determinacions d’aquest Pla especial són d’aplicació directa i immediata, amb independència de la
formulació necessària de projectes d’urbanització o projectes d’obres en aquells llocs on no hi hagi la
urbanització executada, d’acord amb el que disposa la normativa urbanística vigent. De forma general,
l’execució del pla es farà mitjançant llicència directa i/o per completar les previsions d’aquest Pla, es
podrà redactar el planejament de desenvolupament que haurà de respectar i ser coherent amb el seu
esperit i determinacions.
3.

L’informe de la Comissió Municipal de Patrimoni serà vinculant, per a l’aprovació de qualsevol dels
instruments de desenvolupament i execució del Pla especial urbanístic previstos, així com per la seva
modificació i revisió.

4.

El càrrec de membre de la Comissió Municipal de Patrimoni implicarà la incompatibilitat professional
dels encàrrecs privats o públics d’actuacions que es deliberin a la comissió.

5.

L’Ajuntament podrà regular i ampliar les funcions, el règim de funcionament i competències d’aquesta
comissió a través dels mecanismes que estableix la legislació sobre règim local

2. Per al desenvolupament d’aquest PEUPiC seran d’aplicació els següents instruments de planejament:
a) Plans especials urbanístics i plans de millora urbana que tinguin com a finalitat l’ordenació i
protecció de recintes, conjunts, indrets o entorns arquitectònics i per a la recuperació i millora del
paisatge urbà, així com per a espais i/o elements en sòl no urbanitzable amb valors naturals i/o
paisatgístics i per a la protecció dels jaciments arqueològics. (Art 67 i 70 del TRLUC)
b) Plans de millora urbana per regular la composició volumètrica i de façanes en sòl urbà consolidat,
en els termes que estableix l’article 70.1.b, in fine, del TRLUC.
c) Concreció de l’ordenació volumètrica prèvia o simultània a la concessió de llicència d’edificació, de
conformitat amb l’article 45 DECRET 64/2014
d) Projectes d’obra i urbanització que tinguin per objecte protegir i millorar els elements catalogats.
3. Les fitxes del catàleg indiquen els casos on no s’exhaureix l’aprofitament de l’edificabilitat i determinen,
en cada cas, el instrument més adient per tal d’acomplir amb els objectius de preservació i protecció
corresponents.
Article 10. Interpretació
1.

2.

Les determinacions d’aquest PEUPiC, i concretament aquestes normes, s’interpretaran d’acord amb
els criteris establerts en el Capítol II del Títol preliminar del vigent Codi Civil, així com el que determina
l’article 10 del TRLUC.
Tenen caràcter vinculant la Normativa, les fitxes del catàleg i els plànols normatius. El catàleg és
vinculant quant a la inclusió de cadascun dels elements en les categories de protecció establertes i
quant a la regulació de la intervenció continguda a les seves fitxes. La memòria i els plànols
d’informació han de ser presos en consideració per a la correcta interpretació dels documents
vinculants.

3.

En cas de dubte interpretatiu o contradicció entre la regulació de les previsions del pla en els seus
diferents documents, es considerarà vàlida la determinació que suposi una millor conservació del
patrimoni cultural des del punt de vista del interès públic.

4.

En cas de discrepància entre les qualificacions urbanístiques i la documentació d’aquest pla, prevaldrà
el que estableixi el planejament urbanístic general del municipi, amb aplicació de les normes i els
instruments que aquesta normativa estableix als efectes d’integració dels valors que es protegeixen.

Article 12. Revisió, modificació o ampliació
1. El PEUPiC serà susceptible de revisió, modificació i ampliació en el marc del que estableix l’article 92
del TRLUC. Es considera modificació del PEUPiC la incorporació o exclusió d’algun element o la
variació en el règim de protecció (en l’àmbit de protecció, l’entorn, els usos admesos, la categoria, el
nivell o el tipus d’intervenció) de qualsevol dels béns catalogats.
2. La inclusió o l’exclusió de béns al Catàleg, així com la modificació de les condicions que figurin a la
seva fitxa, es pot començar d’ofici o a instància de particulars, iniciant un expedient individualitzat per a
cada bé, que inclourà els antecedents, els dictàmens i altres documents necessaris per a justificar la
modificació proposada.
El inici i la tramitació de l’expedient d’inclusió, modificació o exclusió del Catàleg es notificarà de forma
individualitzada als propietaris dels béns, titulars de drets reals inscrits, arrendataris i ocupants que així
ho legitimin amb la presentació de qualsevol títol, que tindran la condició d’interessats en el
procediment a l’efecte legal que procedeixi. En cas d’impossibilitat en la seva localització, es publicarà
per edictes.
L’acord d’iniciar un expedient de modificació del Catàleg, un cop redactat aquest informe, haurà
d’adoptar-se pel Ple de l’Ajuntament en el termini de tres mesos des de l’entrada de la solꞏlicitud o de la
formulació de la proposta per l’organisme municipal corresponent. En el mateix acte d’incoació de
l’expedient, caldrà un pronunciament exprés i justificat sobre l’aplicació de la suspensió de l’atorgament
de llicències o limitació de les mateixes.
Per a la tramitació de l'expedient de modificació serà necessari solꞏlicitar un informe al Departament de
la Generalitat de Catalunya que ostenti competències en matèria de Cultura (actualment, el
Departament de Cultura), a través de la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural), que haurà de ser
favorable per tal de procedir a la seva aprovació definitiva.
Els expedients de catalogació, així com els de descatalogació o modificació, tindran el mateix tràmit
que el propi Catàleg, donat que es considera una modificació del mateix. En el cas de descatalogar un
Bé Cultural d’Interès Nacional, s’haurà de seguir el que estableix l’article 14 de la LPCC i en el cas d’un
Bé Cultural d’Interès Local, el que determina l’article 17 de la LPCC.
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3. Des del moment de l’aprovació definitiva de l’expedient de catalogació, els nous béns passaran a ser
part integrant d’aquest document i s’acolliran tant als avantatges que això comporta com a
l’acompliment de les normes establertes en aquest Pla.
4. La revisió del PEUPiC es produirà en els següents casos:
‐
‐
‐

Per la revisió del planejament general del municipi, quan així es determini.
Per la modificació substancial de la legislació sectorial en matèria de patrimoni que incorpori un
model de protecció del patrimoni cultural alternatiu.
En el cas que es produeixi una modificació del PEUPiC que impliqui la incorporació o exclusió de
nous elements que superin el 20% del nombre d’elements catalogats prèviament.
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CAPÍTOL 3. RÈGIM GENERAL D’INTERVENCIÓ SOBRE ELS BÉNS DEL CATÀLEG
Article 13. Actuació administrativa
L’activitat municipal en l’àmbit de la protecció i conservació del patrimoni historicoartístic i natural de Navàs
es desenvoluparà mitjançant:
a) La inclusió en la programació municipal de les previsions necessàries per al correcte
desenvolupament del PEUPiC.
b) La incorporació en el pressupost municipal d’una partida per al manteniment dels béns catalogats
de titularitat pública.
c) La regulació d’acord amb la legislació vigent i amb el que determina aquest Pla de l’atorgament de
llicències pels béns catalogats, així com dur a terme l’activitat d’inspecció i control per als usos
intensius que puguin alterar la protecció del bé catalogat.
d) La formulació i la tramitació del planejament derivat i, en especial, dels plans especials urbanístics i
dels plans de millora urbana que tinguin com a finalitat la recuperació i la millora del paisatge urbà
i/o natural i paisatgístic.
e) La revisió, la modificació o l’ampliació del present PEUPiC.
f) L’expropiació dels elements catalogats quan concorrin circumstàncies que la justifiquin i legitimin.
g) L’establiment de mesures de foment i ajut a les iniciatives privades de preservació i millora de béns
catalogats.
h) La colꞏlaboració amb ens públics i privats que pels seus objectius portin a terme activitats
coincidents amb l’acció municipal de protecció i valoració, i amb els propietaris dels béns
catalogats.
i) L’enviament al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya de la informació necessària
per a l’exercici de les seves competències i la comunicació, en el termini més breu possible, de
qualsevol situació de perill de destrucció o deteriorament en què es trobin els béns catalogats.

Article 14. Drets i deures dels propietaris de béns catalogats
1. Els propietaris, titulars de drets reals i de béns inclosos en el Catàleg d’aquest PEUPiC tenen dret a:
a) Utilitzar el bé catalogat, amb les limitacions que deriven de la seva protecció.
b) Realitzar les obres que hi són admeses, especialment aquelles que tenen com a finalitat mantenir
la funcionalitat de l’edifici o millorar les condicions estructurals o de salubritat.
c) Acollir-se a les mesures de foment i ajut, estipulades per les administracions públiques per tal de
complir el deure de preservació, manteniment i conservació.
d) Transmetre els béns catalogats, seguint els procediments legalment establerts, sens prejudici als
drets que la legislació atorga a l’Ajuntament o altres administracions públiques en matèria
d’adquisició de béns culturals.
e) Solꞏlicitar a l’administració de la Generalitat o a l’administració local l’admissió de la cessió en
propietat dels béns catalogats en pagament dels seus deutes.
2. Els propietaris, titulars de drets reals i de béns inclosos en el Catàleg d’aquest PEUPiC tenen el deure
de:
a) Preservar, conservar i mantenir els seus béns protegits, garantint la integritat de llur valor cultural i
assegurant-ne les condicions de seguretat, salubritat i ornament públic.
b) Facilitar la informació que l’Ajuntament requereixi sobre l’estat dels béns i sobre la seva utilització, i
en el seu cas, el dret d’accés d’especialistes en patrimoni, depenent de la característica del bé, per
a procedir al seu estudi i catalogació.
c) Permetre la colꞏlocació de plaques de senyalització patrimonial en les façanes dels seus immobles
catalogats, un cop degudament informats i assabentats.
L’Ajuntament podrà ordenar als propietaris de béns catalogats l’execució de les obres o les actuacions
necessàries dirigides al manteniment del bé en condicions de seguretat, salubritat i ornament públic,
així com aquelles obres dirigides a la conservació, la consolidació i el manteniment del propi bé
catalogat. (articles 78 i 93 del Decret 64/2014 de 13 de maig del Reglament sobre protecció de la
legalitat urbanística i 21, 25 i 29 de la LPCC).
L’Ajuntament podrà ordenar l’adaptació d’una activitat que es desenvolupi a un immoble catalogat quan
aquesta activitat o ús posi en perill la permanència, o la integritat del bé i dels seus valors protegits a
través d’aquest PEUPiC.
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Queda prohibida la destrucció dels béns inclosos en el catàleg, llevat dels que gaudeix únicament de
protecció documental.
La declaració d’estat ruïnós no eximeix a les persones propietàries de les responsabilitats de tot ordre
que els puguin ser exigides pel que fa als deures de conservació que els corresponen (art. 94 del
Decret 64/2014).
En cas d’incompliment d’aquests deures, per part de la propietat d’elements inclosos en el Catàleg,
l’administració podrà exercir al seu favor els drets establerts a la legislació d’expropiació forçosa. (Art.
110.e de la TRLUC).

Article 15. Drets de tempteig i retracte de béns catalogats
Els propietaris, titulars de drets reals i posseïdors de béns inclosos en el Catàleg, les fitxes dels quals
determinin que són susceptibles de ser adquirits per l’administració, tenen l’obligació de comunicar a la
Generalitat de Catalunya la transmissió d’un bé catalogat. Tant la Generalitat de Catalunya com
l’Administració local poden exercir el dret de tempteig i, en el seu cas, de retracte.
Article 16. Règim disciplinari
Les infraccions al que disposa aquest Pla especial urbanístic es regiran per allò que estableix la legislació
urbanística i la relativa de patrimoni cultural i que les classifica en infraccions lleus, greus i molt greus.
(articles 71, 72, 73 i 76 LPCC i article 203 TRLUC).
Article 17. Solꞏlicitud d’informació urbanística
Per a la solꞏlicitud d’informació urbanística de béns catalogats a l’Ajuntament caldrà identificar la finca a la
que es refereix indicant l’adreça o la referència cadastral.
Article 18. Consulta i divulgació
L’Ajuntament de Navàs promourà la consulta pública del present PEUPiC a través de les accions que es
creguin oportunes a través de les eines que consideri més adients, potenciant-ne les vies telemàtiques,
com a instrument per a difondre i preservar el patrimoni cultural i natural del municipi per a les generacions
futures.
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TÍTOL II. DISPOSICIONS PARTICULARS SOBRE ELS DIFERENTS TIPUS DE BÉNS
CAPÍTOL 4. TIPUS, CATEGORIES I NIVELLS DE PROTECCIÓ DELS BÉNS CATALOGATS
Article 19. Descripció dels tipus de béns catalogats
Als efectes d’aplicació de la normativa d’aquest pla, els elements del Catàleg es classifiquen en:
 Béns Arquitectònics (CA i EA)
Configuren el patrimoni arquitectònic català els elements o conjunts amb valor cultural, històric o
identitari dels municipis, com:
‐ Monuments arquitectònics historicoartistics declarats i fortificacions.
‐ Conjunts: conjunts històrics, barris, carrers, cementiris, cases, etc.
‐ Edificis i construccions: esglésies, monestirs, edificis històrics, etc.
‐ Elements: creus de terme, escuts, pedres heràldiques, etc.
‐ Fragments: una portalada, una tanca, una tribuna, un relleu, una pintura mural a una façana, etc.
‐ Obra civil: camins, ponts, vies de comunicació, obres d’abastament d’aigua, electricitat, etc.
‐ Estructures urbanes
‐ Arquitectura popular: és la manifestació material en què es barregen factors econòmics, socials,
culturals, etc. En conseqüència és un del elements que més contribueix a potenciar les senyes
d’identitat d’un territori.
Els béns arquitectònics els podem dividir en dos grups: els conjunts CA, i els elements EA
 Béns Arqueològics i Paleontològics (BARP)
Formen part del patrimoni arqueològic els béns mobles i immobles de caràcter històric situats o
procedents de la superfície, del subsòl o de sota l’aigua que poden servir com a instruments per al
coneixement de la història o la cultura, sempre que per obtenir aquest coneixement calgui estudiar-los
amb metodologia arqueològica.
Formen part del patrimoni paleontològic els elements fòssils no relacionats amb l’ésser humà ni amb els
seus orígens o antecedents, situats o procedents de la superfície, del subsòl o de sota l’aigua, i que
són susceptibles de ser estudiats amb una metodologia paleontològica.
Constitueixen el patrimoni arqueològic i paleontològic de Navàs:
‐ Jaciments Arqueològics (JA).
‐ Espais de protecció arqueològica (AEP)
‐ Àrees d’expectativa arqueològica (AEA)
‐ Zones paleontològiques
 Béns Socioculturals i Etnològics (BSE)
El patrimoni sociocultural i etnològic, el conformen els elements o indrets d’interès sociocultural de la
memòria històrica, com ara:
‐ Les zones d’interès etnològic: tipologies residencials, vestigis d’una activitat econòmica (industrial,
militar, religiosa, agropecuària, forestal, pesquera, extractiva, etc.), intervencions en el paisatge...
‐ Llocs de transformació urbana; els camins, les fonts, els pous, les basses, els pantans, les mines,
etc.
 Béns naturals (BN)
El patrimoni natural, el configuren els indrets i/o elements naturals i els espais geològics que signifiquen
el municipi, així com els referents a la biodiversitat del territori. Inclou:
‐ Els espais d’interès geològic: coves, abrics, singularitats naturals (geòtops), etc.
‐ Les zones de recàrrega d’aqüífers.
‐ Els entorns fluvials (riberals, penya-segats, torrents i rieres, etc.).
‐ Els boscos singulars.
‐ Els arbres monumentals.
‐ Altres elements naturals i/o ecològics.
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‐
 Béns Ambientals i Paisatgístics (BAMP)

La Direcció General del Patrimoni Cultural és l’òrgan encarregat de la tramitació i seguiment de la seva
conservació, investigació i difusió.

El patrimoni paisatgístic, el conformen les àrees el valor de les quals és el resultat de la interacció
dinàmica entre els factors naturals (geologia, climatologia, hidrologia, etc.) i els humans (activitat
econòmica, assentaments, etc.). En aquest tipologia s’hi inclouen:
‐ Les àrees i entorns d’interès paisatgístic.
‐ Els recorreguts: camí ral, itineraris paisatgístics, etc.
‐ Les fonts i les dolls.
‐ Els miradors.
‐ Els elements caracteritzadors: cabanes, feixes, marges, etc.
‐ Jardins històrics

Segons l’art. 7 LPCC, els béns immobles d’aquesta categoria es classifiquen en:
a) Monument històric: construcció o altra obra material produïda per l'activitat humana que configura
una unitat singular.
b) Conjunt històric: agrupament de béns immobles, continu o dispers, que constitueix una unitat
coherent i delimitable amb entitat pròpia, encara que cadascun individualment no tingui valors
rellevants
c) Jardí històric: espai delimitat que és fruit de l'ordenació per l'home d'elements naturals i que pot
incloure estructures de fàbrica.
d) Lloc històric: paratge natural on es produeix un agrupament de béns immobles que formen part
d'una unitat coherent per raons històriques i culturals a la qual es vinculen esdeveniments o
records del passat, o que contenen obres de l'home amb valors històrics o tècnics.
e) Zona d'interès etnològic: conjunt de vestigis, que poden incloure intervencions en el paisatge
natural, edificis i instal∙lacions, que contenen en llur si elements constitutius del patrimoni etnològic
de Catalunya.
f) Zona arqueològica: lloc on hi ha restes de la intervenció humana que solament és susceptible
d'ésser estudiat en profunditat amb la metodologia arqueològica, tant si es troba en la superfície
com si es troba en el subsòl o sota les aigües. En el cas que els béns culturals immobles definits
per les lletres a), b), c), d)i e) tinguin en el subsòl restes que solament siguin susceptibles d'ésser
estudiades arqueològicament, tindran també la condició de zona arqueològica.
g) Zona paleontològica: lloc on hi ha vestigis fossilitzats que constitueixen una unitat coherent i amb
entitat pròpia, encara que cadascun individualment no tingui valors rellevants.

Article 20. Tipologies funcionals
Per les seves característiques funcionals, els béns es classifiquen també de la següent manera:
‐ Àrea d’Expectativa Arqueològica (AEA), àrees on s’han produït troballes aïllades i superficials que no
proporcionen la suficient informació per situar el jaciment possible o que per la cronologia es té indicis
de la seva existència.
‐ Arquitectura funerària (AF): Compren elements, i/o espais dedicats a la commemoració fúnebre com
són cementiris, panteons, monuments i/o escultures fúnebres, menhirs o els dòlmens, construccions
megalítiques amb fins mortuoris, fins a les tombes monumentals.
‐ Arquitectura Industrial (AI): fa referència a edificis que encara mantenen l’ús industrial o que l’han tingut
en algun moment de la història
‐ Arquitectura pública/semipública. Equipaments (AP/E) s’inclouen edificacions públiques o privades d’ús
colꞏlectiu: cementiri, casa de la vila, camps d’esport, teatre, ateneu, centres escolars, sanitaris o cívics
‐ Arquitectura religiosa (AR): comprèn l’església parroquial, convents i altres esglésies o capelles.
‐ Arquitectura residencial urbana aïllada (ARUr/A) comprèn cases i xalets unifamiliars.
‐ Arquitectura residencial urbana entre mitgeres (ARUr/M):comprèn cases i edificis d’habitatges
unifamiliars o plurifamiliars que estan integrats en el teixit urbà arquitectònic.
‐ Conjunt urbà (CU): abasten places i trams de carrers conformats per una arquitectura tradicional o culta;
urbanitzacions de caràcter unitari o de cases unifamiliars seriades i ordenades com a sectors
d’habitatges obrers o de ciutat-jardí
‐ Interès paisatgístic (IP): Elements del paisatge natural com turons, miradors, o camins i senders.
‐ Jaciment arqueològic (JA): Elements que es conserven in situ i presenten interès arqueològics com ara
estructures constructives positives o negatives evidents, concentració de béns, etc...
‐ Obres d’enginyeria (OE) Obres d’enginyeria: es refereix a elements d’obra civil, com ara els ponts.
‐ Parcs i espais públics (P) Parcs o elements d’espai verd públic o privat, com places, jardins,
‐ Elements singulars (S): comprèn el mobiliari urbà i altres elements de caràcter artístic, o sociocultural o
etnològic: fonts, escultures públiques, capelletes religioses de façana, murs limítrofs de finques,
monuments commemoratius, pedrons, obeliscs i creus votives i termenals.

 Bé Cultural d’Interès Local (BCIL)
Són els béns immobles integrants del patrimoni cultural que, tot i la seva significació i importància, no
compleixin les condicions pròpies dels béns culturals d’interès nacional, però que cal preservar i
mantenir com a identificadors del municipi.
Estan inclosos en el Catàleg del Patrimoni Cultural Català del DC.
Formen part d’aquesta categoria: ‐

Béns radicats a Catalunya que estaven inclosos en catàlegs de patrimoni cultural incorporats en
plans urbanístics vigents en el moment de l’entrada en vigor de la LPCC, si aquest planejament que
els protegeix encara és vigent, llevat que siguin béns culturals d'interès nacional. Continuen sent
BCIL els béns inclosos en precatàlegs anteriors a la LPCC que van ser inscrits al Catàleg de
Patrimoni Cultural Català.

‐

Béns declarats com a BCIL pel procediment regulat per la LPCC, a través de declaracions
individuals (art. 17 LPCC) pels ajuntaments (quan els municipis tinguin més de 5.000 habitants).

‐

Béns inclosos en Catàlegs incorporats en plans urbanístics aprovats a partir de l’entrada en vigor de
la LPCC que han estat comunicats al Departament de Cultura.
Bé de Protecció Urbanística (BPU)


Article 21. Categories de protecció dels béns catalogats
1. Per a la determinació del règim legal de protecció, d’acord amb la legislació catalana sobre patrimoni
cultural, els béns del Catàleg es classifiquen en les següents categories:
 Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN)
Són els béns immobles més rellevants del patrimoni cultural català, inclosos en el Registre de Béns
Culturals d’Interès Nacional del DC Gaudeixen d’aquesta protecció:
‐

Els béns més rellevants del patrimoni cultural català, declarats per la Generalitat segons el
procediment que estableix la LPCC.

‐

Castells i fortificacions, Decret de 22 d’abril de 1949, recollit a la disposició addicional 1.2 LPCC Creus de terme, escuts, emblemes, pedres heràldiques, rotlles de justícia, etc. Decret 571/1963, de
14 de març
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-Determinats museus, Decret 474/1962, d’1 de març - Coves, abrics i indrets que contenen
manifestacions d’art rupestre, disposició addicional 1.3 LPCC

Són aquells béns immobles (elements, conjunts, indrets, etc.), no declarats ni incoats BCIN o BCIL, els
valors dels quals identifiquen a l’arquitectura tradicional del lloc i/o el paisatge del municipi, que el pla
vol protegir pels seus valors d'interès cultural i d’identitat pel municipi de Navàs.
Tindran o poden tenir aquesta categoria:
‐

Béns, inclosos en Catàlegs municipals o sectorials incorporats en plans urbanístics(normes
subsidiàries de planejament, (segons nomenclatura antic marc legal urbanístic), plans especials de
protecció, plans directors urbanístics, plans d’ordenació urbanística municipal (d’acord amb el marc
legal actual)) aprovats a partir de l’entrada en vigor de la LPCC que no han estat comunicats al DC, i
per tant no estan inscrits. No es tracta d’una transcripció literal, sinó que és fruit d’una revisió del
contingut dels catàlegs urbanístics.

‐

Béns reconeguts pel pla urbanístic anteriors a la LPCC o inventariats que no poden tenir la
consideració de BCIL (Cultura, Diputació, etc.)
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‐

Béns existents reconeguts pel pla urbanístic que no gaudeixen de cap protecció sectorial.

 Espais de Protecció Arqueològica (EPA):
Es consideren Espais de protecció arqueològica, i són objecte de catalogació, els jaciments que no han
estat declarats BCIN, on per evidències materials, per antecedents històrics o per altres indicis, es
presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.
Tots els EPA s’han d’incorporar al catàleg de Patrimoni Cultural Català i en els catàlegs urbanístics.
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38.02
39.01
40.01
13
43

EA
EA
EA
BARP
BARP

Rectoria de Sant Salvador de Torroella
Església de Santa Fe de Valldeperes
Església de Santa Maria de les Esglésies
Pla de Sant Pere
Torre de telègraf de Can Solana

BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL

 Bé de Protecció Urbanística (BPU)
Número de béns amb aquesta categoria de protecció catalogats pel PEUPiC: 186

 Entorns de protecció
L’adequada protecció d’un bé pot requerir la delimitació i regulació d’un àmbit de protecció al seu
entorn, l’alteració del qual podria afectar i desmerèixer els valors del bé catalogat, trencant la seva
harmonia amb l’entorn natural i/o la identitat en el paisatge urbà on s’emplaça .
Així, vinculat als béns catalogats (elements o conjunts), es pot delimitar un àmbit d’influència o “
entorn” amb una regulació especifica per tal de garantir la protecció ambiental del bé.
2. Llistat de béns catalogats segons classificació
 Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN)
Número de béns amb aquesta categoria de protecció catalogats pel PEUPiC: 6
CODI
01.02
29
30
31
41
42

TIPUS
EA
EA
EA
EA
BARP
BARP

NOM
Castell de Castelladral
Castell de Solivella
Castell de Torroella i restes de l'església de Torroella Vell
Castell de Mujal. La Torre
Castell de Torroella
Castell de Solivella

CATEGORIA
BCIN
BCIN
BCIN
BCIN
BCIN
BCIN

 Bé Cultural d’Interès Local (BCIL)
Número de béns amb aquesta categoria de protecció catalogats pel PEUPiC: 35
CODI
04 (04)
05 (37)
14 (38)
15 (39)
01.01
01.06
02.01
04.01
04.02
04.03
04.04
04.06
04.07
04.08
05
06
11.01
11.02
12.01
12.02
12.03
12.04
15
22
25
35
36
37.01
37.02
38.01

TIPUS
CA
CA
CA
CA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA

NOM
Colònia de Palà de Torroella
Sant Cugat del Racó
Sant Salvador de Torroella
Santa Fe de Valldeperes
Església de Sant Miquel de Castelladral
El Castell
Església de Santa Creu del Mujal
Església del Roser de Palà Vell
El convent
Mas Palà.
Casa de l'amo.
Teatre
Grup de cases del carrer de la Terrassa
Jardins i horts del Mas Palà
Escola de Música. Antiga Cooperativa
Centre d'Assistència Primària
Església parroquial de la Sagrada Família de Navàs
Rectoria de la Sagrada Família de Navàs i edifici de la Llar
Casa a la Carretera de Berga, 29
El Mercantil
Cal Simó
Farmàcia Maristany
Cal Miquel
Antiga tanca de l'estació del tren
Fàbrica Nova
Pedró-capelleta de la Pietat de Torroella
Església de Sant Genís de Masadella
Església de Sant Cugat del Racó
Rectoria de Sant Cugat del Racó
Església de Sant Salvador de Torroella
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CATEGORIA
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL

CODI
01 (01)
02 (02)
03
06
07
08
09
10
11
12
13
16 (40)
17
01.03
01.04
01.05
01.07
02.02
02.03
02.04
02.05
02.06
03
04.05
07
08
09
10
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
32
33
34
38.03
39.02
39.03
40.02
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

TIPUS
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA

NOM
Nucli de Castelladral
Nucli del Mujal
Barri de La Rata
Carrer del Sol
Carrer de Migdia
Carrer de Sant Genís
Plaça de l'Ajuntament
Carrer del Torrent
Conjunt entorn de l'Església de la Sagrada Família.
Conjunt de la Carretera de Berga
Conjunt Carrer de la Indústria - Carrer Santa Eulàlia
Les Esglésies
Raval Cal Flautes
Rectoria de Castelladral i restes antiga rectoria
Cal Moliner
Alberg. Casal de joves
Cementiri de Castelladral
Rectoria del Mujal
Antiga escola del Mujal
El Solà
Casa Bartomeus
Casa Bartomeus Nou
Cementiri del Mujal
Antiga porteria
Club d'Avis
Escola diocesana
Colꞏlegi Sant Josep
Cementiri Municipal de Navàs
Cal Mas
Cal Serra
Cal Vilargunté
Passeig Ramon Vall
Masia Can Vall
Masia Cal Ribes
Cal Miquel
Cases carrer Pau Duarri núm. 66,72 i 74
Fàbrica Forcada
Escorxador
Fàbrica Prat
Fàbrica Ca la Mecànica
Cal Salvador
Sant Pere de l'Alou o del Racó
Església de Santa Magdalena de Castelladral o de Puig Gros
Capella Sant Pere de Vallbona
Cementiri de Sant Salvador de Torroella
El Sunyer (masia)
Rectoria de Santa Fe de Valldeperes
Les Esglésies (masia)
L'Alzina del Racó (masia)
L'Alzina de Sant Salvador de Torroella (masia)
Ca l'Estruch (masia)
Cal Bartomeu (masia)
Bigorra (masia)
La Capçada (masia)
Casa Nova del Castell (masia)
Casa Nova de la Garriga (masia)
Casa Nova del Puig (masia)
La Caseta (Clot d'Argençola) (masia)
Casolius (masia)
Sallés. Els Cellers (masia)
Can Coll (masia)
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CATEGORIA
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU BCIL (font)
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
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54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
BARP
BARP
BARP
BARP
BARP
BARP
BARP
BARP
BARP
BARP

