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Justificació del present Text refós de les fitxes identificatives.
En data 19 de maig del 2010, la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central
(CTUCC) va aprovar definitivament el Pla Especial Urbanístic (PEU) d’identificació de masies i
cases rurals en sòl no urbanitzable d’Avià (acordada la seva executivitat en sessió de 26 de
gener del 2011, i publicat al DOGC en data 31 de maig del 2011).
L’Ajuntament d’Avià ha promogut i tramitat la Modificació puntual (MP) núm. 2 d’aquest Pla
Especial Urbanístic, per tal de possibilitar la implantació del turisme rural en qualsevol de les
108 masies del municipi. Aquesta Modificació està en fase d’aprovació definitiva, i comporta
afectacions en el redactat de les fitxes de 94 masies i cases rurals.
L’article 8 de la Modificació puntual (MP) núm. 2 estableix que: “l’Ajuntament redactarà un
text refós de les fitxes identificatives del PEU que reculli totes les modificacions proposades
en aquesta modificació puntual, per tal que sigui més fàcil i comprensible la gestió diària del
planejament”.
Així, en compliment d’allò establert a la MP núm. 2, es redacta aquest Text refós per a
incloure les afectacions en les 94 fitxes modificades, i s’aprofita també per a:
‐ incloure a la fitxa 036 la Modificació puntual (MP) núm. 1 “Hostal del Gran
Nom”, aprovada per la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central
(CTUCC) en sessió de 24/01/2014, i publicada en data 25/06/2014 al DOGC núm.
6.650.
‐ incloure a la fitxa 099 (Vilamarí) el Pla Especial Urbanístic (PEU) per a
l’establiment d’agroturisme a la finca de Vilamarí, vigent des de l’any 2010
(aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya
Central –CTUCC‐ en sessió de 10 de novembre del 2009, i donada la conformitat
del text refós del Pla en sessió de 19 de maig del 2010 ‐DOGC de data
02/08/2010, núm. 5.686‐).
‐ eliminar la fitxa 109 (Cal Xoques), per estar duplicada: Cal Xoques ja disposa de
la fitxa 092.
Aquestes accions no comporten cap modificació del planejament d’aquestes tres masies,
sinó tenir actualitzat un redactat unitari.

Avià, juliol 2016

Juliol 2016

* LLISTAT DE MASIES I CASES RURALS EN SÒL NO URBANITZABLE INCLOSES AL PEU
Número
1
2
3
4
5
6
7
8
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
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36
37
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39
40
41
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44
45
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49
50
51
52
53
54
55

Nom
Alon, ca l'
Arbres Blancs, els
Baga de Santelies, la
Barranc, cal
Bauma, la
Bellús
Bellús, Molí de
Bep Nou, cal
Bep Vell, cal
Canal, Casa
Cancardona, Casa
Candela, cal
Candi, cal
Carbonells
Casancamp Nou
Casancamp Vell
Casancots
Casancots, Molí de
Castanyer, Barraca de cal
Castanyer, Granja de cal
Ceba, cal
Cistellé, cal
Codines
Colell
Collet, el
Comellas, cal
Coromina, la
Coromina, Molí de la
Creu, Casa la
Cubinsà
Escolà, ca l'
Esgrioler, ca l'
Faneca, cal
Foubes, cal
Gairot, cal
Gran Nom, Hostal del
Gris, cal
Gris, Casanova de cal
Guarans
Guixé, cal
Horta, l'
Janó, cal
Lladó, Mas
Lluert d'Avià
Lluert de Clarà
Mas Sec, cal
Miquel, cal
Miqueló, cal
Moixona, Casa
Molí del Castell, Casa
Montorcí, Casanova de
Noet
Noguera, la
Obiols, Casa
Ovelleta, ca l'

Veïnat
Avià
Avià
Graugés
Avià
Avià
Obiols
Obiols
Avià
Avià
Avià
Avià
Avià
Graugés
Avià
Avià
Avià
Avià
Avià
Avià
Avià
Graugés
Avià
Avià
Avià
Graugés
Avià
Avià
Avià
Barri de la Creu
Graugés
Avià
Avià
Avià
Barri de la Creu
Avià
Avià
Obiols
Obiols
Avià
Avià
Avià
Avià
Cal Rosal
Avià
Avià
Avià
Avià
Avià
Avià
Molí del Castell
Graugés
Avià
Avià
Obiols
Molí del Castell

Número
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

Nom
Pagerols
Parera, la
Pere Nou, cal
Pere Vell, cal
Pineda, la
Pla, cal
Plana, Casanova de la (o del Collet)
Porxos, els
Pou, el
Prat, Casanova del
Puig d'Obiols, el
Ramonet, cal
Regatell de Baix
Riera, Casanova de la
Riereta, la
Riereta, Molí de la
Roca, la
Rosa, ca la
Roureda Nova, la
Roureda Vella, la
Rovira, la
Sabata, cal
Salvans, Caseta del
Santamaria
Santandreu
Serra de Bellús, la
Serrador, cal
Serrapinyana
Serrapinyana, Casanova de
Sobrestrada
Solà, cal
Subirana, la
Tana, Casavella de cal
Tavella, cal
Temporal, cal
Terradelles
Xoques, cal
Torrentbó
Traset, cal
Verdaguer, el
Verònica, ca la
Vilajoana
Vilajoana, Molí de
Vilamarí
Vilamarí, Barraca de
Vilamarí, Casanova de
Vilamarí, les Vinyes de
Vilanova
Vilar de Baix, el
Vilar de Dalt, el
Vilardaga
Vima Nou, cal
Vinya de Clarà, la

Veïnat
Avià
Avià
Molí del Castell
Molí del Castell
Obiols
Graugés
Graugés
Avià
Avià
Avià
Obiols
Avià
Avià
Avià
Avià
Avià
Graugés
Avià
Avià
Avià
Avià
Obiols
Avià
Avià
Avià
Obiols
Avià
Avià
Avià
Avià
Obiols
Graugés
Avià
Avià
Graugés
Graugés
Barri de la Creu
Graugés
Avià
Avià
Avià
Graugés
Graugés
Avià
Avià
Avià
Avià
Avià
Avià
Avià
Graugés
Avià
Avià
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Fitxes identificatives de les masies i cases rurals en SNU.

Juliol 2016
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1.1. Descripció de la volumetria, entorn paisatgístic i època de construcció:
&DVDVLWXDGDHQXQGHVQLYHOOGHOWHUUHQ\HQXQD]RQDGHFDPSVGHFRQUHX7pSODQWDEDL[DSLVLJROIHVDPEODFREHUWD
GHGXHVYHVVDQWVLDPEHOFDUHQHUSHUSHQGLFXODUDODIDoDQDSULQFLSDOREHUWDDPLJGLD/ DFFpVSULQFLSDOGHJXWDO
GHVQLYHOOGHOWHUUHQ\HVIDDSHXSODDOSULPHUSLV7RWHOFRQMXQWKDHVWDWPROWUHIRUPDWLQRSUHVHQWDHOHPHQWVDQWLFVL
VtHOHPHQWVDIHJLWVDOHVIDoDQHVGHOOHYDQWLGHSRQHQWDPRGHGHWULEXQHVDOSULPHUSLV'DYDQWODIDoDQDGHPLJGLDKL
KDXQVDQWLFVFREHUWVDJUtFROHVTXHV XWLOLW]HQHQFDUDDPEDTXHVWDILQDOLWDW6HVLWXDHQXQHQWRUQUXUDOHQYROWDGDGH
FDPSVGHFRQUHX
/DFDVDIRXFRQVWUXwGDDILQDOVGHOVHJOH;,;  QRKHPWUREDWPpVLQIRUPDFLyKLVWzULFD






%&,1

SDUFHOāOD 101

$OWUHV=RQDG H[SHFWDWLYDDUTXHROzJLFD

'DWDGHSURWHFFLy GGPPDDDD 

7RWDO

SROtJRQ 4

10

Sòl no urbanitzable - Zona de valor agrícola

<  4658946

1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL 

Fotografia i ortofotomapa 

Localització geogràfica i plànol extern de
l'edifici

7LSXVGHSURWHFFLyDFWXDO

Protecció actual

DADES CADASTRALS

&ODX

4XDOLILFDFLyGHOVzO

DADES URBANÍSTIQUES

&RRUGHQDGHV870

;  403221

Avià (Berguedà)

0XQLFLSL &RPDUFD 



)LW[D 001

0DSD 293-1-5

Ca l'Alon. 08610 Avià

$GUHoDSRVWDO



1

Avià

1XFOLRLQGUHW

,GHQWLILFDFLyDOSOjQROGHODFDVDDSUHVHUYDU



LOCALITZACIÓ

Alon, Ca l'

Text Refós del Pla Especial Urbanístic per a la identificació i la regulació de les masies i cases rurals
situades en sòl urbanitzable susceptibles de recuperació o de preservació
— Avià (Berguedà) —

Habitatge vinculat a l'explotació agrícola

Titularitat

001 Ca l’Alon
Privada familiar



Fitxa 1

Les millores de subministrament energètic no hi han de comportar cap estesa aèria. S’hi recomana l’ús d’energies
alternatives i renovables.

3.5. Altres condicions específiques

Es respectarà el volum edificat existent i la composició volumètrica. Les intervencions permeses són les destinades a
la conservació de l’edifici, les de consolidació i rehabilitació.

3.4. Condicions d’ordenació, entorn, edificació, serveis i accés

Les edificacions destinades a l’explotació agrícola no podran ser emprades per a l'ús d'habitatge. No es permet la
divisió horitzontal de l'edificació.

3.3. Volums no utilitzables pels usos previstos a l’apartat anterior i altres limitacions

(MP núm. 2) Se’n poden rehabilitar tots els volums. Els usos admesos per al volum principal són habitatge familiar i
establiment de turisme rural.

3.2. Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC i ús proposat

Manteniment de l'original

3.1. Tractament de la volumetria original

3. DETERMINACIONS NORMATIVES

L'estructura del medi rural del municipi es fonamenta en un sistema de masies gairebé equidistants que facilita
l'explotació i el control del medi. L'ocupació permanent de la casa en facilitarà l'explotació agrícola i la preservació del
medi. Preservació per raons mediambientals i socials.

2. JUSTIFICACIO DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

S'hi accedeix des del nucli d'Avià, a través del camí de Santamaria, a la cruïlla de Ca l'Alon Nou.

1.4. Accessibilitat des dels camins públics

Presenta bon estat de conservació en general, atès que es va fer una important rehabilitació del conjunt. S'abasteix
d’aigua de la xarxa comunitària, electricitat subministrada per companyia elèctrica i desguàs a la xarxa comunitària.
Aparentment no presenta cap situació de risc d’incendi o d’inundació.

1.3. Estat de conservació de l’immoble o conjunt, serveis i situació de risc

1.2. Ús actual

Plànol extern de l'edifici

Localització geogràfica

Municipi (Comarca)

Nom

Fitxa

Fotografies

3DUFLDO



$PELHQWDO

&DS

%&,/
















1.1. Descripció de la volumetria, entorn paisatgístic i època de construcció:
0DVLDGHIRUPDUHFWDQJXODUGHSODQWDEDL[DSLVLJROIHVDPEODFREHUWDGHGREOHYHVVDQWLDPEHOFDUHQHUSDUDOāOHODOD
IDoDQDSULQFLSDOTXHV REUHDPLJGLDLDO HUD/DIDoDQDSULQFLSDOpVVLPqWULFDDPESRUWDDOFHQWUHG DUFUHEDL[DWGH
PDy/DEDVHGHODFDVDpVGHSHGUDPHQWUHTXHDSDUWLUGHOSULPHUSLVpVGHPDRQVJURVVRV$ODEDQGDGHSRQHQWWp
DGRVVDGDXQDSDOOLVDDPEODWHXODGDVXSRUWDGDDPETXDWUHSLODUVGHPDyPHQWUHTXHDODEDQGDGHOOHYDQWWpDGRVVDW
XQDHGLILFDFLyGHSODQWDEDL[DLSLVDPEODFREHUWDG XQVROYHVVDQWLDPEHVFDODH[WHULRUSHUDFFHGLUDOSLVTXHIDOHV
IXQFLRQVGHSDOOLVVDLDVVHFDGRUWDQFDWDPESDUHWGHWURQFVGHIXVWD$ODIDoDQDGHWUDPXQWDQDKLKDXQDOWUHHGLILFL
GHSODQWDEDL[DLSLVFREHUWDPEWHXODGDG XQVROYHVVDQW(VWUREDXELFDGDHQXQSODGHURFDTXHFRQVWLWXHL[O HUDLHQ
XQD]RQDGHFDPSVGHFXOWLX
$TXHVWDPDVLDHVWjUHODFLRQDGDDPEOHVSURSLHWDWVGHODIDPtOLD0DVG $YLjLIRXFRQVWUXwGDDILQDOVGHOVHJOH;,;HQ
qSRFDG DXJHGHO DFWLYLWDWDJUtFRODDOD]RQD






%&,1

SDUFHOāOD 18

$OWUHV=RQDG H[SHFWDWLYDDUTXHROzJLFD

'DWDGHSURWHFFLy GGPPDDDD 

7RWDO

SROtJRQ 1

10

Sòl no urbanitzable - Zona de valor agrícola

<  4659292

1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL 

Fotografia i ortofotomapa 

Localització geogràfica i plànol extern de
l'edifici

7LSXVGHSURWHFFLyDFWXDO

Protecció actual

DADES CADASTRALS

&ODX

4XDOLILFDFLyGHOVzO

DADES URBANÍSTIQUES

&RRUGHQDGHV870

;  401873

Avià (Berguedà)

0XQLFLSL &RPDUFD 



)LW[D 002

0DSD 292-8-5

els Arbres Blancs. 08610 Avià

$GUHoDSRVWDO



2

Avià

1XFOLRLQGUHW

,GHQWLILFDFLyDOSOjQROGHODFDVDDSUHVHUYDU



LOCALITZACIÓ

Arbres Blancs, els

Text Refós del Pla Especial Urbanístic per a la identificació i la regulació de les masies i cases rurals
situades en sòl urbanitzable susceptibles de recuperació o de preservació
— Avià (Berguedà) —

Habitatge en desús

Titularitat

002 Els Arbres Blancs
Privada familiar



Fitxa 2

Les millores de subministrament energètic no hi han de comportar cap estesa aèria. S’hi recomana l’ús d’energies
alternatives i renovables.

3.5. Altres condicions específiques

Manteniment del volum aparent. Se’n pot refer l’interior. Cal respectar la composició volumètrica, d’obertures i altres
elements originals. Les intervencions permeses són les destinades a la conservació de l’edifici, les de consolidació i
rehabilitació. Qualsevol intervenció ha de tenir en compte la component paisatgística del conjunt.

3.4. Condicions d’ordenació, entorn, edificació, serveis i accés

Les edificacions destinades a l’explotació agrícola no podran ser emprades per a l'ús d'habitatge. No es permet la
divisió horitzontal de l'edificació.

3.3. Volums no utilitzables pels usos previstos a l’apartat anterior i altres limitacions

(MP núm. 2) Se’n poden rehabilitar tots els volums. Els usos admesos per al volum principal són habitatge familiar i
establiment de turisme rural.

3.2. Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC i ús proposat

Manteniment de l'original

3.1. Tractament de la volumetria original

3. DETERMINACIONS NORMATIVES

L'estructura del medi rural del municipi es fonamenta en un sistema de masies gairebé equidistants que facilita
l'explotació i el control del medi. L'ocupació permanent de la masia en facilitarà l'explotació agrícola i la preservació
del medi. Preservació per raons mediambientals i socials.

2. JUSTIFICACIO DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

S'hi accedeix des de la carretera C-149, davant del Polígon de la Rovira.

1.4. Accessibilitat des dels camins públics

Presenta bon estat de conservació en general, tot i que en estar deshabitada i no haver-se fet reformes recentment,
el conjunt és antic i pot tenir risc de patologies estructurals. S'abasteix d'aigua de pou, electricitat subministrada per
companyia elèctrica i sanejament autònom. Hi ha cert risc d'incendi per la proximitat del bosc i no hi ha risc
d'inundació.

1.3. Estat de conservació de l’immoble o conjunt, serveis i situació de risc

1.2. Ús actual

Plànol extern de l'edifici

Localització geogràfica

Municipi (Comarca)

Nom

Fitxa

Fotografies

3DUFLDO



$PELHQWDO

&DS

SDUFHOāOD 4


%&,1

%&,/
















1.1. Descripció de la volumetria, entorn paisatgístic i època de construcció:
0DVLDGHSODQWDUHFWDQJXODUDOODUJDGDDPEFREHUWDGHGXHVYHVVDQWVGHVLJXDOVLDPEHOFDUHQHUSDUDOāOHODODIDoDQD
SULQFLSDOTXHpVRULHQWDGDDVROL[HQWLTXHV REUHDOVFDPSVTXHTXHGHQSHUVRWDHOQLYHOOGHODFDVD/ HVWUXFWXUD
VHJXHL[ODGLYLVLyHQWUHVFUXJLHVSHUSHQGLFXODUVDODIDoDQDHOVEDL[RVHUHQRFXSDWVSHUFRUWVSHOEHVWLDUDOSLVHV
WUREDYDO KDELWDWJHHQTXqGHVWDFDXQFRVGHJDOHULHVDPETXDWUHDUFVGHPLJSXQWLEDUDQDGHIHUURTXHOLSURSRUFLRQD
DODFDVDXQDEHOOHVDFDUDFWHUtVWLFD'HJXWDO DEDQGRQDPHQWHQFDUDHVFRQVHUYDODFXLQDGHIRJRQVLHOIRFDWHUUD
6 DFFHGHL[DOHVJROIHVDWUDYpVG XQDHVFDODGHIXVWDTXHSDUWHL[GHODVDOD$TXHVWHVHVWUREHQFRPSDUWLPHQWDGHVL
DPEXQD~QLFDREHUWXUDDODIDoDQDGHPLJGLDIRUPDQWXQXOOGHERXFLUFXODU(OVPXUVVyQGHSHGUDEDUUHMDGDDPE
UHEOHLDPEOHVFDQWRQHUHVGHPDyDL[tFRPOHVILQHVWUHVSRUWHVXOOGHERXLDUFV$OFRVWDWGHODFDVDSHUODEDQGD
VXGHVWKLKDXQDSDOOLVVDTXHDSURILWDHOGHVQLYHOOGHOWHUUHQ\GHPDQHUDTXHV DFFHGHL[DOSULPHUSLVDOQLYHOOGHOD
FDVD(OVRVWUHGHOSLVpVFRQVWUXwWDPEYROWDFDWDODQDGHPDy7DPEpKLKDXQDEDVVDDPEHOVPXUVG REUD
$FWXDOPHQWODFDVDUHVWDGHVKDELWDGDLV KDXWLOLW]DWFRPDFRUWVSHUEHVWLDUIHWTXHKDSURYRFDWXQDLPSRUWDQW
GHJUDGDFLyWRWLTXHODWHXODGDHVFRQVHUYDVHQFHUD6HVLWXDHQXQHQWRUQUXUDOHQYROWDGDGHFDPSVGHFRQUHXLERVF
/D%DJDIRXFRQVWUXwGDSHUODIDPtOLD6DODSURSLHWDULVGH6DQW(OLHVMXQWDPHQWDPE&DO&DQGHODDILQDOVGHOVVHJOH
;9,,,(QRULJHQHUDXQDPDVRYHULDTXHSHUWDQ\DODFDVD6DQW(OLHV$TXHVWDGDUUHUDWRWLTXHFRQVWDFRPDPXQLFLSL
GH%HUJDKLVWzULFDPHQWKDPDQWLQJXWXQDUHODFLyDPEHOPXQLFLSLG $YLjMDTXHHVWUREDDFDYDOOHQWUHHOVGRVWHUPHVL
ODSURSLHWDWGHODILQFDHVWUREDPDMRULWjULDPHQWD$YLj





$OWUHV=RQDG H[SHFWDWLYDDUTXHROzJLFD

'DWDGHSURWHFFLy GGPPDDDD 

7RWDO

SROtJRQ 6

11

Sòl no urbanitzable - Zona de valors protegibles

<  4658710

1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL 

Fotografia i ortofotomapa 

Localització geogràfica i plànol extern de
l'edifici

7LSXVGHSURWHFFLyDFWXDO

Protecció actual

DADES CADASTRALS

&ODX

4XDOLILFDFLyGHOVzO

DADES URBANÍSTIQUES

&RRUGHQDGHV870

;  405609

Avià (Berguedà)

0XQLFLSL &RPDUFD 



0DSD 293-2-5

la Baga de Santelies. 08610 Avià

$GUHoDSRVWDO

)LW[D 003

3

Graugés

1XFOLRLQGUHW

,GHQWLILFDFLyDOSOjQROGHODFDVDDSUHVHUYDU





LOCALITZACIÓ

Baga de Santelies, la

Text Refós del Pla Especial Urbanístic per a la identificació i la regulació de les masies i cases rurals
situades en sòl urbanitzable susceptibles de recuperació o de preservació
— Avià (Berguedà) —

Habitatge en desús

Titularitat

003 La Baga de Santelies
Privada familiar



Fitxa 3

Se'n mantindran les galeries del primer pis. Les millores de subministrament energètic no hi han de comportar cap
estesa aèria. S’hi recomana l’ús d’energies alternatives i renovables.