Comabella (masia)
Composada (masia)
Les Comes (masia)
Can Conill (masia)
Les Cots (masia)
Corretjoles (masia)
Cal Cot (masia)
Cal Cupons (masia)
Ll'Espinal (masia)
La Fàbrega (masia)
Cal Filaborres, Can Filaborres (masia)
La Fumera (masia)
Cal Fuster (masia)
La Garriga (masia)
La Guimera (masia)
Gusart (masia)
L'Hostalet (masia)
L'Ingla (masia)
La Llastanosa (masia)
Cal Llobet (masia)
Maçanerots (masia)
Maçaners, Massaners (masia)
Malric (masia)
El Munt (masia)
Cal Mas (masia)
Cal Mateu (masia)
Cal Mestre Mallol (masia)
Cal Misèria (masia)
L'Obac (masia)
L'Oliva (masia)
Can Peçols, Can Passols (masia)
Cal Pelussa (masia)
Cal Pere Joan (masia)
Cal Piano (masia)
Puiggròs (masia)
Cal Reixes (masia)
El Forn (masia)
El Riols (masia)
Cal Roig (masia)
La Rovira (masia)
La Sala (masia)
Sant Genís (masia)
Santacreu (masia)
Cal Sastre d'Orriols (masia)
Can Serra del Exibis (masia)
Cal Serrador (masia)
Cal Saubeta (masia)
Cal Simon (masia)
Cal Sitges (masia)
El Soler (masia)
El Soler (masoveria)
Solivella (masia)
Taurons (Sant Salvador de Torroella) (masia)
Taurons (Sant Cugat del Racó) (masia)
Turban, Cal Turban (masia)
Cal Tiet (masia)
Trujols (masia)
Vallbona (masia)
Cal Xic (masia)
Balma de Comaposada
Tines: Tines de Can Reixes, Tines de potiner, Tines en general
Barraques de pedra seca
1.
Pont de Castellet
Sant Cugat del Racó
Passeig de Ramon Vall
Tomba del Moro de Vallbona (Torroella)
Solell de Can Ribes
Can Vall
Masia de Can Vall
El Mujal
Mas de les Esglésies
Riera de Navarons
Restes de la masia de Navarons Subirà
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BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU -BCIL
BPU
BPU
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11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
44
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
01
02
03
04
05
06
07
08
09

BARP
BARP
BARP
BARP
BARP
BARP
BARP
BARP
BARP
BARP
BARP
BARP
BARP
BARP
BARP
BARP
BARP
BARP
BARP
BARP
BARP
BARP
BARP
BARP
BARP
BARP
BARP
BARP
BARP
BARP
BN
BN
BN
BN
BN
BN
BN
BN
BN
BN
BN
BN
BN
BAMP
BAMP
BAMP
BAMP
BAMP
BAMP
BAMP
BAMP
BAMP

Tines de les Comes (d’Hortons)
Sant Pere de l’Alou o del Racó
Vinya de Cal Mas
Castell de Castelladral
Collet de les Caixes
Cal Garrifes
Vinya del Guitarra, La
Necròpolis de Cal Garrifes
Tomba de Cal Mas
Costa del Clot de l'Isidre
Armaris del Reguer del Perejoan
Can Riols I
Can Riols II. Tombes de Can Riols
Necròpolis de Sant Miquel de Castelladral
Dolmen de les Comes
Tomba en el Camí del Pont de Barquets a Castelladral
Turó de Capdevila
Vilamorós
Molí de la Riera de Sant Cugat
Camps del Seuveta
Les Esglésies
El Casalot
Ca l'Agustí
Cal Cairó
Cova de fornot Prop de Cal Sastre i cova de la Soleia
Cova de fornot del Lladre
Coll d'Arques
L'Oliva
Tines, premses i altres estructures excavades a la roca
Antiga rectoria de Castelladral
Riu Cardener
Riu Llobregat
Rouredes de fulla petita (Quercus faginea)
Forest Ribes Cardener (CUP 73)
Espai natural. Can Mateu
Riera Taulet, torrents de la Plana, les Maleses i Obaga de Malagarriga

Les Esglésies
Roure de Vallbona
Lledoner dels horts de Palà
Alzina i càdec de Castelladral
La bassa dels Taurons
Alzinar de Palà de Torroella
Alzines del poliesportiu municipal
Fonts, basses i pantans
Parets de pedra seca
Mirador de Castelladral
Plàtans del Passeig Ramon Vall
Camí Ral
Camí Saliner
La Vall d'Hortons
Parc de l'Alzineta
Varietats locals agrícoles

BPU
BPU
BPU
BPU( BCIN)
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU
BPU

 Espais de Protecció Arqueològica (EPA)
Número de béns amb aquesta categoria de protecció catalogats pel PEUPiC: 0 elements
3. En relació la tramitació per a l’aprovació de les actuacions en béns protegits, l’òrgan competent per
autoritzar les obres en els béns protegits és el següent:
a) Béns culturals d’interès nacional (BCIN): Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de la
Catalunya Central (CTPCCC) del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
b) Béns culturals d’interès local (BCIL): Ajuntament de Navàs.
- Correspon a la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de la Catalunya Central (CTPCCC) del
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya emetre informes sobre les propostes de
deixar sense efecte la declaració de BCIL, d’acord amb l’art. 17.4. de la Llei 9/93, de 30 de
setembre, del patrimoni cultural català, si s’escau.
- La Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de la Catalunya Central (CTPCCC) del Departament
de Cultura de la Generalitat de Catalunya pot emetre els informes i atendre les consultes que
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l’ajuntament els formuli en relació amb el patrimoni arquitectònic, arqueològic i paleontològic, en
virtut del que s’estableix l’art. 2.1.k del Decret 276/2005, de 27 de desembre, de les comissions
territorials de patrimoni cultural.
c) Béns de protecció urbanística (BPU): Ajuntament de Navàs.
d) Patrimoni Arqueològic (inclou AEA àrees d’expectativa arqueològica o AIA àrees d’interès
arqueològic i EPA espais de protecció arqueològica): Les intervencions arqueològiques hauran de
ser autoritzades per la Direcció General d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni (DGABMP) del
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb allò que estableix el Decret
78/2002, de 05 de març, del reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic de
Catalunya.
Article 22. Definició dels nivells de protecció dels béns catalogats
Per a cada element de Catàleg i a efectes de determinar la seva protecció, s’estableixen els següents
nivells de protecció:
1. Integral
A tots els elements adscrits en aquest nivell, es protegeix íntegrament la volumetria, l’estructura portant,
l’estructura funcional i la tipologia (espais interiors, estances amb les seves decoracions, etc.) i les
façanes. Només es permeten actuacions de consolidació i restauració que no malmetin, o desvirtuïn el
bé.
2. Conservació
Nivell de protecció per als elements o conjunts lliure de modificacions substancials que els desfigurin i
que cal preservar globalment. A tots els elements adscrits a aquest nivell es protegeix la volumetria, la
composició i elements constitutius de les façanes visibles des del carrer, i aquells espais interiors que
tinguin un interès especial. En aquests edificis i elements, les actuacions permeses aniran encaminades
a la conservació i recuperació dels aspectes que s’hagin vist alterats per tal de recuperar els seus valors
originals.
A efectes d’interpretació, aquest nivell és el que es correspon amb el nivell total assenyalat a l’article
14.1 de la normativa del Pla Especial Urbanístic del Catàleg de Masies i Cases Rurals de Navàs.
3. Parcial
Nivell de protecció per als béns on interessa preservar i revaloritzar algun dels seus elements. Els
valors dels quals resideixen principalment en la seva estructura tipològica exteriorment reflectida en la
façana, i en la disposició dels elements comuns. Seran parts protegides a determinar en cada cas:
l’estructura portant principal, l’estructura funcional (nivells de forjat, posició de la caixa d’escala, vestíbul,
patis interiors, celoberts, etc.) i les façanes. La concreció dels elements que es protegeixen i les
condicions d’intervenció s’especifiquen a la fitxa individual de cada bé protegit.
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Article 23. Definició dels tipus d’intervenció
Als efectes d'aquest pla, es consideren les formes d'intervenció següents:
1. Conjunts urbans i béns arquitectònics
Més enllà de la identificació dels béns segons categories i de l’establiment del nivell de protecció, cal
identificar els mecanismes d’intervenció que són possibles en els BCIL i BPU.
En cas dels BCIN, és el Departament de Cultura, a través de la Comissió Territorial de Patrimoni
Cultural que correspongui, qui regula les intervencions d’acord amb els criteris detallats en l’Art. 35
de la LPCC.
Les intervencions en conjunts urbans i béns arquitectònics es classifiquen de la manera següent, en
funció dels requeriments de cada element en particular i sense que cada tipus d’intervenció
n’exclogui necessàriament un altre, ja que en un conjunt arquitectònic es podran aplicar diferents
criteris d’intervenció (en cursiva, la definició segons el Diccionari de la Llengua Catalana de l’Institut
d’Estudis Catalans):
a) Conservació (o manteniment): acció de tenir cura (d’una cosa) impedint que sigui alterada o
destruïda; no deixar perdre o desaparèixer. Té per objecte mantenir un bé en correctes
condicions de salubritat, ornat i neteja, sense alterar-ne l’estructura i la distribució ni ocultar o
modificar els seus valors constructius o morfològics.
b) Consolidació: acció de fer més sòlid. Té per objecte garantir la pervivència d’un bé tot millorantne les seves condicions estructurals, constructives o decoratives (quant als elements d’arts
aplicades, com ara materials petris, ceràmics, metàlꞏlics o vidrats ornamentals, escultures o
relleus escultòrics, revestiments estucats o pintures murals).
c) Restauració: conjunt d’intervencions que tenen per objectiu millorar les condicions físiques dels
béns culturals. Té per objecte prolongar l’existència d’un bé, restituint-lo íntegrament o en alguna
de les seves parts a les seves condicions o estat originals, comprenent, si la lectura històrica del
bé així ho justifica, actuacions de consolidació i/o demolició parcial.
d) Rehabilitació (Reforma, millora, remodelació o rehabilitació): acció de recuperar, mitjançant
procediments adequats, una habilitat física normal que s’havia perdut. Té per objecte l’adequació,
la millora o l’actualització de les condicions d’habitabilitat o d’ús d’un bé tot mantenint les seves
característiques morfològiques. Inclou conceptes com: millora, modernització, adaptació,
remodelació, reforma, acondiciament, reutilització o reestructuració morfològica; també:
‐

Ampliació: acció de donar una major extensió (a alguna cosa), fer més ampli. Té per objecte
incrementar el volum construït existent d’un bé, garantint que la nova volumetria sigui
compatible amb l’edificació protegida, no l’oculti visualment ni en desvirtuï les seves
característiques morfològiques.

‐

Inclusió: acció de posar (una cosa) dins una altra; una cosa, contenir-ne (una altra). Té per
objecte disposar nous elements amb la finalitat tant de millorar les condicions d’habitabilitat i
d’accessibilitat d’un bé com d’adequar-lo a les normatives vigents.

‐

Substitució: acció de posar en el lloc (d’algú altre, d’una altra cosa), reemplaçar. Té per
objecte l’enderroc d’un bé existent o part d’ell per a construir en el sòl que aquest ocupava
(preferentment, una reconstrucció integral del bé). Ha d’anar precedida d’un expedient
documental que reculli de manera exhaustiva la informació escrita, gràfica i fotogràfica del bé
en qüestió, la finalitat del qual és garantir la pervivència de la memòria històrica d’aquest.

‐

Eliminació: acció de descartar, treure fora, excloure. Té per objecte la supressió d’elements
afegits a un bé amb valor patrimonial, com ara cossos annexos, volums addicionats, antenes i
altres instalꞏlacions, dipòsits de fibrociment, etc.

La resta de l’edifici podrà ser afectat per actuacions de rehabilitació sempre que es mantinguin o
revalorin els esmentats elements comuns.
4. Ambiental
Nivell de protecció per a béns i/o conjunts, el valor dels quals resideix principalment en la configuració
d’un paisatge urbà, rural, natural o paisatgístic de notable valor ambiental. A aquest nivell s’adscriu la
protecció d’ambients, conjunts i fronts edificats on es protegeix especialment la composició, ritme o estil
de les façanes, que permeten identificar uns valors homologables en tot el l’ambient o front i es regulen
les condicions d’integració de les noves intervencions.
5. Documental
Nivell de protecció que permet les intervencions de conservació, restauració, reforma o rehabilitació,
ampliació i, fins i tot, enderroc, condicionades a deixar constància documental (planimètrica i
fotogràfica) que garanteixi la permanència de la seva memòria històrica.
6. Àrea d’expectativa arqueològica
S’aplica a espais urbans, rurals o naturals que són susceptibles de contenir elements o jaciments
d’interès arqueològic en el subsòl. Qualsevol intervenció en aquests espais, incloent-hi el subsòl
d’elements immobles, haurà d’anar precedida d’exploracions i dels pertinents informes arqueològics que
justifiquin
l’oportunitat
de
l’obra
projectada.
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e) Reconstrucció: acció de construir de nou. Té per objecte la reposició total o parcial d’un bé
desaparegut total o parcialment, reproduint-lo en el mateix lloc i amb les mateixes
característiques morfològiques originals en base a la documentació gràfica, fotogràfica o escrita.
f) Desplaçament: acció de treure (alguna cosa) del seu lloc. Té per objecte relocalitzar un bé que
justificadament no pot ser mantingut en la seva ubicació original però que, pel seu interès, cal
conservar (preferentment, a prop de la situació actual). Només es permet el desplaçament del bé
quan estigui afectat per motius d’interès general.
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g) Enderroc: acció de tirar a terra, desfer, (una construcció) fent caure successivament les parts de
les quals es compon. Suposa la desaparició total o parcial del bé i només és aplicable a BPU per
raons d’interès general. No s’admet la declaració de ruïna d’un bé com a motiu d’enderroc. Ha
d’anar precedit d’un expedient documental que reculli de manera exhaustiva la informació escrita,
gràfica i fotogràfica del bé en qüestió, la finalitat del qual és garantir la pervivència de la memòria
històrica d’aquest.
2. Béns arqueològics i paleontològics
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b) Obres de restauració pel restabliment de l’estat original dels elements arquitectònics alterats,
emprant la reconstrucció de les parts eventualment enderrocades.
c) Obres de rehabilitació per adequar, millorar o actualitzar les condicions d’ús i habitabilitat, amb el
manteniment de les característiques tipològiques de l’element tot i incorporar nous possibles usos.
d) Obres de desmuntatge i eliminació de cossos i altres elements sobreposats que no siguin d’interès
per la història de l’edifici i es demostrin incoherents amb l’estructura originària i a les ampliacions
orgàniques que l’edifici hagi suportat en el temps.

Les intervencions arqueològiques i paleontològiques, segons el decret 78/2002, de 5 de març, es
classifiquen en:

e) Obres o treballs per la inclusió d’elements tecnològics i higiènics o sanitaris essencials pel seu ús i,
en general, per la seva habitabilitat, sempre que es respectin les normes abans esmentades.

a) Excavacions: són les remocions en la superfície, en el subsòl o en medis subaquàtics que es fan
amb la finalitat de descobrir i investigar sistemàticament tota classe de restes arqueològiques o
paleontològiques. També són excavacions els sondeigs que tenen com a finalitat la comprovació
de l’existència o la delimitació de vestigis arqueològics o paleontològics en un punt determinat.

f)

b) Prospeccions: són les exploracions en superfície, en el subsòl o en medis subaquàtics, sense
remoció de terrenys, amb o sense recollida de materials arqueològics o paleontològics,
adreçades a la localització i l’estudi o l’examen de dades per a detectar vestigis arqueològics o
paleontològics, tant si s’hi apliquen mitjans tècnics especialitzats com si no.
c) Controls: són les tasques de vigilància i, en determinats casos, de coordinació d’obres o treballs
que puguin afectar restes arqueològiques o paleontològiques, incloses les neteges de jaciments.
d) Mostreigs: són les extraccions de mostres que poden incloure remoció de terreny o recollida de
materials.
e) Documentació gràfica i plàstica: són intervencions adreçades a l’obtenció d’informació gràfica
de jaciments arqueològics o paleontològics.
f) Consolidació, restauració i adequació: són les intervencions que tenen per objecte la
conservació, el manteniment o l’adequació per a la visita pública dels jaciments arqueològics o
paleontològics.
3. Béns naturals, ambientals i paisatgístics
Les intervencions en béns naturals, ambientals i paisatgístics es classifiquen en (en cursiva, la
definició segons el glossari definit per l’Observatori del Paisatge):
a) Preservació del paisatge: mecanismes adreçats a salvaguardar els valors ambientals, culturals,
visuals i perceptius d'un paisatge del seu deteriorament o pèrdua.
b) Millora del paisatge. evolució del paisatge cap a un millor estat.
c) Restauració del paisatge: conjunt d’operacions que tenen per finalitat que la percepció visual
d’un espai sigui similar o evolutivament concordant a la que componia abans de ser alterat per
una activitat humana.
d) Recuperació del paisatge: mecanismes adreçats a deturar la degradació o desaparició d'un
element o conjunt d'elements d'un paisatge i restituir-los en les seves condicions originals, tot
assegurant la seva pervivència en el futur.
e) Valorització del paisatge: el fet de posar en valor els aspectes ambientals, culturals, visuals i
perceptius del paisatge.
f) Creació de paisatge: intervenció sobre una porció del territori amb l'objectiu de millorar-ne les
condicions paisatgístiques i de crear un nou imaginari en el supòsit que el propi original s'hagi
perdut o banalitzat.
Article 24. Intervencions admeses en els béns catalogats individualment en funció del nivell de protecció
1. Nivell de protecció 1. INTEGRAL.
S’admeten les actuacions de restauració i consolidació que no malmetin, perjudiquin o desvirtuïn el bé,
és a dir, que no n’alterin la tipologia estructural ni la formal. En els elements adscrits a aquest nivell
s’admeten les intervencions dels següents tipus:
a) Obres de consolidació i conservació per assegurar l’estabilitat de l’edifici i que afectin a fonaments,
estructura portant, coberta i escala sense que afectin la seva posició i mida.
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Obres per millorar l’accessibilitat i eliminar barreres arquitectòniques.

2. Nivell de protecció 2. CONSERVACIÓ.
S’admeten les actuacions encaminades a la conservació i posta en valor del bé i a la recuperació
d’aquells valors que s’hagin vist alterats. Les actuacions permeses seran les de restauració dels seus
valors primitius mitjançant projectes unitaris de reforma i/o restauració. El grau de protecció, en el cas
dels edificis, afectarà la composició i elements constitutius de les façanes principals i secundàries
visibles des del carrer, els volums generals (és a dir, límits exteriors dels edificis), les cobertes i aquells
espais interiors que, en cada cas particular, tinguin un valor espacial i artístic (com ara vestíbuls,
escales, sales nobles, torres i altres elements amb valor històric o arquitectònic). Aquest nivell de
protecció implica també la conservació in situ dels elements d’interès que, d’una manera zonal o
puntual, es troben en l’edifici o element, com poden ser arcs, llindes, elements escultòrics, paviments,
vidrieres, elements ceràmics, pintures murals exteriors o interiors, etc.
En tots els elements adscrits en aquest nivell, es protegeix la tipologia (constituïda per l’estructura
tipològica, la posició de la caixa d’escala, els nivells de forjat) així com les façanes. En general, es
protegeix la volumetria, a excepció dels casos en què es permet l’ampliació de l’element corresponent.
La concreció dels elements que es protegeixen resta definida a la fitxa individual de cada bé protegit.
S'admeten els següents tipus d'intervenció:
a) Obres de consolidació i conservació per assegurar l’estabilitat de l’edifici i que afectin a fonaments,
estructura portant, coberta i escala sense que afectin la seva posició i mida.
b) Obres de restauració tipològica i de restabliment als seus valors originals d’aspectes arquitectònics
significatius, com les façanes i els ambients de determinats espais interiors.
c) Obres de restauració tipològica que comportin la consolidació de l’estructura de l’edifici i la
substitució de les parts inseparables del mateix, sense modificar els elements estructurals que
configuren la pròpia construcció.
d) Obres de rehabilitació per a adequar, millorar o actualitzar les condicions d’habitabilitat,
accessibilitat i seguretat, mantenint les característiques tipològiques de l’element tot i incorporar
nous possibles usos.
e) Obres d’ampliació d’acord amb les determinacions del Planejament General i/o derivat.
f)

Obres o treballs d’eliminació d’elements sobreposats que es verifiquin incoherents amb l’estructura
originària de l’edifici i amb les ampliacions orgàniques del mateix.

g) Obres o treballs de restabliment tipològic i de renovació d’una part parcial o totalment enderrocada
de l’edifici, sempre que es demostri documentalment la coherència de la proposta amb l’estructura
originària de l’immoble o d’un altre mentre respongui al mateix tipus i període històric. L’actuació ha
de reforçar les característiques tipològiques estructurals, funcionals i formals.
h) Obres de desmuntatge sense possibilitat de reconstrucció d’elements estranys sobreposats a la
implantació originària i que contribueixin a la recuperació funcional i formal d’espais lliures vinculats
a l’edifici.
i)

Obres o treballs per a la inclusió d’elements tecnològics, higiènics o sanitaris essencials per al seu
ús i, en general, per a la seva habitabilitat, sempre que es respectin les normes precedents.

j)

Obres

per

millorar

l’accessibilitat
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‐
3. Nivell de protecció 3. PARCIAL.
Són permeses les obres sempre i quan no es perdin els valors dels elements que en van originar la
protecció. Els elements o les seves parts que resten especialment protegides venen determinades en
la corresponent fitxa. En el cas del patrimoni arqueològic i paleontològic, la protecció parcial podrà
afectar el jaciment un cop hagin estat descobertes, investigades i documentades les restes
arqueològiques i paleontològiques, i sempre d’acord amb el que estableix el Decret 78/2002, de 5 de
març, de la Generalitat de Catalunya.
4. Nivell de protecció 4. AMBIENTAL.
Fonamentalment es protegeixen les façanes, que, per formar part d’un context d’edificacions
tipològicament reiteratives que defineix un determinat ambient o front edificat, és on radiquen la majoria
dels valors motiu de catalogació. En aquest cas, independentment de l’obra a realitzar, fins i tot amb la
substitució total o parcial de l’edificació, caldrà mantenir els trets tipològics de les façanes en el nou
projecte.
Quant als béns d’interès paisatgístic, aquest nivell protegeix tant les àrees i els entorns naturals com
els elements puntuals que tenen valor ecològic i mediambiental.
En el cas de conjunts arquitectònics, s’admeten els següents tipus d’intervenció, respectant les
condicions establertes en la fitxa corresponent del Catàleg:
a) Obres de reforma parcial, siguin majors o menors, sempre d’acord amb els tipus edificats definits
i les condicions generals d’edificació.
b) Obres de rehabilitació per a adequar, millorar o actualitzar les condicions d’habitabilitat,
accessibilitat i seguretat, mantenint les característiques tipològiques de l’element tot i incorporar
nous possibles usos.

Obres d’enderroc i substitució de l’edifici, d’acord amb el planejament vigent i el capítol 5 d’aquesta
normativa.

Article 26. Solꞏlicitud de llicència per a intervencions en elements catalogats
La solꞏlicitud de llicència d’obres majors per a la intervenció en els elements o conjunts catalogats haurà
d’anar acompanyada, de la següent documentació:
1. Memòria justificativa en relació a la fitxa de protecció del Catàleg, on hi consti:
‐
Relació de les actuacions proposades en els àmbits protegits.
‐
Relacions amb l’entorn definit i la seva normativa.
‐
Usos relacionats amb la intervenció que es formula.
‐
Justificació de l’acompliment de la fitxa de protecció del Catàleg.
2. Memòria descriptiva i constructiva de la situació actual del bé catalogat, on hi consti:
‐
Estat actual de l’element i la seva àrea de protecció.
‐
Estat actual específic els elements catalogats sobre els que es vol actuar.
‐
Anàlisi dels danys i patologies del bé.
‐
Estat de l’entorn.
‐
Usos actuals.
3. Memòria descriptiva i constructiva de la intervenció a realitzar, on hi consti:
‐
Estat de càrregues quan afectin a elements estructurals.
‐
Composició, oficis, materials, textura, color, etc.
‐
Mesures específiques a adoptar.
4. Plànol de situació a escala 1/500, identificant l’element i els seu entorn i les característiques de les
cobertes.
5. Plànols a escala 1/50 de plantes, seccions i alçats de l’estat actual indicant els àmbits protegits.

c) Obres de desmuntatge parcial que permetin la reconstrucció immediata segons les directrius que
la Normativa estableix, pel seu cas, en la fitxa individualitzada.

6. Plànols de detall, a escala 1/20, sempre que s’intervingui en elements com baranes, balcons, etc. que
constin dins l’àmbit de protecció.

d) Obres d’ampliació parcial, sempre que ho permeti la normativa urbanística derivada del
planejament general i/o derivat.

7. Plànols a escala 1/50 de plantes, alçats i seccions de les intervencions objecte de llicència amb els
detalls necessaris per a la concreta comprensió de la intervenció proposada.

e) Obres de substitució de l’edificació, sempre d’acord amb la normativa urbanística derivada del
planejament general i/o derivat.

8. Fotografies en color de l’interior i l’exterior de l’element amb especial atenció a les parts objecte de la
intervenció.

5. Nivell de protecció 5. DOCUMENTAL.
Quant als béns immobles, s’admeten les intervencions de conservació, restauració, reforma o
rehabilitació, ampliació i enderroc, condicionades a deixar constància documental (planimètrica i
fotogràfica) per tal de garantir la permanència de la seva memòria.
Quant als jaciments arqueològics, aquest nivell és aplicable als casos en que les intervencions tenen
com a finalitat descobrir, investigar i documentar restes o vestigis.
6. Nivell de protecció 6. ÀREA D’EXPECTATIVA ARQUEOLÒGICA.
Inclou aquells elements que són susceptibles de contenir en el subsòl elements o jaciments d’interès
arqueològic.
Article 25. Intervencions admeses en els conjunts arquitectònics
En el cas de conjunts arquitectònics, on s’estableixi que un immoble precisa de l’adequació ambiental, a
part de les indicacions prescrites en la fitxa corresponent del Catàleg, s’admetran els següents tipus
d’intervenció:
‐
Obres de reforma, sempre d’acord amb els tipus edificatoris definits i les condicions generals
d’edificació.
‐
Obres de rehabilitació per adequar, millorar o actualitzar les condicions d’ús i d’habitabilitat, amb el
manteniment de les característiques tipològiques de l’element, tot i incorporar nous possibles usos.
‐
Obres de desconstrucció de cossos i altres elements sobreposats que no siguin d’interès per la
història de l’edifici i es demostrin incoherents amb l’estructura originària i a les ampliacions orgàniques
que l’edifici hagi suportat en el temps.
‐
Obres d’ampliació, sempre que ho permeti la normativa urbanística derivada del planejament general
i/o derivat i d’acord amb el capítol 5 d’aquesta normativa.

DIPUTACIÓ DE BARCELONA. SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE NAVÀS.

9. Autoritzacions d’altres organismes o administracions competents, sempre que siguin necessàries.
Article 27. Solꞏlicitud de llicència per a intervencions als entorns dels elements catalogats
La solꞏlicitud de llicència d’obres majors per a la intervenció en els entorns dels elements o conjunts
catalogats haurà d’anar acompanyada, de la següent documentació:
1. Memòria justificativa en relació a la fitxa de protecció del Catàleg, on hi consti:
‐
Àmbits de protecció de l’element catalogat i relació amb l’element objecte de la intervenció.
‐
Normativa de l’entorn amb relació a l’edifici objecte d’intervenció.
2. Memòria descriptiva i constructiva de la situació actual de l’element objecte d’intervenció i l’entorn de
l’element catalogat.
3. Memòria descriptiva i constructiva de l’actuació a realitzar, amb expressió de composició, oficis,
materials, textures, color, etc i justificació de l’adequació a l’entorn de l’element catalogat.
4. Plànol de situació a escala 1/500, identificant l’àmbit de protecció de l’element catalogat o les
característiques de les cobertes.
5. Plànols de plantes, alçats, seccions de l’estat actual de l’element objecte de la solꞏlicitud de llicència a
una escala 1/100.
6. Plànols de les intervencions a realitzar, a escala 1/50, definides en plantes, alçats, seccions i
volumetria.
7. Fotografies de l’entorn en color, amb especial atenció a la situació de les intervencions a realitzar en
relació a l’element catalogat.
Article 28. Solꞏlicitud de llicència per a intervencions als conjunts arquitectònics
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La solꞏlicitud de llicència d’obres majors per a la intervenció en els conjunts arquitectònics haurà d’anar
acompanyada, de la següent documentació:
1. Memòria justificativa en relació a la fitxa de protecció del Catàleg, on hi consti:
a)

Relació de les intervencions amb els àmbits definits.

b)

Paràmetres de regulació dels àmbits.