3.5. Altres condicions específiques

En la seva expressió exterior només es permetran les intervencions de manteniment i consolidació o canvis per
retornar la façana o la coberta a l’estat genuí de la construcció, sense modificar la volumetria que constitueix el valor
tipològic de la construcció o conjunt. Interiorment es mantindran els elements que configuren l’essència constructiva i
arquitectònica de la seva tipologia.

3.4. Condicions d’ordenació, entorn, edificació, serveis i accés

Les edificacions destinades a l’explotació agrícola i ramadera no podran ser emprades per a l'ús d'habitatge. No es
permet la divisió horitzontal de l'edificació.

3.3. Volums no utilitzables pels usos previstos a l’apartat anterior i altres limitacions

(MP núm. 2) Se’n poden rehabilitar tots els volums. Els usos admesos per al volum principal són habitatge familiar i
establiment de turisme rural.

3.2. Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC i ús proposat

Manteniment de l'original

3.1. Tractament de la volumetria original

3. DETERMINACIONS NORMATIVES

L’estructura del medi es basa en un sistema de masos repartits pel territori degut al sistema d’explotació que es
manté. Preservació per raons històriques, arquitectòniques i tipològiques per l’estructura de l’edifici.

2. JUSTIFICACIO DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

S'hi accedeix des de la BV-4135 a través d'un camí que surt des d'aquesta carretera i ens porta a Graugés i que
s'agafa davant de Santelies.

1.4. Accessibilitat des dels camins públics

Presenta un estat de conservació deficient, atès que en estar deshabitada i no haver-se fet reformes, el conjunt és
antic i pot tenir risc de patologies estructurals. Desconeixem les instal lacions de què disposa. Hi ha cert risc d'incendi
per la proximitat del bosc i no hi ha risc d'inundació.

1.3. Estat de conservació de l’immoble o conjunt, serveis i situació de risc

1.2. Ús actual

Plànol extern de l'edifici

Localització geogràfica

Municipi (Comarca)

Nom

Fitxa

Fotografies

3DUFLDO



$PELHQWDO

&DS

%&,/
















1.1. Descripció de la volumetria, entorn paisatgístic i època de construcció:
&RQMXQWIRUPDWSHUXQKDELWDWJHTXHDSURILWDXQDDQWLJDFDVDGHSDJqVDODTXDOV KLKDDGRVVDWXQVFREHUWVSHU
WUDPXQWDQDTXHDPSOLHQODVXSHUItFLHRULJLQjULDDL[tFRPODSDOOLVDTXHHVWUREDDODEDQGDGHSRQHQWeVXQHGLILFLGH
IRUPDUHFWDQJXODUGHSODQWDEDL[DLGRVSLVRVDPEODFREHUWDGHGXHVYHVVDQWVTXHIDQHOGHVDLJXDWDODIDoDQD
SULQFLSDOLSRVWHULRULDPEHOFDUHQHUSDUDOāOHODODIDoDQDSULQFLSDOTXHV REUHDPLJGLD7RWO HGLILFLKDHVWDWPROW
UHKDELOLWDWIHWTXHDPDJDSRVVLEOHVHVWUXFWXUHVDQWLJXHV/ DFDEDWH[WHULRUpVDUUHERVVDWLSLQWDWLOHVREHUWXUHVVyQ
DUUHERVVDGHVWDPEp6HVLWXDHQXQHQWRUQUXUDOHQYROWDGDGHFDPSVGHFRQUHX
&DO%DUUDQFFRUUHVSRQDXQDFDVDGHSDJqVFRQVWUXwGDHQWUHILQDOVGHOVHJOH;9,,,RSULQFLSLVGHO;,;MDTXHOD
GRFXPHQWDFLyTXHIDUHIHUqQFLDpVGHPLWMDQVGHO;,;  
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Sòl no urbanitzable - Zona de valor agrícola

<  4658562

1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL 

Fotografia i ortofotomapa 

Localització geogràfica i plànol extern de
l'edifici

7LSXVGHSURWHFFLyDFWXDO

Protecció actual

DADES CADASTRALS

&ODX

4XDOLILFDFLyGHOVzO

DADES URBANÍSTIQUES

&RRUGHQDGHV870

;  403093

Avià (Berguedà)

0XQLFLSL &RPDUFD 
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0DSD 293-1-5

Cal Barranc. 08610 Avià

$GUHoDSRVWDO



4

Avià

1XFOLRLQGUHW

,GHQWLILFDFLyDOSOjQROGHODFDVDDSUHVHUYDU



LOCALITZACIÓ

Barranc, Cal

Text Refós del Pla Especial Urbanístic per a la identificació i la regulació de les masies i cases rurals
situades en sòl urbanitzable susceptibles de recuperació o de preservació
— Avià (Berguedà) —

Habitatge

Titularitat

004 Cal Barranc
Privada familiar



Fitxa 4

Les millores de subministrament energètic no hi han de comportar cap estesa aèria. S’hi recomana l’ús d’energies
alternatives i renovables.

3.5. Altres condicions específiques

Es respectarà el volum edificat existent i la composició volumètrica. Les intervencions permeses són les destinades a
la conservació de l’edifici, les de consolidació i rehabilitació.

3.4. Condicions d’ordenació, entorn, edificació, serveis i accés

Les edificacions destinades a l’explotació agrícola no podran ser emprades per a l'ús d'habitatge. No es permet la
divisió horitzontal de l'edificació.

3.3. Volums no utilitzables pels usos previstos a l’apartat anterior i altres limitacions

(MP núm. 2) Se’n poden rehabilitar tots els volums. Els usos admesos per al volum principal i la pallissa adjacent són
el d’habitatge familiar sense divisió horitzontal i el d’establiment de turisme rural. El canvi d’ús està subjecte a
llicència urbanística.

3.2. Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC i ús proposat

Manteniment de l'original

3.1. Tractament de la volumetria original

3. DETERMINACIONS NORMATIVES

L'ocupació permanent de la casa en facilitarà l'explotació agrícola i la preservació del medi. Preservació per raons
mediambientals i socials.

2. JUSTIFICACIO DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

Des del nucli d'Avià s'agafa el camí de Santa Maria en direcció Vilamarí.

1.4. Accessibilitat des dels camins públics

Presenta bon estat de conservació en general. S'abasteix d'aigua de la xarxa comunitària, electricitat subministrada
per companyia elèctrica i sanejament autònom (pou mort). Aparentment no presenta cap situació de risc.

1.3. Estat de conservació de l’immoble o conjunt, serveis i situació de risc

1.2. Ús actual

Plànol extern de l'edifici

Localització geogràfica

Municipi (Comarca)

Nom

Fitxa

Fotografies

3DUFLDO



$PELHQWDO

&DS

%&,/
















1.1. Descripció de la volumetria, entorn paisatgístic i època de construcció:
0DVLDG HVWUXFWXUDFOjVVLFDGHSODQWDEDL[DSLVLJROIHVDPEODFREHUWDGHGXHVYHVVDQWVTXHIDQHOGHVDLJXDWDOHV
IDoDQHVODWHUDOVLDPEHOFDUHQHUSHUSHQGLFXODUDODIDoDQDSULQFLSDOTXHV REUHDPLJGLD/DIDoDQDSULQFLSDOpV
VLPqWULFD/ HVWUXFWXUDUHVSRQDOVPDVRVGHFRPHQoDPHQWVGHOVHJOH;;DPEO DFDEDWH[WHULRUGHSHGUDYLVWDDPE
UHVWHVG DUUHPROLQDWLDPEOHVREHUWXUHVHPPDUFDGHVDPEUDMROVFHUjPLFV$ODEDQGDGHOOHYDQWGHODFDVDKLKDYLD
XQDDOWUDFRQVWUXFFLyTXHDFWXDOPHQWQRH[LVWHL[LGHODTXHUHVWHQHOVIRQDPHQWVGHOVPXUV6HVLWXDHQXQHQWRUQUXUDO
HQYROWDGDGHFDPSVGHFRQUHXLERVF
/D%DXPDIRUPDSDUWGHOHVSURSLHWDWVGHOV&DQXGDVG 2OYjQMXQWD9LODQRYD(OPDV9LODQRYDIRXYHQXWSHU
OOLXUHVO DQ\D5DPRQ&DQXGDV%DOODUyL3HUUDPRQSURSLHWDULGHOPDV%DOODUyG 2OYDQSURSLHWDWTXHHVPDQWpHQ
O DFWXDOLWDW/ DQ\FRQVWUXLUHQXQDFDVDQRYDOD%DXPD(VWUDFWDSHUWDQWG XQDPDVRYHULDVRUJLGDHQqSRFD
G DXJHGHO DJULFXOWXUDDOD]RQD
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Sòl no urbanitzable - Zona de valors protegibles

<  4656844

1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL 

Fotografia i ortofotomapa 

Localització geogràfica i plànol extern de
l'edifici

7LSXVGHSURWHFFLyDFWXDO

Protecció actual

DADES CADASTRALS

&ODX

4XDOLILFDFLyGHOVzO

DADES URBANÍSTIQUES

&RRUGHQDGHV870

;  401455

Avià (Berguedà)

0XQLFLSL &RPDUFD 
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la Bauma. 08610 Avià

$GUHoDSRVWDO
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Avià

1XFOLRLQGUHW

,GHQWLILFDFLyDOSOjQROGHODFDVDDSUHVHUYDU



LOCALITZACIÓ

Bauma, la

Text Refós del Pla Especial Urbanístic per a la identificació i la regulació de les masies i cases rurals
situades en sòl urbanitzable susceptibles de recuperació o de preservació
— Avià (Berguedà) —

Habitatge

Titularitat

005 La Bauma
Privada familiar



Fitxa 5

Les millores de subministrament energètic no hi han de comportar cap estesa aèria. S’hi recomana l’ús d’energies
alternatives i renovables.

3.5. Altres condicions específiques

Manteniment integral de l’edificació principal, volum original, tipologia i elements constructius. Conservació dels
elements arquitectònics i ornamentals de la façana (portes i finestres).

3.4. Condicions d’ordenació, entorn, edificació, serveis i accés

Les edificacions destinades a l’explotació agrícola i ramadera no podran ser emprades per a l'ús d'habitatge. No es
permet la divisió horitzontal de l'edificació.

3.3. Volums no utilitzables pels usos previstos a l’apartat anterior i altres limitacions

(MP núm. 2) Se’n poden rehabilitar tots els volums. Els usos admesos per al volum principal són habitatge familiar,
turisme rural i activitats d’educació en el lleure. El canvi d’ús està subjecte a llicència urbanística.

3.2. Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC i ús proposat

Manteniment de l'original

3.1. Tractament de la volumetria original

3. DETERMINACIONS NORMATIVES

L'estructura del medi rural del municipi es fonamenta en un sistema de masies gairebé equidistants que facilita
l'explotació i el control del medi. L'ocupació permanent de la masia en facilitarà l'explotació agrícola i la preservació
del medi. Preservació per raons arquitectòniques, mediambientals i socials.

2. JUSTIFICACIO DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

Accés des de la carretera de Berga a Solsona C-149, agafant un camí que porta cap a Sant Serni, cal seguir recte
fins a trobar un camí abans de creuar la riera per segona vegada que porta a la Bauma.

1.4. Accessibilitat des dels camins públics

Presenta bon estat de conservació en general. S'abasteix d'aigua de la xarxa comunitària, electricitat subministrada
per companyia elèctrica i sanejament autònom (pou mort). Hi ha cert risc d'incendi per la proximitat del bosc i no hi ha
risc d'inundació.

1.3. Estat de conservació de l’immoble o conjunt, serveis i situació de risc

1.2. Ús actual

Plànol extern de l'edifici

Localització geogràfica

Municipi (Comarca)

Nom

Fitxa

Fotografies

3DUFLDO



$PELHQWDO

&DS

%&,/
















1.1. Descripció de la volumetria, entorn paisatgístic i època de construcció:
%DOO~VpVXQDGHOHVPDVLHVPpVJUDQVG $YLjeVGHSODQWDUHFWDQJXODUDPEODFREHUWDGHGXHVYHVVDQWVTXHIDQHO
GHVDLJXDWDOHVIDoDQHVODWHUDOV(VFRPSRQGHSODQWDEDL[DGRVSLVRVLJROIHVGHODTXHGHVWDFDODIDoDQDVXGDPE
GRVFRVVRVGHJDOHULHVVXSHUSRVDGHVDPEVLVDUFVGHPLJSXQWVLPqWULFVFDGDXQD,QLFLDOPHQWODFDVDHUDIRUPDGDSHU
XQFRVFHQWUDODOTXDOV KLDIHJLUHQDOWUHVFRVVRVSHOVGRVFRVWDWVSRVWHULRUPHQW$DTXHVWV KLDIHJtXQFRVSHOQRUG
RHVWTXHGDQWXQDSODQWDHQIRUPDGH/3RVWHULRUPHQWHVIDULDHOSLVSULQFLSDOGHOD]RQDQRUGSUHVLGLWSHUODVDODHVSDL
FHQWUDODOTXDOV REUHQOHVKDELWDFLRQVXQWRWDOGHVLVGXHVDPEDOFRYD/DVHJHQWDPSOLDFLyFRUUHVSRQGULDDODGDWD
G REHUWXUDGHODSRUWDQRUGLGHO HVFDODGHSHGUDLSDWLFRQVWUXwWVVREUHXQDYROWDG DUHVWDGHPDy7DPEpV DPSOLjOD
FDVDSHOVXGDIHJLQWXQJUXSGHQRXYROWHVG DUHVWDGHPDyHQJUXSVGHWUHVVXSRUWDGHVDPESLODUVWDPEpGHPDyL
TXHV REUHQDPEWUHVDUFVGHPLJSXQWGHPDy GRVG HOOVDUDWDSDWV $ODSDUWQRUGHVWGHOFRQMXQWHVWUREDOD
PDVRYHULDGHO%HOO~VHGLILFDFLyGHSODQWDUHFWDQJXODUGHPGHOODUJSHUGHSURIXQGLWDW(GLILFDFLyIRUPDGDGH
SODQWDEDL[DSODQWDSLVLJROIHVDPEFREHUWDDGXHVYHVVDQWVDPEHOFDUHQHUSHUSHQGLFXODUDODIDoDQDSULQFLSDO'LWD
FRQVWUXFFLyGDWDGHSULQFLSLVGHOV;,;7DPEpKLKDXQDSHWLWDFDSHOODVLWXDGDGDYDQWGHODFDVDSHOFRVWDWGHSRQHQW
pVGHSODQWDUHFWDQJXODUDPEWHXODGDDGXHVYHVVDQWVDPEFDUHQHUSHUSHQGLFXODUDODIDoDQDLDPEXQFRVDIHJLWDO
PXUGHPLJGLDTXHIDOHVIXQFLRQVGHVDJULVWLD
/DSULPHUDUHIHUqQFLDGRFXPHQWDOODWUREHPDOIRJDWJHGHRQFRQVWD3HUH%DOO~VGH&RURPLQHVDODSDUUzTXLD
G 2ELROV7DPEpVXUW-RDQ%DOO~VDOPDV&RURPLQDVDODSDUUzTXLDGH6DQW9LFHQoG 2ELROVDOIRJDWJHGH$TXHVW
PDV&RURPLQHVYDFDQYLDUHOQRPSHOGH%DOO~VFRJQRPGHOSURSLHWDUL$OFDSEUHXGH6DQWD0DULDGH5LSROOGH
$&$ HOPDV%DOO~VHUDGH-RDQ%DOO~VL6DOYDQVLGHSHQLDGHOPRQHVWLU'HJXWDTXH%DOO~VHUDODFDVDTXHPpV
SURGXwDGHODSDUUzTXLDGH6DQW9LFHQoG 2ELROVIRXQRPHQDGDFDVDPDMRUGHOPHUDD/ ([FXVDGR  OOLXUDQWHO
GHOPHDODKLVHQGDUHLDO 3/$1(6 
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Sòl no urbanitzable - Zona de valor agrícola

<  4656369

1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL 

Fotografia i ortofotomapa 

Localització geogràfica i plànol extern de
l'edifici

7LSXVGHSURWHFFLyDFWXDO

Protecció actual

DADES CADASTRALS

&ODX

4XDOLILFDFLyGHOVzO

DADES URBANÍSTIQUES

&RRUGHQDGHV870

;  405755

Avià (Berguedà)

0XQLFLSL &RPDUFD 



)LW[D 006

0DSD 293-2-6

Bellús. 08610 Avià

$GUHoDSRVWDO
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Obiols

1XFOLRLQGUHW

,GHQWLILFDFLyDOSOjQROGHODFDVDDSUHVHUYDU



LOCALITZACIÓ

Bellús

Text Refós del Pla Especial Urbanístic per a la identificació i la regulació de les masies i cases rurals
situades en sòl urbanitzable susceptibles de recuperació o de preservació
— Avià (Berguedà) —

Habitatge

Titularitat
Privada familiar

006 Bellús



Fitxa 6

Se'n mantindran les voltes de la planta baixa, l'estructura de la sala i les cuines amb elements específics a conservar
i la capella. Cal tenir en compte que la zona és d’alta expectativa arqueològica, fet que condiciona qualsevol
moviment de terres a l’entorn de la casa, en el subsòl del seu interior i en les estructures del propi edifici
susceptibles de ser estudiades amb metodologia arqueològica.