2. Memòria justificativa de l’actuació proposada, que haurà de contenir:
a)

b)

c)

Anàlisi de la localització:
‐

Localització del projecte dins el conjunt arquitectònic catalogat, per tal de poder fer una
reflexió paisatgística.

‐

Anàlisi de l’entorn consistent en l’estudi dels valors dominants on s’ha d’executar la
intervenció. En l’àmbit urbà parant una atenció especial en el tipus de parcelꞏla (ampla,
estreta, etc.) i la tipologia edificada dominant (habitatge unifamiliar, plurifamiliar, etc.). En el sòl
no urbanitzable, amb una valoració paisatgística de l’entorn.

Anàlisi del conjunt arquitectònic:
‐ Estudi del conjunt arquitectònic del tram del carrer on es realitza la intervenció, tenint en
compte les alçades de les façanes, la seva composició, el ritme de les obertures, els materials
i colors d’acabat, etc.
‐ Estudi de les addicions o alteracions que s’han produït en l’immoble (remuntes, alteracions de
coberta, obertures de finestres, supressió de ràfecs, etc.) i altres que puguin trencar o no la
continuïtat en el front del carrer.
‐ En el cas de conjunts situats en nuclis rurals o colònies industrials, l’anàlisi es limita a l’estudi
detallat en relació a l’entorn immediat.
Justificació del projecte, d’acord amb els requeriments de la normativa i la fitxa del catàleg sí és el
cas.
‐ Justificació compositiva de les façanes del projecte (alçada, obertures, línia de coronament,
existència o no de balcons, etc.).
‐ Anàlisi i justificació dels materials i colors (paraments, fusteries, etc.).

3. Documentació gràfica
‐
‐
‐

Plànols de situació i d’emplaçament, referits al conjunt de la zona i a l’illa respectivament, a
escala 1/2000, per indicar la posició urbana o periurbana, i 1/500 per detallar la ubicació.
Plantes i seccions a escala 1/50. En les obres de reforma cal distingir perfectament els
elements estructurals i les distribucions que es modifiquen.
Quan s’intervingui en les façanes, bé sigui per modificar-les substancialment o perquè es
construeixen de nova planta, es presentaran plànols a escala 1/50 de l’estat actual i de la
proposta i s’hi hauran d’incloure les façanes contigües. A més a més, es presentarà un alçat
conjunt del tram de carrer, a escala 1/100, per tal de veure la integració de l’actuació en el
front protegit.

4. Memòria descriptiva i constructiva de la intervenció a realitzar.
5. Fotografies en color del conjunt catalogat on es puguin localitzar les intervencions proposades.
6. En el cas que la intervenció signifiqui l’enderroc total o parcial de la façana es presentarà una memòria
justificativa i el projecte de nova construcció, sense perjudici dels punts anteriors.
Article 29. Solꞏlicitud de llicència per a intervencions sobre obres menors als elements catalogats
Les actuacions que de conformitat amb la normativa municipal tinguin la consideració d’obres menors,
mantindran aquesta consideració als efectes de la seva tramitació. No obstant, atès que afecta un bé
catalogat, haurà d’anar acompanyada d’un estudi patrimonial proporcionat a l’entitat i àmbit de la
intervenció que contingui:
‐ Reportatge fotogràfic en color de l’interior i exterior de l’element i del seu entorn.
‐ Memòria constructiva expressant detalladament els materials i cromatisme de la intervenció.
‐ Plànols a escala 1/50 de l’estat inicial.
‐ Plànols a escala 1/50 amb proposta d’intervenció i detalls constructius.
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Article 30. Consideracions sobre les instalꞏlacions urbanes
1. Les instalꞏlacions tècniques de serveis (conduccions d’electricitat, aigua, gas, telèfon, enllumenat
públic) que afectin les façanes dels elements o conjunts catalogats, així com els seus àmbits de
protecció, hauran de ser soterrades (per actuacions globals).
2. O quan es justifiqui que, per causes tècniques, o desproporció en relació a l’obra a realitzar no poden
ser soterrades, s’hauran d’ocultar o integrar arquitectònicament a la façana, i/o respectar la
formalització arquitectònica de l’element catalogat, tant en el disseny com en la situació de les
instalꞏlacions. Caldrà aportar un croquis a escala mínima 1/50 de la façana o àmbit afectats, indicant-hi
la situació de la instalꞏlació.
Article 31. Assoliment de l’edificabilitat prevista pel planejament vigent
De forma general i per als béns catalogats on el planejament vigent prevegi una edificabilitat potencial
superior a l’actual, es desenvoluparan els següents instruments amb l’objectiu d’integrar l’edificabilitat no
esgotada a l’element catalogat:
‐ Plans de millora urbana per regular la composició volumètrica i de façanes en sòl urbà
consolidat, en els termes que estableix l’article 70.1.b, in fine, del TRLUC.
‐ Concreció de l’ordenació volumètrica prèvia o simultània a la concessió de llicència
d’edificació, de conformitat amb l’article 58.3 del TRLUC.
A les fitxes dels elements catalogats s’indiquen els cassos on no s’esgota l’aprofitament i es determinen els
instruments de desenvolupament. L’aplicació d’aquesta norma general també s’aplicarà en aquells casos
que les fitxes no ho prevegin específicament
Article 32. Adaptació funcional a les normatives sectorials
1. S’admetran les actuacions d’adaptació de l’edifici a les condicions exigides per normatives sectorials
per al desenvolupament adequat dels usos admesos.
2. Les actuacions que tendeixen a millorar l’accessibilitat es consideren de caràcter prioritari.
3. L’adaptació haurà de ser respectuosa amb els valors patrimonials de l’element, que en cap cas podran
quedar desvirtuats o compromesos de manera severa.
Article 33. Normativa relativa als entorns de protecció
Les fitxes dels elements catalogats poden establir un entorn de protecció, espai en el qual les intervencions
resten subjectes al que determina aquest article.
1. Les mitgeres que formin part de l’entorn d’un element seran tractades com a façanes en allò referent
als acabats.
2. Els edificis que formin part de l’entorn d’un element s’ajustaran, en la mesura que sigui possible, en
alçada, composició, materials, textura i color en relació a l’edifici catalogat.
3. En tot cas, es remetrà a allò establert a la normativa específica de cada element contemplada en la
fitxa de protecció.
4. Les façanes que formin part al mateix temps d’un conjunt arquitectònic compliran aquesta normativa de
l’entorn sense perjudici de la normativa dels ambients.
5. En tot cas, l’adequació que s’exigeix en l’entorn d’elements catalogats ha d’evitar solucions falsament
mimètiques i, pel contrari, buscar propostes arquitectòniques que no distorsionin la percepció de
l’objecte de protecció ni el desmereixin en virtut de tractaments poc curosos o cridaners.
6. Les intervencions a l’espai públic hauran de tenir en compte la visualització dels elements protegits.
Article 34. Usos
En els edificis elements protegits es permetran tots aquells usos permesos per les NN.UU del planejament
vigent per la clau urbanística que tenen assignada i que siguin compatibles ambla conservació dels seus
valors, i no impliquin obres diferents dels graus d’intervenció admesos en cada cas.
L’Ajuntament de Navàs, a partir de l’informe dels Serveis Tècnics Municipals, podrà denegar els canvis
d’ús que comportin actuacions que es considerin incompatibles amb els manteniment o millora de les
característiques morfològiques de l’element protegit.
En un BCIN ’ Els canvis d'ús d'un monument han d'ésser autoritzats pel Departament de Cultura, amb
informe de l'ajuntament afectat, prèviament a la concessió de la llicència municipal corresponent.
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CAPÍTOL 5. CONDICIONS D’INTERVENCIÓ EN ELS ELEMENTS ARQUITECTÒNICS
Article 35. Definició i tipus d’elements
Comprèn les disposicions referents ala intervenció en els elements arquitectònics i, en el seu cas els seus
entorns, que aquest PEUPiC protegeix i que vénen determinades genèricament en aquesta normativa i de
forma particular a les respectives fitxes.
Per raó del seu emplaçament i tipus, la regulació diferencia :
a) Edificis en nuclis urbans
b) Edificis en sòl rural: Castells, Esglésies, Masies i Cases rurals
c) Altres elements arquitectònics: Tines, barraques, infraestructures, ...
Article 36. Modificació de la volumetria per raons de planejament
Si la fitxa particularitzada del element no ho prohibeix expressament, aquestes normes permeten la
modificació de la volumetria en els cassos que l’edificació no assoleixi l’aprofitament permès pel
planejament vigent, mitjançant un pla de millora urbana o una ordenació volumètrica, segons determini la
fitxa corresponent. En aquests cassos, la volumetria proposada haurà d’integrar-se de forma adequada a
les característiques de l’edifici protegit i en la nova volumetria prevaldrà l’ocupació en planta en front de la
remunta o addició.
En el cas que, les fitxes particularitzades del Pla Especial Urbanístic del Catàleg de Masies i Cases Rurals
determinin possibles ampliacions volumètriques, aquestes prevaldran i no serà necessària la tramitació de
qualsevol altre document.
Article 37. Regulació i criteris genèrics referent als materials a emprar en els elements arquitectònics
Caldrà mantenir els acabats dels paraments llevat d’aquells elements on la fitxa individual prevegi
modificar-los per recuperar els originals.
Arrebossats. S’utilitzaran arrebossats de morter bastard de calç aèria, ciment hidràulic i sorra. S’aconsella
prescindir del ciment portland en favor de la recuperació de la pràctica tradicional (calç amarada en pasta o
mixta amb 1/3 de calç hidratada en pols). L’arrebossat es reglejarà i acabarà remolinat de textura aspre per
rebre estucs o uniforme i fina per acabats pintats. El tractament haurà de ser homogeni per tota la façana.
La pedra. No s’admeten operacions de repicat extensiu i sistemàtic dels revestiments per tal de deixar el
mur vist. Només s’admetrà el repicat per deixar la pedra vista en plantes baixes que tinguin carreus
escairats i en elements específics com emmarcaments d’obertures, lloses de balcó, sòcols, cornises i
elements puntuals en general. El seu acabat serà sempre buixardat o groller.
Tampoc s'admeten aplacats de pedra amb aparell irregular o desconcertat, en general, ni en l'execució de
sòcols, o elements compositius.
Estucs. En les intervencions prevaldrà el criteri del manteniment i la recuperació dels estucs tradicionals
encara que acolorits en massa respectant les textures i acabats existents. Els estucs tradicionals són
morters de calç, àrid i pigments, aplicats en diferents capes de granulometria i espessor decreixent vers la
superfície.
Esgrafiats. Caldrà conservar –restaurant o reproduint- els esgrafiats de les façanes.
Pintures. Hauran de ser pintures minerals. Caldrà assegurar la seva cohesió i adequació cromàtica abans
de procedir a la seva aplicació. Tindran un acabat llis i mate.
Materials no permesos. No es permet el revestiment ceràmic dels sòcols, ni el totxo vist utilitzat com a
tractament global de la façana excepte quan aquest sigui el material característic del bé. Tampoc els
aplacats de ceràmica, arrebossats vius amb morter de pòrtland, gelosies, pavès vitri, panells prefabricats,
imitacions de pedra, acabats de façana amb tons estridents, pissarra, teula de color negre, plàstics i en
general qualsevol material discordant amb l’element i entorn a protegir.
Tot i així seran admeses, per raó del seu ús i degudament justificades, intervencions d’arquitectura actuals
que posin en valor l’arquitectura tradicional a partir de la incorporació de nous materials i d’un projecte
coherent.
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Article 38. Regulació dels ‘Edificis en nuclis urbans’.
Llevat que les fitxes particularitzades per a cadascun dels elements defineixen altres condicions més
restrictives, seran genèriques les següents:
1. Volumetria existent i ampliacions
D’acord amb el que s’especifica a l’article 36, i d’acord amb les determinacions del planejament vigent de
Navàs, és possible la modificació de la volumetria existent mitjançant la redacció d’un pla de millora
urbana o una ordenació volumètrica.
Aquest planejament derivat, o les ampliacions admeses, posaran en valor l’element protegit, de forma que
la seva protecció serà l’element prioritari del seu desenvolupament, i en el cas que es permetés la
remunta, el pla de la nova edificació quedaria retirada respecte a la façana catalogada.
2.- Composició de les façanes
Cal mantenir els elements i buits existents de les façanes protegides, alhora s’haurà de mantenir
l’estructura formal de les obertures, i de forma vinculant els eixos de composició si existeixen, no alterant
en gran mesura, la proporció existent entre el ple i el buit.
Caldrà recuperar els forats originals de les façanes en tots aquells casos que degut a modificacions
posteriors s’hagin vist alterats. Els projectes que es redactin interpretaran i justificaran aquest supòsit.
Es permetran alteracions en les façanes sempre que tinguin per objecte l'eliminació dels elements
discordants indicats en les fitxes o aquelles que justificadament pels tècnics no alterin o menyscabin els
valors que van portar a la catalogació del bé.
3.- Acabat dels paraments, revestiments
Es conservaran les fàbriques i revestiments originals amb l'única excepció que es trobin en un estat de
deteriorament irreversible com conseqüència d'accions agressives, en aquest cas es procedirà al picat de
les àrees deteriorades i a la seva posterior acabat amb fàbriques i revestiments idèntics o similars als
originals.
S’unificaran els acabats de tots els cossos edificats; i els de nova construcció hauran d’utilitzar solucions
constructives semblants, sempre en benefici de la unitat compositiva del conjunt arquitectònic.
La textura i color dels acabats originals de les fàbriques han de ser reproduïts per mantenir o recuperar el
caràcter propi de l'edifici. Es prohibeix la utilització de pintures o vernissos al acabat final dels murs de
façana quan modifiquin l'aspecte extern original.
4.- Murs de pedra
Quan en les edificacions el mur de pedra de qualitat quedi vist, caldrà es mantingui en aquesta situació,
tot i que es podrà rejuntar amb morter de calç. En tot cas caldrà es mantinguin vistos els murs de carreus
de pedra, així com els elements específics d’arestes, encadenats, brancals, cantoneres...de pedra
treballada. En els casos on les obertures tinguin emmarcats, caldrà mantenir-los i distingir-los del color
general del parament
5.- Colors de les façanes
Fins que l’Ajuntament de Navàs no aprovi una carta de colors específica, s’utilitzaran preferentment els
colors grisos i terrosos per tal de triar la gamma de colors a emprar. El color del parament haurà de ser
homogeni en tota la façana i s’haurà de diferenciar del color dels complements. En tot cas, els projectes
d’intervenció hauran de tenir una proposta gràfica de colors.
6.- La coberta, canals i baixants
Es mantindran les característiques de la coberta existent, llevat en el casos que el planejament en permeti
una remunta i en aquest cas serà el document de planificació tramitat que en fixarà les característiques.
El material de superfície preferent serà la teula ceràmica aràbiga envellida. A les cobertes planes
s’utilitzaran materials ceràmics de colors tradicionals, i a les claraboies o caixes d’escala, es permetrà l’ús
de materials translúcids com vidre o policarbonat.
Els ràfecs reproduiran models tradicionals, que en el cas de Navàs, seran del tipus de colls de fusta, llata i
rajol o, del tipus format per peces ceràmiques sobreposades revestides o no.
Són admesos canals i baixants d’aigües plujanes vistos per la façana allà on sigui un element utilitzat a la
majoria de façanes del tram del carrer. En aquest cas hauran de ser de metàlꞏlics d’acer, coure, zinc o
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d’alumini lacat mate amb correspondència amb el color de la façana. Queden expressament prohibit els
materials tipus PVC, plàstics o similars.
7.- Obertures : portes, finestres, brancals i llindes
Caldrà mantenir en el seu lloc tots els elements protegits, en concret tots els elements de pedra carejada,
que s’especifiquen de forma particular a les diferents fitxes. En el cas que per anteriors actuacions,
aquests elements hagin quedat revestits, caldrà repicar el revestiment i netejar per deixar-lo vist.
8.- Fusteries, persianes i elements de serralleria
Fusteria: Quant a la seva disposició constructiva es respectarà la disposició original de les fusteries
exteriors en relació als paraments de les façanes , autoritzant la doble finestra sempre que es garanteixi
amb la seva incorporació la condició antecedent . Es prohibeix expressament qualsevol muntatge per
l'exterior del pla de tancament de les fusteries exteriors originals.
Es reemplaçaran aquelles fusteries irreversiblement deteriorades o desaparegudes , mitjançant la
introducció d'altres de noves dissenyades i realitzades amb ajust a les originals pel que fa a material ,
mida, escairades i proporció.
Les fusteries, i com a criteri general seran de de fusta natural pintada. L’acabat serà a base de pintures a
l’oli o esmalts sintètics d’acabat setinat. Els colors seran foscos de la gamma de grisos, marrons i
verdosos. També s’admeten fusteries d’acer i/o d’alumini lacada amb acabat mate i colors adients i/o de
la carta de colors de fusteria, evitant el color estàndard o daurat així com el PVC.
Amb caràcter general, s'evitarà la instalꞏlació de persianes i tancaments de seguretat que no es
corresponguin amb el caràcter , composició , estil i altres característiques històric - arquitectòniques de
l'edifici . Es permetran sistemes de protecció del sòl, preferentment de llibret i/o enrotllable de cordill. Són
admesos altres tipus sempre i quan es faci una proposta integrada de tots els forats de façana i s’adapti al
caràcter general de l’ambient. La substitució o incorporació d’aquests elements haurà de ser homogènia.
Les caixes de persianes hauran de ser ocultes i les persianes i altres elements com les mosquiteres,
sempre se situaran a la cara interior del pla de façana. Es prohibeix la instalꞏlació de persianes amb
tambor exterior i els tancaments metàlꞏlics enrotllables de caixó exterior en baixos comercials .
Serralleria: Es mantindran les baranes de ferro forjat o colat existents. En el cas que hagin de ser
substituïdes, o en el cas d’altres de noves, seran de ferro pintat amb brèndoles verticals i seguint dissenys
tradicionals. Els colors d’acabat seran negres o grisos.
9.- Elements ornamentals.
Caldrà preservar els elements ornamentals tals com escuts, emblemes heràldics, llindes gravades,
rellotges de sol, capelles, plaques commemoratives, etc... a aquests efectes les fitxes els ressenyen per a
cada cas específic.
10.- Cornises, frontons i ràfecs
Caldrà preservar els elements de coronament de les façanes tals com frontons o balustres i cornises. En
casos de remuntes permeses, el nou volum haurà de respectar i integrar adequadament aquests
elements.
11.- Marquesines i tendals
Les marquesines no són admeses en els elements protegits. Sí són admesos els tendals, els quals seran
de color adequat a la façana, i prioritàriament el color serà blanc cru o de la gamma dels colors torrats
clars.
12.- Locals comercials, aparadors, rètols i altres instalꞏlacions
Les actuacions sobre locals de planta baixa hauran de tenir en compte el conjunt de la façana de l'edifici,
recuperant el disseny compositiu original del local si hagués estat alterat. Les intervencions en els baixos
comercials han de respectar la continuïtat i homogeneïtat de tractament amb les plantes superiors. Els
acabats dels murs , pilars i sòcols de l'edifici no es podran emmascarar ni amagar amb cap revestiment.
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Els rètols dels establiments s’integraran en les obertures de les plantes baixes sense sobresortir d’un pla
virtual situat 15 centímetres a l’interior del pla de façana. No podran ser lluminosos i la seva alçada
màxima serà d’un 20% del forat on s’encabeixin amb un màxim de 40 centímetres. Es vetllarà
especialment per la integració dels punts de llum si n’hi ha. Per a la solꞏlicitud de llicència haurà de
presentar el disseny del rètol o placa especificant la seva forma i mida , tipus de lletres , materials i colors
, així com un alçat o fotografia de la façana / es indicant la seva colꞏlocació.
En cap cas s’admetrà la instalꞏlacions d’elements tècnics (aires condicionats, antenes parabòliques, etc)
en façana. Les reixes de ventilació dels aparells de climatització hauran de seguir els criteris compositius i
el pla de la fusteria i, en planta baixa, els dels rètols.
13.- Elements per sobre de l’alçada reguladora
Referent als elements admesos per el planejament per sobre l’alçada reguladora:
Les xemeneies lligades a una activitat i que per les seves característiques puguin tenir un impacte visual
s’hauran de sotmetre a un estudi previ d’integració i, en cap cas, podran anar per les façanes protegides.
Les caixes d’ascensor caldrà integrar-les volumètricament a l’element. En cap cas es podran situar en el
pla de les façanes protegides
14.- Parcelꞏlacions i divisions horitzontals
En els elements catalogats no són admeses parcelꞏlacions. Si són admeses divisions de la propietat en
règim de propietat horitzontal sempre que aquesta divisió respecti l’estructura funcional de l’edifici.
Article 39. Regulació dels ‘Edificis en sòl rural: Castells, Esglésies, Masies i Cases rurals’
Aquest article regula de forma genèrica les actuacions sobre castells, esglésies, masies i cases rurals
ubicades en sòl no urbanitzable. Tanmateix la regulació afecta a les masies de Can Vall, Cal Ribes, Cal
Miquel, El Solà i Casa Bartomeus, que el creixement de Navàs ha incorporat al sòl urbà.
Llevat que les fitxes particularitzades per a cadascun dels elements defineixen altres condicions més
restrictives, seran genèriques les següents:
1. Volumetria existent i ampliacions
Les possibles ampliacions de les edificacions existents, quedaran regulades segons:
a) Les edificacions incloses en sòl no urbanitzable per el Pla Especial Urbanístic del Catàleg de Masies i
Cases Rurals de Navàs. Aquelles edificacions que no es trobin catalogades en el PEU CMCR en general
no s’admet la seva ampliació llevat que la fitxa particularitzada ho prevegi.
b) Les edificacions incloses en sòl urbà per la normativa establerta en les Normes Subsidiàries de Navàs.
Els volums nous hauran d’integrar-se amb l’ordenació preexistent sense trencar la seqüència orgànica de
creixement. Es en aquests sentit els projectes que es redactin amb aquesta finalitat, permetran la lectura
en el temps dels diversos creixements de l’element.
2. Composició de les façanes
En general no s’admeten noves finestres, portals o obertures que no fossin presents en l’edificació original
i no quedin justificades en el projecte de restauració.
Caldrà recuperar els forats originals de les façanes en tots aquells casos que degut a modificacions
posteriors s’hagin vist alterats. Els projectes que es redactin interpretaran i justificaran aquest supòsit.
També seran admeses, per raó del seu ús i degudament justificades, intervencions que mantinguin
l’estructura formal de les obertures, i de forma vinculant els eixos de composició si existeixen, no alterant
en gran mesura, la proporció existent entre el ple i el buit.
3. Acabat dels paraments, revestiment

No s'admetran modificacions dels buits de planta baixa , llevat que resultin compatibles amb la solució
constructiva característica de l'edifici i no trenquin la composició general de les façanes.

L'acabat dels paraments serà l'original , pel que fa a materials i pel que fa a tècniques i colors. Caldrà
conservar el revestiment exterior històric dels murs i s’utilitzarà el morter de calç barrejat amb àrid de la
zona, quedant prohibida la utilització de morter de ciment com acabat de façana.

Els aparadors quedaran encaixats en els forats de les façanes, degudament retirats del pla i hauran de
tractar-se de manera que s’integrin a l’ambient de llur situació.

S’unificaran els acabats de tots els cossos edificats; i els de nova construcció hauran d’utilitzar solucions
constructives semblants, sempre en benefici de la unitat compositiva del conjunt arquitectònic.

La fusteria exterior dels baixos comercials serà del mateix tipus i/o aparença que l'existent a la resta de la
façana, o bé tindrà en compte la bona integració en el conjunt de la façana.

4. Murs de pedra
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En general es prohibeix el repicat per deixar a la vista la maçoneria de pedra, si no és aquest el parament
original.
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Quan en les edificacions el mur de pedra de qualitat quedi vist, caldrà es mantingui en aquesta situació,
tot i que es podrà rejuntar amb morter de calç. En tot cas caldrà es mantinguin vistos els murs de carreus
de pedra, així com els elements específics d’arestes, encadenats, brancals, cantoneres...de pedra
treballada. En els casos on les obertures tinguin emmarcats, caldrà mantenir-los i distingir-los del color
general del parament.
La pedra a utilitzar per la restauració dels edificis i o construcció serà la pròpia del lloc o semblant, i
sempre que es pugui s’aprofitarà de murs existents que es puguin enderrocar
5. Colors de les façanes
S’utilitzarà preferentment els colors terrosos de la gama de marrons i grisos que s’integrin en el lloc on es
situa l’element.
6. La coberta
El material de cobriment serà el tradicional: si és de teula , serà la teula ceràmica tipus àrab amb el seu
color i disseny tradicional amb preferència teula vella de recuperació , havent d'utilitzar la teula vella
resultant del desmuntatge de la coberta anterior. En el cas que aquesta hagi de ser substituïda, es
procurarà l'apilament de teula de similars característiques i antiguitat i, en cas de no ser suficient, la
substitució per teula nova començarà primerament per les canals.
Es prohibeix expressament l'ús de teules de coloració o dimensions no tradicionals en la zona.
Els ràfecs reproduiran models tradicionals, respectant especialment les motllures i/o escalonats originals
de pedres i/o ceràmiques volades, o el tipus de colls i acabats inferiors dels ràfecs en volades més grans.
En cas de projectes de restauració, caldrà mantenir la volada original
Es respectarà el material de la resta d’elements de coberta i de les estructures. Pel que fa als elements de
fusta, es respectarà el tipus de fusta utilitzada i en la mesura que sigui possible , es respectaran les
escairades originals de les peces de fusta , les seves dimensions i les seves tipologies d'acoblament.
Per a la protecció del material, no s’utilitzaran vernissos ,i es recomana utilitzar imprimacions de porus
obert amb acabat mate. Els acabats brillants no estan permesos en cap cas .
Les pintures s’utilitzaran només en aquells elements que han estat pintats originalment.
Només es permeten finestres integrades als plans dels vessants de coberta per a la ilꞏluminació i
ventilació de la planta sotacoberta en projectes de recuperació i restauració d’edificis existents. En
aquests casos caldrà que els elements es separin 1m del ràfec i el carener, essent les seves dimensions
màximes permeses de 0,7x1 m. La superfície total de les obertures no superarà el 2% de la superfície de
la coberta.
Sobre la coberta no s’admetran altres elements que les xemeneies que es faran seguint la tipologia
constructiva i materials de l’edifici al qual pertanyen, i antenes de telecomunicació i televisió, la localització
de la qual caldrà decidir conjuntament amb el volum de l’edifici. Les plaques solars es podran colꞏlocar
exclusivament aprofitant la superfície de coberta i de manera que produeixin el mínim impacte visual.
7. Obertures : portes, finestres, brancals i llindes
Caldrà mantenir en el seu lloc tots els elements protegits, en concret tots els elements de pedra carejada,
que s’especifiquen de forma particular a les diferents fitxes. En el cas que per anteriors actuacions,
aquests elements hagin quedat revestits, caldrà repicar el revestiment i netejar per deixar-lo vist.
8. Fusteria i serralleria
Fusteria: Serà de fusta natural pintada. L’acabat serà a base de pintures a l’oli o esmalts sintètics d’acabat
setinat. Els colors seran foscos de la gamma de grisos, marrons i verdosos. També s’admeten fusteries
d’alumini lacada amb acabat mat i colors de la carta de fusteria.
Es permetran sistemes de protecció del sol. Preferentment la persiana enrotllable de cordill i llibret. Són
admesos altres tipus sempre i quan es faci una proposta integrada de tots els forats de façana i s’adapti al
caràcter general de l’ambient. La substitució o incorporació d’aquests elements haurà de ser homogènia.
Les caixes de persianes hauran de ser ocultes i les persianes i altres elements com les mosquiteres,
sempre se situaran a la cara interior del pla de façana.
Serralleria: Es mantindran les baranes de ferro forjat o colat existents. En el cas que hagin de ser
substituïdes, o en el cas d’altres de noves, seran de ferro pintat amb brèndoles verticals i seguint dissenys
tradicionals. Els colors d’acabat seran negres o grisos.
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9. Elements ornamentals.
S’hauran de mantenir en el seu lloc els elements constructius i ornamentals de les façanes i els interiors
(portals adovellats, brancals i llindes de pedra, escrits, escuts, emblemes heràldics, llindes gravades,
rellotges de sol, capelles, plaques commemoratives, entre altres).
10. Entorn
Les actuacions que es realitzin sobre elements a l’empara d’aquestes normes, tindran especial cura en el
respecte per l’entorn de l’element. A aquest efectes els projecte que les desenvolupin contemplaran
aquest entorn immediat, respectant el seu tractament rural, alhora que evitaran propostes pròpies de la
jardineria urbana.
Els camins seran preferentment de materials tous ( terra o sauló). Es permet la pavimentació amb formigó
o material asfàltic amb una amplada màxima de 3,50 m.
Es plantaran arbres entorn de les edificacions i dels camins. També s’utilitzarà la plantació d’arbrat pel
camuflatge d’aquelles instalꞏlacions agrícoles i/o dissonants amb l’entorn de protecció del bé. Caldrà que
la revegetació es porti a terme amb espècies autòctones que s’integrin amb les existents.
Es mantindran i restauraran els paviments d’empedrats i/o pedra originals de davant les masies.
En cas de nova pavimentació dels espais de davant i entorn de les edificacions s’utilitzaran paviments de
llamborda de pedra o formigó, ceràmics d’acabat naturals, continus de formigó evitant l’ús del formigó
estampat de coloració i geometries que no s’integrin al conjunt.
Es sanejarà l'entorn de l'element, controlant la vegetació i els dipòsits de materials eliminant , si escau, els
que perjudiquessin al bé. En tot cas, les espècies arbòries que formin part de l'ambient del bé i no el
deteriorin , hauran de ser conservats o eliminades únicament en la mesura que ho perjudiquin.
11. Regulació específica de l’entorn
D’acord amb el que especifica la normativa del Pla Especial Urbanístic del Catàleg de Masies i Cases
Rurals de Navàs.
12. Divisió horitzontal
D’acord amb el que especifica la normativa del Pla Especial Urbanístic del Catàleg de Masies i Cases
Rurals de Navàs, o les Normes Subsidiàries de Navàs, per raó de la seva ubicació respectiva en sòl no
urbanitzable o sòl urbà.
Article 40. Regulació dels ‘Altres elements arquitectònics’
Es classifiquen en aquest apartat, els elements patrimonials dins l’àmbit del sòl no urbanitzable com:
camins tradicionals, barraques de vinya i/o pedra seca, tines, marges i altres construccions de pedra en
sec, així com altres tipologies edificatòries considerades, que gaudiran d’especial protecció al formar part
del patrimoni cultural, principalment dins de la vessant antropològica i paisatgística de Navàs.
Les mesures de protecció s’indiquen, individualment o com a conjunt, a les respectives fitxes del catàleg.
Aquest article regula les actuacions genèriques sobre els següents elements arquitectònics següents:
Qualsevol intervenció autoritzada en algun d’aquests elements, caldrà dur-la a terme mitjançant els
materials propis de la zona i la tècnica constructiva característica de la pedra seca.
Es sanejarà l'entorn de l'element, controlant la vegetació, si escau, els que perjudiquessin al bé. En tot
cas, les espècies arbòries que formin part de l'ambient del bé i no el deteriorin , hauran de ser conservats
o eliminades únicament en la mesura que ho perjudiquin.
a) Tines
Totes les tines existents en el terme de Navàs quedaran protegides de forma íntegra per raó del seu
interès arquitectònic, molt lligat a la història del municipi de Navàs. En aquests elements no podran
realitzar-se altres actuacions que les del propi manteniment i aquelles que tinguin com a finalitat la seva
recuperació, consolidació i reconstrucció.
b) Barraques de pedra
Totes les barraques de pedra existents en el terme de Navàs quedaran protegides per raó del seu interès
arquitectònic i històric.
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En aquests elements únicament seran admeses obres de restauració i reconstrucció seguint els mètodes
constructius propis, a base de murs de pedra seca i cobertes de llosa.
c) Infraestructures
Es recomana realitzar la urbanització dels camins amb ferms permeables, alhora que s’aconsella la
plantació alineacions d’arbres en els accessos a les edificacions. Es considera convenient conservar els
murs de pedra seca delimitadors de la xarxa de camins, que si s’escau, caldrà reconstruir amb aquest
mateix mètode.
En aquest apartat es reconeix com a element viari a protegir, el Pont de Castellet a la BV-4401. Per aquest
element són admeses actuacions de conservació, consolidació i restauració.