3.5. Altres condicions específiques

Es respectarà el volum edificat existent i la composició volumètrica i de façanes original, en especial aquells elements
que justifiquen la seva inclusió en el catàleg de masies, com cantonades de carreus, arcs, obertures, galeries i llindes
de pedra. Interiorment es mantindran els elements que configuren l’essència constructiva i arquitectònica de la seva
tipologia.

3.4. Condicions d’ordenació, entorn, edificació, serveis i accés

Les edificacions destinades a l’explotació agrícola i ramadera no podran ser emprades per a l'ús d'habitatge. Per tal
de permetre la recuperació de tot l'assentament, s'admet el canvi d'ús a tot el conjunt de les edificacions que formen
l'assentament original de la masia Bellús, sempre que es destini tot el conjunt a l'únic ús hoteler. En aquest cas, serà
imprescindible aportar un projecte concret i tramitar un pla especial urbanístic (PEU) per concretar-ho.

3.3. Volums no utilitzables pels usos previstos a l’apartat anterior i altres limitacions

Se’n poden rehabilitar tots els volums. Els usos admesos per al volum principal són habitatge familiar, establiment de
turisme rural i activitats d’educació en el lleure.

3.2. Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC i ús proposat

Manteniment de l'original

3.1. Tractament de la volumetria original

3. DETERMINACIONS NORMATIVES

L’estructura del medi es basa en un sistema de masos repartits pel territori degut al sistema d’explotació que es
manté. Preservació per raons arquitectòniques, històriques, paisatgístiques i socials.

2. JUSTIFICACIO DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

El camí cal agafar-lo a Graugés en direcció Obiols. També es pot accedir des de l'Ametlla de Casserres.

1.4. Accessibilitat des dels camins públics

L'estat de conservació de l'immoble és millorable, fa temps que no s'ha fet cap intervenció, el conjunt és antic i pot
tenir risc de patologies estructurals. S'abasteix d'aigua de la xarxa comunitària, electricitat subministrada per
companyia elèctrica i sanejament autònom. Aparentment no presenta cap situació de risc d'incendi o inundació.

1.3. Estat de conservació de l’immoble o conjunt, serveis i situació de risc

1.2. Ús actual

Plànol extern de l'edifici

Localització geogràfica

Municipi (Comarca)

Nom

Fitxa

Fotografies

3DUFLDO



$PELHQWDO

&DS

%&,/
















1.1. Descripció de la volumetria, entorn paisatgístic i època de construcció:
0ROtIDULQHUG HVWUXFWXUDFOjVVLFDDPEODFREHUWDGHGXHVYHVVDQWVLDPEHOFDUHQHUSHUSHQGLFXODUDODIDoDQDRULHQWDGD
DOOHYDQW/ HGLILFLV DGDSWDDOWHUUHQ\GHVQLYHOODWLSUHVHQWDTXDWUHQLYHOOV(OQLYHOOPpVEDL[pVHOGHODULHUDDOVHJRQL
DOWHUFHUV DGDSWDO HGLILFLGHIRUPDTXHHQHOPpVEDL[V DOFHQTXDWUHSLVRVLDOVXSHULRUWUHVSLVRVILQDOPHQWDOQLYHOO
VXSHULRULSHOFRVWDWGHWUDPXQWDQDHVWUREDODEDVVDWRFDQWDODFDVDLTXHWpXQSRXG XQVPHWUHVG DOoDGD WRWDOD
GHODFDVD TXHSURSRUFLRQDYDHOVDOWUHWRUQDQWO DLJXDDODULHUDSHOQLYHOOLQIHULRU/ HGLILFLpVFRQVWUXwWGHSHGUDDPE
ILQHVWUHVSHWLWHVDOVSLVRVEDL[RVLWUHVDUFVGHPLJSXQWGHPDyLXQDVVHFDGRUDOSLVVXSHULRUTXHIRXDOoDWPpVWDUG
$OQLYHOOLQIHULRULGDYDQWGHOPROtODULHUDIRUPDXQVDOWVRWDHOTXDOV REUHXQDJUDQEDXPD6HJXLQWODULHUDDPXQW
WUREHPXQDTHGXFWHGHSHGUDG XQDUFTXHHVFRQVWUXtDILQDOVGHOVHJOH;,;LTXHVHUYLDSHUWUDVOODGDUO DLJXDDWUDYpV
G XQFDQDOGHVGHODULHUDILQVDOPROt
/DSURSLHWDWGHOV%DOO~VMDpVGRFXPHQWDGDDOVHJOH;9HVVHQWDTXHVWVXQVJUDQVSURSLHWDULVGHODSDUUzTXLDG 2ELROV
TXHYDQDQDUDXJPHQWDQWOHVVHYHVSURSLHWDWVSULQFLSDOPHQWDOVHJOH;9,,,GDWDHQTXqYDQFRQVWUXLUHOPROt$
O $PLOODUDPHQWGHODFDVD%DOO~VHUDGH-RVHS%DOO~VMXQWDPEODFDSHOODOD6HUUDGH%DOO~VHOPROtGH%DOO~VOD
3ODQDHO&ROOHWL7DUUDGHOOHV/ DQ\HOPROtO XWLOLW]DYD-RDQ&DQXGDV&RWVWHQLDXQDSHGUDTXHWUHEDOODWUHVPHVRV
DO DQ\XWLOLW]DQWXQGHIRUoDKLGUjXOLFD/ DQ\ODSURSLHWDWIRXFRPSUDGDSHUODIDPtOLD&DQXGDVTXHHQFDUDOD
FRQVHUYD
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Sòl no urbanitzable - Zona de valor agrícola

<  4656048

1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL 

Fotografia i ortofotomapa 

Localització geogràfica i plànol extern de
l'edifici

7LSXVGHSURWHFFLyDFWXDO

Protecció actual

DADES CADASTRALS

&ODX

4XDOLILFDFLyGHOVzO

DADES URBANÍSTIQUES

&RRUGHQDGHV870

;  405316

Avià (Berguedà)

0XQLFLSL &RPDUFD 
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Obiols

1XFOLRLQGUHW

,GHQWLILFDFLyDOSOjQROGHODFDVDDSUHVHUYDU



LOCALITZACIÓ

Bellús, Molí de

Text Refós del Pla Especial Urbanístic per a la identificació i la regulació de les masies i cases rurals
situades en sòl urbanitzable susceptibles de recuperació o de preservació
— Avià (Berguedà) —

Habitatge

Titularitat

007 Molí de Bellús
Privada familiar



Fitxa 7

Cal tenir en compte que la zona és d’alta expectativa arqueològica, fet que condiciona qualsevol moviment de terres
a l’entorn de la casa, en el subsòl del seu interior i en les estructures del propi edifici susceptibles de ser estudiades
amb metodologia arqueològica. Les millores de subministrament energètic no hi han de comportar cap estesa aèria.
S’hi recomana l’ús d’energies alternatives i renovables.

3.5. Altres condicions específiques

Manteniment integral de l’edificació principal, volum original, tipologia i elements constructius. Conservació dels
elements arquitectònics i ornamentals de la façana (portes i finestres). Interiorment es mantindran els elements que
configuren l’essència constructiva i arquitectònica de la seva tipologia.

3.4. Condicions d’ordenació, entorn, edificació, serveis i accés

Les construccions que tradicionalment estaven destinades a usos agrícoles no podran ser emprades per a l’ús
d’habitatge, com és el cas dels coberts. No es permet la divisió horitzontal de l'edificació.

3.3. Volums no utilitzables pels usos previstos a l’apartat anterior i altres limitacions

(MP núm. 2) Se’n poden rehabilitar tots els volums. Els usos admesos per al volum principal són habitatge familiar,
turisme rural i activitats d’educació en el lleure. El canvi d’ús està subjecte a llicència urbanística.

3.2. Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC i ús proposat

Manteniment de l'original

3.1. Tractament de la volumetria original

3. DETERMINACIONS NORMATIVES

L’estructura del medi es basa en un sistema de masos repartits pel territori degut al sistema d’explotació que es
manté. Preservació per raons arquitectòniques, històriques, paisatgístiques i socials.

2. JUSTIFICACIO DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

S'hi accedeix per un camí que s'agafa a Graugés en direcció a Obiols.

1.4. Accessibilitat des dels camins públics

Presenta bon estat de conservació en general. S'abasteix d'aigua, electricitat subministrada per companyia elèctrica i
sanejament autònom. Hi ha cert risc d'incendi per la proximitat del bosc i hi ha risc d'inundació atès que es troba a la
vora de la riera de Graugés.

1.3. Estat de conservació de l’immoble o conjunt, serveis i situació de risc

1.2. Ús actual

Plànol extern de l'edifici

Localització geogràfica

Municipi (Comarca)

Nom

Fitxa

Fotografies

3DUFLDO



$PELHQWDO

&DS

%&,/
















1.1. Descripció de la volumetria, entorn paisatgístic i època de construcció:
&DVDGHFRQVWUXFFLyVHQ]LOODVHJXLQWODWLSRORJLDGHOHVPDVRYHULHVGHFRPHQoDPHQWVGHOVHJOH;;eVGHSODQWD
EDL[DSLVLJROIHVDPEODFREHUWDGHGXHVYHVVDQWVOHVSDUHWVVyQGHSHGUDEDUUHMDGDLOHVSRUWHVLOHVILQHVWUHVVyQ
HPPDUFDGHVDPEUDMROVFHUjPLFV$ODIDoDQDGHOOHYDQWKLKDGRVEDOFRQVDOHVJROIHVIHWVDPEDUFGHYROWDGHFRUGLOO
LODSRUWDSULQFLSDOHVWUREDDODIDoDQDGHSRQHQWFREHUWDSHUXQWHUUDWTXHHVYDIHUWDUGDQDPHQW(OUjIHFGHODWHXODGD
pVGHFRUDWDPEUDMROVFHUjPLFVFRPYHLHPWDPEpDOD5RXUHGD1RYD3HOFRVWDWQRUGV KDDIHJLWGRVFREHUWVXQ
GDUUHUHGHO DOWUH'DYDQWODFDVDKLKDXQYLYHUDPEHOVPXUVHQFLPHQWDWVLXQFREHUWGHODPDWHL[DqSRFDTXHODFDVD
6HVLWXDHQXQHQWRUQUXUDOHQYROWDGDGHFDPSVGHFRQUHXLERVF
(VFRQVWUXtO DQ\FRPDPDVRYHULDGHSHQHQWGH&DO%HS9HOO






%&,1

SDUFHOāOD 15

$OWUHV=RQDG H[SHFWDWLYDDUTXHROzJLFD

'DWDGHSURWHFFLy GGPPDDDD 

7RWDO

SROtJRQ 3

11

Sòl no urbanitzable - Zona de valors protegibles

<  4658217

1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL 

Fotografia i ortofotomapa 

Localització geogràfica i plànol extern de
l'edifici

7LSXVGHSURWHFFLyDFWXDO

Protecció actual

DADES CADASTRALS

&ODX

4XDOLILFDFLyGHOVzO

DADES URBANÍSTIQUES

&RRUGHQDGHV870

;  403809

Avià (Berguedà)

0XQLFLSL &RPDUFD 



)LW[D 008

0DSD 293-1-5

Cal Bep Nou. 08610 Avià

$GUHoDSRVWDO



8

Avià

1XFOLRLQGUHW

,GHQWLILFDFLyDOSOjQROGHODFDVDDSUHVHUYDU



LOCALITZACIÓ

Bep Nou, Cal

Text Refós del Pla Especial Urbanístic per a la identificació i la regulació de les masies i cases rurals
situades en sòl urbanitzable susceptibles de recuperació o de preservació
— Avià (Berguedà) —

Habitatge

Titularitat

008 Cal Bep Nou
Privada familiar



Fitxa 8

Se'n mantindran els elements arquitectònics característics. Les millores de subministrament energètic no hi han de
comportar cap estesa aèria. S’hi recomana l’ús d’energies alternatives i renovables.

3.5. Altres condicions específiques

Manteniment del volum aparent. Se’n pot refer l’interior. Cal respectar la composició volumètrica, d’obertures i altres
elements originals. En la seva expressió exterior només es permetran les intervencions de manteniment i
consolidació o canvis per retornar la façana o la coberta a l’estat genuí de la construcció, sense modificar la
volumetria que constitueix el valor tipològic de la construcció. En les intervencions es minimitzarà l’afectació dels
hàbitats d’interès comunitari, tot prenent les mesures correctores i alternatives adients per protegir i conservar tant el
sentit natural d’aquests hàbitats com de les espècies vinculades a ells. Així mateix caldrà garantir la preservació
d’aquests hàbitats naturals, evitant l’ocupació temporal durant qualsevol obra que es realitzi i, un cop executats els
treballs, restaurant el sòl que hagi pogut veure’s alterat, mantenint ordenat i net l’entorn de qualsevol residu i
instal•lacions innecessàries.

3.4. Condicions d’ordenació, entorn, edificació, serveis i accés

Les edificacions destinades a l’explotació agrícola no podran ser emprades per a l'ús d'habitatge. No es permet la
divisió horitzontal de l'edificació.

3.3. Volums no utilitzables pels usos previstos a l’apartat anterior i altres limitacions

Se’n poden rehabilitar tots els volums. Els usos admesos per al volum principal són habitatge familiar i turisme rural.

3.2. Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC i ús proposat

Manteniment de l'original

3.1. Tractament de la volumetria original

3. DETERMINACIONS NORMATIVES

L'estructura del medi rural del municipi es fonamenta en un sistema de masies gairebé equidistants que facilita
l'explotació i el control del medi. L'ocupació permanent de la masia en facilitarà l'explotació agrícola i la preservació
del medi. Preservació per raons mediambientals i socials.

2. JUSTIFICACIO DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

S'hi accedeix des de la carretera d'Avià a Graugés.

1.4. Accessibilitat des dels camins públics

Presenta bon estat de conservació en general. S'abasteix d'aigua de la xarxa comunitària, electricitat subministrada
per companyia elèctrica i sanejament autònom (pou mort). Hi ha cert risc d'incendi per la proximitat del bosc i no hi ha
risc d'inundació.

1.3. Estat de conservació de l’immoble o conjunt, serveis i situació de risc

1.2. Ús actual

Plànol extern de l'edifici

Localització geogràfica

Municipi (Comarca)

Nom

Fitxa

Fotografies

3DUFLDO



$PELHQWDO

&DS

%&,/
















1.1. Descripció de la volumetria, entorn paisatgístic i època de construcció:
0DVLDGHSODQWDEDL[DSLVLJROIHVDPEODFREHUWDGHGXHVYHVVDQWVTXHIDQHOGHVDLJXDWDOHVIDoDQHVODWHUDOVLDPEHO
FDUHQHUSHUSHQGLFXODUDODIDoDQDTXHV REUHDPLJGLD)RXDPSOLDGDDPEXQFRVGDYDQWHUDPETXDWUHSLODUVGHSHGUD
TXHGHL[HQREHUWDODSDUWGHOHVJROIHVIRUPDQWXQJUDQDVVHFDGRUDPEEDUDQDGHIXVWD7DPEpV DIHJtXQFRVODWHUDOD
ODGUHWDDOODUJDQWXQYHVVDQWGHODWHXODGD(OVTXDWUHSLODUVUHPDUTXHQO DQWLJDHVWUXFWXUDFOjVVLFDGHODPDVLDDPE
WUHVFUXJLHVLTXDWUHSDUHWVPHVWUHV/DSRUWDSULQFLSDOpVDPEOOLQGDGHIXVWDLHVWUREDHQGDUUHULGDGHJXWDO DPSOLDFLy
GDYDQWHUDTXHIRUPDXQSRU[R'DYDQWODFDVDV REUHXQDjPSOLDHUDTXHDUULEDILQVODULHUDG $YLjLTXHHUDWDQFDGD
GDYDQWGHODFDVDSHUXQPXUGHSHGUDGHOTXHDFWXDOPHQWTXHGHQSRTXHVILODGHV3RVVLEOHPHQWDTXHVWPXU
FRUUHVSRQLDDXQDQWLFFREHUW7RWVHOVPXUVVyQDUUHERVVDWVH[FHSWHHOVSLODUVTXHHVPDQWHQHQG REUDYLVWD6HVLWXD
HQXQHQWRUQUXUDOHQYROWDGDGHFDPSVGHFRQUHXLERVF
$TXHVWDFDVDTXHHVWUREDGDYDQWGHODULHUDG $YLjO DQ\UHELDHOQRPGHFDVDGHOD5LHUDSURSLHWDWGH-XDQ
6DQWDPDULDGH6HUUDWHL[LJXDOTXHO DQ\$O $PLOODUDPHQWGHV HVSHFLILFDTXHHOPDQVRGHFDO5LHUDR&DO
%HSHUDGH0LTXHO6DQWDPDULDGH6HUUDWHL['HVFRQHL[HPVLDTXHVWDFDVDWLQGULDDOJXQDUHODFLyDPEHOSRVVLEOHPROt
PHGLHYDOTXHWUREHPGDYDQWGH/OXHUWQLVLWHQLDUHODFLyDPEDOWUDFDVDSURSLHWDWGHOV6DQWDPDULDGH6HUUDWHL[
DQRPHQDGD&DVDQRYDLTXHWDPEpVXUWO DQ\(OVPDVRYHUVDFWXDOVIDXQVDQ\VTXHKLVyQ






%&,1

SDUFHOāOD 16

$OWUHV=RQDG H[SHFWDWLYDDUTXHROzJLFD

'DWDGHSURWHFFLy GGPPDDDD 

7RWDO

SROtJRQ 3
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Sòl no urbanitzable - Zona de valors protegibles

<  4658218

1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL 

Fotografia i ortofotomapa 

Localització geogràfica i plànol extern de
l'edifici

7LSXVGHSURWHFFLyDFWXDO

Protecció actual

DADES CADASTRALS

&ODX

4XDOLILFDFLyGHOVzO

DADES URBANÍSTIQUES

&RRUGHQDGHV870

;  403420

Avià (Berguedà)

0XQLFLSL &RPDUFD 



)LW[D 009

0DSD 293-1-5

Cal Bep Vell. 08610 Avià

$GUHoDSRVWDO
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Avià

1XFOLRLQGUHW

,GHQWLILFDFLyDOSOjQROGHODFDVDDSUHVHUYDU



LOCALITZACIÓ

Bep Vell, Cal

Text Refós del Pla Especial Urbanístic per a la identificació i la regulació de les masies i cases rurals
situades en sòl urbanitzable susceptibles de recuperació o de preservació
— Avià (Berguedà) —

Habitatge vinculat a l'explotació agrícola i ramadera

Titularitat

009 Cal Bep Vell
Privada familiar



Fitxa 9

Les millores de subministrament energètic no hi han de comportar cap estesa aèria. S’hi recomana l’ús d’energies
alternatives i renovables.

3.5. Altres condicions específiques

Manteniment del volum aparent. Se’n pot refer l’interior. Cal respectar la composició volumètrica, d’obertures i altres
elements originals. Les intervencions permeses són les destinades a la conservació de l’edifici, les de consolidació i
rehabilitació. Qualsevol intervenció ha de tenir en compte la component paisatgística del conjunt.

3.4. Condicions d’ordenació, entorn, edificació, serveis i accés

Les edificacions destinades a l’explotació agrícola no podran ser emprades per a l'ús d'habitatge. No es permet la
divisió horitzontal de l'edificació.

3.3. Volums no utilitzables pels usos previstos a l’apartat anterior i altres limitacions

(MP núm. 2) Se’n poden rehabilitar tots els volums. Els usos admesos per al volum principal són habitatge familiar i
establiment de turisme rural.

3.2. Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC i ús proposat

Manteniment de l'original

3.1. Tractament de la volumetria original

3. DETERMINACIONS NORMATIVES

L'estructura del medi rural del municipi es fonamenta en un sistema de masies gairebé equidistants que facilita
l'explotació i el control del medi. L'ocupació permanent de la masia en facilitarà l'explotació agrícola i la preservació
del medi. Preservació per raons mediambientals i socials.

2. JUSTIFICACIO DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

Des del nucli d'Avià s'agafa el camí de Santamaria en direcció a Vilamarí.

1.4. Accessibilitat des dels camins públics

Presenta bon estat de conservació general tot i que el conjunt és antic i pot tenir risc de patologies estructurals.
S'abasteix d'aigua de la xarxa comunitària, electricitat subministrada per companyia elèctrica i sanejament autònom.
Hi ha cert risc d'incendi per la proximitat del bosc i no hi ha risc d'inundació tot i que es troba al costat de la riera de
Coforb.

1.3. Estat de conservació de l’immoble o conjunt, serveis i situació de risc

1.2. Ús actual

Plànol extern de l'edifici

Localització geogràfica

Municipi (Comarca)

Nom

Fitxa

Fotografies

3DUFLDO



$PELHQWDO

&DS

%&,/
















1.1. Descripció de la volumetria, entorn paisatgístic i època de construcció:
$QWLJDFDVDGDWDGDGHOVHJOH;9,,,TXHKDHVWDWPROWUHPRGHODGDGHPDQHUDTXHKDSHUGXWODVHYDIHVRPLDRULJLQDO
$FWXDOPHQWDFXOOFLQFKDELWDWJHVLQGHSHQGHQWV3UHVHQWDXQDHVWUXFWXUDDOODUJDGDDPESODQWDEDL[DSLVLJROIHVDPEOD
FREHUWDGHGREOHYHVVDQWTXHIDHOGHVDLJXDWDODIDoDQDSULQFLSDOLSRVWHULRULDPEHOFDUHQHUSDUDOāOHODODIDoDQD
SULQFLSDOTXHV REUHDPLJGLD/ DFDEDWH[WHULRUpVDUUHERVVDWLSLQWDWGHFRORUFUHPD(VSRWYHXUHFODUDPHQWTXHOD
FDVDKDHVWDWIUXLWGHWUHVDPSOLDFLRQVGLIHUHQWVHQOHVTXHV DIHJtXQQRXPzGXOG KDELWDWJH1RSUHVHQWDHOHPHQWV
KLVWzULFVFDUDFWHUtVWLFV6HVLWXDHQXQHQWRUQUXUDOHQYROWDGDGHFDPSVGHFRQUHXLERVF
/DQRWtFLDKLVWzULFDPpVDQWLJDpVGHO DQ\ FDGDVWUHG $YLj HQTXqHUDSURSLHWDWGH-RDQ&DQDOL&DVWDQ\p






%&,1

SDUFHOāOD 157

$OWUHV=RQDG H[SHFWDWLYDDUTXHROzJLFD

'DWDGHSURWHFFLy GGPPDDDD 

7RWDO

SROtJRQ 4

11

Sòl no urbanitzable - Zona de valors protegibles

<  4659059

1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL 

Fotografia i ortofotomapa 

Localització geogràfica i plànol extern de
l'edifici

7LSXVGHSURWHFFLyDFWXDO

Protecció actual

DADES CADASTRALS

&ODX

4XDOLILFDFLyGHOVzO

DADES URBANÍSTIQUES

&RRUGHQDGHV870

;  405071

Avià (Berguedà)

0XQLFLSL &RPDUFD 



)LW[D 010

0DSD 293-1-5

Casa Canal. 08610 Avià

$GUHoDSRVWDO



10

Avià

1XFOLRLQGUHW

,GHQWLILFDFLyDOSOjQROGHODFDVDDSUHVHUYDU



LOCALITZACIÓ

Canal, Casa

Text Refós del Pla Especial Urbanístic per a la identificació i la regulació de les masies i cases rurals
situades en sòl urbanitzable susceptibles de recuperació o de preservació
— Avià (Berguedà) —

Habitatge

Titularitat

010 Casa Canal
Privada familiar



Fitxa 10

Les millores de subministrament energètic no hi han de comportar cap estesa aèria. S’hi recomana l’ús d’energies
alternatives i renovables.

3.5. Altres condicions específiques

Es respectarà el volum edificat existent i la composició volumètrica. Les intervencions permeses són les destinades a
la conservació de l’edifici, les de consolidació i rehabilitació.

3.4. Condicions d’ordenació, entorn, edificació, serveis i accés

Les construccions que tradicionalment estaven destinades a usos agrícoles no podran ser emprades per a l’ús
d’habitatge, com és el cas dels coberts. Es permet la divisió horitzontal actual en cinc habitatges.

3.3. Volums no utilitzables pels usos previstos a l’apartat anterior i altres limitacions

(MP núm. 2) Se’n poden rehabilitar tots els volums. Els usos admesos per al volum principal són habitatge familiar i
establiment de turisme rural.

3.2. Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC i ús proposat

Manteniment de l'original

3.1. Tractament de la volumetria original

3. DETERMINACIONS NORMATIVES

L'estructura del medi rural del municipi es fonamenta en un sistema de masies gairebé equidistants que facilita
l'explotació i el control del medi. L'ocupació permanent de la casa en facilitarà la preservació del medi. Preservació
per raons mediambientals i socials.

2. JUSTIFICACIO DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

S'hi accedeix per la carretera d'Avià a Cal Rosal BV-4135.

1.4. Accessibilitat des dels camins públics

Presenta bon estat de conservació en general. S'abasteix d'aigua de la xarxa comunitària, electricitat subministrada
per companyia elèctrica i sanejament autònom (pou mort). Hi ha cert risc d'incendi per la proximitat del bosc i no hi ha
risc d'inundació.

1.3. Estat de conservació de l’immoble o conjunt, serveis i situació de risc

1.2. Ús actual

Plànol extern de l'edifici

Localització geogràfica

Municipi (Comarca)

Nom

Fitxa

Fotografies

3DUFLDO



$PELHQWDO

&DS

SDUFHOāOD 6


%&,1

%&,/
















1.1. Descripció de la volumetria, entorn paisatgístic i època de construcció:
0DVLDTXHKDVRIHUWPROWHVPRGLILFDFLRQVSULQFLSDOPHQWGXUDQWHOVHJOH;,;LFRPHQoDPHQWVGHO;;WRWLTXHHVWj
GRFXPHQWDGDGHVGHOVHJOH;9,,3UHVHQWDO HVWUXFWXUDFOjVVLFDGHWUHVFUXJLHVDPEODFREHUWDGHGXHVYHVVDQWVLHO
FDUHQHUSHUSHQGLFXODUDODIDoDQDTXHpVRULHQWDGDDPLJGLD(VPDQWpXQDGLVWULEXFLyVLPqWULFDUHPDUFDGDSHUOHV
HL[LGHVGDYDQWHUHVTXHHVUHSHWHL[HQDODSODQWDDOVGRVSLVRVLOHVJROIHVUHDOLW]DGHVDPETXDWUHSLODUVGHPDRQV
PpVJUXL[XWVDOVSLVRVEDL[RV$TXHVWDDPSOLDFLyLXQDDOWUDIHWDDODIDoDQDSRVWHULRUIRUHQUHDOLW]DGHVDLQLFLVGHO
VHJOH;;(OVHOHPHQWVIUXLWG DTXHVWHVDPSOLDFLRQVXWLOLW]DYHQPpVHOUHEOHLHOPDy'DYDQWODFDVDKLKDXQDDOWUD
FRQVWUXFFLyGHSODQWDEDL[DLXQSLVDPEODFREHUWDGHGREOHYHVVDQWDQRPHQDGD&DVDGHO&RORQRTXHHUDO DQWLJD
PDVRYHULDLTXHDUDpVXQKDELWDWJHLQGHSHQGHQW6HVLWXDHQXQHQWRUQUXUDOHQYROWDGDGHFDPSVGHFRQUHXLERVF
(OGHPDUoGHHVIDO DFWDG HVWDEOLPHQWLFDUWDSUHFjULDGHO0DV&DUGRQDRWRUJDGDSHUO $EDWGHO0RQHVWLUGH
6DQWD0DULDGH6HUUDWHL[D)UDQFHVF$OWDUULEDGH%HUJD(VPDQWpFRPDSURSLHWDWGHOV$OWDUULEDHQWUHHOVTXDOVKLYD
KDYHUXQQRWDULGH%HUJDHOILQVDOHQTXqMDpVSURSLHWDWGH-XDQ09LODUGDJDGH%HUJDPDQWHQLQWVHOD
SURSLHWDWDFWXDOHQPDQVGHODPDWHL[DIDPtOLD/DFDVDWpGXHVPDVRYHULHV&DO7DYHOODL5HJDWHOOGH%DL[WRWHVGXHV
FRQVWUXwGHVDPHLWDWGHOVHJOH;,;SHOV9LODUGDJD





$OWUHV=RQDG H[SHFWDWLYDDUTXHROzJLFD

'DWDGHSURWHFFLy GGPPDDDD 

7RWDO

SROtJRQ 1

10

Sòl no urbanitzable - Zona de valor agrícola

<  4659975

1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL 

Fotografia i ortofotomapa 

Localització geogràfica i plànol extern de
l'edifici

7LSXVGHSURWHFFLyDFWXDO

Protecció actual

DADES CADASTRALS

&ODX

4XDOLILFDFLyGHOVzO

DADES URBANÍSTIQUES

&RRUGHQDGHV870

;  402255

Avià (Berguedà)

0XQLFLSL &RPDUFD 



)LW[D 011

0DSD 293-1-4

Cancardona. 08610 Avià

$GUHoDSRVWDO
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Avià

1XFOLRLQGUHW

,GHQWLILFDFLyDOSOjQROGHODFDVDDSUHVHUYDU



LOCALITZACIÓ

Cancardona, Casa

Text Refós del Pla Especial Urbanístic per a la identificació i la regulació de les masies i cases rurals
situades en sòl urbanitzable susceptibles de recuperació o de preservació
— Avià (Berguedà) —

Habitatge

Titularitat

011 Casa Cancardona
Privada familiar



Se'n mantindrà l'estructura general de la façana i els materials constructius. Les millores de subministrament
energètic no hi han de comportar cap estesa aèria. S’hi recomana l’ús d’energies alternatives i renovables.

3.5. Altres condicions específiques

Fitxa 11

Manteniment integral de l’edificació principal, volum original, tipologia i elements constructius. Conservació dels
elements arquitectònics i ornamentals de la façana (portes i finestres). En la seva expressió exterior només es
permetran les intervencions de manteniment i consolidació.

3.4. Condicions d’ordenació, entorn, edificació, serveis i accés

Les edificacions destinades a l’explotació agrícola no podran ser emprades per a l'ús d'habitatge. No es permet la
divisió horitzontal de l'edificació.

3.3. Volums no utilitzables pels usos previstos a l’apartat anterior i altres limitacions

(MP núm. 2) Se’n poden rehabilitar tots els volums. Els usos admesos per al volum principal i el volum secundari són
habitatge familiar i establiment de turisme rural.

3.2. Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC i ús proposat

Manteniment de l'original

3.1. Tractament de la volumetria original

3. DETERMINACIONS NORMATIVES

L’estructura del medi es basa en un sistema de masos repartits pel territori degut al sistema d’explotació que es
manté. Preservació per raons històriques, arquitectòniques, tipològiques i paisatgístiques per l’estructura de l’edifici.

2. JUSTIFICACIO DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

Des de la C-149 cal agafar un camí a la dreta després de passar l'entrada d'Avià.

1.4. Accessibilitat des dels camins públics

Presenta bon estat de conservació en general. S'abasteix d'aigua de la xarxa comunitària, electricitat subministrada
per companyia elèctrica i sanejament autònom (pou mort). Hi ha cert risc d'incendi per la proximitat del bosc i no hi ha
risc d'inundació.

1.3. Estat de conservació de l’immoble o conjunt, serveis i situació de risc

1.2. Ús actual

Plànol extern de l'edifici

Localització geogràfica

Municipi (Comarca)

Nom

Fitxa

Fotografies

3DUFLDO



$PELHQWDO

&DS

%&,/
















1.1. Descripció de la volumetria, entorn paisatgístic i època de construcció:
&DVDGHSODQWDEDL[DSLVLJROIHVDPEODFREHUWDGHGREOHYHVVDQWLDPEHOFDUHQHUSDUDOāOHODODIDoDQDSULQFLSDOTXH
V REUHDSRQHQW3UHVHQWDPDOHVWDWGHFRQVHUYDFLyMDTXHHVWjGHVKDELWDGDWRWLTXHHVPDQWpODYROXPHWULD$OD
IDoDQDGHPLJGLDWpDGRVVDWXQFRVFREHUWDPEWHXODGDG XQVROYHVVDQWTXHIDULDIXQFLRQVGHFREHUWDJUtFROD'DYDQW
GHODFDVDKLKDOHVUXwQHVG DOWUHVFRQVWUXFFLRQVSUREDEOHPHQWXQDSDOOLVVDGHGREOHFUXJLD(VWUREDVLWXDGDHQXQ
HQWRUQUXUDOHQYROWDGDGHFDPSVGHFRQUHX
$TXHVWDFDVDHUDXQDGHOHVPDVRYHULHVGHODFDVD6DQW(OLHV$O DPLOODUDPHQWGHHVQRPHQDFRPDSURSLHWjULD
GHOPDV6DQW(OLHVD0DULDJQD6DODGH%HUJDTXHWDPEpSRVVHwDODFDSHOOD&DQ&DQGHODLOD%DJDPDVRYHULHVTXH
VHULHQFRQVWUXwGHVDILQDOVGHOVHJOH;9,,,/DPDWHL[DIDPtOLDKDRFXSDWODFDVDGHVGHODVHYDFRQVWUXFFLyWRWLTXHHO
FRJQRP6DODFDQYLjHOVDQ\VTXDQODSXELOODHVFDVjDPEXQ7XEDX






%&,1

SDUFHOāOD 42

$OWUHV=RQDG H[SHFWDWLYDDUTXHROzJLFD

'DWDGHSURWHFFLy GGPPDDDD 

7RWDO

SROtJRQ 5

10

Sòl no urbanitzable - Zona de valor agrícola

<  4659452

1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL 

Fotografia i ortofotomapa 

Localització geogràfica i plànol extern de
l'edifici

7LSXVGHSURWHFFLyDFWXDO

Protecció actual

DADES CADASTRALS

&ODX

4XDOLILFDFLyGHOVzO

DADES URBANÍSTIQUES

&RRUGHQDGHV870

;  405081

Avià (Berguedà)

0XQLFLSL &RPDUFD 



)LW[D 012

0DSD 293-1-5

Can Candela, 08610 Avià

$GUHoDSRVWDO



12

Avià

1XFOLRLQGUHW

,GHQWLILFDFLyDOSOjQROGHODFDVDDSUHVHUYDU



LOCALITZACIÓ

Candela, Cal

Text Refós del Pla Especial Urbanístic per a la identificació i la regulació de les masies i cases rurals
situades en sòl urbanitzable susceptibles de recuperació o de preservació
— Avià (Berguedà) —

Habitatge en desús

Titularitat

012 Cal Candela
Privada familiar



Fitxa 12

Se n’aconsella la recuperació de la masia. Les millores de subministrament energètic no hi han de comportar cap
estesa aèria. S’hi recomana l’ús d’energies alternatives i renovables.

3.5. Altres condicions específiques

En la seva expressió exterior només es permetran les intervencions de manteniment i consolidació o canvis per
retornar la façana o la coberta a l’estat genuí de la construcció, sense modificar la volumetria que constitueix el valor
tipològic de la construcció. Se'n pot refer l'interior.

3.4. Condicions d’ordenació, entorn, edificació, serveis i accés

Les construccions que tradicionalment estaven destinades a usos agrícoles no podran ser emprades per a l’ús
d’habitatge, com és el cas dels coberts. No es permet la divisió horitzontal de l'edificació.

3.3. Volums no utilitzables pels usos previstos a l’apartat anterior i altres limitacions

(MP núm. 2) Se’n poden rehabilitar tots els volums. Els usos admesos per al volum principal són habitatge familiar i
establiment de turisme rural.

3.2. Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC i ús proposat

Manteniment de l'original

3.1. Tractament de la volumetria original

3. DETERMINACIONS NORMATIVES

L’estructura del medi es basa en un sistema de masos repartits pel territori degut al sistema d’explotació que es
manté. Preservació per raons mediambientals i socials.

2. JUSTIFICACIO DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

S'hi accedeix per una pista de terra que surt de la carretera del Molí del Castell a Cal Rosal BV-4135, davant de Cal
Mas Sec.

1.4. Accessibilitat des dels camins públics

Presenta mal estat de conservació en general degut a l'abandó. No disposa d'instal lacions ni serveis. Aparentment
no presenta cap situació de risc d’incendi o d’inundació.

1.3. Estat de conservació de l’immoble o conjunt, serveis i situació de risc

1.2. Ús actual

Plànol extern de l'edifici

Localització geogràfica

Municipi (Comarca)

Nom

Fitxa

Fotografies

3DUFLDO



$PELHQWDO

&DS

%&,/
















1.1. Descripció de la volumetria, entorn paisatgístic i època de construcció:
&DVDGHGLFDGDDO H[SORWDFLyDJUtFRODIDPLOLDUGHSODQWDEDL[DSLVLJROIHVTXHDSURILWDHOGHVQLYHOOGHOWHUUHQ\GH
PDQHUDTXHWpDFFpVDOSULPHUSLVGHVGHOFDUUHU/DFREHUWDpVGHGREOHYHVVDQWDPEHOFDUHQHUSDUDOāOHODODIDoDQD
SULQFLSDORQKLKDODSRUWDG HQWUDGDDQLYHOOGHOSULPHUSLV1RSUHVHQWDHOHPHQWVKLVWzULFVFDUDFWHUtVWLFV/ DFDEDW
H[WHULRUpVDUUHERVVDWLOHVREHUWXUHVWDPEpKRVyQ$OVHXYROWDQWKLKDGLIHUHQWVFREHUWVDJUtFROHVGHGLFDWVDO DFWLYLWDW
SULQFLSDOGHODFDVD6HVLWXDHQXQHQWRUQUXUDOHQYROWDGDGHFDPSVGHFRQUHXLERVF
eVXQDFDVDGHSDJqVGHILQDOVGHOVHJOH;,;RSULQFLSLVGHOVHJOH;;UHODFLRQDGDDPEOD]RQDG H[SORWDFLyDJUtFRODGH
*UDXJpV






%&,1

SDUFHOāOD 15

$OWUHV=RQDG H[SHFWDWLYDDUTXHROzJLFD

'DWDGHSURWHFFLy GGPPDDDD 

7RWDO

SROtJRQ 6

10

Sòl no urbanitzable - Zona de valor agrícola

<  4658394

1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL 

Fotografia i ortofotomapa 

Localització geogràfica i plànol extern de
l'edifici

7LSXVGHSURWHFFLyDFWXDO

Protecció actual

DADES CADASTRALS

&ODX

4XDOLILFDFLyGHOVzO

DADES URBANÍSTIQUES

&RRUGHQDGHV870

;  405069

Avià (Berguedà)

0XQLFLSL &RPDUFD 



)LW[D 013

0DSD 293-1-5

Cal Candi. 08610 Avià

$GUHoDSRVWDO



13

Graugés

1XFOLRLQGUHW

,GHQWLILFDFLyDOSOjQROGHODFDVDDSUHVHUYDU



LOCALITZACIÓ

Candi, Cal

Text Refós del Pla Especial Urbanístic per a la identificació i la regulació de les masies i cases rurals
situades en sòl urbanitzable susceptibles de recuperació o de preservació
— Avià (Berguedà) —

Habitatge vinculat a l'explotació agrícola

Titularitat

013 Cal Candi
Privada familiar



Fitxa 13

Les millores de subministrament energètic no hi han de comportar cap estesa aèria. S’hi recomana l’ús d’energies
alternatives i renovables.