CAPÍTOL 6. CONDICIONS D’INTERVENCIÓ EN ELS CONJUNTS ARQUITECTÒNICS
Article 41. Definicions i tipus de conjunts
Comprèn les condicions d’intervenció referents als immobles situats en els conjunts arquitectònics, amb la
voluntat de preservar aquells conjunts que per la seves característiques físiques i morfològiques
constitueixen una part del patrimoni del poble, són reflex de la seva evolució urbana i l’expressió d’un
paisatge característic. En el cas de Navàs es diferencien tres tipus de conjunts:
a) Conjunts amb fronts urbans del nucli de Navàs i ravals urbans amb front a carretera:
Carrer del Sol .- Carrer de Migdia.- Carrer de Sant Genís.- Plaça de l’Ajuntament.- Carrer del Torrent.Conjunt entorn de l’Església de la Sagrada Família.- Conjunt de la carretera de Berga.- Conjunt carrer
de la Indústria i carrer de Sta. Eulàlia.- Conjunt Passeig Ramon Vall.- Conjunt de La Rata.- Conjunt de
Can Flautes.
b) Nuclis i assentaments rurals:
Nucli de Castelladra,.-Nucli del Mujal.- Sant Cugat del Racó.- Sant Salvador de Torruella.- Santa Fe de
Valldeperes, Les Esglésies
c) Colònia industrial de Palà de Torroella
Article 42. ‘Conjunts amb fronts urbans del nucli de Navàs i ravals urbans amb front a carretera’
Podran realitzar-se obres de conservació, rehabilitació o reforma i ampliació en els edificis compresos en
conjunts arquitectònics, així com les de substitució de l’edificació d’acord amb les condicions que es
determinen en aquest capítol. En general es buscarà definir una proposta arquitectònica integradora en
base a l’estudi de la tipologia de les façanes que conformen l’ambient o front, tant en les façanes a carrer
com a les darreres, per tal de conservar ritmes d’obertures, relació de buit i ple, galeries obertes i acabats
de paraments.
Criteris d’intervenció en obra nova en conjunts arquitectònics: A més a més de les condicions generals que
queden fixades en el planejament general de Navàs, la intervenció en els elements que formen aquests
conjunts, comportarà, la seva integració al conjunt o nucli de la seva ubicació. A aquests efectes els
projectes que es redactin contemplaran, tot i que de forma esquemàtica, la totalitat del conjunt on hi són
emplaçats.
Criteris d’intervenció en ampliacions i addicions: Les obres d’ampliació o addició en conjunts arquitectònics,
permeses en el planejament urbanístic, tant en alçada com en profunditat, hauran de formular-se a través
d’una proposta arquitectònica integradora o diferenciada, però sempre respectant i posant en valor
l’element original i l’entorn.
L’actuació sobre els elements d’aquests conjunts es regularà d’acord amb les condicions fixades a l’article
38 d’aquesta normativa.
Criteris d’intervenció en l’espai públic: Les intervencions en els espais públics d’aquests ambients
protegits buscaran mantenir la prioritat de circulació dels vianants; i en els carrers estrets del nucli que no
formin part de la xarxa bàsica, es prioritzarà secció de calçada a un sol nivell, amb un tractament del
paviment homogeni en tot l’entorn.

Article 43. ‘Nuclis i assentaments rurals’
L’actuació sobre conjunts rurals tindrà especial cura en el tractament de l’espai intermedi no edificat als
efectes de garantir la integració en el medi, evitant l’enjardinament i urbanització de tipus urbà .
En el cas que en edificis situats dins d’un conjunt arquitectònic existeixin elements com arcs, voltes, cups,
pous, tines, cisternes, etc. Hauran de conservar-se i incorporar-se en el projecte corresponent.
L’actuació sobre els elements d’aquests conjunts es regularà d’acord amb les condicions fixades a l’article
38 pels edificis urbans amb front a vials i per l’article 39 d’aquesta normativa per les edificacions aïllades de
caràcter rural.
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CAPÍTOL 7. NORMATIVA PARTICULAR DEL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC I PALEONTOLÒGIC
Article 44. ‘Colònia industrial de Palà de Torroella’
Per aquest conjunt s’estableixen els següents objectius:

Article 46. Àmbit d’aplicació
1. Formen part del patrimoni arqueològic de Navàs els béns mobles i immobles situats o procedents de
superfície, del subsòl o sota l’aigua que poden servir com a instruments per al coneixement de la
història o la cultura, sempre que per obtenir aquest coneixement calgui estudiar-los amb metodologia
arqueològica.

1. Rehabilitar i reconstruir els edificis històrics residencials i industrials de la Colònia, mantenint la fesomia
històrica de la colònia industrial, un exemple de barri industrial del segle XIX, però permetent que a
l’interior de les edificacions existents s’assoleixin els estàndards d’habitabilitat i confort establerts avui
en dia, i admetent també intervencions integrals sobre les edificacions existents i posterior
reconstrucció, però sempre mantenint els criteris compositius inicials i la seva volumetria.

2. Formen part del patrimoni paleontològic de Navàs els elements fòssils no relacionats amb l’ésser humà
ni amb els seus orígens o antecedents, situats o procedents del sòl, del subsòl o sota l’aigua, que
formen part d’una unitat coherent encara que individualment no tinguin especial rellevància,
susceptibles de ser estudiats amb una metodologia paleontològica.

2. Preservar els Jardins i horts de Mas Palà com a sistema d’espais lliures, i es proposa que l’espai lliure
contigu, a l’altre costat del carrer, anomenat jardins de Garbí, es converteixi en una prolongació del
sistema d’espais lliures, connectats amb el pont dels sospirs per sobre el carrer.
3. Tenir cura de la seva urbanització, mantenint el seu caràcter històrico industrial, tenint especial cura
amb la pavimentació de voreres i calçades, l’enllumenat públic, tanques i reixes i la rehabilitació
d’elements d’interès de manera que mantinguin homogeneïtat en tot el sector.

Article 47. Objecte
És objecte d’aquesta normativa:
7. Definir les Àrees d’Expectativa Arqueològica (AEA) o Àrees d’Expectativa Paleontològica (AEP) que
han de ser objecte de protecció pel fet que existeixin indicis racionals, evidències materials,
antecedents històrics o altres, que permetin suposar l’existència de restes arqueològiques o
paleontològiques i establir les categories de protecció.

4. Protegir tots els seus elements destacats en les fitxa particularitzada.
5.

Protegir els plàtans de la carrer del camp de futbol i teatre.

6. Mantenir els usos residencials i industrials

8. Delimitar i regular les actuacions als Espais de Protecció Arqueològica (EPA) i Béns Culturals d’Interès
Nacional (BCIN), susceptibles de materialitzar Intervencions Arqueològiques Preventives, amb
anterioritat a la transformació del sòl i/o a la intervenció sobre un lloc o immoble explícitament
catalogat.

Article 45. Parcelꞏlació
1. S’evitarà la unificació de parcelꞏles existents.

9. Facilitar el procediment que garanteixi l’obtenció de documentació i estudi sobre qualsevol troballa
arqueològica o paleontològica i la seva possible protecció.

2. En casos degudament justificats, es permetrà la unificació de parcelꞏles en un o més projectes sempre
que es mantingui la unitat individual en la composició i imatge exterior de cada parcelꞏla original.

10. Propiciar la recuperació física, la consolidació i l’adequació museològica dels béns d’interès
arqueològic o paleontològic que estiguin en prou bon estat de conservació i que permetin el seu
aprofitament científic, cultural, didàctic i social.

.
Article 48.

Classificació
1. El patrimoni arqueològic i paleontològic es classifica en els següents tipus:
a)

Zona Arqueològica (ZA) - Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN). Lloc on hi ha restes de la
intervenció humana que solament és susceptible d'ésser estudiat en profunditat amb la metodologia
arqueològica, tant si es troba en la superfície com si es troba en el subsòl o sota les aigües.
En el cas que els béns immobles declarats tinguin en el subsòl restes que siguin susceptibles
d’ésser estudiades arqueològicament tindran també la condició de zona arqueològica
La declaració del bé especificarà la delimitació de l’entorn necessari per a la seva protecció, que pot
incloure el subsòl, si la seva alteració afecta els valor o l’estudi. Articles 7 f i 11 b de la Llei 9/1993,
de 30 de setembre, del patrimoni cultural català.

b)

Zona Paleontològica (ZP) - Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN). Llocs on hi ha vestigis
fossilitzats (fòssils (esquelets, closques, impressions de plantes, etc.), petjades, fems fossilitzats,
etc.), que constitueixen una unitat coherent i amb entitat pròpia, encara que cadascun
individualment no tingui valors rellevants.

c)

Els Espais de Protecció Arqueològica (EPA) són una categoria de protecció atorgada per
l’Administració de la Generalitat de Catalunya a aquells llocs que no han estat declarats BCIN on,
per evidències materials, per antecedents històrics o per altres indicis, es presumeix l’existència de
restes arqueològiques o paleontològiques. Tots els EPA s’han d’incorporar al catàleg de Patrimoni
Cultural Català i en els catàlegs urbanístics.
Els Espais de Protecció Arqueològica (EPA) mantenen una alta expectativa arqueològica i són
objecte de la protecció que determini la resolució per la qual han rebut aquella classificació, d’acord
amb l’article 49 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català.
Els Jaciments Arqueològics (JA) són aquells llocs on existeixen elements que es conserven in
situ i presenten interès arqueològic: estructures constructives positives o negatives evidents,
concentració de béns, o elements de cultura material fruit de l’activitat humana, documentats a
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través de prospeccions superficials o d’excavacions del subsòl. La informació sobre els jaciments
arqueològics coneguts està recollida al Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya amb un
registre numerat, que periòdicament és revisat amb la incorporació de noves dades
d)

Les Àrees d’Expectativa Arqueològica (AEA) són zones on s’han produït troballes aïllades i
superficials, que no proporcionen la suficient informació per situar el jaciment possible, o bé aquells
llocs en què pels coneixements històrics, documentals, tipològics o altres és plausible suposar
l’existència de restes arqueològiques.

e)

Les Àrees d’Expectativa Paleontològica (AEP) són aquells llocs en què pels coneixements
geològics, paleontològics o altres és plausible suposar l’existència de restes paleontològiques.

2. Les intervencions sobre aquests espais es regiran d’acord amb allò que estableix la Llei 9/1993, de 30
de setembre, del patrimoni cultural català i el Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de
protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.
Article 49. Regulació de les intervencions arqueològiques a les Zones Arqueològiques (ZA) BCIN, als Espais de
Protecció Arqueològica (EPA) i als Jaciments Arqueològics (JA)
1. Qualsevol intervenció arqueològica pública o privada als àmbits que s’han inclòs en aquest PEUPiC,
inclosos com a Zones Arqueològiques (BCIN-ZA) - Béns Culturals d’Interès Nacional, Espais de
Protecció Arqueològica (EPA) i Jaciments Arqueològics (JA) requereix l’aprovació prèvia per part del
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya del corresponent projecte d’intervenció, sens
perjudici de la llicencia municipal que sigui preceptiva segons la legislació.
Les obres de tot tipus, remocions de terres sense finalitat arqueològica i els canvis d’ús de les ZA-BCIN
han de ser aprovats pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, abans de concedir-se
la corresponent llicència municipal.
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la direcció de la intervenció arqueològica proposarà l’excavació, control , o actuació que correspongui,
que haurà de ser validada i autoritzada pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el subsòl en Àrees
d’Expectativa Arqueològica o Paleontològica, els tècnics municipals i del Servei d’Arqueologia i
Paleontologia de la Generalitat de Catalunya podran efectuar-ne el seguiment regular de la intervenció
als efectes de tenir coneixement in situ dels descobriments i d’assessorar la propietat i la direcció
facultativa en ordre a la conservació del patrimoni arquitectònic i arqueològic o paleontològic.
5. Un cop finalitzada una Intervenció Arqueològica o Paleontològica Preventiva l’arqueòleg o paleontòleg
que l’hagi dut a terme ha d’elaborar, en el termini màxim de dos mesos, un informe que reculli les
principals conclusions de la intervenció. Aquest informe serveix per poder atorgar el permís per al
tractament definitiu de les restes arqueològiques o paleontològiques i per tal que l’Ajuntament de
Navàs pugui concedir la llicència solꞏlicitada. En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la
visita de la finca per part dels tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.
6. Després de la Intervenció Arqueològica Preventiva, i amb els resultats recollits a l’Informe, el promotor
ha de solꞏlicitar a la Generalitat el permís per poder fer el tractament definitiu del jaciment. Aquest
tractament pot consistir en la preservació in situ (consolidació o rebliment), el desmuntatge i trasllat de
les restes o l’eliminació, amb un seguiment que garanteixi la salvació dels valors culturals. Un cop
redactada la resolució per al tractament definitiu del jaciment arqueològic, el/la promotor/a pot
desenvolupar l’actuació prevista o bé haurà de modificar el projecte a causa de l’entitat de les
estructures identificades.
7. En la tramitació dels plans parcials, especials, projectes d’edificació i projectes d’urbanització que
afectin a Àrees d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica s’haurà d’incloure un projecte en el que es
relacionin les mesures necessàries per a la conservació del patrimoni arqueològic afectat. En aquest
sentit, la memòria dels documents a tramitar haurà d’incloure:

2. L'Ajuntament de Navàs haurà de ser informat del inici, evolució i acabament dels treballs, així com de
qualsevol troballa que es produeixi.

a)

3. A efectes de protecció, les Zones Arqueològiques (BCIN-ZA), els Espais de Protecció Arqueològica i
els Espais de Protecció Paleontològica tenen la consideració de Béns Culturals d’Interès Nacional.

b)

4. Les Àrees d’Expectativa Arqueològica (AEA) i Paleontològica (AEP) tenen la categoria de protecció
BPU.

Article 50. Regulació de les intervencions a les Àrees d’Expectativa Arqueològica (AEA) i Paleontològica (AEP)
1. En el procés de concessió de llicencia d’enderroc, reforma o rehabilitació que afecti a planta baixa o
soterrània o nova edificació en Àrees d’Expectativa Arqueològica (AEA) i Paleontològica (AEP) els
serveis tècnics municipals emetran informe en el qual es proposaran les intervencions arqueològiques
o paleontològiques que caldrà realitzar per detectar els possibles vestigis arqueològics o paleontològics
i obtenir la màxima informació històrica d’aquell àmbit abans d’iniciar qualsevol moviment de terra. En
fer aquestes intervencions de forma prèvia al inici de les obres, el procediment garanteix als promotors
el desenvolupament de les obres previstes sense risc d’ésser paralitzades o retardades.
Tanmateix, la part de intervenció arqueològica que no sigui viable tècnicament que es realitzi abans de
l’inici de les obres, es podrà fer de forma simultània a les obres, prenent mesures per a que la
intervenció arqueològica es pugui realitzar correctament.
2. Per dur a terme l’actuació, el promotor haurà d’encomanar a un professional arqueòleg un projecte
d’intervenció arqueològica o paleontològica que es remetrà a l’Ajuntament de Navàs i al Servei
d'Arqueologia i Paleontologia del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya perquè
informi i autoritzi la Intervenció Arqueològica o Paleontològica Preventiva. El document ha de contenir
la documentació marcada a l’article 15 del decret 78/2002, del Reglament de protecció del patrimoni
arqueològic i paleontològic. La Direcció del Servei Territorial del Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya comunicarà a l’Ajuntament la seva resolució.

La delimitació del àmbit i la informació actualitzada que es disposi sobre el jaciment o la zona de
protecció arqueològica.
Les mesures de protecció proposades.

Els Plans Especials i els Plans Parcials que afectin AEA seran informats pel Departament de Cultura en el
curs del tràmit ordinari del planjeamen, un cop estiguin aprovats inicialment. Quan als projectes
d’urbanització i els projectes d’edificació, l’Ajuntament adreçarà consulta al Departament de Cultura en els
casos que ho consideri necessari.
El document que es presenti per a l’aprovació definitiva haurà d’incorporar el resultat de l’informe anterior,
incloent dins de les despeses a considerar, les necessàries per a la conservació del patrimoni arqueològic
o paleontològic.
Article 51. Troballes fortuïtes
1. El patrimoni arqueològic i paleontològic recollit en aquest PEUPiC, és susceptible de incrementar-se
per la troballa per atzar de restes en superfície i per descobriments fortuïts i imprevistos durant la
realització de remocions del subsòl o d’edificis.
2. D’acord amb el que s’estableix a l’article 22 del Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de
protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, si durant el desenvolupament d’obres públiques o
privades es descobrissin restes arqueològiques o paleontològiques, el promotor i la direcció facultativa
de l’obra són responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el descobriment a
l'Ajuntament de Navàs i al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim
de 48 hores i en cap cas no se’n pot donar coneixement públic abans d’haver informat les dites
administracions.
3. Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableixen els articles 51 de la
Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català i l’article 22 del Decret 78/2002, de 5 de
març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

3. El finançament de l’actuació correspon al promotor sense perjudici dels ajuts que puguin atorgar les
administracions públiques.
4. La Intervenció Arqueològica Preventiva té dues fases: la realització d’una prospecció o control
superficial per detectar possibles restes arqueològiques o paleontològiques i, en funció dels resultats,
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Article 56. Regulació
CAPÍTOL 8. NORMATIVA PARTICULAR DELS BÉNS AMBIENTALS I PAISATGÍSTICS
Article 52. Objecte
L’anàlisi paisatgística del municipi de Navàs s’ha plantejat a banda del Catàleg, a través de la redacció de
l’Estudi del paisatge, que s’annexa al present PEUPiC. Aquest document, que no és vinculant, descriu amb
detall les característiques paisatgístiques del municipi, n’avalua els valors naturals i ambientals, analitza els
riscos als que es troba sotmès i defineix algunes mesures que tenen per objectiu preservar i afavorir la
biodiversitat i la qualitat paisatgística del municipi.
A mesura que s’elaborin nous instruments urbanístics de protecció i gestió del paisatge, el PEUPiC n’adoptarà
les directrius que se’n derivin amb efectes normatius mitjançant la corresponent modificació. Mentre aquesta
incorporació no es produeixi, s’aplicaran les regulacions que s’estableixen en aquest títol, les quals
mantindran la vigència sense perjudici de les modificacions que es poguessin derivar de l’esmentada
incorporació.
Article 53. Objectius
És l’objectiu d’aquesta norma determinar els àmbits d’actuacions i regular les intervencions que s’esdevinguin
per tal de garantir una correcta protecció i gestió del patrimoni natural, ambiental i/o paisatgístic i la seva
funció ecològica i ambiental com a elements estructuradors del paisatge així com per a la millora de la qualitat
de vida dels ciutadans i la funció social, al ser elements que s’identifiquen amb el paisatge del municipi i
gaudeixen de valors culturals i històrics, així com d’aquells elements puntuals que integren aquest patrimoni.
Article 54. Regulació general de les intervencions en els béns ambientals i paisatgístics
1. La protecció d’aquests béns ve regulada específicament per les Normes Subsidiàries de Navàs, la Llei
12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals; la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la
biodiversitat; «BOE» 299, de 14 de desembre de 2007; la Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i
ordenació del paisatge de Catalunya; i d’altra normativa sectorial i urbanística específica.
2. No s’admetran alteracions dels béns catalogats sense la corresponent autorització per part de
l’administració competent. El seu règim es regirà per la normativa general de l’atorgament de llicències i per
les disposicions generals d’aquesta Normativa, que s’adaptarà a l’àmbit natural, ambiental i/o paisatgístic
quant a la tramitació d’autoritzacions.
3. Amb aquesta finalitat, per a l’obtenció de llicència de les intervencions que puguin afectar els valors
naturals, ambientals i paisatgístics de les unitats del paisatge recollides en l’Estudi del paisatge, caldrà
presentar un projecte tècnic específic que permeti a l’Ajuntament avaluar el impacte i la idoneïtat de la
intervenció prevista.
4. No és permetran les activitats o els usos que puguin malmetre els valors naturals, ambientals i paisatgístics
de les unitats del paisatge recollides en l’Estudi del paisatge, com ara la modificació de la vegetació autòctona,
de les condicions bàsiques de vida de la fauna, de la morfologia del terreny, dels cursos hídrics, del patrimoni
agrícola, etc.
Article 55. Classificació
1.Els béns catalogats del patrimoni natural, ambiental i paisatgístic es classifiquen en:
a) Béns naturals (BN):
- Rius, rieres, rases i torrents
- Comunitats vegetals d’interès
- Espais d'interès natural
- Espais connectors
- Arbres d'interès local
b) Béns ambientals i paisatgístics (BAMP)
- Fonts, basses i pantans
- Construccions de pedra seca
- Miradors
- Passeig arbrat
- Camins
2.Comprenen espais, àrees o elements que cal preservar, mantenir i consolidar de processos de degradació o
desaparició, així com de qualsevol que pugui afectar negativament els valors paisatgístics, ambientals,
naturals i/o patrimonials, sense perjudici de les activitats o condicions autoritzades d’acord amb la normativa
sectorial i urbanística aplicable en cada moment.
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1. La protecció d’alguns dels elements esmentats a l’article anterior ve regulada específicament per la
normativa sectorial d’aplicació i pel planejament general de Navàs pel que fa a la regulació del sòl no
urbanitzable i al règim d’usos permesos, així com d’altra normativa sectorial i urbanística específica, entre
d’altres:
-

Pla Director Urbanístic del Pla del Bages (2006)

-

Pla territorial de les comarques centrals (2008)

-

Pla de protecció del medi natural i del paisatge de la comarca del Bages (2003)

-

Catàleg del Paisatge Comarques Centrals (2016)

2. Les determinacions i els nivells de protecció que es fixin a cada fitxa del Catàleg són d’obligat compliment
per a les administracions, així com per als particulars, respectant les facultats de l’administració de la
Generalitat de Catalunya dins del seu àmbit de competències, determinada per la normativa corresponent.
3. Les presents determinacions, tant les incloses en aquesta normativa com les de caràcter específic
contingudes a les fitxes del Catàleg, hauran de tenir-se en compte en el planejament derivat que es
desenvolupi amb justificació del seu compliment.
4. No s’admetran alteracions als elements catalogats sense la corresponent autorització per part de
l’administració corresponent. Les intervencions en elements naturals i/o paisatgístics catalogats, així com
els seus usos, s'adaptaran a les determinacions de la present normativa, el planejament general i la
legislació urbanística vigent.
Article 57. Tipus d’intervencions
1. Les intervencions sobre el catàleg de béns naturals, ambientals i paisatgístics d’aquest Catàleg es regiran
de forma general per les següents actuacions:
- Preservació del paisatge/ Conservació: S’inclouen aquelles intervencions que tenen per objecte la
protecció, evitar la degradació, la pèrdua dels valors de l’element, a través de la gestió de l’ús dels
recursos naturals, com són el sòl, el paisatge, etc., com també el manteniment, la rehabilitació, el
restabliment i l’increment, si s’escau, de les poblacions.
- Millora: intervencions que tenen la finalitat l’adequació, millora o reposició dels elements o de les
condicions del medi amb el manteniment de les característiques morfològiques.
- Valorització: intervencions que tenen la finalitat de posar en valor els aspectes ambientals, culturals,
visuals i perceptius del paisatge.
2. No és permès les activitats o usos que puguin malmetre les característiques principals que fan
catalogables els elements que s’han inclòs, entre d’altres: modificacions de la vegetació autòctona, de les
condicions bàsiques de vida de la fauna, modificacions de la morfologia del terreny, dels cursos hídrics,
fonts, de l’alteració de l’entorn d’arbredes, boscos, del patrimoni rural o d’altres elements catalogats. Es
prohibeix, també, amb caràcter general, qualsevol transformació d’aquests espais que pugui representar
un perill o una afectació que suposi la pèrdua d’elements amb interès mediambiental, l’alteració del sòl o
la transformació del paisatge característic d’aquests indrets, així com la instalꞏlació d’elements de
publicitat o similars que no estiguin permesos per la normativa del planejament general i d’acord amb les
determinacions que estableixi el Catàleg de Paisatge de les Comarques Centrals.
Article 58. Instruments de custòdia del territori
1. Mitjançant diferents opcions de custòdia del territori, es podran adoptar acords amb propietaris de finques
privades i entitats de custòdia per vetllar per la conservació dels recursos i dels valors naturals, culturals i
del paisatge de les finques que continguin elements catalogats definits en aquest Pla especial.
2. Amb aquests acords, l'Ajuntament vol aconseguir que els propietaris puguin obtenir suport per conservar
els valors i els recursos de la seva finca i que les entitats de custòdia col•laborin amb els propietaris per
gestionar i protegir el territori, els seus recursos i els valors naturals, culturals i paisatgístics.
3. Els acords de custòdia podran contenir clàusules per potenciar activitats de conservació del patrimoni
natural, garantir l’accés públic als espais i assegurar la protecció de determinats recursos i valors de la
finca.
4. L'Ajuntament de Navàs i les institucions públiques implicades en aquest territori també podran actuar com
a entitats de custòdia colꞏlaborant amb d'altres entitats, oferint el seu suport per tal d'assolir acords de
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custòdia, així com cercant procediments innovadors per a l'adquisició de finques de valor que finalment
esdevindran patrimoni públic.
5. Els acords de custòdia podran ser de dos tipus:
- Acords de custòdia del territori sense transmissió de la propietat, on es fixaran els termes de gestió i
protecció coparticipativa que la propietat aplicarà, assessorada per l’entitat de custòdia o altres entitats
vinculades a la custòdia.
- Acords amb transmissió de la propietat, on l’entitat de custòdia rebrà la propietat plena de mans del seu
propietari anterior. En aquest cas, l’entitat adquirirà la capacitat de decisió sobre el futur de la finca i
vetllarà també per la conservació a llarg termini dels recursos i dels valors previstos en l’acord de
transmissió.
6. Les opcions legals per a la custodia del territori sense transmissió de la propietat es poden establir
bàsicament a partir de:
- La cessió o transmissió de drets reals (usdefruit, servituds o d’altres).
- La constitució d’un arrendament.
7. En aquest sentit es podran establir acords de gestió, entesos com aquells acords privats ja siguin verbals
o escrits, en forma de conveni o de contracte entre el propietari i l’entitat de custòdia per tal de pactar un
seguit de clàusules de protecció i d’altres orientades a facilitar uns usos i uns aprofitaments dels recursos
compatibles amb la conservació dels valors naturals, culturals i paisatgístics de la finca.
També es podran formalitzar acords de custòdia a través del corresponent document legal elevat a
escriptura pública que concreti alguna de les opcions jurídiques, sense transmissió de la propietat,
determinades per la legislació civil catalana.
8. Pel que fa als elements botànics d'interès municipal, es podrà arribar a acords d’adopció d’aquests
elements.
9. Les opcions legals per a la custòdia del territori amb transmissió de la propietat es podran establir
bàsicament a partir de:
- La donació
- La compravenda
- La permuta
- L’herència o el llegat
Els acords que s’estableixin a partir d’opcions legals amb transmissió de la propietat es formalitzaran
mitjançant contracte regulat per cada forma de transmissió del domini de la finca. Aquests contractes es
podran elevar a escriptura pública que tindrà accés al Registre de la propietat per a la seva constància i
publicitat respecte de tercers.
Article 59. Ajuts, subvencions i beneficis fiscals
1. L’Ajuntament de Navàs, podrà preveure, segons programa municipal corresponent, els ajuts per a la
gestió dels elements naturals, ambientals i/o paisatgístics catalogats en aquests Pla Especial i Catàleg per
aquells propietaris que així ho sol•licitin, comprometent-se mitjançant els acords de custòdia previstos a
l’article anterior, a la seva conservació i actuïn de forma activa en la preservació i millora del patrimoni
catalogat, complint amb les condicions que s’estableixen a les pròpies fitxes de catàleg i als requisits
previstos a la normativa de desenvolupament i/o convocatòria corresponent d’acord amb la legislació
vigent.
2. En una finca de titularitat privada, la consideració que algun dels seus béns estigui catalogat en aquest Pla
especial podrà comportar l’obtenció de beneficis fiscals quan l'Ajuntament així ho estableixi a les
Ordenances fiscals municipals.
Article 60. Regulació específica
1. No és permès amb caràcter general qualsevol transformació dels elements o espais amb interès natural
que puguin alterar els valors pels quals són protegits, l’alteració del sòl o el paisatge característic de
l’indret, sent d’aplicació el que es preveu al planejament general respecte a les disposicions en sòl no
urbanitzable i a la normativa sectorial d’aplicació per a cada cas concret.
2. A les determinacions de cada element natural (BN), s’estableixen les següents condicions:
-

Protecció de la flora i fauna autòctones i els hàbitats naturals
Afavoriment de la seva evolució cap a estadis de major maduresa
Preservació i potenciació d’espècies de fauna sedentària i migratòria presents a l’entorn protegit
Restauració dels sectors actualment malmesos
Protecció de la seva importància ecopaisatgística i la funció connectora
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- Preservació dels elements d’arquitectura d’interès
3. Qualsevol intervenció pública o privada haurà de respectar les previsions de la fitxa de catàleg
corresponent, i caldrà l’autorització d’acord amb la normativa específica i amb el compliment de les
previsions del planejament general de la ciutat.
Article 61.

Xarxa fluvial: rieres, rases i torrents

1. Compren les lleres públiques de rieres, rases i torrents inclosos al sistema hidrològic i de ribera definit al
planejament urbanístic municipal i les seves àrees adjacents sobre les que es manté com a zona de
protecció i servitud, amb l’objectiu de protecció de les rieres rials i torrents, tan pel que fa a la llera, els
mots, la ribera i l’entorn pel seu valor històric, tradicional, hidrològic, paisatgístic o ambiental.
2. La regulació de les intervencions s’ajustarà a les determinacions del planejament urbanístic de Navàs. I en
concret:
a) Amb caràcter general es garantirà la conservació de la vegetació autòctona de ribera en els
torrents i rieres, així com les seves condicions per la seva regeneració i millora. Com a mesura
compensatòria es restaurarà amb espècies autòctones i es retiraran les espècies de tipus invasiu
que hi pogués haver (d’acord amb el llistat d’espècies de l’annex I de la present normativa).
b) Es prohibeixen els moviments de terres, les desforestacions dels marges, les extraccions d’àrids i
la tala indiscriminada d’arbrat.
c) Per poder realitzar actuacions en zona de policia de lleres, caldrà disposar de la corresponent
autorització prèvia de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), a menys que el planejament urbanístic
o els plans d’obres de l’administració, haguessin estat informats per l’organisme hidràulic
competent i haguessin recollit les oportunes previsions formulades a l’efecte. En tot cas, s’estarà al
previst als articles 52 a 54, 78 i 79 RDPH.
d) Totes les obres que s’hagin de realitzar en zona de domini públic hidràulic caldrà que obtinguin
autorització expressa.
e) Amb referència a les obres de pas (ponts, viaductes, obres de drenatge menors, obres de fàbrica
en camins rurals, i les seves modificacions, guals, etc.) i els encreuaments de conduccions o
serveis sota lleres, caldrà aplicar el document tècnic redactat per l’ACA «Guia tècnica.
Recomanacions tècniques per al disseny d’infraestructures que interfereixen en l’espai fluvial».
f)

Els càlculs hidrològics i hidràulics es determinaran seguint el document tècnic «Guia tècnica.
Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local», aprovat per l’ACA.

g) Les actuacions que es prevegin sobre l’espai fluvial (com per exemple mesures correctores de la
inundabilitat) hauran de fer-se d’acord amb els «Criteris d’intervenció dels espais fluvials» i les
«Directrius de planificació i gestió de l’espai fluvial», redactats per l’ACA i publicats a la seva
pàgina web.
h) No es permetrà interrompre les rases i torrents o variar la seva direcció eliminant la vegetació i fent
moviments de terres per ampliar els conreus del voltant.
i)

No es permetrà l’eliminació de la vegetació de la xarxa hidrogràfica i el pas de camins que discorrin
per la seva llera i que alterin la seva capacitat de desguàs, a excepció de quan ho determini
l’autoritat ambiental.

j)

Com a criteri general, cal evitar la impermeabilització de les lleres.

k) Es permetrà l’eliminació de les espècies alꞏlòctones i no es permetrà la introducció i potenciació
d’aquest tipus de vegetació.
3. Els usos segons determina la normativa urbanística.
4. Es podrà tramitar la redacció de plans especials de recuperació i restauració de torrents i dels seus
entorns, especialment en els seus traçats en sòls no urbanitzables, amb la finalitat de potenciar el seu
caràcter com a connector biològic del territori, i segons les determinacions del planejament urbanístic de
Navàs.
Article 62. Comunitats vegetals i flora
1. Comprèn els hàbitats naturals presents a Navàs, que el Catàleg ha identificat, donat que no tots els
hàbitats existents estan cartografiats ja que no s’inclouen aquells hàbitats que no es poden cartografiar a
escala 1:50.000. S’inclouen però, els hàbitats d’interès comunitari (HIC), en aplicació de la Directiva
Hàbitats.
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2. Regulació de les intervencions:
a) Tal i com estableix l'article 2 del Decret 172/2008 les espècies de flora amenaçada es prohibeix
qualsevol actuació no autoritzada amb el propòsit o resultat de destruir-les, mutilar-les, tallar-les o
arrancar-les, així com la recolꞏlecció de les seves llavors, polꞏlen o espores.
b) No es podrà alterar l'hàbitat afectant negativament les seves poblacions.
c) No s'admeten les actuacions que puguin comportar la desaparició o degradació significativa dels
diferents hàbitats, comunitats o flora catalogades com a prioritaris o d’especial interès, tal com es
determina en la legislació autonòmica i europea en la matèria.
d) Les actuacions de restauració i revegetació que es portin a terme dins del terme municipal s'han
d'efectuar principalment i sempre que sigui possible amb varietats locals de les espècies
autòctones pròpies.
3. Queda prohibida la introducció d’espècies vegetals i animals no autòctones o invasores.
4. En general els hàbitats naturals, comunitats vegetals i la flora inclosa en el Catàleg ha sofert alteracions i
sovint apareix en estat fragmentari i molt empobrit. Caldria prendre mesures per conservar els exemplars,
les poblacions que encara en queden i per afavorir-ne la revegetació i desenvolupament.
Article 63. Arbres i arbredes d’interès
1. Són arbres i arbredes d’interès local i dels conjunts enjardinats que destaquen per una o vàries
característiques de tipus biològic (dimensió, edat, raresa i/o singularitat de l’espècie), paisatgístics,
històrics, socials, culturals o bé per la seva relació amb altres elements arquitectònics protegits.
2. Regulació de les intervencions
a) Integral
- La poda només s’autoritzarà si té per objecte millorar les condicions de salut i viabilitat de
l’element protegit.
- No és permesa la substitució ni modificació del seu emplaçament, com tampoc l’alteració de
l’entorn immediat. S’admetrà el trasplantament de forma excepcional pels casos en que es justifiqui
per a protegir l’element.
- Qualsevol obra o modificació de l’entorn, en un radi inferior a 10 metres de la projecció de la copa
al terra, haurà de garantir que no perjudicarà el manteniment i la viabilitat de l’arbre protegit.
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4. L’Ajuntament posarà a disposició dels propietaris privats els serveis tècnics municipals per a fer el
seguiment de les espècies privades catalogades. Els propietaris n’hauran de facilitar l’accés per a fer el
seguiment tècnic i la supervisió dels elements protegits.
Article 64. Espais d’interès natural i espais connectors
1. Formen part d’aquests elements tots aquells espais protegits per la legislació sectorial. En aquests espais
és d’aplicació els Plans especials de protecció vigents, així com els Plans de gestió vigents o que es
formulin en el futur. Així com aquells protegits pel planejament territorial.
2. La condició d’espai d’interès natural preveu la protecció dels elements que el caracteritzen, en especial la
flora i fauna pròpia, l’interès agrari, forestal, ecològic o paisatgístic i la seva funció connectora entre altres
espais d’interès ambiental. També s’inclou la protecció dels elements que li donen identitat com són les
construccions històriques associades a l’activitat agrària, hàbitats singulars, fràgils o que hostatgen flora o
fauna d’especial interès, així com els accessos utilitzats històricament, tots aquests elements, definits i
ampliats en les corresponents fitxes del Catàleg, que es protegeixen expressament.
3. La regulació de les intervencions en l’àmbit dels espais d’interès natural delimitats pel planejament
territorial es farà d’acord amb les determinacions de la corresponent normativa, i s’ajustarà a les
determinacions del planejament urbanístic municipal de Navàs.
4. Usos i gestió d’acord amb les determinacions del planejament urbanístic municipal i del planejament
territorial. En concret el títol II i VI de les normes del Pla Territorial de les Comarques Centrals (2008) i els
capítols 2, 6, 7, 8 i 9 de la normativa del Pla Director Urbanístic del Bages (2006).
Article 65. Elements caracteritzadors del paisatge rural
1. El paisatge rural el conformen els elements naturals i patrimonials que determinen un conjunt harmònic
que cal preservar. Aquest paisatge està format per la relació entre elements naturals i aquells que es
deriven de l’activitat humana, com poden ser els camins, les barraques de vinya , els murs de pedra seca
o les tines, situats en el sol no urbanitzable.
2.

Les construccions típiques de l’entorn agrícola i rural (barraques de vinya, murs de pedra seca, tines, etc.)
queden expressament protegides de forma íntegra i es prohibeix qualsevol intervenció sobre aquests
elements excepte les que tinguin com a finalitat la seva recuperació, consolidació i reconstrucció.

3. Qualsevol intervenció autoritzada en algun d’aquests elements, caldrà dur-la a terme mitjançant els
materials propis de la zona i la tècnica constructiva característica de la pedra seca.

b) Ambiental
- Es permetrà la substitució de plantes i arbrat, preferentment mantenint les espècies originals
catalogades i mantenint sempre les característiques i qualitat del conjunt.
- Es permetran aquelles actuacions que no afectin la conservació de les característiques
tipològiques, estructurals, funcionals, ambientals i paisatgístiques del jardí.
- Prèviament a qualsevol intervenció caldrà definir quins són els elements originaris del conjunt que
fonamenten la seva catalogació (que seran considerats elements principals) i quins són elements
afegits amb posterioritat al marge de l'estructura tipològica a respectar.
c) En general, no es permetrà la tala total o parcial així com qualsevol tipus de dany com són tales
indiscriminades, la tala d’arrels, danys a l’escorça, la perforació per a fixar elements, entre d’altres
accions perjudicials.
d) Es permetran les actuacions d'esporga dels elements morts i amb risc de caiguda.
e) A l’entorn no es permetrà qualsevol moviment de terres, abocaments, pas d’instal•lacions aèries en
l’àmbit de protecció de l’element, definit per un radi de protecció de 50 m. En tot cas, en l'afectació
de l'entorn d'un radi inferior a 10 m, es prendran les mesures necessàries per no afectar la viabilitat
de l'arbre.
f)

Per a efectuar tractaments fitosanitaris serà preceptiu un informe del serveis tècnics municipals.
Caldrà garantir en tot moment per part dels propietaris, públics o privats, el bon estat general de
l’exemplar.

g) En casos a on l’element botànic es catalogui pel valor paisatgístic del seu emplaçament, perquè
presenta relacions amb altres béns protegits o perquè formi part d’un conjunt amb altres exemplars
a on garanteixen la pervivència i la imatge del conjunt o bé perquè l’espècie té un cicle de vida curt,
es permetrà la seva substitució per elements de característiques similars i de major dimensió
possible.
3. Es mantindrà l’ús privat dels elements i jardins.
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Article 66. Àrees i entorns d’interès paisatgístic
1. Correspon a àrees i entorn d’interès degut a la qualitat ambiental i/o paisatgística de l’entorn.
2. Serà d’aplicació de forma general el que preveu el planejament general per als sòls no urbanitzables a on
s’inclouen les àrees i entorns d’interès paisatgístic. Per als sòls inclosos en altres classificacions, s’estarà
al que disposa la normativa del Pla General d’Ordenació Urbana i els articles següents.
3. Pel que fa a les condicions de paisatge, s’exclouen expressament intervencions que comportin l’alteració
de les unitats paisatgístiques que es cataloguen així com els seus entorns immediats, com poden ser
moviments de terres, abocaments de qualsevol tipus, obertures d’accessos o modificacions dels camins
existents, construccions o instalꞏlacions provisionals, tanques de publicitat, entre d’altres activitats que
impliquin la vulneració de les fites visuals paisatgístiques.
4. En la gestió:
a) L’Ajuntament de Navàs promourà amb propietaris i companyies de subministrament, la realització
de corredors d’infraestructures lineals que no alterin de forma substancial el paisatge, especial
aquell que es troba situat al sòl no urbanitzable.
b) En el cas de les unitats de paisatge catalogades, seran d’aplicació directa les Directrius del
Paisatge del planejament territorial corresponent, les Directrius del Catàleg de Paisatge de les
Comarques Centrals mentre no es desenvolupi altra normativa específica per part de l’Ajuntament
de Navàs.
Article 67. Fonts, basses i pantans
1. Formen part d’aquests elements totes les fonts naturals (fonts de raig o de vessant, fonts de clot -de
bassal o toll d'aigua- o fonts de mina), piques i safareigs que són elements construïts històrics vinculats a
l’aprofitament dels recursos hídrics i a la tradició i l’activitat agrícola del municipi, i que destaquen pel seu
grau de conservació o pel seu simbolisme en vers les costums de la població.
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2. L’objectiu serà el manteniment del fet de l’aflorament de l’aigua i l’estructura, permetent-se la reparació o
renovació de les estructures que l’acompanyen sempre que no es desvirtuï l’ambient inicial, excepte en els
casos que degut a la seva singularitat es cataloguin amb el nivell de protecció de conservació.
3. En general s’admetran intervencions de conservació i millora, amb l’objecte de mantenir la font, la pica i el
safareig i l’entorn de protecció.
a) En aquelles fonts catalogades amb el nivell de protecció de conservació o ambiental que tenen
una arquitectura i un entorn ambiental prou singular com per que sigui convenient el seu
manteniment en l’estat original, no podrà alterar-se l'aspecte exterior ni modificar-se la forma,
excepte quan les obres obeeixin a una raonada reparació. En aquests casos les actuacions de
millora no suposaran aportacions de reinvenció o nou disseny.
b) Es tracta d’intervencions com ara la substitució del galets de pvc per galets de materials ceràmics
o metàlꞏlics, reparar la rentadora, etc.. La reparació de materials ceràmics o de pedra, ornamentals
desapareguts o malmesos per materials iguals als existents o originals.
c) S’admeten les intervencions de millora que tinguin per objecte mantenir en correctes condicions de
salubritat, ornat i neteja, sense alterar-ne l’estructura, ni ocultar o modificar els valors constructius o
morfològics que justifica la seva catalogació .
d) En aquells casos que és necessari intervencions de millora per garantir el fet de la captació o
aflorament de l’aigua, serà permès obres de millora o reparació que no modifiquin l’escala ni l’ús de
les construccions preexistents ni la tipologia que justifica la seva catalogació.
e) Es garantirà un radi de 50 m de protecció de l’entorn de les fonts, així com, si en disposa, de tot el
traçat de la seva mina.
f)

Prèviament a qualsevol intervenció caldrà definir quins són els elements originaris del conjunt que
fonamenten la seva catalogació (que seran considerats elements principals) i quins són elements
afegits amb posterioritat al marge de l'estructura tipològica a respectar.

g) Serà d’aplicació de forma general el que preveu el planejament general per a les fonts localitzades
en sòl no urbanitzable pel que fa a l’establiment d’un radi de protecció al seu voltant de 50 metres,
lliures de noves edificacions i de qualsevol altra instalꞏlació que en pugui perjudicar l’ús o afectar la
seva imatge. En el seu entorn es permetran obres de millora i consolidació de la fonts amb la
màxima integració al seu entorn (article 119.3). Així com el manteniment del seu entorn en
condicions de neteja, seguretat i salubritat (article 121).
4. Es mantindrà l’ús privat de les fonts i d’acord amb les determinacions de la normativa del pla general.
5. A través d’acords de custòdia entre l’Ajuntament i els propietaris de les finques es podrà obtenir suport per
conservar els valors de l’element catalogat i compatibilitzar-ho amb l’accés públic a l’entorn amb finalitat
educativa i paisatgística.
6. Es garantirà un radi de 50 m de protecció de l’entorn de les fonts, així com, si en disposa, de tot el traçat
de la seva mina.
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CAPÍTOL 9. NORMATIVA PARTICULAR DE PROTECCIÓ DEL MEDI NATURAL
Article 68. Protecció del medi natural
L’establiment de qualsevol ús autoritzat i previst per la present normativa comportarà l’obligació d’adoptar les
mesures necessàries per evitar la degradació de la naturalesa i per aconseguir una integració total en el medi,
garantint en tot moment la conservació dels elements naturals, de la flora, la fauna i el paisatge.
Article 69. Prevenció d’incendis forestals
Les edificacions situades en terrenys forestals hauran d’adoptar les mesures de prevenció d’incendis forestals
que estableix la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les
urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instalꞏlacions situats en terrenys forestals
(modificada per la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector
públic) i Decret 123/2005 de 14 de juny), que estableix que hauran de mantenir una franja perimetral de 25
metres d’amplada, permanentment lliure de vegetació baixa i arbustiva, amb la massa forestal aclarida i les
branques baixes esporgades.
Article 70. Protecció del paisatge
1. Normes generals:
a) Els objectius i criteris de protecció, gestió i ordenació del paisatge a nivell municipal, es definiran a
través del corresponent Catàleg de Paisatge de Catalunya, d’acord amb la Llei 8/2005, de 8 de
juny de protecció, gestió i ordenació del paisatge, i de les Directrius del Paisatge que se’n deriven i
s’integrin en el planejament territorial.
b) Qualsevol activitat o implantació d'usos s'ha de realitzar de manera que es minimitzi el seu impacte
negatiu sobre el paisatge.
c) S’ha d’evitar la localització de qualsevol edifici o instalꞏlació en els punts culminants o entorns
propers dels cims, turons i carenes.
d) En temes de paisatge, els àmbits corresponents a espais naturals protegits es regularan mitjançant
el corresponent pla especial.
2. Normes d’ordenació territorial i Directrius del Paisatge:
Segons l’article 9 de la Llei 8/2005, de 8 de juny de protecció, gestió i ordenació del paisatge, els catàlegs
del paisatge i les directrius del paisatge són els instruments per a protegir, gestionar i ordenar el paisatge.
En aquest sentit, són d’aplicació directa les determinacions en l’àmbit del sòl no urbanitzable que es
detallen en el Títol II i VI de les Normes d’ordenació territorial i Directrius del Paisatge del Pla Territorial
Parcial de les Comarques Centrals, aprovat definitivament el 16 de setembre de 2008.
3. Catàleg del Paisatge i objectius de qualitat paisatgística
‘Pel que fa al Catàleg de paisatge de les comarques centrals (aprovat definitivament el 27 de juliol de
2016) són d’aplicació els objectius de qualitat paisatgística i els criteris i accions que el Catàleg proposa
per a les unitats de paisatge a la qual Navàs pertanyi. Així com també els objectius, mesures i accions
definits per a tot l’àmbit territorial de les Comarques Centrals.’
4. A mesura que s’elaborin els instruments previstos a la legislació sobre el paisatge, s’adoptaran en l’àmbit
del Pla les directrius que es derivin dels objectius de qualitat continguts en els catàlegs. Les directrius
s’incorporaran al Pla amb efectes normatius mitjançant la corresponent modificació. Mentre aquesta
incorporació no es produeixi, s’aplicaran les regulacions que s’estableixen en aquest títol, les quals
mantindran la vigència sense perjudici de les modificacions que es poguessin derivar de l’esmentada
incorporació.
5. Serveis de línies aèries o soterrades de transport d’energia i/o matèria
a) Els creuaments en el sòl no urbanitzable per noves línies aèries o soterrades de transport de
matèria o energia (línies elèctriques d’alta tensió, oleoductes, gasoductes, línies telefòniques, etc.),
es canalitzaran i s'ordenaran conjuntament amb les existents, preveient corredors al llarg de les
grans infraestructures de comunicació o pels terrenys que menys perjudiquin la qualitat ambiental i
paisatgística del territori, sempre el més allunyades possible dels espais protegits i evitant el pas
per carenes, cingles i punts culminants.
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b) El traçat de les noves línies d’alta tensió, l’adequació o els trasllat de les existents requerirà la
formulació de Pla Especial urbanístic en el que es determini la seva necessitat, les alternatives de
traçat amb menys impacte i les mesures correctores per minimitzar-los.
c) Els projectes tècnics per a l’estesa de noves línies elèctriques, a més haurà de complir l’articulat
general d'aquest Pla referent a infraestructures i prevenció d’incendis. En l'execució del projecte
s'ha d'evitar al màxim l'obertura de camins. En qualsevol cas, s'han de preveure mesures de
control de l'erosió i de prevenció del risc d’incendi i s'ha de presentar un projecte de restauració del
conjunt d’àrees afectades.
d) En els cas de les línies aèries de transport elèctric de mitja i d’alta tensió es col•locaran proteccions
en les torres i els cables per evitar accidents a l’ornitofauna.
6. Instalꞏlacions de comunicacions:
e) La ubicació d’antenes, torres de telecomunicacions i similars ha de ser preferentment aquella on hi
hagi instalꞏlacions similars preexistents.
f)

Per a l’atorgament de llicències d’instalꞏlació d’aquestes instalꞏlacions que hagin de tenir una
presència visual rellevant en el paisatge, s’incorporaran al projecte tècnic que ha d’acompanyar la
solꞏlicitud d’autorització, els estudis necessaris per a mostrar-ne la inserció en el mateix i els que
permetin avaluar-ne els efectes i les mesures a adoptar.

98

Estructura d'espais lliures territorials s'han d'incloure en la zona E1, de màxima protecció, llevat dels casos en
què això no sigui possible per raons de seguretat.’
Article 72. Espècies que s’haurien d’evitar en restauració i en jardineria
1. Pel que fa a la gestió dels espais verds, tant en jardins públics com privats, en treballs de jardineria,
reforestacions i treballs de restauració (revegetacions, plantacions d’apantallament i integració
paisatgística, etc.) es prohibeix utilitzar espècies exòtiques amb reconegut comportament invasor, d’acord
amb el llistat d’espècies de l’annex I de la present normativa. De la mateixa manera, la detecció
d’aquestes espècies en un jardí, finca o espai natural hauria de requerir el seu control o la seva retirada
immediata per evitar-ne la propagació.
2. Caldrà també atendre a l’establert a les llistes d’espècies de flora exòtiques invasores prioritàries a la
Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona, segons el Pla Estratègic de Conservació d'hàbitats
d'interès comunitari, associacions vegetals rares i amenaçades, i flora amenaçada i/o endèmica a la Xarxa
de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona. Així com a la Llei Catalana en matèria de Biodiversitat i a
l’Estratègia Catalana d’Espècies Invasores.

g) Elements de delimitació de conreus i propietats:
h) Les tanques són considerats elements que alteren la continuïtat biològica del territori i si no
s’integren adequadament al paisatge, produeixin impacte.
i)

L’Ajuntament vetllarà per a la retirada de les tanques existents en el sòl no urbanitzable, que no
estiguin d’acord a aquesta normativa, en especial aquelles que dificulten les tasques de prevenció i
extinció d’incendis forestals i la lliure circulació de la fauna.

j)

Senyalització i publicitat

k) No es permet la colꞏlocació de cartells o elements publicitaris en el sòl no urbanitzable, i evitar així,
la distorsió de la visió del paisatge natural i la silueta del perfil muntanyós (carenes, turons...).
l)

S'admet la instalꞏlació a la xarxa viària dels senyals de caràcter informatiu, indicador o pedagògic
que es considerin necessaris per al correcte desenvolupament de les activitats admeses. S’exclou
d'aquest supòsit qualsevol senyal o cartell de caràcter publicitari.

m) Els senyals han de ser conformes als criteris de disseny i localització establerts pels serveis
municipals competents.
7. Estudi d’impacte i integració paisatgística
a) Les actuacions en el sòl no urbanitzable, amb una presència visual rellevant en el paisatge,
incorporaran en la seva tramitació de llicència un estudi d’impacte i integració paisatgística d’acord
amb l’article 19 del Reglament de la Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del
paisatge.
b) El contingut de l’estudi d’impacte i integració paisatgística és el que estableix l’article 21 del
Reglament de la Llei de protecció, gestió i ordenació del paisatge. L’estudi comprendrà com a
mínim seccions de la implantació dels edificis i del moviment de terres necessari, imatges
principals dels nous edificis o construccions presentades en el seu context paisatgístic, i també
l’explicació de les solucions complementàries d’integració adoptades: materials, colors, vegetació,
apantallaments visuals, etc.
Article 71. Protecció del medi nocturn
Per prevenir i corregir els efectes negatius de la contaminació lumínica (com afectar la visió del cel,
l’enlluernament, la intrusió lumínica o el sobreconsum energètic i econòmic), caldrà que les intervencions
d’enllumenat exterior compleixin les determinacions d’acord amb la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació
ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn, i el decret que la desenvolupa, i segons el
Mapa de protecció de la contaminació lluminosa de Navàs elaborat per la Generalitat de Catalunya.
S'ha de tenir present també la zonificació envers la contaminació lumínica establerta pel Pla director urbanístic
del Pla de Bages mitjançant el seu Art. 2.1.5 del capítol 2: ‘Als efectes de la zonificació establerta pel
Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament
per a la protecció del medi nocturn, aprovat pel Decret 82/2005, de 3 de maig, aquests espais inclosos a la
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DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Article 73. Elements que es trobin dins la zona de protecció de les carreteres

Disposició transitòria primera: volums disconformes

Per a tots els elements catalogats, caldrà donar compliment a la normativa ambiental següent:

1. Els edificis, parts d’edifici i elements preexistents que no s’ajusten a les determinacions d’aquesta Normativa
quedaran en situació de volum disconforme.