3.5. Altres condicions específiques

Es respectarà el volum edificat existent i la composició volumètrica. Les intervencions permeses són les destinades a
la conservació de l’edifici, les de consolidació i rehabilitació.

3.4. Condicions d’ordenació, entorn, edificació, serveis i accés

Les edificacions destinades a l’explotació agrícola no podran ser emprades per a l'ús d'habitatge. No es permet la
divisió horitzontal de l'edificació.

3.3. Volums no utilitzables pels usos previstos a l’apartat anterior i altres limitacions

(MP núm. 2) Se’n poden rehabilitar tots els volums. Els usos admesos per al volum principal són habitatge familiar i
establiment de turisme rural.

3.2. Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC i ús proposat

Manteniment de l'original

3.1. Tractament de la volumetria original

3. DETERMINACIONS NORMATIVES

L'estructura del medi rural del municipi es fonamenta en un sistema de masies gairebé equidistants que facilita
l'explotació i el control del medi. L'ocupació permanent de la casa en facilitarà l'explotació agrícola i la preservació del
medi. Preservació per raons mediambientals i socials.

2. JUSTIFICACIO DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

Accés des de la BV-4135 a través d'un camí que surt des d'aquesta carretera i ens porta a Graugés i que s'agafa
davant de Sant Elies.

1.4. Accessibilitat des dels camins públics

Presenta bon estat de conservació en general, atès que s'hi va fer una important rehabilitació els anys vuitanta.
S'abasteix d'aigua de la xarxa comunitària, electricitat subministrada per companyia elèctrica i sanejament autònom
(pou mort). Hi ha cert risc d'incendi per la proximitat del bosc i no hi ha risc d'inundació.

1.3. Estat de conservació de l’immoble o conjunt, serveis i situació de risc

1.2. Ús actual

Plànol extern de l'edifici

Localització geogràfica

Municipi (Comarca)

Nom

Fitxa

Fotografies

3DUFLDO



$PELHQWDO

&DS

%&,/
















1.1. Descripció de la volumetria, entorn paisatgístic i època de construcció:
0DVLDTXHVHJXHL[O HVWUXFWXUDFOjVVLFDGHWUHVFUXJLHVGHSODQWDEDL[DSLVLJROIHVTXHGRQHQODVHQVDFLyG DOoDGDL
VROLGHVD/DVLPHWULDpVWRWDOWDQWHQODIDoDQDSULQLFSDOFRPHQODSRVWHULRUDPEGXHVILQHVWUHVUHPDUFDQWHOVWUHV
FRVVRVGHODFDVD(OFDUHQHUpVSHUSHQGLFXODUDODIDoDQDTXHV REUHDSRQHQW(OVPXUVVyQIHWVGHSHGUDLUHEOHDPE
FDQWRQHUHVGHSHGUDHVFDLUDGDOHVILQHVWUHVLODSRUWDVyQHPPDUFDGHVDPEPDRQV$OFRVWDWGHODFDVDKLKDGRV
FREHUWVXQDGRVVDWDOFRVWDWHVTXHUUHLO DOWUHLQGHSHQGHQW(OFRQMXQWV DOoDHQXQSODHOHYDWDPEPROWERQDYLVWDLXQD
HUDDOGDYDQWTXHDSURILWDHOVzOGHSHGUD
$TXHVWDFDVDFRQVWLWXHL[XQDOWUHH[HPSOHGHOHVQRYHVPDVLHVLPDVRYHULHVTXHHVFRQVWUXLUHQDOD]RQDGXUDQWHO
VHJOH;,;'HVFRQHL[HPTXLODYDFRQVWUXLUSHUzVDEHPTXHO DQ\HUDSURSLHWDWGH5DPRQ3ODQDVGH6DJjVL
O DQ\SHUWDQ\LDDOSURSLHWDULGHO/ODGy-XDQ0RQWRUVt9DFDQYLDUODSURSLHWDWDPLWMDQVGHOVHJOH;;L
SRVWHULRUPHQWDILQDOVGHOVDQ\VPDQWHQLQWVHHQO DFWXDOLWDWDPEXVRVDJUtFROHV






%&,1

SDUFHOāOD 78

$OWUHV=RQDG H[SHFWDWLYDDUTXHROzJLFD

'DWDGHSURWHFFLy GGPPDDDD 

7RWDO

SROtJRQ 6

11

Sòl no urbanitzable - Zona de valors protegibles

<  4658568

1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL 

Fotografia i ortofotomapa 

Localització geogràfica i plànol extern de
l'edifici

7LSXVGHSURWHFFLyDFWXDO

Protecció actual

DADES CADASTRALS

&ODX

4XDOLILFDFLyGHOVzO

DADES URBANÍSTIQUES

&RRUGHQDGHV870

;  405480

Avià (Berguedà)

0XQLFLSL &RPDUFD 



)LW[D 014

0DSD 293-2-5

Carbonells.08610 Avià

$GUHoDSRVWDO



14

Graugés

1XFOLRLQGUHW

,GHQWLILFDFLyDOSOjQROGHODFDVDDSUHVHUYDU



LOCALITZACIÓ

Carbonells

Text Refós del Pla Especial Urbanístic per a la identificació i la regulació de les masies i cases rurals
situades en sòl urbanitzable susceptibles de recuperació o de preservació
— Avià (Berguedà) —

Habitatge

Titularitat

014 Carbonells
Privada familiar



Fitxa 14

Les millores de subministrament energètic no hi han de comportar cap estesa aèria. S’hi recomana l’ús d’energies
alternatives i renovables.

3.5. Altres condicions específiques

Manteniment integral de l’edificació principal, volum original, tipologia i elements constructius. Conservació dels
elements arquitectònics i ornamentals de la façana (portes i finestres). Es permeten les intervencions que possibilitin
un correcte funcionament i manteniment de la façana i la coberta, sense que les actuacions de restauració suposin
aportacions de reinvenció o nou disseny.

3.4. Condicions d’ordenació, entorn, edificació, serveis i accés

Les edificacions destinades a l’explotació agrícola no podran ser emprades per a l'ús d'habitatge. No es permet la
divisió horitzontal de l'edificació.

3.3. Volums no utilitzables pels usos previstos a l’apartat anterior i altres limitacions

(MP núm. 2) Se’n poden rehabilitar tots els volums. Els usos admesos per al volum principal són habitatge familiar i
establiment de turisme rural.

3.2. Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC i ús proposat

Manteniment de l'original

3.1. Tractament de la volumetria original

3. DETERMINACIONS NORMATIVES

L’estructura del medi es basa en un sistema de masos repartits pel territori degut al sistema d’explotació que es
manté. Preservació per raons històriques, arquitectòniques i tipològiques per l’estructura de l’edifici.

2. JUSTIFICACIO DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

Accés des de la BV-4135 a través d'un camí que surt des d'aquesta carretera i ens porta a Graugés i que s'agafa
davant de Sant Elies.

1.4. Accessibilitat des dels camins públics

Presenta bon estat de conservació en general. S'abasteix d'aigua de la xarxa comunitària, electricitat subministrada
per companyia elèctrica i sanejament autònom (pou mort). Hi ha cert risc d'incendi per la proximitat del bosc i no hi ha
risc d'inundació.

1.3. Estat de conservació de l’immoble o conjunt, serveis i situació de risc

1.2. Ús actual

Plànol extern de l'edifici

Localització geogràfica

Municipi (Comarca)

Nom

Fitxa

Fotografies

3DUFLDO



$PELHQWDO

&DS

%&,/
















1.1. Descripció de la volumetria, entorn paisatgístic i època de construcció:
$QWLJDFDVDGHSDJqVFRQVWUXwGDDFRPHQoDPHQWVGHOVHJOH;;eVGHSODQWDEDL[DSLVLJROIHVDPEODFREHUWDGH
GXHVYHVVDQWVLDPEHOFDUHQHUSDUDOāOHODODIDoDQDSULQFLSDOREHUWDDPLJGLD'DYDQWODIDoDQDSULQFLSDOSUHVHQWDXQD
WULEXQDDOSLVTXHIRUPDXQSRU[RTXHSURWHJHL[ODSRUWDDODSODQWDEDL[D/DSRUWDpVG DUFUHEDL[DWGHPDyLOHV
ILQHVWUHVWDPEpWHQHQPXQWDQWVLOOLQGHVGHPDy$ODIDoDQDGHOOHYDQWKLKDXQDFUXJLDDIHJLGDTXHIRUPDXQDWHUUDVVD
DOSULPHUSLVLJDUDWJHDODSODQWDEDL[D$ODEDQGDGHWUDPXQWDQDKLKDGLIHUHQWVFREHUWVDJUtFROHVFRQVWUXwWVDPEPDy
LFREHUWDG XUDOLWD6HVLWXDHQXQHQWRUQUXUDOHQYROWDGDGHFDPSVGHFRQUHX
1RHVFRQVHUYDGRFXPHQWDFLyG DTXHVWDFDVDÒQLFDPHQWTXHHVYDIHUFRPDQRXKDELWDWJHSHOVDQWLFVPDVRYHUVGH
&DVDQFDPS9HOODSULQFLSLVGHOVHJOH;;






%&,1

SDUFHOāOD 71

$OWUHV=RQDG H[SHFWDWLYDDUTXHROzJLFD

'DWDGHSURWHFFLy GGPPDDDD 

7RWDO

SROtJRQ 4

10

Sòl no urbanitzable - Zona de valor agrícola

<  4659308

1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL 

Fotografia i ortofotomapa 

Localització geogràfica i plànol extern de
l'edifici

7LSXVGHSURWHFFLyDFWXDO

Protecció actual

DADES CADASTRALS

&ODX

4XDOLILFDFLyGHOVzO

DADES URBANÍSTIQUES

&RRUGHQDGHV870

;  403435

Avià (Berguedà)

0XQLFLSL &RPDUFD 



)LW[D 015

0DSD 293-1-5

Casancamp Nou. 08610 Avià

$GUHoDSRVWDO



15

Avià

1XFOLRLQGUHW

,GHQWLILFDFLyDOSOjQROGHODFDVDDSUHVHUYDU



LOCALITZACIÓ

Casancamp Nou

Text Refós del Pla Especial Urbanístic per a la identificació i la regulació de les masies i cases rurals
situades en sòl urbanitzable susceptibles de recuperació o de preservació
— Avià (Berguedà) —

Habitatge vinculat a l'explotació agrícola

Titularitat

015 Casancamp Nou
Privada familiar



Fitxa 15

Les millores de subministrament energètic no hi han de comportar cap estesa aèria. S’hi recomana l’ús d’energies
alternatives i renovables.

3.5. Altres condicions específiques

Es respectarà el volum edificat existent i la composició volumètrica. Les intervencions permeses són les destinades a
la conservació de l’edifici, les de consolidació i rehabilitació.

3.4. Condicions d’ordenació, entorn, edificació, serveis i accés

Les edificacions destinades a l’explotació agrícola no podran ser emprades per a l'ús d'habitatge. No es permet la
divisió horitzontal de l'edificació.

3.3. Volums no utilitzables pels usos previstos a l’apartat anterior i altres limitacions

(MP núm. 2) Se’n poden rehabilitar tots els volums. Els usos admesos per al volum principal són habitatge familiar i
establiment de turisme rural.

3.2. Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC i ús proposat

Manteniment de l'original

3.1. Tractament de la volumetria original

3. DETERMINACIONS NORMATIVES

L'estructura del medi rural del municipi es fonamenta en un sistema de masies gairebé equidistants que facilita
l'explotació i el control del medi. L'ocupació permanent de la casa en facilitarà l'explotació agrícola i la preservació del
medi. Preservació per raons mediambientals i socials.

2. JUSTIFICACIO DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

S'hi accededix des del camí asfaltat del Molí del Castell a Graugés, agafant un camí que, davant de Casancamp Vell,
porta a una casa nova i d'aquí a aquesta casa.

1.4. Accessibilitat des dels camins públics

Presenta bon estat de conservació en general. S'abasteix d'aigua de la xarxa comunitària, electricitat subministrada
per companyia elèctrica i sanejament autònom. Aparentment no presenta cap situació de risc d’incendi o d’inundació.

1.3. Estat de conservació de l’immoble o conjunt, serveis i situació de risc

1.2. Ús actual

Plànol extern de l'edifici

Localització geogràfica

Municipi (Comarca)

Nom

Fitxa

Fotografies

3DUFLDO



$PELHQWDO

&DS

%&,/
















1.1. Descripció de la volumetria, entorn paisatgístic i època de construcció:
&DVDTXHKDHVWDWIUXLWG DPSOLDFLRQVTXHKDQPRGLILFDWODSULPHUDFRQVWUXFFLy/DSULPHUDQRWtFLDKLVWzULFDGHODPDVLD
pVGHOVHJOH;,/ HVWUXFWXUDpVIRUPDGDSHUWUHVFUXJLHVDPEGXHVIDoDQHVDPLJGLDLDSRQHQW3HOFRVWDWGHSRQHQW
V REUHDXQVHJXLWGHFREHUWVPRGHUQVSHOEHVWLDU(OVPXUVGHODFRQVWUXFFLyPpVDQWLJDVyQGHFDUUHXVJURVVRVLEHQ
HVFDLUDWVDPESHWLWHVILQHVWUHVLDPEOHVSRUWHVDPEOOLQGHVGHURXUH3RVWHULRUPHQWV KLDIHJLUHQGRVFRVVRVXQGDYDQW
GHFDGDIDoDQDLTXHKDQDYDQoDWHQGDYDQWOHVIDoDQHV/DFDVDWpSODQWDEDL[DSLVLJROIHVVHJXLQWODGLVWULEXFLyGH
OHVPDVLHVGHOD]RQD$OSLVHVUHDOLW]jXQDVVHFDGRUREHUWSHOFRVWDWGHPLJGLD$OHVJROIHVV REVHUYHQWUHVSLODUVGH
VXSRUWLHQYDQVIHWVDPEWRVFDXQLGDDPEPRUWHUHQWUHPLJGHPXQWDQWVGHURXUH6HVLWXDHQXQHQWRUQUXUDOHQYROWDGD
GHFDPSVGHFRQUHXLERVF
/DSULPHUDQRWtFLDKLVWzULFDHVFULWDGDWDGHO DQ\HQXQDGRQDFLyTXHYDQIHU*LVFDIUHGLODVHYDHVSRVDDO
PRQHVWLUGH6DQW/ORUHQoSURS%DJjG XQPDVDPEKRUWLXQDSHoDGHWHUUDDOFDVWHOOG $YLjDOOORFDQRPHQDW&DPSR
%2/Ï6 $OVSHUJDPLQVGHFDO0DVDOVLWXDHOPDVGH&DPSDODSDUUzTXLDGH6DQW0DUWtG $YLj
&DGDVWUH&DVD&DPSGHOVJHUPDQVG $QWRQL&ODULVGH6ROVRQDKLKDXQPDVRYHUXQMRUQDOHULXQPRVVR$XQ
GRFXPHQWGHODFDVD9LODPDUtTXHUHFXOOHOVFHQVDOVTXHSDJDYHQOHVFDVHVLDTXLHOVSDJDYHQV HVSHFLILFDTXH
&DVDQFDPSL1RHWHUHQOHVGXHV~QLTXHVFDVHVTXHQRSDJDYHQIHWTXHGHL[DYHXUHODLPSRUWjQFLDGHOHVGXHVFDVHV
$PLOODUDPHQWGHPDQVR&DVDQFDPSG (XOjOLDGH%HUJD(OODSURSLHWDWGH&DVDQFDPSIRXFRPSUDGDSHU
OHVIDPtOLHV%HUQDGHVL&DQXGDVDXQVIUDUHVDTXHVWVHVUHSDUWLUHQODSURSLHWDWSDVVDQWODFDVDDOV%HUQDGHVGH
&DVVHUUHV(OVDVFHQGHQWVGHOVPDVRYHUVDFWXDOVMDIHLDFLQFDQ\VTXHKLHUHQ$TXHVWVIUDUHVODYDQUHEUHHQGRWDOD
PRUWGHO DQWHULRUSURSLHWjULD






%&,1

SDUFHOāOD 112

$OWUHV=RQDG H[SHFWDWLYDDUTXHROzJLFD

'DWDGHSURWHFFLy GGPPDDDD 

7RWDO

SROtJRQ 4

11

Sòl no urbanitzable - Zona de valors protegibles

<  4659257

1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL 

Fotografia i ortofotomapa 

Localització geogràfica i plànol extern de
l'edifici

7LSXVGHSURWHFFLyDFWXDO

Protecció actual

DADES CADASTRALS

&ODX

4XDOLILFDFLyGHOVzO

DADES URBANÍSTIQUES

&RRUGHQDGHV870

;  403608

Avià (Berguedà)

0XQLFLSL &RPDUFD 



)LW[D 016

0DSD 293-1-5

Casancamp Vell, 08610 Avià

$GUHoDSRVWDO
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Avià

1XFOLRLQGUHW

,GHQWLILFDFLyDOSOjQROGHODFDVDDSUHVHUYDU



LOCALITZACIÓ

Casancamp Vell

Text Refós del Pla Especial Urbanístic per a la identificació i la regulació de les masies i cases rurals
situades en sòl urbanitzable susceptibles de recuperació o de preservació
— Avià (Berguedà) —

Habitatge

Titularitat

016 Casancamp Vell
Privada familiar



Fitxa 16

Se’n mantindrà tot el conjunt arquitectònic. Cal tenir en compte que la zona és d’alta expectativa arqueològica, fet
que condiciona qualsevol moviment de terres a l’entorn de la casa, en el subsòl del seu interior i en les estructures
del propi edifici susceptibles de ser estudiades amb metodologia arqueològica. Les millores de subministrament
energètic no hi han de comportar cap estesa aèria.

3.5. Altres condicions específiques

Es respectarà la composició volumètrica de façanes i teulades. Les actuacions que es permeten són les de
reparació i de reforç estructural en els murs existents, mantenint l’estructura original de façanes i cobertes, utilitzant
materials afins a l’època constructiva i mantenint els elements que configuren l’essència constructiva i arquitectònica
de la seva tipologia a l’exterior i a l’interior.