‐

‐

‐

S’haurà de donar compliment al Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament general de
carreteres i al Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de carreteres. La
legislació de carreteres és d’aplicació a tots els efectes en les qüestions relatives a aquest tipus de vialitat. De
produir-se contradicció entre la normativa del Pla Especial i la legislació de carreteres esmentada, prevaldrà el
que determina aquesta legislació.
Al respecte cal remarcar:
‐ Es prohibeix qualsevol tipus d’activitat en la zona de domini públic, tal i com queda definida a l’article 34 del
Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de carreteres. Específicament
es prohibeix la plantació d’arbres en la zona de domini públic de la carretera.
‐ En la zona de servitud, s’hauran de respectar totes les restriccions en els usos segons l’article 37 del Decret
legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de carreteres.

2. Seran considerats volums disconformes aquelles parts d’edifici que quedin per sobre de l’alçada reguladora o
sobrepassin la profunditat edificable, constituint un element impropi i dissonant amb l’ambient. També es
consideren disconformes les construccions o els tancaments lleugers afegits a balcons i/o terrats, que resultin
impropis i entrin en contradicció amb les condicions genèriques d’ordre estètic, higiènic i de seguretat.
3. En els volums disconformes, només s’autoritzaran les reparacions que exigeixi la salubritat pública, la seguretat de
les persones, la bona conservació de les construccions i el decòrum públic, sense permetre en cap cas un
augment d’aquest volum.
4. Si s’acredités que la part de l’edifici disconforme amb el planejament es va construir amb llicència municipal
expressa, també s’autoritzaran obres puntuals de consolidació i rehabilitació.

S'haurà de complir l'article 86.1 del Reglament general de carreteres 293/2003, de 18 de novembre de 2003 que
diu textualment "La línia d'edificació s'estableix a banda i banda de la carretera. En la zona compresa entre la
línia d'edificació i la carretera es prohibeix qualsevol tipus d' obra de construcció, reconstrucció o ampliació, llevat
de les que siguin imprescindibles per a la conservació i el manteniment de les construccions existents".
S'haurà de complir 1' Ordenança de 9 de maig de 1995, d'ús i defensa de els carreteres de titularitat de la
Diputació de Barcelona i el Reglament general de carreteres 293/2003, de 18 de novembre de 2003.
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ANNEX 1. Relació d’espècies que s’haurien d’evitar en revegetació i en jardineria
S’hauria d’evitar qualsevol espècie, tant en jardins públics com privats, que tingui un comportament expansiu o invasor
demostrat i així s’haurien de descartar els següents tàxons.
De la mateixa manera, la detecció d’aquestes espècies, en un jardí, finca o espai natural hauria de requerir el seu
control o la seva retirada immediata per evitar-ne la propagació. La gestió dels residus vegetals s’ha de fer de manera
que no generi noves dispersions.
Arbres
acàcia (Robinia pseudoacacia)
ailant (Ailanthus altissima)
freixe americà (Fraxinus pennsylvanica)
freixe de flor (Fraxinus ornus)
acàcia de tres punxes (Gleditsia tracanthos)
morera del paper (Broussonetia papyrifera)
mimosa (Acacia dealbata)
negundo (Acer negundo)
troana (Ligustrum lucidum)
Arbusts
Amporpha fruticosa
Baccharis halimifolia
budlèia (Buddleja davidii)
cornera de la Xina (Cotoneaster lacteus)
carolina o coronilꞏla glauca (Coronilla valentina)
Cotoneaster tomentosa (Garrotxa)
piracant (Pyracantha angustifolia) i (P. crenatoserrata)
pitospor (Pittosporum tobira)
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Plantes crasses i assimilables
aloe maculat (Aloe maculata)
atzavares o figuerasses (Agave sp.)
Bryophyllum daigremontianum (=Kalanchoe daigremontiana)
figueres de moro (Opuntia ficus-indica/O. maxima O. stricta i O. linguiformis)

Plantes que haurien de comportar la seva
retirada immediata d’un terreny atesa la seva
demostrada capacitat invasora / de dispersió
Aster pilosus
Aster squamatus
Datura stramonium
Oxalis pes-caprae
Tabac de jardí Nicotiana glauca
Seneci del Cap Senecio inaequidens
Solanum chrysotrichum

Plantes entapissants i reptants
campanetes (Ipomoea cf. indica)
miraguà (Araujia sericifera)
bàlsam, ungla de gat o dits de bruixa (Carpobrotus edulis) i (C. acinaciformis)
bàlsam emparrador (Boussingaultia cordifolia) o (Anredera cordifolia)
cabellera de la reina (Aptenia cordifolia)
lligabosc (Lonicera japonica)
Senecio mikanIoides
Senecio angulatus
Senecio inaequidens
Sicyos angulatus
tradescantia Tradescantia fluminensis
vinya del Tibet (Fallopia baldschuanica = Bilderdyckia aubertii)
vinya verge (Parthenocissus quinquefolia)
Altres espècies (ornamentals, etc.)
acant (Acanthus mollis)
bambú o canya americana Phyllostachys, Bambusa,
canya (Arundo donax)
Erigeron karvinskianus
gasània (Gazania sp.)
herba de la Pampa (Cortaderia selloana)
nyàmera Helianthus tuberosus
raïm de moro Phytolacca americana
Plantes aquàtiques
Azolla sp.
Cyperus eragrostis
Elodea canadensis
jacint d’aigua Eichhornia crassipes
Ludvigia grandiflora
Myriophyllum aquaticum
Gramínies per a hidrosembra
Paspalum saurae
Eragrostis curvula
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V. ESTUDI ECONÒMIC I FINANCER
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Estudi econòmic i financer

- La tramitació i aprovació dels instruments de planejament necessaris per tal d’afavorir el correcte manteniment i la
modernització, adequada i rigorosa, dels elements catalogats i els seus entorns.

L’estudi econòmic i financer estableix la capacitat de L’Ajuntament de Navàs per dur a terme les actuacions de les
quals és responsable de la seva execució.

- El reconeixement de desgravacions tributàries i fiscals als immobles catalogats, dins els límits autoritzats per al
legislació vigent (veure apartat següent Exempcions fiscals). Aquesta reducció anirà vinculada al compromís justificat i
acreditat de la voluntat de protecció, conservació i millora del bé patrimonial.

En aquest estudi es pretén relacionar els diversos aspectes econòmics en que el Pla Especial incideix, formular uns
criteris per l'avaluació de cadascun d'ells, i realitzar una quantificació dels mateixos en els casos en que sigui possible,
a efectes de determinar la viabilitat del PEUPIC de Navàs en funció dels recursos financers de que es disposa per a la
seva execució.
1. Delimitació de les actuacions: la gestió.
Atenent a que el desenvolupament normatiu del PEUPIC no preveu adquisició de sòl, ni de sòls a urbanitzar, ni
despeses derivades d'altres conceptes, la despesa econòmica pel desplegament correcte del present document
urbanístic és nulꞏla.

- La possible concessió d’ajuts a aquells propietaris o promotors que assumeixen al seu càrrec les obres i despeses
de prospecció arqueològica efectuada sota la coordinació de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament d’acord amb els
corresponents permisos del Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya.
- La instalꞏlació de medis especials de seguretat o serveis de protecció que garanteixin la conservació dels immobles
catalogats.
Paralꞏlelament a les mesures anteriors l’Ajuntament de Navàs i altres administracions públiques competents, d’acord
amb el seu pressupost i en l’exercici de les seves competències, per tal de fomentar l’interès social pel Patrimoni i
difondre tant el seu contingut, com per estendre la difusió dels seus objectius, es podran posar en marxa campanyes
específiques de promoció i publicitat i altres mesures de foment i actuació econòmica positiva.

Les actuacions que es puguin derivar directe o indirectament per l’aplicació del PEUPIC i que comportin inversió,
vindran referides majoritàriament per l'aplicació del Planejament general vigent.

Les tasques a abordar es plantegen en una doble vessant; donar a conèixer al conjunt de la societat el patrimoni que
el municipi té i "posar en valor" aquests mateixos elements. D’alguna manera es tracta d’explicitar a nivell general els
beneficis socials d'una banda, però també pels propietaris i usuaris dels immobles protegits

Així, el PEUPIC de Navàs no planteja cap actuació pública que comporti una despesa municipal més enllà de les
pròpies de la despesa corrent de gestió urbanística del Pla, i aquelles altres relacionades a motivar, implicar i
aconseguir la conscienciació, difusió i obtenció d’ajuts per a estendre massivament la idea de necessitat de
"preservar, mantenir i posar en valor.

3. Exempcions fiscals

A efectes de considerar partides pressupostàries addicionals i/o altres tasques d’organització, caldrà tenir en compte
les següents previsions:

Bàsicament degut a les exempcions en l'Impost de Béns Immobles, el coeficient corrector aplicat als valors cadastrals
i l'exempció i/o revisió de l'Impost sobre l'Increment de|s Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, les
determinacions proposades pel PEUPIC comporten repercussions en les recaptacions d’impostos amb les següents
característiques segons els tipus de catalogació dels béns:

- Comissió Municipal de Patrimoni Cultural.
Caldria considerar una partida pressupostària addicional anual que cobrís la despesa previsible pel funcionament de la
Comissió Municipal de Patrimoni Cultural regulada a l’article 10 de la normativa del Pla, a partir del moment de la seva
creació. La constitució d’aquesta Comissió i la regulació de les funcions detallades i règim de funcionament es durà a
terme mitjançant els mecanismes que estableix la legislació sobre règim local. Així, les potencials retribucions
derivades de la seva constitució i funcionament periòdic, quedarien regulades pel Reglament de funcionament de
l’esmentada Comissió.

a) Els Béns Culturals d’Interès Nacional (BCIN), segons l’article 59 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 de 30
de setembre, estan exempts de l’IBI, en els termes fixats per la Llei de l’Estat 39/1988, de 28 de desembre, de
regulació de les hisendes locals.

- Manteniment del catàleg
Tenir el catàleg al dia amb actualitzacions per altes i baixes i canvis de classificació que puguin, produir-se, es
important per poder abordar la gestió en els seus diversos aspectes.
El manteniment no sempre suposa la modificació del PEUIPIC, en alguns casos el mateix Pla planteja de forma oberta
algunes fitxes particularitzades de béns per tal que s’hi vagin recollint nous elements d’interès patrimonial que a dia
d’avui no s’han localitzat, i en altres casos l’actualització es basarà en l’ampliació de la informació associada a aquell
bé, fruit de noves troballes.
Les noves incorporacions es tramitaran pels procediments establerts en la Llei 9/1993 de patrimoni cultural català.

b) Per la resta de béns catalogats, pel que fa a l’IBI, s’aplica el RD 1020/93 que estableix els coeficients correctors del
valor del sòl i de les construccions (norma 14, punt 2, coeficient L) per a les finques incloses en catàlegs i plans
especials de proteccions
.
En aquest cas és de vital importància el que dirimeixi l’aplicabilitat de l’anomena’t coeficient "L" previst en la Norma
n°14 de 22 de juliol de 1993. La determinació d'aquests coeficients s'entén que és de discrecional donat el caràcter
possibilista que té la norma ja que es planteja en termes de "podran", però de tota manera cal incloure'ls en la propera
ponència.

- Manteniment del béns municipals.
Altrament, també caldria considerar una partida pressupostària addicional anual que cobrís els treballs de
manteniment dels elements catalogats de propietat municipal.

Impost increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Igualment estan exemptes de l’impost sobre construccions, instalꞏlacions i obres aquelles tinguin per finalitat la
conservació, la millora o la rehabilitació.

2. Mesures de foment i suport tècnico-financer
L’Ajuntament de Navàs i altres administracions públiques podran establir, d’acord sempre amb la disponibilitat
pressupostària, accions de colꞏlaboració amb els particulars.
Aquestes ajudes podran materialitzar-se mitjançant els aspectes següents:
- La prestació d’assessorament per a la redacció dels projectes i l’execució d’obres de conservació i restauració
d’elements protegits, mitjançant el suport de tècnics municipals dels serveis d’urbanisme i de cultura.
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Les exempcions en l'Impost de Béns Immobles són les que corresponen a l'Art. 62 del Text Refós de la Llei
d’Hisendes locals aprovat per Real decreto legislativo 2/2004 de 5 de marzo.

En la modificació introduïda amb Text Refós de la Llei d’Hisendes locals aprovat pel “Real Decreto Legislativo 2/2004
de 5 de marzo” en relació a l'Impost sobre l'increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, determina:
"Las transmisiones de bienes que se encuentren dentro del perímetro delimïtado como conjunto Histórico-Artístico, o
hayan sldo declaradas individualmente de interès cultural, según lo establecido en la Ley 16/1985, de 25 de junlo del
Patrimonio Histórico Espafiol cuando sus propietarios o titulares de derechos reales acrediten que han realizado a su
cargo obras de conservación, mejora o rehabilitación en dichos inmuebles. A estos efectos, la Ordenanza fiscal
establecerà los aspéctos sustantivos y formales de la exención."
En tot cas cal remarcar que es condiciona l'exempció al manteniment "efectiu", és a dir a la realització d'obres de
manteniment í millora. Per via de l'ordenança fiscal podrà matisar-se l'efecte de la quantia de la despesa realitzada,
respecte al valor de l'immoble, per avaluar la materialitat de les obres dutes a terme.
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4. Indemnitzacions:
Les possibles indemnitzacions, en el sentit de pagaments als titulars dels béns classificats per resarcir-los total o
parcialment dels seus drets de propietat, responen a motius de diversa natura: el dret de tempteig i retracte,
expropiacions derivades d’incompliment del deure de conservació i les originades per restriccions singulars de
planejament.
Dret de tempteig i retracte
La Llei atorga un dret preferent d'adquisició a l'Administració en les mateixes condicions en que es plantegi la
transmissió onerosa dels béns històric- artístics. L'Ajuntament té aquesta preferència de forma directa pels béns
d'interès local i de forma subsidiària sobre els béns declarats d'interès nacional.
En les normes urbanístiques del Pla Especial les precisions sobre aquest tema es troben a l'article 15.
La Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català precisa en el seu Article 55 punt 2 que:
"2.- Si en el termini de vuit anys a comptar des de l'atorgament d'un dels ajuts a què es refereix l'apartat 1
l'Administració adquireix el bé, s'ha de deduir del preu d'adquisició una quantitat equivalent a l'import de l'ajut o els
ajuts, la qual es considera com a pagament a compte".
Per analogia es considera que això també és d’aplicació en els casos d’adquisicions de béns culturals per
l'Ajuntament en general, i en concret pels casos en que s’exerceixi el dret de tempteig o bé el de retracte, En aquestes
aportacions es computarien també els conceptes que s’han descrit en l’apartat de subvencions, és a dir els
descomptes impositius atorgats.
Expropiacions derivades de l'incompliment del deure de conservació.
La facultat expropiatòria de l'Ajuntament és clara tal com indiquen les Normes Urbanístiques del Pla Especial a l’article
14: ‘..... En cas d’incompliment d’aquests deures, per part de la propietat d’elements inclosos en el Catàleg,
l’administració podrà exercir al seu favor els drets establerts a la legislació d’expropiació forçosa. (Art. 110.e de la
TRLUC)’.
L'execució forçosa d'obres de conservació, en el cas de que no siguin satisfetes per la propietat, també constituiran
una aportació de l'Ajuntament als efectes de minorar el preu en l'exercici dels drets de tempteig i retracte o
expropiació.
5. Dotació econòmica del pla.
Finalment i pel que fa als ingressos, el PEUPIC, i tal com s’ha assenyalat, permet també la possibilitat de recabar
ajudes i subvencions, sponsoritzacions i aportacions en general d’altres administracions, institucions o particulars.
En aquest sentit per exemple, la mateixa Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català, preveu en el seu article 57.1:
"L'Administració de la Generalitat, ha de reservar en els pressupostos de les obres públiques que financi totalment o
parcialment una partida mínima de l'u per cent de la seva aportació, amb la finalitat d'invertir-la en la conservació, la,
restauració, l'excavació i l'adquisició dels béns protegits per aquesta Llei i en la creació artística contemporània".
Una altra mesura de foment, és la que preveu l'article 68 de la Llei 16/1985 de 25 de juny, del Patrimoni Històric
Espanyol, que estableix l'obligació de destinar en els contractes d'obres públiques una partida del 1,5% a treballs de
conservació o enriquiment del Patrimoni Històric Espanyol o al foment de la creativitat artística, amb preferència en la
pròpia obra o en el seu immediat entorn.
Per tal de donar-li un major impuls a la conservació i enriquiment del patrimoni històric, el Ministeri de Foment va
determinar que el percentatge aplicable a les obres públiques que promou s'incrementés des de l'1 a l'1,5%, (Acord de
Colꞏlaboració entre el Ministeri de Foment i el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport per a l'actuació conjunta en el
Patrimoni Històric espanyol a través de l'1,5% Cultural’, subscrit el 15 d'octubre de 2013).
Les actuacions per a les quals se solꞏlicita finançament amb càrrec al 1,5% Cultural, a més de complir la finalitat
establerta en la Llei de Patrimoni Històric Espanyol (consistir en treballs de conservació, restauració, rehabilitació i
consolidació de béns immobles), han de complir els següents requisits:
- Hauran d'estar declarats béns d'interès cultural, o haver-se incoat l'expedient per a la declaració, o gaudir d'un
nivell de protecció equivalent segons la normativa d'aplicació, o estar inclosos dins d'un conjunt històric i estar
especialment catalogats pel planejament municipal.
- Hauran de ser de titularitat pública, o bé actuacions que es realitzin sobre béns per als quals hi hagi una cessió
per a ús públic degudament inscrita en el corresponent registre públic, durant un termini mínim de 50 anys.
- Hauran de destinar, almenys per 50 anys, a un ús preferentment de caràcter sociocultural, turístic o de servei
públic.
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Quadre resum
El següent llistat a mode resum recull les principals característiques dels elements catalogats que es detallen a la fitxa
individualitzada de cada element.
El quadre inclou per un costat la identificació del element amb el codi; els noms, la localització, la cronologia, l’autor i
si actualment té alguna protecció existent; i per l’altre costat, la categoria i nivells de protecció proposats.
Per facilitar la ràpida identificació s’adjunten també un parell de fotografies representatives del bé.

DIPUTACIÓ DE BARCELONA. SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE NAVÀS.

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J.

2018

Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals Text refós

NAVÀS
Quadre resum elements inclosos al Catàleg
CODI

Fotografies

Nom

Data / Època

Autor

Protecció existent

Categoria i nivells de protecció proposats

Altres noms i localització

Cronologia

(Original o reforma)

Núm ref. ICPC Generalitat

Classificació

Categoria

Nivell de protecció

PATRIMONI ARQUITECTÒNIC: ELEMENTS
01.01EA

Església de Sant Miquel de Castelladral

Segle XI; 1626; segle
XVII; 1752-1755, XVIII

Plaça de Castelladral

01.02EA

Castell de Castelladral

941 - documentació
castell

Rectoria de Castelladral i restes antiga rectoria

IPA16870(16873)
IIIAPM IPAHN

BCIN

Cal Moliner
Cal Ferrer

Pere Soler rector de
Castelladral (1438),
rectoria actual (1950).

Alberg. Casal de joves
Antic ajuntament
Plaça del Poble, s/n
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BCIN

Nivell 1. Integral

Nivell 6. AEA

Edificis

Nivell 4. Ambiental / Nivell 6. AEA

Edificis

IPAHN

IIIAPM IPAHN

IPAHN

Nivell 3. Parcial

BPU

Nivell 3. Parcial

BPU

Nivell 3. Parcial

Nivell 6. AEA

Edificis

1908, Reformes 1994

BPU

Nivell 4. Ambiental / Nivell 6. AEA

Edificis

Segles XVIII-XIX

Plaça de Castelladral

01.05EA

Nivell 2.
Conservació

IPAC 1229

Plaça de Castelladral, 1

01.04EA

BCIL

R-I-51-5560 /
1111-MH

Camí de Castelladral

01.03EA

Edificis

Nivell 6. AEA
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CODI

01.06EA

Fotografies

Nom

Data / Època

Autor

Protecció existent

Categoria i nivells de protecció proposats

Altres noms i localització

Cronologia

(Original o reforma)

Núm ref. ICPC Generalitat

Classificació

El Castell
Casa dels Peguera, Mas Castell

1416 (notícia
històrica); 1649
(llinda); XVI-XVII.

Camí de Castelladral

01.07EA

Cementiri de Castelladral

Edificis

IPA 16887 IPAHN
IPCE

Església de Santa Creu del Mujal

Rectoria del Mujal

1239, 1312. Segle
XIII. Segles XIV-XV.
Segle XVII.1854.


Antiga escola del Mujal

Nivell 2.
Conservació

BPU

Nivell 2.
Conservació

1567 (llinda), segles
XVI, XVIII, XIX

BCIL

Nivell 2.
Conservació

BPU

Nivell 2.
Conservació

Edificis

BPU

Nivell 3. Parcial

Edificis

BPU

Nivell 3. Parcial

Edificis

IPA 16860 IPAHN

Nivell 6. AEA

Edificis

IPAHN

Carrer de Baix

02.03EA

BCIL

Nivell 4. Ambiental / Nivell 6. AEA

Carrer de Baix

02.02EA

Nivell de protecció

Nivell 6. AEA

1908

Camí de Castelladral

02.01EA

Categoria

1932, Segle XX.

Nivell 6. AEA

IIIAPM
Carrer del Mig

02.04EA

El Solà
Sagrera
Carrer de Baix
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1313 (Citat com a
Sagrera), 1927

IPAHN

Nivell 6: AEA
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CODI

02.05EA

Fotografies

Nom

Data / Època

Autor

Protecció existent

Categoria i nivells de protecció proposats

Altres noms i localització

Cronologia

(Original o reforma)

Núm ref. ICPC Generalitat

Classificació

Casa Bartomeus
Bartolomeu

Origen medieval, 1312
(cita històrica), segle
XIV; Segle XVIII; 1907

Edificis
IPAHN

Carrer de Baix

02.06EA

Casa Bartomeus Nou

Nivell de protecció

BPU

Nivell 3. Parcial

BPU

Nivell 3. Parcial

BPU

Nivell 2.
Conservació

BCIL

Nivell 2.
Conservació

BCIL

Nivell 2.
Conservació

BCIL

Nivell 2.
Conservació

Nivell 6. AEA

Edificis

1869

Categoria

Carrer Del Mig, 12

03EA

Cementiri del Mujal

Anterior a 1896 (Finals
segle XIX)

IPAHN

Camí del Cementiri

04.01EA

Església del Roser de Palà Vell

Edificis

Segles XIX-XX. 1942

IPA 16855 IPAHN
Carretera C-1410a

04.02EA

El convent

Mas Palà.
Carretera de Cardona
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Nivell 4. Ambiental

Edificis

Segles XIX-XX

Nivell 4. Ambiental

Carretera C-1410a

04.03EA

Nivell 4. Ambiental

996, Segles XVII, XIX;
Dècada anys 40 Segle
XX

Edificis

IPA 16854 IPAHN

Nivell 4. Ambiental / Nivell 6. AEA
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CODI

04.04EA

Fotografies

Nom

Data / Època

Autor

Protecció existent

Categoria i nivells de protecció proposats

Altres noms i localització

Cronologia

(Original o reforma)

Núm ref. ICPC Generalitat

Classificació

Casa de l'amo.
Can Garbi

Edificis

Segle XIX-XX

IPA 16853 IPAHN

Carretera de Cardona

Categoria

Nivell de protecció

BCIL

Nivell 2.
Conservació

Nivell 4. Ambiental

Plaça de la Indústria

04.05EA

Segle XIX-XX; 2003

Edificis

BPU

Nivell 3. Parcial

Segle XIX-XX

Edificis

BCIL

Nivell 3. Parcial

Grup de cases del carrer de la Terrassa
Casa del mestre, casa del capellà. Antigues
escoles

1928-1929

Conjunts

BCIL

Nivell 3. Parcial

Jardins i horts del Mas Palà

Segles XIX-XX

Elements
arquitectònics

BCIL

Nivell 2.
Conservació

BCIL

Nivell 2.
Conservació

Antiga porteria
Carretera de Cardona
Plaça de la Industria

04.06EA

Teatre
Carrer de la Terrassa

04.07EA

IIIAPM

Carrer de la Terrassa, 1,3,5

04.08EA

Nivell 4. Ambiental

Carrer de la Terrassa
Carretera C-1410a

05EA

Escola de Música. Antiga Cooperativa
Col.legi municipal de batxillerat. Café del
Centre Nacionalista Republicà

Edificis

1934

IPAHN

Carrer Pau Duarri, 38
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CODI

06EA

Fotografies

Nom

Data / Època

Autor

Protecció existent

Categoria i nivells de protecció proposats

Altres noms i localització

Cronologia

(Original o reforma)

Núm ref. ICPC Generalitat

Classificació

Centre d'Assistència Primària
El Sindicat. Cooperativa la Fraternitat

1923

Categoria

Nivell de protecció

Edificis

BCIL

Nivell 2.
Conservació

Edificis

BPU

Nivell 2.
Conservació

IIIAPM IPAHN

Carrer Pau Duarri, 34
Carrer Sant Josep, 11-13

07EA

Club d'Avis
Escoles nacionals de primària

1936; reformes 19821985

IIIAPM IPAHN

Passeig Ramon Vall, 75

08EA

Nivell 4. Ambiental

Escola diocesana
Casal de Jesús obrer, Escola d’orientació
professional parroquial

1951; 1955; 1956-1957

Alexandre Tintoré,
arquitecte i Enric
Anguera, aparellador

Edificis

BPU

Nivell 3. Parcial

Col·legi Sant Josep

1925; 1927; 1963

Ampliació feta per
Antoni Serrahima

Edificis

BPU

Nivell 3. Parcial

BPU

Nivell 2.
Conservació

Carrer Vicenç Vidal, 2

09EA

Nivell 4. Ambiental

Carretera de Viver, 20

10EA

Cementiri Municipal de Navàs

1911

Pau Duarri

Nivell 4. Ambiental / Nivell 6. AEA

Passeig de Circumval.lació

11.01EA

Església parroquial de la Sagrada Família de Na
Plaça de la Sagrada Família
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1897; 1908; 1929;
1934; 1950-1960;
1979; Segles XIX-XX

Pau Duarri, Bernardí
Martorell i Puig, A.
Tintoré

Edificis
IPA 16849 IPAHN

BCIL

Nivell 2.
Conservació

Nivell 4. Ambiental
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CODI

11.02EA

Fotografies

Nom

Data / Època

Autor

Protecció existent

Categoria i nivells de protecció proposats

Altres noms i localització

Cronologia

(Original o reforma)

Núm ref. ICPC Generalitat

Classificació

Rectoria de la Sagrada Família de Navàs i edific

La rectoria (1951); La
Llar (1972). Segle XX

Alexandre Tintoré

28 de maig de 1911

Josep Muntada i
March, mestre d'obres

Categoria

Nivell de protecció

Edificis

BCIL

Nivell 2.
Conservació

Edificis

BCIL

Nivell 2.
Conservació

Edificis

BCIL

Nivell 2.
Conservació

Edificis

BCIL

Nivell 2.
Conservació

Edificis

BCIL

Nivell 2.
Conservació

Edificis

BPU

Nivell 3. Parcial

IPAHN

Plaça de la Sagrada Família

12.01EA

Casa a la Carretera de Berga, 29
Casa Josep Giralt / Casa Anastàcia Pujol

IPAHN

Carretera de Berga, 29

12.02EA

El Mercantil
Edifici Caixa Catalunya

1911, reforma darrer
terç del segle XX

IPAHN

Carretera de Berga, 51
Carrer de Pau Casals, 2,4

12.03EA

Cal Simó
Cal Corronaire

1912; ampliació
dècada 1940

Ignasi Oms Ponsa,
arquitecte

1909; ampliació
dècada 1940

Josep Muntada i
March, mestre d'obres

IPAHN

Carretera de Berga, 57

12.04EA

Farmàcia Maristany
Consell Municipal

IPAHN

Carretera de Berga, 59

13EA

Cal Mas

1914

IPAHN
Carrer Delfina Bonet, 11
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CODI

14EA

Fotografies

Nom

Data / Època

Autor

Protecció existent

Categoria i nivells de protecció proposats

Altres noms i localització

Cronologia

(Original o reforma)

Núm ref. ICPC Generalitat

Classificació

Cal Serra

1927

Categoria

Nivell de protecció

Edificis

BPU

Nivell 3. Parcial

Edificis

BCIL

Nivell 3. Parcial

IPAHN
Passeig Ramon Vall, 57

15EA

Cal Miquel

Finals de la segona
dècada del segle XX

Pau Duarri

IPAHN

Passeig Ramon Vall, 4

16EA

Cal Vilargunté

Nivell 6. AEA

Segle XX

Edificis

BPU

Nivell 3. Parcial.