3.4. Condicions d’ordenació, entorn, edificació, serveis i accés

Les edificacions destinades a l’explotació agrícola i ramadera no podran ser emprades per a l'ús d'habitatge. No es
permet la divisió horitzontal de l'edificació.

3.3. Volums no utilitzables pels usos previstos a l’apartat anterior i altres limitacions

(MP núm. 2) Se’n poden rehabilitar tots els volums. Els usos admesos per al volum principal són habitatge familiar,
activitats d’educació en el lleure i establiment de turisme rural.

3.2. Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC i ús proposat

Manteniment de l'original

3.1. Tractament de la volumetria original

3. DETERMINACIONS NORMATIVES

L’estructura del medi es basa en un sistema de masos repartits pel territori degut al sistema d’explotació que es
manté. Preservació per raons històriques, arquitectòniques i tipològiques per l’estructura de l’edifici.

2. JUSTIFICACIO DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

S'hi accedeix des de la carretera del Molí del Castell a Graugés.

1.4. Accessibilitat des dels camins públics

Presenta bon estat de conservació en general, tot i que en no haver-se fet reformes recentment, el conjunt és antic i
pot tenir risc de patologies estructurals. S'abasteix d’aigua de la xarxa comunitària, electricitat subministrada per
companyia elèctrica i sanejament autònom. Hi ha cert risc d'incendi per la proximitat del bosc. Aquesta masia és
susceptible de patir afeccions d'inundabilitat, atès que es troba a la vora de la rasa de Sobrestrada.

1.3. Estat de conservació de l’immoble o conjunt, serveis i situació de risc

1.2. Ús actual

Plànol extern de l'edifici

Localització geogràfica

Municipi (Comarca)

Nom

Fitxa

Fotografies

3DUFLDO



$PELHQWDO

&DS

%&,/
















1.1. Descripció de la volumetria, entorn paisatgístic i època de construcció:
/DPDVLDGH&DVDQFRWVHVWjIRUPDGDSHUGLIHUHQWVFRQVWUXFFLRQVODPDVLDXQFREHUWXQDSDOOLVVDWDQFDGDLXQSRX
VLWXDWVHQXQSODHOHYDWDPEXQDERQDYLVWD/DFDVDSULQFLSDOKDVRIHUWWUDQVIRUPDFLRQVFRPpVSDOqVFODUDPHQWDOD
IDoDQDeVFRQVWUXwGDDPESHGUDLDPEHOVPXUVGHODSODQWDEDL[DIHWVDPEFDUUHXVEHQHVFDLUDWVPHQWUHTXHDOSLVL
JROIHVVyQEDUUHMDWV$OFRVWDWGHSRQHQWGHOHVJROIHVKLKDIUDJPHQWVIHWVDPEWjSLDSHUWDSDUXQDQWLFDVVHFDGRU/D
IDoDQDpVRULHQWDGDDOOHYDQWLDOFRVWDWGHSRQHQWV KDQDIHJLWGRVFRVVRVLXQDHVFDODH[WHULRUGHSHGUD/DFREHUWDpV
GHGXHVYHVVDQWVTXHIDQHOGHVDLJXDWDOHVIDoDQHVODWHUDOVLDPEHOFDUHQHUSHUSHQGLFXODUDODIDoDQD/DSRUWDDO
FRVWDWGHOOHYDQWpVDPEOOLQGDGHIXVWDLODILQHVWUDFHQWUDODPEDPSLWGHSHGUDLFRUUHVSRQHQDO DQWLJDFRQVWUXFFLy
$TXHVWDILQHVWUDWpXQDLQVFULSFLyDODOOLQGDPROWGLItFLOG LQWHUSUHWDULTXHVHPEODR,$OFRVWDWGHPLJGLDKLKDXQD
HL[LGDDOSLVIUXwWG XQDGDUUHUDDPSOLDFLyPpVPRGHUQDDL[tFRPO DVVHFDGRUREHUWDOFRVWDWHVTXHUUHGHOHVJROIHV
7DPEpV DIHJLUHQFREHUWVIHWVDPESHGUDEDUUHMDGDTXHWDQTXHQODFDVDSHOFRVWDWGHPLJGLDIRUPDQWXQEDOXDUG
/ LQWHULRUFRUUHVSRQDXQDHVWUXFWXUDDPEWUHVFUXJLHVTXHHVUHSHWHL[DOSLV$OPXULQWHULRUGHSRQHQWHOTXHHVYD
DIHJLUHOFRVH[WHULRUKLKDXQDSRUWDDGRYHOODGDGHPLJSXQWWDSLDGDTXHpVPpVDOWDTXHHOQLYHOOGHOSLV$TXHVWD
VHULDODSRUWDRULJLQDOGHODFDVDTXHGHPRVWUDPpVDQWLJXLWDWTXHODTXHV KDWUREDWDOVGRFXPHQWV/HVILQHVWUHVGHO
SLVWHQHQIHVWHMDGRUVGREOHVLOHVSRUWHVWHQHQOHVOOLQGHVGHSHGUD7DPEpHVFRQVHUYHQHOVIRJRQVGHODFXLQDLOD
FDPSDQDGHOIRFDWHUUD
/DSULPHUDQRWDGRFXPHQWDOTXHV KDWUREDWpVODTXHHQVGyQDHO&DSEUHXGHOGH6DQW3HUHGH0DGURQD $U[LX
3DUURTXLDOGH%HUJD LTXHHVSHFLILFDTXHSRVVHwDHO0DVGH4XDWUH&RWV &DVDQFRWV DPEMRUQDOVGHERXV
$TXHVWDLQIRUPDFLyLO DUFDGRYHOODWLQWHULRUHQVIDSHQVDUTXHODFDVDIRXFRQVWUXwGDDILQDOVGHOVHJOH;9RLQLFLVGHO
;9,WRWLTXHYDSDWLUUHPRGHODFLRQVSULQFLSDOPHQWDOVVHJOHV;9,,,L;,;
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Sòl no urbanitzable - Zona de valors protegibles

<  4656530

1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL 

Fotografia i ortofotomapa 

Localització geogràfica i plànol extern de
l'edifici

7LSXVGHSURWHFFLyDFWXDO

Protecció actual

DADES CADASTRALS

&ODX

4XDOLILFDFLyGHOVzO

DADES URBANÍSTIQUES

&RRUGHQDGHV870

;  402059

Avià (Berguedà)

0XQLFLSL &RPDUFD 



)LW[D 017

0DSD 293-1-6

Casancots. 08610 Avià

$GUHoDSRVWDO
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Avià

1XFOLRLQGUHW

,GHQWLILFDFLyDOSOjQROGHODFDVDDSUHVHUYDU



LOCALITZACIÓ

Casancots

Text Refós del Pla Especial Urbanístic per a la identificació i la regulació de les masies i cases rurals
situades en sòl urbanitzable susceptibles de recuperació o de preservació
— Avià (Berguedà) —

Habitatge en desús

Titularitat

017 Casancots
Privada familiar



Fitxa 17

Se'n mantindrà la porta adovellada i els elements decoratius. Cal tenir en compte que la zona és d’alta expectativa
arqueològica, fet que condiciona qualsevol moviment de terres a l’entorn de la casa, en el subsòl del seu interior i en
les estructures del propi edifici susceptibles de ser estudiades amb metodologia arqueològica. Les millores de
subministrament energètic no hi han de comportar cap estesa aèria.

3.5. Altres condicions específiques

En la seva expressió exterior només es permetran les intervencions de manteniment i consolidació o canvis per
retornar la façana o la coberta a l’estat genuí de la construcció, sense modificar la volumetria que constitueix el valor
tipològic de la construcció. Se'n pot refer l'interior.

3.4. Condicions d’ordenació, entorn, edificació, serveis i accés

Les edificacions destinades a l’explotació agrícola i ramadera no podran ser emprades per a l'ús d'habitatge. No es
permet la divisió horitzontal de l'edificació.

3.3. Volums no utilitzables pels usos previstos a l’apartat anterior i altres limitacions

(MP núm. 2) Se’n poden rehabilitar tots els volums. Els usos admesos per al volum principal són habitatge familiar,
activitats d’educació en el lleure i establiment de turisme rural.

3.2. Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC i ús proposat

Manteniment de l'original

3.1. Tractament de la volumetria original

3. DETERMINACIONS NORMATIVES

L’estructura del medi es basa en un sistema de masos repartits pel territori degut al sistema d’explotació que es
manté. Es tracta d'una casa interessants històricament i tipològicament. Preservació per raons històriques,
arquitectòniques i tipològiques per l’estructura de l’edifici.

2. JUSTIFICACIO DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

Accés des del nucli d'Avià a través del camí de Guarans que passa per davant el cementiri d'Avià. Després de
Guarans cal agafar un desviament a la dreta que està marcat.

1.4. Accessibilitat des dels camins públics

Presenta mal estat de conservació general ja que l'abandó de la casa està provocant que la teulada s'hagi ensorrat
en algun punt els darrers anys. S'abasteix d'aigua de pou, electricitat subministrada per companyia elèctrica i
sanejament autònom. Hi ha cert risc d'incendi per la proximitat del bosc i no hi ha risc d'inundació.

1.3. Estat de conservació de l’immoble o conjunt, serveis i situació de risc

1.2. Ús actual

Plànol extern de l'edifici

Localització geogràfica

Municipi (Comarca)

Nom

Fitxa

Fotografies

3DUFLDO



$PELHQWDO

&DS

%&,/
















1.1. Descripció de la volumetria, entorn paisatgístic i època de construcció:
(O0ROtGH&DVDQFRWVIRUPDXQFRQMXQWDPEODFDVDPROtIDULQHUHOPROtHVFDLUDGRUO HVWUXFWXUDGHO DQWLFHVFDLUDGRU
XQDVqULHGHFREHUWVFRQVWUXwWVDOYROWDQWODEDVVDLHOUHF(VWUREDDOFRVWDWGHODULHUDGH&ODUj/DFDVDGHOPROtWp
O HVWUXFWXUDGHWUHVFUXJLHVDPEGLIHUHQWVDPSOLDFLRQVUHDOLW]DGHVDODPDWHL[DqSRFD  LQPHGLDWDPHQWSRVWHULRUV
DODFRPSUDGHOV3XLJSHODWDFWXDOVSURSLHWDULVeVXQDFDVDGHSODQWDEDL[DSLVLJROIHVDPEO KDELWDWJHDOSULPHUSLVLD
ODSODQWDEDL[DHOPROtIDULQHU$ODIDoDQDSULQFLSDODSRQHQWV DIHJtXQFREHUWREHUWTXHSURSRUFLRQDXQSRU[RDOD
SODQWDLXQDVVHFDGRUDOSLVDPEODEDUDQDGHIXVWDLTXHOLDIHJHL[EHOOHVVDDOFRQMXQW(OFDUHQHUGHODWHXODGDpV
SHUSHQGLFXODUDODIDoDQD/DSRUWDSULQFLSDOWpODOOLQGDGHIXVWD$O KDELWDFLyGHODGUHWDGHO HQWUDGDKLKDHOPROt
IDULQHUTXHHVFRQVHUYDHQSHUIHFWHVFRQGLFLRQVeVXQPROtKLGUjXOLFG XQDPRODTXHUHSODWUDQVPLVVLyDWUDYpVGH
O DLJXDTXHSURYpGHODEDVVDTXHHVWUREDDXQQLYHOOVXSHULRUGHODFDVDLTXHFDXDXQURGHWPHWjOāOLFKRULW]RQWDOTXH
DFFLRQDO DUEUH8QDPLFDPpVDYDOOKLKDXQFDVDORWRQHVWUREDHOPROtHVFDLUDGRUPRJXWSHUO DLJXDTXHVXUWGHOPROt
IDULQHULTXHV HPEDVVDHQXQDEDVVDPpVSHWLWDDOFRVWDWGHO HVFDLUDGRU
/DKLVWzULDGHOPROtpVUHODWLYDPHQWMRYHMDTXHHVUHPXQWDDLQLFLVGHOVHJOH;,;$O $PLOODUDPHQWHOPROtHUDGH
-RDQ3HMHUROVMXQWDPEODFDVDLV HVSHFLILFDTXHHOPROtHUDIDULQHULTXHWHQLDXQDPROD3RVWHULRUPHQWODFDVDLHO
PROtIRUHQHPSHQ\RUDWVSHUXQWDO0DVVDQDDTXHVWYDYHQGUHHOPROtD-RVp0HUFDGDODOLDTXHVWDOV3XLJSHODW
,VLGUH3XLJSHODWDYLGHO DFWXDOPROLQHUYDFRPSUDUHOPROtHOLO DPSOLjSHUDQDUDYLXUHO DQ\SHUDTXHVW
PRWLXKLKDGLYHUVHVOOLQGHVDODFDVDDPEDTXHVWDGDWD
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$OWUHV=RQDG H[SHFWDWLYDDUTXHROzJLFD
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Sòl no urbanitzable - Zona de valors protegibles

<  4656643

1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL 

Fotografia i ortofotomapa 

Localització geogràfica i plànol extern de
l'edifici

7LSXVGHSURWHFFLyDFWXDO

Protecció actual

DADES CADASTRALS

&ODX

4XDOLILFDFLyGHOVzO

DADES URBANÍSTIQUES

&RRUGHQDGHV870

;  401801

Avià (Berguedà)

0XQLFLSL &RPDUFD 



)LW[D 018

0DSD 292-8-6

Molí de Casancots. 08610 Avià

$GUHoDSRVWDO



18

Avià

1XFOLRLQGUHW

,GHQWLILFDFLyDOSOjQROGHODFDVDDSUHVHUYDU



LOCALITZACIÓ

Casancots, Molí de

Text Refós del Pla Especial Urbanístic per a la identificació i la regulació de les masies i cases rurals
situades en sòl urbanitzable susceptibles de recuperació o de preservació
— Avià (Berguedà) —

Habitatge

Titularitat

018 Molí de Casancots
Privada familiar



Fitxa 18

Se'n mantindrà la maquinària del molí fariner i de l'escairador de blat de moro, així com eines i altres elements,
incloses les ruïnes de l'antic molí i escairador. Cal tenir en compte que la zona és d’alta expectativa arqueològica, fet
que condiciona qualsevol moviment de terres a l’entorn de la casa, en el subsòl del seu interior i en les estructures
del propi edifici susceptibles de ser estudiades amb metodologia arqueològica.

3.5. Altres condicions específiques

Manteniment integral de l’edificació principal, volum original, tipologia i elements constructius. Conservació dels
elements arquitectònics i ornamentals de la façana (portes i finestres). Interiorment es mantindran els elements que
configuren l’essència constructiva i arquitectònica de la seva tipologia. En les intervencions es minimitzarà l’afectació
dels hàbitats d’interès comunitari, tot prenent les mesures correctores i alternatives adients per protegir i conservar
tant el sentit natural d’aquests hàbitats com de les espècies vinculades a ells. Així mateix caldrà garantir la
preservació d’aquests hàbitats naturals, evitant l’ocupació temporal durant qualsevol obra que es realitzi i, un cop
executats els treballs, restaurant el sòl que hagi pogut veure’s alterat, mantenint ordenat i net l’entorn de qualsevol
residu i instal•lacions innecessàries.

3.4. Condicions d’ordenació, entorn, edificació, serveis i accés

Les edificacions destinades a l’explotació agrícola no podran ser emprades per a l'ús d'habitatge. No es permet la
divisió horitzontal de l'edificació.

3.3. Volums no utilitzables pels usos previstos a l’apartat anterior i altres limitacions

(MP núm. 2) Se’n poden rehabilitar tots els volums. Els usos admesos per al volum principal són habitatge familiar,
activitats d’educació en el lleure i establiment de turisme rural.

3.2. Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC i ús proposat

Manteniment de l'original

3.1. Tractament de la volumetria original

3. DETERMINACIONS NORMATIVES

L’estructura del medi es basa en un sistema de masos repartits pel territori degut al sistema d’explotació que es
manté. Preservació per raons històriques, arquitectòniques i tipològiques per l’estructura de l’edifici.

2. JUSTIFICACIO DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

S'hi accedeix des de la carretera de Berga a Solsona C-149, agafant un desviament que porta cap a Sant Serni, cal
seguir recte fins a trobar el molí.

1.4. Accessibilitat des dels camins públics

L'estat de conservació de l'immoble és millorable. S'abasteix d'aigua, electricitat subministrada per companyia
elèctrica i sanejament autònom. Hi ha cert risc d'incendi per la proximitat del bosc. Aquesta masia és susceptible de
patir afeccions d'inundabilitat, atès que es troba a la vora de la riera de Clarà.

1.3. Estat de conservació de l’immoble o conjunt, serveis i situació de risc

1.2. Ús actual

Plànol extern de l'edifici

Localització geogràfica

Municipi (Comarca)

Nom

Fitxa

Fotografies

3DUFLDO



$PELHQWDO

&DS

%&,/
















1.1. Descripció de la volumetria, entorn paisatgístic i època de construcció:
(GLILFLG HVWUXFWXUDVHQ]LOODGHSODQWDEDL[DFREHUWDPEWHXODGDG XQVROYHVVDQWLFRQVWUXwGDPDMRULWjULDPHQWDPEPDyL
WHXODGDGHWHXODjUDE3UHVHQWDXQFREHUWRSDOOLVDDXQFRVWDWFREHUWDPEWHXODGDGHGREOHYHVVDQWLDPESODQWDEDL[D
LSLVVXEMHFWDWVDPESLODUVGHPDy6HVLWXDHQXQHQWRUQUXUDOHQYROWDGDGHFDPSVGHFRQUHXLERVF
$TXHVWHGLILFLHVWjUHODFLRQDWDPEODPDVLD&DO&DVWDQ\HUDWqVTXHHUDXQDPDVRYHULDG DTXHVWDFDVD(OFDO
&DVWDQ\HUFRQVWDFRPDSURSLHWDWGH&ULVWLQD)ORUHMDFKV5RFDDPEIXVWHULDSDLVHWDFDVDGHOFRORQR+RUWD1RJXHUD
*UDQMHVLDOWUHVFDVHVILQVDVXPDUGHXPDVRYHULHV(OHUDGH-RVp%DUQLRO0RODVLWHQLDDQQH[HVOHVPDVRYHULHV
OD1RJXHUDO +RUWDOD6HUUDLOD*UDQMD(OVKHUHXVGH-RVHS%DUQLROYDQYHQGUHODFDVDDOVDFWXDOVSURSLHWDULVO DQ\
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Sòl no urbanitzable - Zona de valor agrícola

<  4660260

;  404110

1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL 

Fotografia i ortofotomapa 

Localització geogràfica i plànol extern de
l'edifici

7LSXVGHSURWHFFLyDFWXDO

Protecció actual

DADES CADASTRALS

&ODX

4XDOLILFDFLyGHOVzO

DADES URBANÍSTIQUES

&RRUGHQDGHV870

0DSD 293-1-4

Avià (Berguedà)

0XQLFLSL &RPDUFD 
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Barraca de Cal Castanyer, 08610 Avià

,GHQWLILFDFLyDOSOjQROGHODFDVDDSUHVHUYDU

Avià

$GUHoDSRVWDO

)LW[D 019

1XFOLRLQGUHW





LOCALITZACIÓ

Castanyer, Barraca de Cal

Text Refós del Pla Especial Urbanístic per a la identificació i la regulació de les masies i cases rurals
situades en sòl urbanitzable susceptibles de recuperació o de preservació
— Avià (Berguedà) —

Habitatge i explotació agrícola

Titularitat
Privada familiar

019 Barraca de Cal Castanyer



Fitxa 19

Les millores de subministrament energètic no hi han de comportar cap estesa aèria. S’hi recomana l’ús d’energies
alternatives i renovables.