1911, anys 19251930. Segle XX

Obra civil

BPU

Nivell 4.
Ambiental

Origen 982; 164('),
1695; 1842; Reformes
segle XX i primer terç
segle XXI

Edificis

BPU

Nivell 3. Parcial

Passeig Ramon Vall, 55

17EA

Passeig Ramon Vall
Passeig Ramon Vall

18EA

Masia Can Vall
Mas Nabars
Carrer Ametllers, 14

19EA

Masia Cal Ribes
Carrer Ametllers
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1312; Segles XVIIXVIII; 1911, 1919,
1921; Segle XX
Reforma Pau Duarri
any 19/1/1919.

IPA16851 IPAHN

Reforma any
1911/1919 Pau Duarri

Nivell 4. Ambiental Nivell 6. AEA

Edificis
IPA 16850 IPAHN

BPU

Nivell 3. Parcial

Nivell 4. Ambiental / Nivell 6. AEA
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CODI

20EA

Fotografies

Nom

Data / Època

Autor

Protecció existent

Categoria i nivells de protecció proposats

Altres noms i localització

Cronologia

(Original o reforma)

Núm ref. ICPC Generalitat

Classificació

Cal Miquel
La Pobla

Edificis

1313, XVIII-XIX; 1905

IPAHN

Carrer dels Germans Sellarès, 17-27

21EA

Cases carrer Pau Duarri núm. 66,72 i 74

Dècada 1930

Pons, mestre d'obres

Categoria

BPU

Nivell de protecció
Nivell 3. Parcial

Nivell 4. Ambiental Nivell 6.AEA

Edificis

BPU

Nivell 3. Parcial

Elements
arquitectònics

BCIL

Nivell 1. Integral

Edificis

BPU

Nivell 3. Parcial

Carrer Pau Duarri, 66,72,74, 92 i 94

22EA

Antiga tanca de l'estació del tren

Finals del segle XIX

IIIAPM
Carretera de Berga

23EA

Fàbrica Forcada

Segle XIX-XX; 1897,
1901

Nivell 4. Ambiental / Nivell 2. Conservació. Canal i Resclosa

Carretera BV-4401

24EA

Escorxador

Edificis

Segle XX

Fàbrica Nova
Plaça de l'Estació, 48
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Nivell 3. Parcial

BCIL

Nivell 2.
Conservació

Nivell 4. Ambiental

Carretera de Castellet

25EA

BPU

1921-1922

Luis Galobart, mestre
d'obres

Edificis

Nivell 3. Parcial
BCIL (Cos central) BPU (Perímetre i naus laterals)

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J.

2018

CODI

26EA

Fotografies

Nom

Data / Època

Autor

Protecció existent

Categoria i nivells de protecció proposats

Altres noms i localització

Cronologia

(Original o reforma)

Núm ref. ICPC Generalitat

Classificació

Fàbrica Prat

Categoria

Nivell de protecció

Segle XX

Edificis

BPU

Nivell 3. Parcial

Segle XX

Edificis

BPU

Nivell 3. Parcial

Inicis segle XX

Edificis

BPU

Nivell 3. Parcial

Monument històric

BCIN

Nivell 1. Integral

Passeig Ramon Vall, 46

27EA

Fàbrica Ca la Mecànica
Passeig Ramon Vall, 48

28EA

Cal Salvador

IPAHN
Carrer Sant Genís, 33

29EA

Castell de Solivella

800-1230

BCIN
IPAPC 19215

Carretera BP-4313, PK. 53,5

Nivell 4. Ambiental / Nivell 6.AEA

Camí de Barquets a Castelladral

30EA

Castell de Torroella i restes de l'església de Tor

800 - 1230 dC, 966,
Medieval; Segles XVIXVII, Moderna

Carretera C-55, PK.53

31EA

Castell de Mujal. La Torre

1362, XVI-XVII; XIX

BCIN

BCIN

Monument històric

IPAPC 19215
IPA 42920

Nivell 4. Ambiental / Nivell 6.AEA

BCIN

Monument històric

BCIN

Nivell 1. Integral

Nivell 1. Integral

RCarretera del Mujal a Sant Cugat del Racó
Camí de la Torre
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I-51-5561 /

Nivell 4. Ambiental / Nivell 6.AEA

1112-MH
IPAC 1230
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CODI

32EA

Fotografies

Nom

Data / Època

Autor

Protecció existent

Categoria i nivells de protecció proposats

Altres noms i localització

Cronologia

(Original o reforma)

Núm ref. ICPC Generalitat

Classificació

Sant Pere de l'Alou o del Racó
Sant Pere de les Cigales

Edificis

983-1293

IPA16875 IPAHN

Camí de l'Alzina

33EA

Església de Santa Magdalena de Castelladral o

Categoria

IPA16869 IPAHN
Passatge B-423, PK. 6,25

Nivell 2.
Conservació

Nivell 4. Ambiental / Nivell 6. AEA

Edificis

Segles XII i XVII

BPU

Nivell de protecció

BPU

Nivell 2.
Conservació

Nivell 4. Ambiental / Nivell 6. AEA

Camí de Puigròs a Santa Magdalena

34EA

Capella Sant Pere de Vallbona

Edificis

1905

IPAHN
Camí de Vallbona

35EA

Pedró-capelleta de la Pietat de Torroella

BPU

Nivell 2.
Conservació

Nivell 4. Ambiental / Nivell 6.AEA. Categoria BCIN (escut) amb
Nivell 1. Integral (escut)

1854

Monument històric

BCIL

Nivell 1. Integral

1154; Segle XVIIXVIII; 1782

Edificis

BCIL

Nivell 2.
Conservació

Camí de Sant Salvador

36EA

Església de Sant Genís de Masadella

IPA16859 IPAHN

Carretera BV-4235, PK. 3,5

Nivell 4. Ambiental / Nivell 6.AEA

Carretera de Sant Genís

37.01EA

Església de Sant Cugat del Racó
Església de Sant Cugat de Salou
Carretera de Castelladral

Text refós Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals

926; 1040; 1591;
1666; ; 1957; 1981,
1983

Edificis

IPA16861 IPAHN
IPCE

BCIL

Nivell 1. Integral

Nivell 4. Ambiental / Nivell 6.AEA

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J.

2018

CODI

37.02EA

Fotografies

Nom

Data / Època

Autor

Protecció existent

Categoria i nivells de protecció proposats

Altres noms i localització

Cronologia

(Original o reforma)

Núm ref. ICPC Generalitat

Classificació

Rectoria de Sant Cugat del Racó

Edificis

Segles XVI, XVII

IPAHN
Carretera de Castelladral

38.01EA

Església de Sant Salvador de Torroella

1628; 1643; 1666;
Segle XVI-XVIII

Carretera C-55, PK. 53

BCIL

Nivell de protecció
Nivell 2.
Conservació

Nivell 4. Ambiental / Nivell 6.AEA

Edificis
IPA16866 IPAHN

Categoria

BCIL

Nivell 2.
Conservació

Nivell 4. Ambiental / Nivell 6.AEA

Camí de Sant Salvador de Torroella

38.02EA

Rectoria de Sant Salvador de Torroella

Edificis

Segles XVII i XVIII

IPAHN
Carretera C-55, PK. 53

BCIL

Nivell 2.
Conservació

Nivell 4. Ambiental / Nivell 6.AEA

Camí de Sant Salvador de Torroella

38.03EA

Cementiri de Sant Salvador de Torroella

Finals del segle XIX
inicis del segle XX

Església de Santa Fe de Valldeperes

Nivell 2.
Conservació

BCIL

Nivell 2.
Conservació

Nivell 4. Ambiental

Carretera C-55, PK. 53

39.01EA

BPU

1139 (primer esment),
XII; 1658, 1660, XVII,
XVIII, XIX, XX

Edificis
IPA16862 IPAHN

Carretera C-55, PK. 58

Nivell 4. Ambiental / Nivell 6.AEA

Camí de Valldeperes

39.02EA

El Sunyer (masia)
Carretera C-55, PK. 58

Origen segle XIV;
Segle XV-XVII; XVIII;
XIX; Reformes Primer
terç del segle XX.

Edificis
IPA16858 IPAHN

BPU

Nivell 2.
Conservació

Nivell 4. Ambiental / Nivell 6.AEA

Camí de Valldeperes
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CODI

39.03EA

Fotografies

Nom

Data / Època

Autor

Protecció existent

Categoria i nivells de protecció proposats

Altres noms i localització

Cronologia

(Original o reforma)

Núm ref. ICPC Generalitat

Classificació

Rectoria de Santa Fe de Valldeperes

Edificis

1866

Categoria

Nivell de protecció

BPU

Nivell 2.
Conservació

BCIL

Nivell 2.
Conservació

Nivell 4. Ambiental

Carretera C-55, PK. 58
Camí de Valldeperes

40.01EA

Església de Santa Maria de les Esglésies

Origen 983; S. XI;
S.XIII; 1574 (llinda); S,
XVI; XVII

Edificis
IPA16865 IPAHN

Carretera del Mujal a Sant Cugat del Racó

40.02EA

Les Esglésies (masia)
Carretera del Mujal a Sant Cugat del Racó

41EA

L'Alzina del Racó (masia)

S. XIV (1362 - Primera
cita del mas); 1508
(llinda), segle XVI;
Consta també en el
fogatge de 1553.

Origen medieval segle
XIV (1312); Llindes
1595, 15[ ].

Edificis
IPA16884 IPAHN

IPAHN

L'Alzina de Sant Salvador de Torroella (masia)

Origen medieval
(1447), XV; segles
XVIII-XIX. XX

Camí de Sant Salvador

Nivell 2.
Conservació

BPU

Nivell 2.
Conservació

Nivell 4. Ambiental / Nivell 6.AEA

Edificis
IPAHN

BPU

Nivell 4. Ambiental / Nivell 6.AEA

Edificis

Camí del Racó

42EA

Nivell 4. Ambiental / Nivell 6.AEA

BPU

Nivell 2.
Conservació

Nivell 4. Ambiental / Nivell 6. AEA

Camí de l'Alzina

43EA

Ca l'Estruch (masia)

Edificis

Segles XIX, XX

IPAHN
Camí del Racó

Text refós Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals

BPU

Nivell 3. Parcial

Nivell 4. Ambiental
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CODI

44EA

Fotografies

Nom

Data / Època

Autor

Protecció existent

Categoria i nivells de protecció proposats

Altres noms i localització

Cronologia

(Original o reforma)

Núm ref. ICPC Generalitat

Classificació

Cal Bartomeu (masia)

Edificis

1859

IPAHN
Passatge B-423, PK. 8,5

Categoria

Nivell de protecció

BPU

Nivell 3. Parcial

BPU

Nivell 3. Parcial

Nivell 4. Ambiental

Camí de Cal Bartomeu

45EA

Bigorra (masia)

Edificis

1796; reformes s. XIX.

IPAHN
Carretera BP-4313, PK. 53,8

Nivell 4. Ambiental / Nivell 6. AEA

Carretera del Mas Bigorra

46EA

La Capçada (masia)
Carretera de la Capçada

47EA

Casa Nova del Castell (masia)

Origen medieval
(segle XIV. Any 1305).
1621, 1656, 1717,
1727, 1880, 1884,
1885, 1869, 1900;
Segles XVII-XIX.

Origen medieval; s.
XVIII; reformes s. XIXXX.

Edificis
IPAHN

Carretera de Serrateix a Castelladral

48EA

Casa Nova de la Garriga (masia)

IPAHN
Carretera B-423, PK. 4,8

49EA

Casa Nova del Puig (masia)

IPAHN
Carretera B-423, PK. 7,2
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Nivell 3. Parcial

BPU

Nivell 3. Parcial

BPU

Nivell 3. Parcial

Nivell 4. Ambiental

Edificis

Segle XVIII

BPU

Nivell 4. Ambiental / Nivell 6. AEA

Edificis

177(2); 1861-1862

Nivell 2.
Conservació

Nivell 4. Ambiental / Nivell 6. AEA

Edificis
IPAHN

BPU

Nivell 4. Ambiental

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J.

2018

CODI

50EA

Fotografies

Nom

Data / Època

Autor

Protecció existent

Categoria i nivells de protecció proposats

Altres noms i localització

Cronologia

(Original o reforma)

Núm ref. ICPC Generalitat

Classificació

La Caseta (Clot d'Argençola) (masia)

1640, 1682; 1872;
segle XVII; segle XIX

Edificis
IPA 16881 IPAHN

Carretera BP-4313, PK. 51

Categoria

Nivell de protecció

BPU

Nivell 3. Parcial

BPU

Nivell 3. Parcial

BPU

Nivell 3. Parcial

Nivell 4. Ambiental

Camí de Cal Xic

51EA

Casolius (masia)

Edificis

1831; 1835

IPAHN
Camí del Soler

Nivell 4. Ambiental

Camí de Casolius

52EA

Sallés. Els Cellers (masia)

Segles XVII, XVIII, XIX
I XX.

Edificis
IPAHN

Carretera de Sant Cugat del Racó a Castelladral, PK. 2

53EA

Can Coll (masia)

Origen segle XV
(1447) i XVI (1553);
XIX; XX

Nivell 4. Ambiental / Nivell 6.AEA

Edificis
IPAHN

Passeig del Riu

BPU

Nivell 3. Parcial

Nivell 4. Ambiental / Nivell 6. AEA

Camí de Can Coll

54EA

Comabella (masia)

Edificis

XVIII-XIX.

IPAHN
Camí de Comabella

55EA

Composada (masia)
Carretera B-423

Text refós Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals

Origen segle XIV
(1370); 1746, XVIII;
1861-1862. XIX.

Nivell 3. Parcial

BPU

Nivell 3. Parcial

Nivell 4. Ambiental

Edificis
IPAHN

BPU

Nivell 4. Ambiental / Nivell 6. AEA
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CODI

56EA

Fotografies

Nom

Data / Època

Autor

Protecció existent

Categoria i nivells de protecció proposats

Altres noms i localització

Cronologia

(Original o reforma)

Núm ref. ICPC Generalitat

Classificació

Les Comes (masia)

Edificis

Segle XVIII, 1881, XIX

IPAHN
Camí de Valls de Torroella

57EA

Can Conill (masia)

IPAHN
Camí del Conill

58EA

Les Cots (masia)
Carretera BP-4313, PK. 51

Origen medieval
(1313), 1553.
Construcció del segle
XVIII; reformes XIX-XX.

Nivell 3. Parcial

BPU

Nivell 3. Parcial

BPU

Nivell 2.
Conservació

Nivell 4. Ambiental

Edificis
IPAHN

BPU

Nivell de protecció

Nivell 4. Ambiental / Nivell 6. AEA

Edificis

Segle XVIII-XIX

Categoria

Nivell 4. Ambiental / Nivell 6. AEA

Camí de les Cots

59EA

Corretjoles (masia)

Origen 1630 (segle
XVII). Reformes del
segle XVIII i XX.

Edificis
IPAHN

Passatge B-423, PK. 8,5

60EA

Cal Cot (masia)

IPA16883 IPAHN
Carretera BP-4313, PK. 51

61EA

Cal Cupons (masia)

IPAHN
Carretera B-423, PK. 6,25

BPU

Nivell 3. Parcial

BPU

Nivell 3. Parcial

Nivell 4. Ambiental

Edificis

1896, Segle XIX

Nivell 3. Parcial

Nivell 4. Ambiental / Nivell 6.AEA

Edificis

Segles XVIII-XIX

BPU

Nivell 4. Ambiental

Camí de Puiggròs
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CODI

62EA

63EA

Fotografies

Nom

Data / Època

Autor

Protecció existent

Categoria i nivells de protecció proposats

Altres noms i localització

Cronologia

(Original o reforma)

Núm ref. ICPC Generalitat

Classificació

Ll'Espinal (masia)

La Fàbrega (masia)

Edificis

Origen medieval
(1362), XIV; 1746,
1861-1862

IPAHN

IPAHN

Camí de Sant Salvador

BPU

Nivell de protecció
Nivell 2.
Conservació

Nivell 4. Ambiental / Nivell 6. AEA

Edificis

Origen medieval
(1447,1489); 1789,
segle XVIII, segle XX.

Categoria

BPU

Nivell 3. Parcial

Nivell 4. Ambiental / Nivell 6. AEA

Camí de Can Seuveta

64EA

Cal Filaborres, Can Filaborres (masia)

Edificis

1837, 1883.

IPAHN
Carretera de Can Filaborres

65EA

La Fumera (masia)

IPAHN
Camí de Valls de Torroella

66EA

Cal Fuster (masia)

IPAHN

Camí del Racó

BPU

Nivell 3. Parcial

BPU

Nivell 3. Parcial

BPU

Nivell 2.
Conservació

Nivell 4. Ambiental

Edificis

Segle XVIII. Reformes
XIX-XX

Nivell 3. Parcial

Nivell 4. Ambiental

Edificis

Anterior a 1861-1862

BPU

Nivell 4. Ambiental

Camí de Valls de Torroella

67EA

La Garriga (masia)
Passatge B-423, PK. 5

Text refós Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals

Origen medieval
(1138, 1146, 1152,
1211, 1245, 1361);
1700, 1827, 1848,
1858, 1862, 1864,
1868; ref.primer terç

Joseph Alzina, Joan
Alzina

Edificis
IPAHN

Nivell 4. Ambiental / Nivell 6. AEA
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CODI

68EA

Fotografies

Nom

Data / Època

Autor

Protecció existent

Categoria i nivells de protecció proposats

Altres noms i localització

Cronologia

(Original o reforma)

Núm ref. ICPC Generalitat

Classificació

La Guimera (masia)

1797, segles XVIIIXIX, segles XX-XXI.

Edificis
IPAHN

Carretera BP-4313, PK. 51

Categoria

Nivell de protecció

BPU

Nivell 3. Parcial

BPU

Nivell 3. Parcial

Nivell 4. Ambiental

Camí de Guimerà

69EA

Gusart (masia)

Origen medieval
(1315); 1553, XVI;
1707, 1874 (pallissa)

Edificis
IPA-16889 IPAHN

Camí de Can Gusart

70EA

L'Hostalet (masia)

Edificis

Segle XVIII; 1861-1862

IPAHN
Carretera C-55, PK. 53,9

71EA

L'Ingla (masia)

Nivell 4. Ambiental / Nivell 6. AEA

IPAHN
Camí de Valls de Torroella

Nivell 3. Parcial

BPU

Nivell 3. Parcial

BPU

Nivell 2.
Conservació

Nivell 4. Ambiental

Edificis

Segle XVIII; 1861-1862

BPU

Nivell 4. Ambiental

Camí de l'Ingla

72EA

La Llastanosa (masia)
Camí de la Llastanosa

73EA

Cal Llobet (masia)
Camí de Valldeperes

Text refós Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals

Origen Medieval:
(1370) segle XIV;
Capella segle XVII;
1744, 1850, 1857,
1860, 1861-1862,
1878, 1887, 1889,

Origen medieval
(1264, 1267, 1319,
1342, 1387), XIII, XIV;
1606, XVII; 17[ ], XVIII

Edificis
IPAHN

Nivell 4. Ambiental / Nivell 6. AEA

Edificis
IPAHN

BPU

Nivell 3. Parcial

Nivell 4. Ambiental / Nivell 6. AEA
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CODI

74EA

Fotografies

Nom

Data / Època

Autor

Protecció existent

Categoria i nivells de protecció proposats

Altres noms i localització

Cronologia

(Original o reforma)

Núm ref. ICPC Generalitat

Classificació

Maçanerots (masia)

Edificis

Segles XVII - XVIII

IPAHN
Carretera de Maçanerots

75EA

Maçaners, Massaners (masia)
Massanés

Origen medieval.
Segles XVIII - XIX

Carretera BP-4313, PK. 51

BPU

Nivell de protecció
Nivell 3. Parcial

Nivell 4. Ambiental / Nivell 6. AEA

Edificis
IPAHN

Categoria

BPU

Nivell 3. Parcial

Nivell 4. Ambiental / Nivell 6. AEA

Camí de Maçaners

76EA

Malric (masia)

Edificis

Segle XVIII; 1861-1862

IPAHN
Camí de Valls de Torroella

77EA

El Munt (masia)

origen XV-XVI (1497,
1502, 1553); XVIII;
XIX.

Carretera C-55, PK. 53,6

78EA

Cal Mas (masia)
Camí de Valldeperes

(Origen medieval:
1301, 1342, 1357,
1370); 163[ ], XVII;
1681-1682.

BPU

Nivell 3. Parcial

Nivell 4. Ambiental / Nivell 6.AEA

Edificis
IPAHN

Nivell 3. Parcial

Nivell 4. Ambiental

Edificis
IPAHN

BPU

BPU

Nivell 3. Parcial

Nivell 4. Ambiental / Nivell 6. AEA

Camí de Cal Mas

79EA

Cal Mateu (masia)

Edificis

1854, 1861; 1908

IPAHN
Camí de Cal Mateu

Text refós Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals

BPU

Nivell 3. Parcial

Nivell 4. Ambiental
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CODI

80EA

Fotografies

Nom

Data / Època

Autor

Protecció existent

Categoria i nivells de protecció proposats

Altres noms i localització

Cronologia

(Original o reforma)

Núm ref. ICPC Generalitat

Classificació

Cal Mestre Mallol (masia)

Edificis

1707, (XVIII)

IPAHN
Carretera B-423, PK. 9,1

Categoria

Nivell de protecció

BPU

Nivell 3. Parcial

BPU

Nivell 3. Parcial

BPU

Nivell 3. Parcial

Nivell 4. Ambiental

Camí de Cal Mestre Mallol

81EA

Cal Misèria (masia)

Edificis

Segle XVIII; 1861-1862

IPAHN
Camí de Valldeperes

82EA

L'Obac (masia)

(origen segle XVI:
1553); 1701, 1814;
XVIII-XIX.

Edificis
IPAHN

Camí de Sant Salvador

83EA

L'Oliva (masia)

(origen medieval:
1312); segle XVIII;
1861-1862, XIX.

Nivell 4. Ambiental

Nivell 4. Ambiental / Nivell 6.AEA

Edificis
IPAHN

Carretera BP-4313, PK. 48,2

BPU

Nivell 3. Parcial

Nivell 4. Ambiental / Nivell 6. AEA

Camí de l'Oliva

84EA

Can Peçols, Can Passols (masia)

(Probable origen
medieval: 1362); 1816;
1861-1862; XIX; XX.

Edificis
IPAHN

Carretera BP-4313, PK. 49,2

BPU

Nivell 3. Parcial

Nivell 4. Ambiental / Nivell 6. AEA

Camí de Can Paçols

85EA

Cal Pelussa (masia)
Carretera del Mujal a Sant Cugat del Racó

Text refós Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals

1861-1862, reforma de
1873; XIX; XX.

Edificis
IPAHN

BPU

Nivell 3. Parcial

Nivell 4. Ambiental
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CODI

86EA

Fotografies

Nom

Data / Època

Autor

Protecció existent

Categoria i nivells de protecció proposats

Altres noms i localització

Cronologia

(Original o reforma)

Núm ref. ICPC Generalitat

Classificació

Cal Pere Joan (masia)
Cal PereJoan
Camí de Valldeperes

(origen medieval:
1370); Època moderna
(segle XVIII);
reformada al 1874.

Edificis
IPAHN

Categoria

BPU

Nivell de protecció
Nivell 3. Parcial

Nivell 4. Ambiental / Nivell 6. AEA

Camí de Cal Pere Joan

87EA

Cal Piano (masia)

Edificis

1865, segle XIX

IPAHN
Carretera del Mujal a Sant Cugat del Racó

BPU

Nivell 3. Parcial

BPU

Nivell 2.
Conservació

Nivell 4. Ambiental

Camí de Cal Piano

88EA

Puiggròs (masia)
Carretera B-423, PK. 6,25
Carretera de Puiggròs

89EA

Cal Reixes (masia)

Origen medieval
(1370); 1512, 1590,
1591, 1612, 1651,
1678, 1686, 1706,
1733, 1758, 1795,
1885; XVI; XVII; XVIII;

Cronologia: segles
XVIII - XIX

Edificis
IPA16878

Edificis
IPAHN

Camí de Cal Reixes

90EA

El Forn (masia)
La Roca de la Mà

1864, XIX; reformada
1957

IPAHN

El Riols (masia)
Orriols
Carretera de Valls de Torroella

Text refós Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals

1294. Reformes de
segles XVIII, XIX, XX i
XXI.

Nivell 3. Parcial

BPU

Nivell 3. Parcial

BPU

Nivell 2.
Conservació

Nivell 4. Ambiental

Edificis
IPAHN

BPU

Nivell 4. Ambiental

Edificis

Carretera B-423, PK. 8,5

91EA

Nivell 4. Ambiental / Nivell 6. AEA

Nivell 4. Ambiental / Nivell 6. AEA

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J.

2018

CODI

92EA

Fotografies

Nom

Data / Època

Autor

Protecció existent

Categoria i nivells de protecció proposats

Altres noms i localització

Cronologia

(Original o reforma)

Núm ref. ICPC Generalitat

Classificació

Cal Roig (masia)

Edificis

1861-1862; Segle XX

IPAHN
Carrer del Mig

Categoria

Nivell de protecció

BPU

Nivell 3. Parcial

BPU

Nivell 2.
Conservació

Nivell 4. Ambiental

Camí de Cal Roig

93EA

94EA

La Rovira (masia)
Carretera de Sant Cugat del Racó a Castelladral

Origen medieval segle
XII (1123); 1642;
1737; Segles XVIII;
1854, 1861, 1869,
1885, 1895; Segle XX.

La Sala (masia)

1861-1862, segle XIX.

Edificis
IPAHN

Nivell 4. Ambiental / Nivell 6. AEA

Edificis
IPAHN

Camí del Racó

BPU

Nivell 3. Parcial

BPU

Nivell 2.
Conservació

Nivell 4. Ambiental

Camí de la Sala

95EA

Sant Genís (masia)
Sant Genís, Masadella de baix (1313)
Carretera BV-4235, PK. 3,5

96EA

Santacreu (masia)

1666; 1719, 1759,
1790; Segles XVIIXVIII; 1870, 1882; XIX;
1918, 1920; XX

(origen medieval:
1312); XVIII; XIX; XX

Edificis
IPA16867 IPAHN

Nivell 4. Ambiental / Nivell 6. AEA

Edificis
IPAHN

Carretera del Mujal a Sant Cugat del Racó

BPU

Nivell 3. Parcial

Nivell 4. Ambiental / Nivell 6. AEA

Camí de SantaCreu

97EA

Cal Sastre d'Orriols (masia)
Carretera de Valls de Torroella

Text refós Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals

1707, segle XVIII;
1861-1862, XX;
Primera dècada del
segle XXI

Edificis
IPAHN

BPU

Nivell 3. Parcial

Nivell 4. Ambiental
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CODI

98EA

Fotografies

Nom

Data / Època

Autor

Protecció existent

Categoria i nivells de protecció proposats

Altres noms i localització

Cronologia

(Original o reforma)

Núm ref. ICPC Generalitat

Classificació

Can Serra del Exibis (masia)
Can Serra del Arxius
Carretera de Valls de Torroella

99EA

Cal Serrador (masia)

(Origen medieval:
1203, 1361, 1370,
1394); època
moderna; XVII-XVIII;
1636, 1758, 1770,
1778; XIX i XX.

Edificis
IPAHN

IPAHN
Carretera C-55, PK. 53,8

100EA

Cal Saubeta (masia)
Seuveta

IPAHN

Camí de Sant Salvador

Nivell 3. Parcial

BPU

Nivell 3. Parcial

BPU

Nivell 3. Parcial

BPU

Nivell 3. Parcial

Nivell 4. Ambiental

Edificis

1852, Segle XIX

BPU

Nivell de protecció

Nivell 4. Ambiental / Nivell 6. AEA

Edificis

1878, Segle XIX

Categoria

Nivell 4. Ambiental

Camí de Cal Saubeta

101EA

Cal Simon (masia)

(Origen medieval:
1370); 1700, 1740,
1869.

Edificis
IPAHN

Camí de Valldeperes

Nivell 4. Ambiental / Nivell 6.AEA

Camí de Cal Simon

102EA

Cal Sitges (masia)

Edificis

1861-1862

IPAHN
Camí de Valls de Torroella

103EA

El Soler (masia)
Carretera de Sant Cugat del Racó a Castelladral

Text refós Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals

Segle XVI (1553);
Segle XVII: 1640,
segle XVIII; 1746,
1757. segle XIX; 1826,
1862, 1881. Segle
XX: 1905.

Nivell 3. Parcial

BPU

Nivell 2.
Conservació

Nivell 4. Ambiental

Edificis
IPA16886 IPAHN

BPU

Nivell 4. Ambiental / Nivell 6. AEA

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J.
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CODI

104EA

Fotografies

Nom

Data / Època

Autor

Protecció existent

Categoria i nivells de protecció proposats

Altres noms i localització

Cronologia

(Original o reforma)

Núm ref. ICPC Generalitat

Classificació

El Soler (masoveria)

Edificis

Segle XVIII, XIX, XX.

IPAHN
Camí de Sant Cugat del Racó

105EA

Solivella (masia)

(origen medieval
castell), segle XVIII.