3.5. Altres condicions específiques

Es respectarà el volum edificat existent i la composició volumètrica. Les intervencions permeses són les destinades a
la conservació de l’edifici, les de consolidació i rehabilitació.

3.4. Condicions d’ordenació, entorn, edificació, serveis i accés

Les edificacions destinades a l’explotació agrícola no podran ser emprades per a l'ús d'habitatge. No es permet la
divisió horitzontal de l'edificació.

3.3. Volums no utilitzables pels usos previstos a l’apartat anterior i altres limitacions

(MP núm. 2) Se’n poden rehabilitar tots els volums. Els usos admesos per al volum principal són habitatge familiar i
establiment de turisme rural.

3.2. Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC i ús proposat

Manteniment de l'original

3.1. Tractament de la volumetria original

3. DETERMINACIONS NORMATIVES

L’estructura del medi es basa en un sistema de masos repartits pel territori degut al sistema d’explotació que es
manté. L'ocupació permanent de la masia en facilitarà l'explotació agrícola i la preservació del medi. Preservació per
raons mediambientals i socials.

2. JUSTIFICACIO DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

Accés des de la BV-4135, després del Molí del Castell i abans de la Valldan, agafant un camí a la dreta que passa
per Cal Pere Vell.

1.4. Accessibilitat des dels camins públics

L'estat de conservació de l'immoble és millorable. S'abasteix d'aigua de la xarxa comunitària, electricitat
subministrada per companyia elèctrica i sanejament autònom. Hi ha cert risc d'incendi per la proximitat del bosc i no
hi ha risc d'inundació.

1.3. Estat de conservació de l’immoble o conjunt, serveis i situació de risc

1.2. Ús actual

Plànol extern de l'edifici

Localització geogràfica

Municipi (Comarca)

Nom

Fitxa

Fotografies

3DUFLDO



$PELHQWDO

&DS

%&,/














1.1. Descripció de la volumetria, entorn paisatgístic i època de construcció:
&DVDGHSODQWDEDL[DSLVLJROIHVGHIRUPDTXDGUDQJXODU7pODFREHUWDGHGXHVYHVVDQWVTXHIDQHOGHVDLJXDWDOD
IDoDQDSULQFLSDOLSRVWHULRULDPEHOFDUHQHUSDUDOāOHODODIDoDQDSULQFLSDOTXHV REUHDPLJGLD/ DFDEDWH[WHULRUpV
DUUHERVVDWDPEFLPHQWLOHVREHUWXUHVVyQHPPDUFDGHVDPEUDMROVFHUjPLFV$FDGDODWHUDOWpGRVFRVVRVDIHJLWVGH
SODQWDEDL[DLSLVVRWDWHXODGDDPEODFREHUWDG XQVROYHVVDQWDPEGHVDLJXDWDO H[WHULRU6HVLWXDHQXQHQWRUQUXUDO
HQYROWDGDGHFDPSVGHFRQUHXLERVF
$TXHVWDFDVDHVWjYLQFXODGDKLVWzULFDPHQWDPEODPDVLDGH&DO&DVWDQ\HUTXHHOFRQVWDFRPDSURSLHWDWGH
&ULVWLQD)ORUHMDFKV5RFDDPEIXVWHULDSDLVHWDFDVDGHOFRORQR+RUWD1RJXHUD*UDQMHVLDOWUHVFDVHVILQVDVXPDU
GHXPDVRYHULHV(OHUDGH-RVp%DUQLRO0RODVLWHQLDDQQH[HVOHVPDVRYHULHVOD1RJXHUDO +RUWDOD6HUUDLOD
*UDQMD
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Sòl no urbanitzable - Zona de valor agrícola

<  4659941

;  404084

1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL 

Fotografia i ortofotomapa 

Localització geogràfica i plànol extern de
l'edifici

7LSXVGHSURWHFFLyDFWXDO

Protecció actual

DADES CADASTRALS

&ODX

4XDOLILFDFLyGHOVzO

DADES URBANÍSTIQUES

&RRUGHQDGHV870

0DSD 293-1-4

Avià (Berguedà)

0XQLFLSL &RPDUFD 
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Granja de Cal Castanyer. 08610 Avià

,GHQWLILFDFLyDOSOjQROGHODFDVDDSUHVHUYDU

Avià

$GUHoDSRVWDO

)LW[D 020

1XFOLRLQGUHW





LOCALITZACIÓ

Castanyer, Granja de Cal

Text Refós del Pla Especial Urbanístic per a la identificació i la regulació de les masies i cases rurals
situades en sòl urbanitzable susceptibles de recuperació o de preservació
— Avià (Berguedà) —



Habitatge vinculat a l'explotació agrícola

Titularitat
Privada familiar

020 Granja de Cal Castanyer



Fitxa 20

Les millores de subministrament energètic no hi han de comportar cap estesa aèria. S’hi recomana l’ús d’energies
alternatives i renovables.

3.5. Altres condicions específiques

Es respectarà el volum edificat existent i la composició volumètrica. Les intervencions permeses són les destinades a
la conservació de l’edifici, les de consolidació i rehabilitació.

3.4. Condicions d’ordenació, entorn, edificació, serveis i accés

Les edificacions destinades a l’explotació agrícola no podran ser emprades per a l'ús d'habitatge. No es permet la
divisió horitzontal de l'edificació.

3.3. Volums no utilitzables pels usos previstos a l’apartat anterior i altres limitacions

(MP núm. 2) Se’n poden rehabilitar tots els volums. Els usos admesos per al volum principal són habitatge familiar i
establiment de turisme rural.

3.2. Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC i ús proposat

Manteniment de l'original

3.1. Tractament de la volumetria original

3. DETERMINACIONS NORMATIVES

L'estructura del medi rural del municipi es fonamenta en un sistema de masies gairebé equidistants que facilita
l'explotació i el control del medi. L'ocupació permanent de la casa en facilitarà l'explotació agrícola i la preservació del
medi. Preservació per raons mediambientals i socials.

2. JUSTIFICACIO DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

Accés des de la carretera del Molí del Castell a Cal Rosal, després del Molí.

1.4. Accessibilitat des dels camins públics

Presenta bon estat de conservació en general. S'abasteix d'aigua de la xarxa comunitària, electricitat subministrada
per companyia elèctrica i sanejament autònom. Hi ha cert risc d'incendi per la proximitat del bosc i no hi ha risc
d'inundació.

1.3. Estat de conservació de l’immoble o conjunt, serveis i situació de risc

1.2. Ús actual

Plànol extern de l'edifici

Localització geogràfica

Municipi (Comarca)

Nom

Fitxa

Fotografies

3DUFLDO



$PELHQWDO

&DS

%&,/
















1.1. Descripció de la volumetria, entorn paisatgístic i època de construcció:
0DVLDGRFXPHQWDGDGHVGHOVHJOH;,;TXHKDVRIHUWGLIHUHQWVWUDQVIRUPDFLRQVDOOODUJGHOWHPSVLHQODTXHHQFDUDHV
YHXHQSDUWVGHODSULPHUDFRQVWUXFFLyIHWDDPEWjSLD/DIDoDQDpVRULHQWDGDDSRQHQWODFREHUWDpVGHGXHVYHVVDQWV
LDPEHOFDUHQHUSHUSHQGLFXODUDODIDoDQD(QHOVPXUVHVEDUUHMHQ]RQHVGHSHGUDDPEPDyLWjSLDGHL[DQWYHXUH
FODUDPHQWOHVHWDSHVFURQROzJLTXHVGHO REUDDPEFDQWRQHUHVGHPDyLJXDOTXHOHVILQHVWUHVLJDOHULHVPpVQRYHV
RULHQWDGHVDOVXG8QDVqULHGHFREHUWVHQYROWHQODFDVDTXHHVGHGLFDDO DJULFXOWXUD6HVLWXDHQXQHQWRUQUXUDO
HQYROWDGDGHFDPSVGHFRQUHXLERVF
(OVDFWXDOVSURSLHWDULVGHODFDVDIDFLQFJHQHUDFLRQVTXHKLYLXHQLFRQVHUYHQGRFXPHQWDFLyHQSDSHUSULYDGDGHVGH
PLWMDQVGHOVHJOH;,;HQWUHHOVTXHGHVWDTXHQFDStWROVPDWULPRQLDOV  LFDUWHVGH
SDJDPHQWVDO $MXQWDPHQWG $YLj$TXHVWDFDVDFRLQFLGHL[WHPSRUDOPHQWDPEODFRQVWUXFFLyG DOWUHVGHOVHQWRUQVFRP
&DUERQHOOVGHGLFDGHVDO H[SORWDFLyDJUtFROD/DSULPHUDGRFXPHQWDFLyTXHWUREHPpVGHO DQ\DO5HJLVWURGH
ODVFDVDVGHFDPSR\DIRUDGRVGHJXHUUD $U[LXGH%HUJD RQFRQVWD5DPRQ5DIDUW
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Sòl no urbanitzable - Zona de valors protegibles

<  4658667

1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL 

Fotografia i ortofotomapa 

Localització geogràfica i plànol extern de
l'edifici

7LSXVGHSURWHFFLyDFWXDO

Protecció actual

DADES CADASTRALS

&ODX

4XDOLILFDFLyGHOVzO

DADES URBANÍSTIQUES

&RRUGHQDGHV870

;  405236

Avià (Berguedà)

0XQLFLSL &RPDUFD 



)LW[D 021

0DSD 293-1-5

Cal Ceba. 08610 Avià

$GUHoDSRVWDO
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Graugés

1XFOLRLQGUHW

,GHQWLILFDFLyDOSOjQROGHODFDVDDSUHVHUYDU



LOCALITZACIÓ

Ceba, Cal

Text Refós del Pla Especial Urbanístic per a la identificació i la regulació de les masies i cases rurals
situades en sòl urbanitzable susceptibles de recuperació o de preservació
— Avià (Berguedà) —

Habitatge vinculat a l'explotació agrícola

Titularitat

021 Cal Ceba
Privada familiar



Fitxa 21

Les millores de subministrament energètic no hi han de comportar cap estesa aèria. S’hi recomana l’ús d’energies
alternatives i renovables.

3.5. Altres condicions específiques

Manteniment del volum aparent. Se’n pot refer l’interior. Cal respectar la composició volumètrica, d’obertures i altres
elements originals. S’hi admeten les obres de manteniment, obres menors, de rehabilitació parcial i de consolidació.
Qualsevol intervenció ha de tenir en compte la component paisatgística del conjunt.

3.4. Condicions d’ordenació, entorn, edificació, serveis i accés

Les edificacions destinades a l’explotació agrícola no podran ser emprades per a l'ús d'habitatge. No es permet la
divisió horitzontal de l'edificació.

3.3. Volums no utilitzables pels usos previstos a l’apartat anterior i altres limitacions

(MP núm. 2) Se’n poden rehabilitar tots els volums. Els usos admesos per al volum principal són habitatge familiar i
establiment de turisme rural.

3.2. Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC i ús proposat

Manteniment de l'original

3.1. Tractament de la volumetria original

3. DETERMINACIONS NORMATIVES

L’estructura del medi es basa en un sistema de masos repartits pel territori degut al sistema d’explotació que es
manté. Preservació per raons històriques, arquitectòniques i tipològiques per l’estructura de l’edifici.

2. JUSTIFICACIO DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

Accés des de la BV-4135 a través d'un camí que surt des d'aquesta carretera i ens porta a Graugés i que s'agafa
davant de Sant Elies.

1.4. Accessibilitat des dels camins públics

Presenta bon estat de conservació en general. S'abasteix d'aigua de la xarxa comunitària, electricitat subministrada
per companyia elèctrica i sanejament autònom (pou mort). Hi ha cert risc d'incendi per la proximitat del bosc i també
hi ha cert risc d'inundació perquè es troba a la vora del torrent de Font Caldes.

1.3. Estat de conservació de l’immoble o conjunt, serveis i situació de risc

1.2. Ús actual

Plànol extern de l'edifici

Localització geogràfica

Municipi (Comarca)

Nom

Fitxa

Fotografies

3DUFLDO



$PELHQWDO

&DS

%&,/
















1.1. Descripció de la volumetria, entorn paisatgístic i època de construcció:
0DVRYHULDG HVWUXFWXUDSHWLWDGHSODQWDEDL[DLJROIHV DODSDUWFHQWUDOGHODSODQWD DPEODFREHUWDGHGXHVYHVVDQWVL
DPEHOFDUHQHUSDUDOāOHODODIDoDQDSULQFLSDOTXHV REUHDPLJGLD(VWjFRQVWUXwGDDPESHGUDLWjSLDDPEO DFDEDW
H[WHULRUDUUHPROLQDW$ODSODQWDSLVKLKDXQDHL[LGDTXHRFXSDODPHLWDWGHODIDoDQDLTXHWpXQDEDUDQDGHIHUUR/D
SRUWDpVG DUFUHEDL[DWGHSHGUD3HUODEDQGDGHOOHYDQWWHQLDXQFREHUWVXSRUWDWHQSLODUVGHSHGUDLPDyTXHDUDV KD
HVIRQGUDW$OFRVWDWGHOFREHUWDPSOLDQWODSODQWDEDL[DGHO HGLILFDFLyKLKDYLDXQDKDELWDFLyFRPXQDGHODTXDOHQ
TXHGHQUHVWHVGHWUHVSDUHWVLODSRUWDLQWHULRUG DFFpV3URSGHODFDVDKLKDXQSRXFREHUWDPEF~SXODLSRUWDIURQWDO
(VVLWXDHQXQHQWRUQUXUDOHQYROWDGDGHFDPSVGHFRQUHX
&DO&LVWHOOHUpVXQDSHWLWDPDVRYHULDGHODTXHHVGHVFRQHL[ODGDWDGHFRQVWUXFFLyWRWLTXHODWLSRORJLDSRWUHVSRQGUH
DODGHOHVPDVRYHULHVGHILQDOVGHOVHJOH;,;
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Sòl no urbanitzable - Zona de valor agrícola

<  4659163

1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL 

Fotografia i ortofotomapa 

Localització geogràfica i plànol extern de
l'edifici

7LSXVGHSURWHFFLyDFWXDO

Protecció actual

DADES CADASTRALS

&ODX

4XDOLILFDFLyGHOVzO

DADES URBANÍSTIQUES

&RRUGHQDGHV870

;  403107

Avià (Berguedà)

0XQLFLSL &RPDUFD 



)LW[D 022

0DSD 293-1-5

Cal Cistellé. 08610 Avià

$GUHoDSRVWDO
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Avià

1XFOLRLQGUHW

,GHQWLILFDFLyDOSOjQROGHODFDVDDSUHVHUYDU



LOCALITZACIÓ

Cistellé, Cal

Text Refós del Pla Especial Urbanístic per a la identificació i la regulació de les masies i cases rurals
situades en sòl urbanitzable susceptibles de recuperació o de preservació
— Avià (Berguedà) —

Habitatge en desús

Titularitat

022 Cal Cistellé
Privada familiar



Fitxa 22

Se n’aconsella la recuperació de la masia. Les millores de subministrament energètic no hi han de comportar cap
estesa aèria. S’hi recomana l’ús d’energies alternatives i renovables.

3.5. Altres condicions específiques

Manteniment integral de l’edificació principal, volum original, tipologia i elements constructius. Conservació dels
elements arquitectònics i ornamentals de la façana (portes i finestres). En la seva expressió exterior només es
permetran les intervencions de manteniment i consolidació o canvis per retornar la façana o la coberta a l’estat genuí
de la construcció, sense modificar la volumetria que constitueix el valor tipològic de la construcció.

3.4. Condicions d’ordenació, entorn, edificació, serveis i accés

Les construccions que tradicionalment estaven destinades a usos agrícoles no podran ser emprades per a l’ús
d’habitatge, com és el cas dels coberts. No es permet la divisió horitzontal de l'edificació.

3.3. Volums no utilitzables pels usos previstos a l’apartat anterior i altres limitacions

(MP núm. 2) Se’n poden rehabilitar tots els volums. Els usos admesos per al volum principal són habitatge familiar i
establiment de turisme rural.

3.2. Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC i ús proposat

Manteniment de l'original

3.1. Tractament de la volumetria original

3. DETERMINACIONS NORMATIVES

L’estructura del medi es basa en un sistema de masos repartits pel territori degut al sistema d’explotació que es
manté. Preservació per raons històriques, arquitectòniques i tipològiques per l’estructura de l’edifici.

2. JUSTIFICACIO DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

S'hi accedeix des del nucli d'Avià, seguint el camí de Casancamp que desemboca a la carretera que va del Molí del
Castell a Graugés i Sant Pau de Casserres. S'hi accedeix a peu a través del camí de Santamaria, a la cruïlla de Ca
l'Alon Nou. En arribar a Ca la Rosa cal seguir per un caminet al costat del canal.

1.4. Accessibilitat des dels camins públics

Masia que es troba en un estat de conservació deficient, degut al seu abandonament. No disposa de serveis ni instal
lacions. Aparentment no presenta cap situació de risc d’incendi o d’inundació.