Carretera BP-4313, PK. 53,5

Nivell de protecció

BPU

Nivell 3. Parcial

BPU

Nivell 3. Parcial

Nivell 4. Ambiental

Edificis
IPAHN

Categoria

Nivell 4. Ambiental / Nivell 6. AEA

Camí de Barquets a Castelladral

106EA

Taurons (Sant Salvador de Torroella) (masia)

Edificis

Segle XVIII, XIX

IPAHN
Camí de Lourdes

BPU

Nivell 3. Parcial

BPU

Nivell 3. Parcial

BPU

Nivell 3. Parcial

BPU

Nivell 3. Parcial

Nivell 4. Ambiental

Carretera de Taurons

107EA

Taurons (Sant Cugat del Racó) (masia)

Segle XVIII, 1851,
1906

Edificis

IPA16885 IPAHN

Carretera del Mujal a Sant Cugat del Racó

Nivell 4. Ambiental

Camí al mas Taurons

108EA

Turban, Cal Turban (masia)

Edificis

1745; 1818; XVIII; XIX

IPAHN
Camí de Valls de Torroella

Nivell 4. Ambiental

Carretera B-423, PK. 7,3

109EA

Cal Tiet (masia)
La Vall
Carretera de Valls de Torroella

Text refós Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals

Origen segle XVIII;
1803, 1847, 1860,
1882. S. XX.

Edificis
IPAHN

Nivell 4. Ambiental
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CODI

110EA

Fotografies

Nom

Data / Època

Autor

Protecció existent

Categoria i nivells de protecció proposats

Altres noms i localització

Cronologia

(Original o reforma)

Núm ref. ICPC Generalitat

Classificació

Trujols (masia)
Trullols

(origen segles XV-XVI;
1497, 1502, 1553);
segles XVIII-XIX; 1893.

Edificis
IPAHN

Carretera C-55, PK. 53,6

Categoria

BPU

Nivell de protecció
Nivell 3. Parcial

Nivell 4. Ambiental / Nivell 6. AEA

Camí de Trullols

111EA

Vallbona (masia)
Camí de Vallbona

112EA

Cal Xic (masia)

(Origen segle XVI:
1502, 1553); 16 [ ],
1747, 1805. Segles
XVIII, XIX

Edificis

IPAHN

IPA16882 IPAHN
Carretera BP-4313, PK. 51

Nivell 3. Parcial

Nivell 4. Ambiental / Nivell 6. AEA

Edificis

1862

BPU

BPU

Nivell 3. Parcial

BPU

Nivell 3. Parcial

Nivell 4. Ambiental

Carretera de Cal Xic

113EA

Balma de Comaposada

Medieval - Moderna

IPAHN
Carretera B-423

114EA

Tines: Tines de Can Reixes, Tines de potiner, Ti

Nivell 4. Ambiental / Nivell 6. AEA

BPU

segle XVIII (1792);
XVII-XIX

Nivell 2.
Conservació

Nivell 4. Ambiental / Nivell 6. AEA

Camí Castellfollit de Boix
Carretera B-423

115EA

Barraques de pedra seca
Barraques de vinya

Text refós Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals

BPU

Segle XIX - XX

IPA16890,
IPA16891

Nivell 1. Integral

Nivell 4. Ambiental
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CODI

116EA

Fotografies

Nom

Data / Època

Autor

Protecció existent

Categoria i nivells de protecció proposats

Altres noms i localització

Cronologia

(Original o reforma)

Núm ref. ICPC Generalitat

Classificació

Pont de Castellet

Obra civil

1966-1967.

IIIAPM

Categoria

BPU

Nivell de protecció
Nivell 2.
Conservació

Carretera BV-4401

Text refós Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals
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NAVÀS
Quadre resum elements inclosos al Catàleg
CODI

Fotografies

Nom

Data / Època

Autor

Protecció existent

Categoria i nivells de protecció proposats

Altres noms i localització

Cronologia

(Original o reforma)

Núm ref. ICPC Generalitat

Classificació

Categoria

Nivell de protecció

PATRIMONI ARQUITECTÒNIC: CONJUNTS
01 (01)CA

Nucli de Castelladral

Nivell 4.
Ambiental

Conjunts

BPU

Nivell 4.
Ambiental

Conjunts

BPU

Nivell 4.
Ambiental

BCIL

Nivell 2.
Conservació

BCIL

Nivell 2.
Conservació

Nivell 6. AEA

Carretera B-423, Pk. 9,5

02 (02)CA

BPU

Conjunts

Nucli del Mujal
Mojal, Mojalt
Carretera del Mujal

03CA

Barri de La Rata

Nivell 5. Documental

Carretera de Cardona (C-1410a)
Carretera C-55, PK.52

04 (04)CA

Colònia de Palà de Torroella

Conjunts
IPA16852 IPAHN

Carretera de Cardona (C-1410a)

Nivell 4. Ambiental

Carretera C-55, PK.51-52

05 (37)CA

Sant Cugat del Racó
Carretera del Mujal a Sant Cugat del Racó

Text refós Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals

Conjunts

Nivell 4. Ambiental / Nivell 6. AEA
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CODI

06CA

Fotografies

Nom

Data / Època

Autor

Protecció existent

Categoria i nivells de protecció proposats

Altres noms i localització

Cronologia

(Original o reforma)

Núm ref. ICPC Generalitat

Classificació

Carrer del Sol

Categoria

Nivell de protecció

Conjunts

BPU

Nivell 4.
Ambiental

Conjunts

BPU

Nivell 4.
Ambiental

Conjunts

BPU

Nivell 4.
Ambiental

Conjunts

BPU
(Conjunt)

Nivell 1. Integral

BPU

Nivell 4.
Ambiental

BPU

Nivell 4.
Ambiental

IPAHN
Carrer del Sol

07CA

Carrer de Migdia
IPAHN
Carrer de Migdia

08CA

Carrer de Sant Genís
Carrer de Sant Genís

09CA

Plaça de l'Ajuntament
IPAHN
Plaça de l'Ajuntament

10CA

Carrer del Torrent
De les Set Cases

Nivell 4. Ambiental

IPAHN

Carrer del Torrent o de les Set Cases

11CA

Conjunt entorn de l'Església de la Sagrada

Conjunts

Carrer de l'Església
Plaça de La Sagrada Família

Text refós Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals
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CODI

12CA

Fotografies

Nom

Data / Època

Autor

Protecció existent

Categoria i nivells de protecció proposats

Altres noms i localització

Cronologia

(Original o reforma)

Núm ref. ICPC Generalitat

Classificació

Conjunt de la Carretera de Berga

Conjunts

Nivell de protecció

BPU

Nivell 3. Parcial

BPU

Nivell 3. Parcial

BCIL

Nivell 2.
Conservació

BCIL / BPU

Nivell 2.
Conservació

Nivell 4. Ambiental

Carretera de Berga

13CA

Categoria

Conjunt Carrer de la Indústria - Carrer Sant

Conjunts
IPAHN

Carrer de la Indústria

Nivell 4. Ambiental

Carrer de Sta. Teresa del nen Jesús

14 (38)CA

Sant Salvador de Torroella

Conjunts
Nivell 4. Ambiental

Carretera C-55, PK.53
Camí de Sant Salvaador
Camí de Valldeperes

15 (39)CA

Santa Fe de Valldeperes

Conjunts

Nivell 4. Ambiental / Nivell 6. AEA

Carretera C-55, PK.58

16 (40)CA

Les Esglésies

Edificis

Raval Cal Flautes

Conjunts
IPAHN

Carrer C-55, PK.53,5

Text refós Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals

Nivell 2.
Conservació

Nivell 4. Ambiental / Nivell 6. AEA

Carretera del Mujal a Sant Cugat del Racó

17CA

BPU

BPU

Nivell 3. Parcial

Nivell 4. Ambiental

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J.

2018

Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientalsText refñis

NAVÀS
Quadre resum elements inclosos al Catàleg
CODI

Fotografies

Nom

Data / Època

Autor

Protecció existent

Categoria i nivells de protecció proposats

Altres noms i localització

Cronologia

(Original o reforma)

Núm ref. ICPC Generalitat

Classificació

Categoria

Nivell de protecció

PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
01BARP

Sant Cugat del Racó

Alt i Baix Imperi romà
(Segles I-IIIdC)

Carretera de Castelladral

02BARP

Passeig de Ramon Vall

Neolític Mig Recent
(3500 - 2500 aC)

Passeig Ramon Vall

03BARP

Tomba del Moro de Vallbona (Torroella)
Tomba del Serrat de les Moles

Calcolític - Bronze
Antic (2200 - 1500aC)

Camí de Vallbona

04BARP

Solell de Can Ribes
Vinyes Oest, Zona Oest de Navàs
Carrer Castelladral

05BARP

Can Vall
Carrer Circumval·lació

Bronze Final (900650aC) - Romà
(218aC - 476dC)
900-650aC
900-650aC; 218aC 476dC

Ferro - Ibèric Final
(150-100aC), segle
IIaC

Jaciment núm.
1546 de l’IPAPC

Jaciment núm.
1547 de l’IPAPC

Jaciment núm.
1548 de l’IPAPC

Jaciment núm.
1549 de l’IPAPC

Fitxa núm. 1550
de l'IPAPC

Jaciments
arqueològics

BPU

Nivell 6. AEA

Jaciments
arqueològics

BPU

Nivell 6. AEA

Jaciments
arqueològics

BPU

Nivell 1. Integral

Jaciments
arqueològics

BPU

Nivell 6. AEA

Jaciments
arqueològics

BPU

Nivell 6. AEA

Camí del Cementiri

Text refós Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals
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CODI

06BARP

Fotografies

Nom

Data / Època

Autor

Protecció existent

Categoria i nivells de protecció proposats

Altres noms i localització

Cronologia

(Original o reforma)

Núm ref. ICPC Generalitat

Classificació

Masia de Can Vall
Mas de Can Vall

El Mujal
Bartomeus, Can Bartomeus, el Mojal

Nivell de protecció

Jaciments
arqueològics

BPU

Nivell 6. AEA

Jaciments
arqueològics

BPU

Nivell 6. AEA

Jaciments
arqueològics

BPU

Nivell 6. AEA

Àrea d'expectativa
arqueològica

BPU

Nivell 6. AEA

1362 (Segle XIV )

Àrea d'expectativa
arqueològica

BPU

Nivell 1. Integral

Medieval-modern (s.
400dC – 1789dC)

Jaciments
arqueològics

BPU

Nivell 1. Integral

Alt Imperi Romà (50100dC)

Carrer Santa Teresina del Nen Jesús

07BARP

Categoria

Alt i Baix Imperi Romà
(segles I-IIIdC)

Camí rural de Navàs a Castelladral

Fitxa núm. 1551
de l'IPAPC

Fitxa núm. 1552
de l'IPAPC

Camí del Cementiri

08BARP

Mas de les Esglésies
Camí rural de Navàs a Castelladral

09BARP

Riera de Navarons

Ferro/Ibèric antic Romà alt imperial Medieval (650aC 1492dC)

Alt i Baix Imperi Romà
(s. I-IIIdC)

Camí Font de Navarons

Fitxa núm. 1553
de l'IPAPC

Fitxa núm. 1554
de l'IPAPC

BCIL

Camí Granges del Pinetell

10BARP

Restes de la masia de Navarons Subirà
Tines i premsa de Navarons
Camí Font de Navarons a Vinya dels Torrents

11BARP

Tines de les Comes (d’Hortons)
Tines de les Comes de Torroella o Les Com
Camí de Valls de Torroella

Text refós Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals

Jaciment núm.
1555 de l’IPAPC
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CODI

12BARP

Fotografies

Nom

Data / Època

Autor

Protecció existent

Categoria i nivells de protecció proposats

Altres noms i localització

Cronologia

(Original o reforma)

Núm ref. ICPC Generalitat

Classificació

Sant Pere de l’Alou o del Racó
Sant Pere de les Cigales

Medieval - Baixa edat
mitjana (988-1293dC)

Camí de l’Alzina

13BARP

Pla de Sant Pere
Serrat de Puigmaçó
Camí de l’Alzina

14BARP

Vinya de Cal Mas
Necròpolis Vinya de Cal Mas
Camí de Valldeperes

15BARP

Castell de Castelladral
El Castellot

Neolític-Calcolític
(5500-1800aC),
Ferro Ibèric Ple –
Romà Alt i Baix Imperi
(250aC-284d),
Medieval (401-

Bronze Final - Ferro
Ibèric Antic (1200450aC); Medieval
(400-1492dC)

941; 800 – 1399 dC /
Medieval, Alta i Baixa
Edat Mitjana

Camí de Castelladral

Collet de les Caixes
Camí de Cardona a Serrateix

Fitxa núm.1557,
20495 de l’IPAPC
IPA 16877

Jaciment núm.
1559 de l’IPAPC
IPA 16874

Jaciment
núm.1561 de
l’IPAPC

401-715dC, Medieval
Domini Visigòtic; 800988dC; XI-XII,
Medieval Catalunya
Vella

Jaciment núm.
1562 de l’IPAPC

Nivell de protecció

Jaciments
arqueològics

BPU

Nivell 1. Integral

Jaciments
arqueològics

BCIL

Nivell 1. Integral

Jaciments
arqueològics

BPU

Nivell 1. Integral

Jaciments
arqueològics

BCIN

Nivell 1. Integral

Castell Declarat BCIN. 1111-MH.
Decret de 22 d’abril de 1949
(BOE-5-5- 1949); Reial Decret de
10 de gener de 1986 R-I-51-5560.

Camí rural de Navàs a Castelladral

16BARP

Jaciment núm.
1556 de l’IPAPC

Categoria

Castell Declarat BCIN.
1111-MH. Decret de 22
d’abril de 1949 (BOE-5-51949); Reial Decret de 10
de gener de 1986 RI-51-5560. Nucli de
Castelladral (BPU)

Jaciments
arqueològics

BPU

Nivell 1. Integral

Jaciments
arqueològics

BPU

Nivell 1. Integral

Camí de Cal Sant

17BARP

Cal Garrifes
Camí de Conill a Comabella

1150-1789dC;
Medieval, Modern

Jaciment núm.
1563 de l’IPAPC

Camí de la Sal
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CODI

18BARP

Fotografies

Nom

Data / Època

Autor

Protecció existent

Categoria i nivells de protecció proposats

Altres noms i localització

Cronologia

(Original o reforma)

Núm ref. ICPC Generalitat

Classificació

Vinya del Guitarra, La

400-1492 dC

Jaciment núm.
1564 de l’IPAPC

Camí de l'Obac a Conill

Categoria

Nivell de protecció

Jaciments
arqueològics

BPU

Nivell 1. Integral

Jaciments
arqueològics

BPU

Nivell 1. Integral

Jaciments
arqueològics

BPU

Nivell 1. Integral

Jaciments
arqueològics

BPU

Nivell 6. AEA

Jaciments
arqueològics

BPU

Nivell 1. Integral

Jaciments
arqueològics

BPU

Nivell 6. AEA

Camí de la sal

19BARP

Necròpolis de Cal Garrifes

400-1492 dC, Medieval

Jaciment núm.
1566 de l’IPAPC

Camí de Conill a Comabella
Camí de de la sal

20BARP

Tomba de Cal Mas

800-1150 dC, Medieval

Jaciment núm.
1567 de l’IPAPC

Camí de Cardona a Serrateix
Camí de Valldeperes a Cal Mas

21BARP

Costa del Clot de l'Isidre

3500-2500 aC,
Neolític Mig Recent

Camí de Cardona a Serrateix

22BARP

Armaris del Reguer del Perejoan

400 - 1492 dC,
Medieval

Camí de Cardona a Serrateix

Jaciment núm.
1568 de l’IPAPC

Jaciment núm.
1571 de l’IPAPC

Camí de la Vinya del Perejoan

23BARP

Can Riols I
El Riols, Orriols
Camí de Valls de Torroella
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Segles III aC - III dC,
Romana

Jaciment núm.
1572 de l’IPAPC
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CODI

24BARP

Fotografies

Nom

Data / Època

Autor

Protecció existent

Categoria i nivells de protecció proposats

Altres noms i localització

Cronologia

(Original o reforma)

Núm ref. ICPC Generalitat

Classificació

Can Riols II. Tombes de Can Riols

Segle V - XII dC, Alta
Edat Mitjana, Medieval

Camí de Valls de Torroella

25BARP

Necròpolis de Sant Miquel de Castelladral
Església de Castelladral

400 - 1492 dC,
Medieval

Església de Sant Miquel de Castelladral

Jaciment núm.
1573 de l’IPAPC

Jaciment núm.
5637 de l’IPAPC

Categoria

Nivell de protecció

Jaciments
arqueològics

BPU

Nivell 1. Integral

Jaciments
arqueològics

BPU

Nivell 1. Integral

Jaciments
arqueològics

BPU

Nivell 1. Integral

Jaciments
arqueològics

BPU

Nivell 1. Integral

Jaciments
arqueològics

BPU

Nivell 6. AEA

Jaciments
arqueològics

BPU

Nivell 1. Integral

Pati de la Rectoria

26BARP

Dolmen de les Comes

2500 aC- 1200 aC,
Neolític Final - Bronze
Mig

Camí de Valls de Torroella

27BARP

Tomba en el Camí del Pont de Barquets a C
Riera del Tordell

28BARP

Turó de Capdevila

401 - 715dC, Medieval
Domini Visigòtic; 800 988 dC, Medieval
Catalunya Vella

1230 - 1789 dC,
Baixmedieval Moderna

Camí de Castelladral

Jaciment núm.
11718 de
l ’IPAPC

Jaciment núm.
12298 de
l ’IPAPC

Jaciment núm.
18526 de l’IPAPC

Camí de l'Oliva

29BARP

Vilamorós
Camí de Castelladral a Taurons

284 - 1492 dC, Romà
Baix Imperi - Medieval

Jaciment núm.
18527 de l'IPAPC

Camí de Cal Reixes a Taurons

Text refós Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J.

2018

CODI

30BARP

Fotografies

Nom

Data / Època

Autor

Protecció existent

Categoria i nivells de protecció proposats

Altres noms i localització

Cronologia

(Original o reforma)

Núm ref. ICPC Generalitat

Classificació

Molí de la Riera de Sant Cugat
Molí del Tordell. Molí de Castelladral

400 - 1789 dC,
Medieval - Moderna

Camí de Castelladral

31BARP

Camps del Seuveta
Saubeta

Jaciment núm.
19213 de l’IPAPC

Segles X-XII. Medieval

Jaciment núm.
20496 de l’IPAPC

Camí de Sant Salvador de Torroella

Categoria

Nivell de protecció

Jaciments
arqueològics

BPU

Nivell 1. Integral

Jaciments
arqueològics

BPU

Nivell 6. AEA

Jaciments
arqueològics

BPU

Nivell 1. Integral

Jaciments
arqueològics

BPU

Nivell 1. Integral

Jaciments
arqueològics

BPU

Nivell 6. AEA

Àrea d'expectativa
arqueològica

BPU

Nivell 6. AEA

Camí de Sant Salvador a l'Alzina

32BARP

Les Esglésies
Santa Maria de les Esglésies
Camí de Castelladral

400 - 1789 dC; 983; S.
X-XVII; Medieval, Alta
i Baixa Edat Mitjana,
Moderna

Fitxa núm. 16865
de l’IPA

Camí rural de Navàs a Castelladral

33BARP

El Casalot

Medieval - Moderna

Núm. 17 d'IMR de
Navàs

Carretera B-423
Camí de Casanova del Castell

34BARP

Ca l'Agustí

1761, segle XVIII,
Moderna

Camí de Can Gusart

35BARP

Cal Cairó
Torrabadella
Camí de Cardona a Serrateix

1700, 1861-1862,
segles XVIII-XIX,
Moderna

Núm. 19 d'IMR de
Navàs

Núm. 4 d'IMR de
Navàs

Camí de Cal Sansensó
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CODI

36BARP

Fotografies

Nom

Data / Època

Autor

Protecció existent

Categoria i nivells de protecció proposats

Altres noms i localització

Cronologia

(Original o reforma)

Núm ref. ICPC Generalitat

Classificació

Cova de fornot Prop de Cal Sastre i cova de

Alt i Baixmedieval

Fitxa nova

37BARP

Cova de fornot del Lladre

Alt i Baixmedieval

Fitxa nova

Categoria

Nivell de protecció

Jaciments
arqueològics

BPU

Nivell 1. Integral

Jaciments
arqueològics

BPU

Nivell 1. Integral

Jaciments
arqueològics

BPU

Nivell 6. AEA

Jaciments
arqueològics

BPU

Nivell 6. AEA

Jaciments
arqueològics

BPU

Nivell 1. Integral

Jaciments
arqueològics

BCIN

Nivell 1. Integral

Camí de l'Alzina
Pla de Sant Pere

38BARP

Coll d'Arques

Neolític - Bronze
Final - Ferro

Carrer Castelladral

39BARP

L'Oliva

Núm. A.4 IPAH de
Navàs (1995)

Ibèric - Romà

Núm. A 14 IPAH de
Navàs (1995)

Carretera del Mujal a Sant Cugat del Racó
Camí del Mujal a l'Oliva

40BARP

Tines, premses i altres estructures excavad

Medieval - Moderna

Fitxa nova
Pla de Sant Pere
Sant Cugat

41BARP

Castell de Torroella
Torroella Vell
Carretera C-55, PK 53

800 - 1230 dC,
Medieval; Moderna

Jaciment núm.
1 9 2 1 5 d e l ’IPAPC
IPA 42920

Castell Declarat BCIN. Decret de 22 d’abril de 1949 (BOE-5-51949); 8-11-1988 (data aprovació urbanisme). BOE 125.

Camí de l'Alzina
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CODI

42BARP

Fotografies

Nom

Data / Època

Autor

Protecció existent

Categoria i nivells de protecció proposats

Altres noms i localització

Cronologia

(Original o reforma)

Núm ref. ICPC Generalitat

Classificació

Castell de Solivella

1131; 400 - 1492 dC,
Alta i Baixa Edat
Mitjana

Carretera BP-4313, PK 53,5

Torre de telègraf de Can Solana
La Guixola. Torre núm. 29

Jaciment núm.
20489 de l’IPAPC

Nivell de protecció

Jaciments
arqueològics

BCIN

Nivell 1. Integral

Jaciments
arqueològics

BCIL

Nivell 1. Integral

Jaciments
arqueològics

BPU

Nivell 1. Integral

Decret 22 d'abril de 1949

Camí de Barquets a Castelladral

43BARP

BCIN

Categoria

1861-1862, Segle XIX

Fitxa nova

Camí

44BARP

Antiga rectoria de Castelladral

1438, segle XV,
Medieval; Segles
XVII - XVIII, Moderna

Plaça de Castelladral
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Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals Text refós

NAVÀS
Quadre resum elements inclosos al Catàleg
CODI

Fotografies

Nom

Data / Època

Autor

Protecció existent

Categoria i nivells de protecció proposats

Altres noms i localització

Cronologia

(Original o reforma)

Núm ref. ICPC Generalitat

Classificació

Categoria

Nivell de protecció

PATRIMONI NATURAL
01BN

Riu Cardener

Entorns fluvials i
marítims

BPU

Nivell 4.
Ambiental

02BN

Riu Llobregat
Riera del Mujal i Canal de Cal Forcada

Entorns fluvials i
marítims

BPU

Nivell 4.
Ambiental

03BN

Rouredes de fulla petita (Quercus faginea)
Rouredes de roure valencià

Altres elements
d'interès natural

BPU

Nivell 4.
Ambiental

04BN

Forest Ribes Cardener (CUP 73)

Altres elements
d'interès natural

BPU

Nivell 4.
Ambiental

05BN

Espai natural. Can Mateu

Altres elements
d'interès natural

BPU

Nivell 4.
Ambiental

06BN

Riera Taulet, torrents de la Plana, les Maleses i

Entorns fluvials i
marítims

BPU

Nivell 4.
Ambiental
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CODI

Fotografies

Nom

Data / Època

Autor

Protecció existent

Categoria i nivells de protecció proposats

Altres noms i localització

Cronologia

(Original o reforma)

Núm ref. ICPC Generalitat

Classificació

Categoria

Nivell de protecció

07BN

Les Esglésies
Espai connector

Altres elements
d'interès natural

BPU

Nivell 4.
Ambiental

08BN

Roure de Vallbona
Quercus cerrioides

Altres elements
d'interès natural

BPU

Nivell 4.
Ambiental

09BN

Lledoner dels horts de Palà
Celtis australis

Altres elements
d'interès natural

BPU

Nivell 4.
Ambiental

10BN

Alzina i càdec de Castelladral
Alzina (Quercus ilex) i càdec (Juniperus
oxycedrus)

Altres elements
d'interès natural

BPU

Nivell 4.
Ambiental

11BN

Basses

Altres elements
d'interès natural

BPU

Nivell 4.
Ambiental

12BN

Alzinar de Palà de Torroella

Altres elements
d'interès natural

BPU

Nivell 4.
Ambiental

13BN

Alzina i roure del poliesportiu municipal

Altres elements
d'interès natural

BPU

Nivell 4.
Ambiental
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NAVÀS
Quadre resum elements inclosos al Catàleg
CODI

Fotografies

Nom

Data / Època

Autor

Protecció existent

Categoria i nivells de protecció proposats

Altres noms i localització

Cronologia

(Original o reforma)

Núm ref. ICPC Generalitat

Classificació

Categoria

Nivell de protecció

PATRIMONI AMBIENTAL-PAISATGÍSTIC
01BAMP

Fonts

Fonts i dolls

BPU

Nivell 4.
Ambiental

02BAMP

Parets de pedra seca
Murs de pedra seca, marges de pedra seca,
bancals

Elements
BPU
caracteritzadors del

Nivell 4.
Ambiental

03BAMP

Mirador de Castelladral
Castell i plaça de Castelladral
Castell de Castelladral

Miradors

BPU

Nivell 4.
Ambiental

Plàtans del Passeig Ramon Vall

Espai urbà de valor
ambiental

BPU

Nivell 4.
Ambiental

Camí Ral
Camí Ral de Cardona a Manresa

Recorreguts

BPU

Nivell 4.
Ambiental

Camí Saliner
Camí Cardoner, Camí Saliner de Cardona

Recorreguts

BPU

Nivell 4.
Ambiental

Plaça Castelladral

04BAMP

Passeig Ramon Vall

05BAMP

06BAMP
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CODI

Fotografies

Nom

Data / Època

Autor

Protecció existent

Categoria i nivells de protecció proposats

Altres noms i localització

Cronologia

(Original o reforma)

Núm ref. ICPC Generalitat

Classificació

07BAMP

La Vall d'Hortons
La Vall dels Gitanos

08BAMP

Parc de l'Alzineta

Categoria

Nivell de protecció

BPU

Nivell 4.
Ambiental

Àrees i entorns
BPU
d'interès paisatgístic

Nivell 4.
Ambiental

Elements
BPU
caracteritzadors del

Nivell 4.
Ambiental

Passeig de la Circunval·lació

09BAMP

Varietats locals agrícoles
Vinya sumoll, mandó i malvasia; olivera
Corbella
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Plànols d'ordenació del PEUPIC de Navàs
Índex de plànols
Escala

Escala

Din A1

Din A3

25.000

50.000

Identificació del béns. Full 01

5.000

10.000

02.02

Identificació del béns. Full 02

5.000

10.000

4

02.03

Identificació del béns. Full 03

5.000

10.000

5

02.04

Identificació del béns. Full 04

5.000

10.000

6

02.05

Identificació del béns. Full 05

5.000

10.000

7

02.06

Identificació del béns. Full 06

5.000

10.000

8

02.07

Identificació del béns. Full 07

5.000

10.000

9

02.08

Identificació del béns. Full 08

5.000

10.000

10

02.09

Identificació del béns. Full 09

5.000

10.000

11

02.10

Identificació del béns. Full 10

5.000

10.000

12

02.11

Identificació del béns. Full 11

5.000

10.000

13

02.12

Identificació del béns. Full 12

5.000

10.000

14

02.13

Identificació del béns. Full 13. Detall nucli de Navàs

1.000

2.000

15

02.14

Identificació del béns. Full 14. Detall nucli de Navàs

1.000

2.000

16

02.15

Identificació del béns. Full 15. Detall nucli de Navàs

1.000

2.000

17

02.16

Identificació del béns. Full 16. Detall nucli de Navàs

1.000

2.000

18

02.17

Identificació del béns. Full 17. Detall nuclis rurals 1. Castelladral i Mujal

1.000

2.000

19

02.18

Identificació del béns. Full 18. Detall colònia industrial. Palà de Torroella

1.000

2.000

20

02.19

Identificació del béns. Conjunts. Detall nuclis rurals 2.

1.000

2.000

21

03.01

Situació urbanística. Normes subsidiàries. Full 01

15.000

30.000

22

03.02

Situació urbanística. Normes subsidiàries. Full 02

15.000

30.000

nº

Codi

Plànol

1

01.

Identificació del béns. Situació general

2

02.01

3
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