1.3. Estat de conservació de l’immoble o conjunt, serveis i situació de risc

1.2. Ús actual

Plànol extern de l'edifici

Localització geogràfica

Municipi (Comarca)

Nom

Fitxa

Fotografies

3DUFLDO



$PELHQWDO

&DS

%&,/















1.1. Descripció de la volumetria, entorn paisatgístic i època de construcció:
&RGLQHVpVXQDPDVLDTXHKDVRIHUWGLIHUHQWVDPSOLDFLRQVYLVLEOHVHQODVHYDHVWUXFWXUDODWUREHPGRFXPHQWDGDGHV
GHOVHJOH;,9'LVSRVDGHGLIHUHQWVFREHUWVLFRUWVDOVHXYROWDQW/DFDVDSULQFLSDOWpODSODQWDEDL[DDPEPXUVGH
SHGUDLODPHLWDWGHODSODQWDSULPHUDpVHQSHGUDPHQWUHTXHODUHVWDIUXLWG XQDUHIRUPDSRVWHULRUpVGHPDy+LKD
GRVHGLILFLVVLWXDWVIRUPDQWDQJOHUHFWHXQPpVDQWLFLDOWUHIUXLWGHODGDUUHUDDPSOLDFLy7RWVGRVWHQHQSODQWDEDL[D
SLVLJROIHVFREHUWVDPEWHXODGDGHGREOHYHVVDQW/DSDUWPpVDQWLJDWpXQDHL[LGDREHUWDDOOHYDQWDPETXDWUHDUFV
GHSHGUDG DUFUHEDL[DW(OTXHUHVWDG REUDHQSHGUDpVIHWDDPEFDUUHXVEDVWDQWVJURVVRVLEHQHVFDLUDWVPRVWUDQW
XQDIDFWXUDDQWLJD/DSRUWDSULQFLSDOV REULDDSRQHQWWRWLTXHDFWXDOPHQWKLKDGXHVHQWUDGHVODGHODPDVRYHULDD
OOHYDQWLODGHOSLVGHODPRVDWUDPXQWDQD$TXHVWSLVGHOVDPRVRFXSDXQDSDUWGHOSULPHUSLVLHVWjUHKDELOLWDW
FRPSOHWDPHQWHVVHQWOHVSDUHWVGHPDy6HVLWXDHQXQHQWRUQUXUDOHQYROWDGDGHFDPSVGHFRQUHXLERVF
&RGLQHVpVXQDGHOHVPDVLHVG $YLjGRFXPHQWDGHVG DQWLF6 HVPHQWDDODGRFXPHQWDFLyGH&DO0DVG $YLjO DQ\
6XSRVHPTXHGHVG DTXHVWDGDWDODFDVDDQLULDHYROXFLRQDQWILQVDO DFWXDOLWDWDPEXQDLPSRUWDQWDPSOLDFLyD
ILQDOVGHOVHJOH;9,,,/ DQ\HUDSURSLHWDWGH5DPRQ%HUWUDQSURSLHWDWTXHHVPDQWpILQVHOHQTXqOD
FRPSUD5DPRQ3XMROL&DUVLSDUHGHOTXHIRXDOFDOGHGH%HUJD5DPRQ3XMROL7KRPjV3UREDEOHPHQWHOVFRVVRVGH
JDOHULHVIRUHQREUDGH5DPRQ3XMROTXHOLGRQDULDXQDHPSHQWDLPSRUWDQWDO H[SORWDFLy5DPRQ3XMROL7KRPjVPRUt
O DQ\LGHL[jDOVHXKHUHXOHVSURSLHWDWVGH&RGLQHVHO3RXLODIjEULFDGH&DO3LWHXD$YLjHQWUHG DOWUHV
SURSLHWDWV
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Sòl no urbanitzable - Zona de valors protegibles

<  4657922

1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL 

Fotografia i ortofotomapa 

Localització geogràfica i plànol extern de
l'edifici

7LSXVGHSURWHFFLyDFWXDO

Protecció actual

DADES CADASTRALS

&ODX

4XDOLILFDFLyGHOVzO

DADES URBANÍSTIQUES

&RRUGHQDGHV870



;  401847

Avià (Berguedà)

0XQLFLSL &RPDUFD 



)LW[D 023

0DSD 292-8-5 i 293-1-5

Codines. 08610 Avià

$GUHoDSRVWDO
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Avià

1XFOLRLQGUHW

,GHQWLILFDFLyDOSOjQROGHODFDVDDSUHVHUYDU



LOCALITZACIÓ

Codines

Text Refós del Pla Especial Urbanístic per a la identificació i la regulació de les masies i cases rurals
situades en sòl urbanitzable susceptibles de recuperació o de preservació
— Avià (Berguedà) —

Habitatge

Titularitat

023 Codines
Privada familiar



Fitxa 23

Se'n mantindran les galeries i els elements decoratius. Les millores de subministrament energètic no hi han de
comportar cap estesa aèria. S’hi recomana l’ús d’energies alternatives i renovables.

3.5. Altres condicions específiques

En la seva expressió exterior només es permetran les intervencions de manteniment i consolidació o canvis per
retornar la façana o la coberta a l’estat genuí de la construcció, sense modificar la volumetria que constitueix el valor
tipològic de la construcció. Interiorment es mantindran els elements que configuren l’essència constructiva i
arquitectònica de la seva tipologia.

3.4. Condicions d’ordenació, entorn, edificació, serveis i accés

Les edificacions destinades a l’explotació agrícola no podran ser emprades per a l'ús d'habitatge. No es permet la
divisió horitzontal de l'edificació.

3.3. Volums no utilitzables pels usos previstos a l’apartat anterior i altres limitacions

(MP núm. 2) Se’n poden rehabilitar tots els volums. Els usos admesos per al volum principal són habitatge familiar,
activitats d’educació en el lleure i establiment de turisme rural.

3.2. Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC i ús proposat

Manteniment de l'original

3.1. Tractament de la volumetria original

3. DETERMINACIONS NORMATIVES

L’estructura del medi es basa en un sistema de masos repartits pel territori degut al sistema d’explotació que es
manté. Preservació per raons històriques, arquitectòniques i tipològiques per l’estructura de l’edifici.

2. JUSTIFICACIO DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

Des de la C-149 cal agafar un camí senyalitzat a Cal Santandreu.

1.4. Accessibilitat des dels camins públics

Presenta bon estat de conservació en general tot i que a la casa principal no s'hi ha cap intervenció des de fa molts
anys. S'abasteix d'aigua de la xarxa comunitària, electricitat subministrada per companyia elèctrica i sanejament
autònom (pou mort). Hi ha cert risc d'incendi per la proximitat del bosc i no hi ha risc d'inundació.

1.3. Estat de conservació de l’immoble o conjunt, serveis i situació de risc

1.2. Ús actual

Plànol extern de l'edifici

Localització geogràfica

Municipi (Comarca)

Nom

Fitxa

Fotografies

3DUFLDO



$PELHQWDO

&DS

%&,/
















1.1. Descripció de la volumetria, entorn paisatgístic i època de construcció:
&RQMXQWIRUPDWSHUODFDVDSULQFLSDOXQVFREHUWVDJUtFROHVLXQDSDOOLVVD/DFDVDpVGHSODQWDEDL[DLGRVSLVRVDPEOD
FREHUWDGHGREOHYHVVDQWLDPEHOFDUHQHUSHUSHQGLFXODUDODIDoDQDSULQFLSDOTXHV REUHDPLJGLD1RpVYLVLEOHHO
PDWHULDOGHFRQVWUXFFLyGHODFDVDMDTXHpVDUUHERVVDGD$ODIDoDQDGHPLJGLDKLKDXQDWULEXQDDOSLVTXHIRUPDXQD
WHUUDVVDDOVHJRQSLVLXQSRU[RDODSODQWDEDL[D$OHVJROIHVKLKDGXHVILQHVWUHVG DUFGHPLJSXQWWRWLTXHHUHQWUHV
HVWDQWODGHOPLJWDSLDGD/DIDoDQDSRVWHULRUWpXQDSRUWDFHQWUDODPEXQDWHXODGHWDVXSRUWDGDDPEFROXPQHVTXHOD
SURWHJHL['DYDQWDTXHVWDIDoDQDKLKDXQDHUDDO DOWUDEDQGDGHODTXDOKLKDXQJUXSGHFREHUWVDJUtFROHVIHWVDPE
PDWHULDOVGLYHUVRV$OFRVWDWGHODFDVDKLKDXQDSDOOLVVDGHSODQWDLSLVDPEIDoDQDREHUWD6HVLWXDHQXQHQWRUQUXUDO
HQYROWDGDGHFDPSVGHFRQUHXLERVF
1RKLKDGRXFPHQWDFLyG DTXHVWDFDVDTXHSHUPHWLXELFDUODFURQROzJLFDPHQWWRWLTXHO HVWUXFWXUDDUTXLWHFWzQLFD
PRVWUDXQDFDVDGHILQDOVGHOVHJOH;,;RSULQFLSLVGHO;;
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SDUFHOāOD 24

$OWUHV=RQDG H[SHFWDWLYDDUTXHROzJLFD

'DWDGHSURWHFFLy GGPPDDDD 

7RWDO

SROtJRQ 3

10

Sòl no urbanitzable - Zona de valor agrícola

<  4658362

1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL 

Fotografia i ortofotomapa 

Localització geogràfica i plànol extern de
l'edifici

7LSXVGHSURWHFFLyDFWXDO

Protecció actual

DADES CADASTRALS

&ODX

4XDOLILFDFLyGHOVzO

DADES URBANÍSTIQUES

&RRUGHQDGHV870

;  402959

Avià (Berguedà)

0XQLFLSL &RPDUFD 



)LW[D 024

0DSD 293-1-5

Colell. 08610 Avià

$GUHoDSRVWDO



24

Avià

1XFOLRLQGUHW

,GHQWLILFDFLyDOSOjQROGHODFDVDDSUHVHUYDU



LOCALITZACIÓ

Colell

Text Refós del Pla Especial Urbanístic per a la identificació i la regulació de les masies i cases rurals
situades en sòl urbanitzable susceptibles de recuperació o de preservació
— Avià (Berguedà) —

Habitatge vinculat a l'explotació agrícola

Titularitat
Privada familiar

024 Colell



Fitxa 24

Les millores de subministrament energètic no hi han de comportar cap estesa aèria. S’hi recomana l’ús d’energies
alternatives i renovables.

3.5. Altres condicions específiques

Manteniment del volum aparent. Se’n pot refer l’interior. Cal respectar la composició volumètrica, d’obertures i altres
elements originals. Les intervencions permeses són les destinades a la conservació de l’edifici, les de consolidació i
rehabilitació. Qualsevol intervenció ha de tenir en compte la component paisatgística del conjunt.

3.4. Condicions d’ordenació, entorn, edificació, serveis i accés

Les edificacions destinades a l’explotació agrícola no podran ser emprades per a l'ús d'habitatge. No es permet la
divisió horitzontal de l'edificació.

3.3. Volums no utilitzables pels usos previstos a l’apartat anterior i altres limitacions

(MP núm. 2) Se’n poden rehabilitar tots els volums. Els usos admesos per al volum principal són habitatge familiar i
establiment de turisme rural.

3.2. Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC i ús proposat

Manteniment de l'original

3.1. Tractament de la volumetria original

3. DETERMINACIONS NORMATIVES

L'estructura del medi rural del municipi es fonamenta en un sistema de masies gairebé equidistants que facilita
l'explotació i el control del medi. L'ocupació permanent de la casa en facilitarà l'explotació agrícola i la preservació del
medi. Preservació per raons mediambientals i socials.

2. JUSTIFICACIO DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

Cal agafar un camí des del nucli d'Avià que porta al cementiri. Un cop travessada la riera d'Avià cal agafar el camí de
l'esquerra.

1.4. Accessibilitat des dels camins públics

L'estat de conservació de l'immoble és bo. S'abasteix d'aigua de la xarxa comunitària, electricitat subministrada per
companyia elèctrica i sanejament autònom. Hi ha cert risc d'incendi per la proximitat del bosc i no hi ha risc
d'inundació.

1.3. Estat de conservació de l’immoble o conjunt, serveis i situació de risc

1.2. Ús actual

Plànol extern de l'edifici

Localització geogràfica

Municipi (Comarca)

Nom

Fitxa

Fotografies

3DUFLDO



$PELHQWDO

&DS

%&,/
















1.1. Descripció de la volumetria, entorn paisatgístic i època de construcció:
&DVDGHSODQWDEDL[DSLVLJROIHVDPEODFREHUWDGHGXHVYHVVDQWVTXHIDQHOGHVDLJXDWDOHVIDoDQHVODWHUDOVLDPEHO
FDUHQHUSHUSHQGLFXODUDODIDoDQDTXHV REUHDPLJGLD/DFDVDHVWUREDHQXQPDUJHGHOWHUUHQ\DOFRVWDWGHOD
FDUUHWHUD(VIUXLWGHO DPSOLDFLyHQGLIHUHQWVqSRTXHVDWqVTXHHVYHXHQFODUDPHQWWUHVHWDSHVFRQVWUXFWLYHVTXHKDQ
GRQDWXQDSODQWDUHFWDQJXODUDOODUJDGD/ DFDEDWH[WHULRUpVDUUHPROLQDWODSRUWDSULQFLSDOpVDGRYHOODGDDPEEORFVGH
SHGUDEHQHVFDLUDWVLOHVREHUWXUHVVyQHPPDUFDGHVDPESHGUDFDUHMDGD6HVLWXDHQXQHQWRUQUXUDOHQYROWDGDGH
FDPSVGHFRQUHXLERVF
/DFDVD&ROOHWHVFRQVWUXtDILQDOVGHOVHJOH;9,,,HQXQPRPHQWHQTXqO DJULFXOWXUDLQLFLjXQDqSRFDG HVSOHQGRUDOD
FRPDUFDLHVFRQVWUXLUHQQRPEURVHVPDVRYHULHV(OHOPDVIRUPDYDSDUWGHOHVSRVVHVVLRQVGH-RVHS%DOO~VMXQW
DPEODFDVD%DOO~VODFDSHOODGH%DOO~VOD6HUUDOD3ODQD7HUUDGHOOHVHO&ROOHWLHOPROtGH%DOO~V
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$OWUHV=RQDG H[SHFWDWLYDDUTXHROzJLFD

'DWDGHSURWHFFLy GGPPDDDD 

7RWDO

SROtJRQ 7
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Sòl no urbanitzable - Zona de valor agrícola

<  4656037

1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL 

Fotografia i ortofotomapa 

Localització geogràfica i plànol extern de
l'edifici

7LSXVGHSURWHFFLyDFWXDO

Protecció actual

DADES CADASTRALS

&ODX

4XDOLILFDFLyGHOVzO

DADES URBANÍSTIQUES

&RRUGHQDGHV870

;  404422

Avià (Berguedà)

0XQLFLSL &RPDUFD 



)LW[D 025

0DSD 293-1-6

el Collet. 08610 Avià

$GUHoDSRVWDO



25

Graugés

1XFOLRLQGUHW

,GHQWLILFDFLyDOSOjQROGHODFDVDDSUHVHUYDU



LOCALITZACIÓ

Collet, el

Text Refós del Pla Especial Urbanístic per a la identificació i la regulació de les masies i cases rurals
situades en sòl urbanitzable susceptibles de recuperació o de preservació
— Avià (Berguedà) —

Habitatge

Titularitat

025 El Collet
Privada familiar



Fitxa 25

Se'n mantindrà la porta adovellada i les finestres amb llinda de pedra. Les millores de subministrament energètic no
hi han de comportar cap estesa aèria. S’hi recomana l’ús d’energies alternatives i renovables.

3.5. Altres condicions específiques

Es respectarà el volum edificat existent i la composició volumètrica. Les intervencions permeses són les destinades a
la conservació de l’edifici, les de consolidació i rehabilitació. Aquesta masia es troba a 25 metres del PEIN els Tres
Hereus, atesa la seva proximitat a l'espai PEIN, s'haurà de tenir en compte a l'hora d'informar i autoritzar qualsevol
intervenció sobre les edificacions.

3.4. Condicions d’ordenació, entorn, edificació, serveis i accés

No es permet la divisió horitzontal de l'edificació.

3.3. Volums no utilitzables pels usos previstos a l’apartat anterior i altres limitacions

(MP núm. 2) Se’n poden rehabilitar tots els volums. Els usos admesos per al volum principal són habitatge familiar,
turisme rural i activitats d’educació en el lleure. El canvi d’ús està subjecte a llicència urbanística.

3.2. Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC i ús proposat

Manteniment de l'original

3.1. Tractament de la volumetria original

3. DETERMINACIONS NORMATIVES

L'estructura del medi rural del municipi es fonamenta en un sistema de masies gairebé equidistants que facilita
l'explotació i el control del medi. L'ocupació permanent de la masia en facilitarà l'explotació agrícola i la preservació
del medi. Preservació per raons mediambientals i socials.

2. JUSTIFICACIO DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

S'hi accedeix per la carretera de Graugés a Casserres.

1.4. Accessibilitat des dels camins públics

Presenta bon estat de conservació en general. S'abasteix d'aigua de la xarxa comunitària, electricitat subministrada
per companyia elèctrica i sanejament autònom. Hi ha cert risc d'incendi per la proximitat del bosc i no hi ha risc
d'inundació.

1.3. Estat de conservació de l’immoble o conjunt, serveis i situació de risc

1.2. Ús actual

Plànol extern de l'edifici

Localització geogràfica

Municipi (Comarca)

Nom

Fitxa

Fotografies

3DUFLDO



$PELHQWDO

&DS

%&,/
















1.1. Descripció de la volumetria, entorn paisatgístic i època de construcció:
&DVDGHSODQWDEDL[DSLVLJROIHVDPEFREHUWDGHGREOHYHVVDQWLDPEHOFDUHQHUSHUSHQGLFXODUDODIDoDQDSULQFLSDO
TXHV REUHDSRQHQW(VWjWRWDDUUHERVVDGDGHPDQHUDTXHTXHGHQWDSDWVHOVPDWHULDOVFRQVWUXFWLXVLDPDJDTXDOVHYRO
HOHPHQWDQWLFSUREDEOH/DIDoDQDpVVLPqWULFDDPESRUWDFHQWUDOG DUFUHEDL[DWWULEXQDDOSULPHUSLVTXHIRUPDXQ
SRU[RDODSODQWDEDL[DLXQDWHUUDVVDDOVHJRQSLV7pWUHVILQHVWUHVG DUFDOHVJROIHV$OFRVWDWGHWUDPXQWDQDKLKDGRV
FREHUWVXQDFRQWLQXDFLyGHO DOWUHGHSODQWDEDL[DLSLVDPEWHXODGDGHGREOHYHVVDQW(OFREHUWDQQH[DO KDELWDWJH
SULQFLSDOV DGHTXjSHUDKDELWDWJHIDPLOLDUDILQDOVGHOVDQ\V(VVLWXDHQXQHQWRUQUXUDOHQYROWDGDGHFDPSVGH
FRQUHX
$TXHVWDFDVDpVGHFRQVWUXFFLyPRGHUQDSUREDEOHPHQWGHSULQFLSLVGHOVHJOH;;WDOLFRPPRVWUDODVHYDHVWUXFWXUD
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SDUFHOāOD 118

$OWUHV=RQDG H[SHFWDWLYDDUTXHROzJLFD

'DWDGHSURWHFFLy GGPPDDDD 

7RWDO

SROtJRQ 4
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Sòl no urbanitzable - Zona de valors protegibles

<  4659474

1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL 

Fotografia i ortofotomapa 

Localització geogràfica i plànol extern de
l'edifici

7LSXVGHSURWHFFLyDFWXDO

Protecció actual

DADES CADASTRALS

&ODX

4XDOLILFDFLyGHOVzO

DADES URBANÍSTIQUES

&RRUGHQDGHV870

;  404015

Avià (Berguedà)

0XQLFLSL &RPDUFD 
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Cal Comellas. 08610 Avià

$GUHoDSRVWDO
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Avià

1XFOLRLQGUHW

,GHQWLILFDFLyDOSOjQROGHODFDVDDSUHVHUYDU



LOCALITZACIÓ

Comellas, Cal

Text Refós del Pla Especial Urbanístic per a la identificació i la regulació de les masies i cases rurals
situades en sòl urbanitzable susceptibles de recuperació o de preservació
— Avià (Berguedà) —

Habitatge vinculat a l'explotació agrícola

Titularitat

026 Cal Comellas
Privada familiar



Fitxa 26

Les millores de subministrament energètic no hi han de comportar cap estesa aèria. S’hi recomana l’ús d’energies
alternatives i renovables.

3.5. Altres condicions específiques

Es respectarà el volum edificat existent i la composició volumètrica. Les intervencions permeses són les destinades a
la conservació de l’edifici, les de consolidació i rehabilitació.

3.4. Condicions d’ordenació, entorn, edificació, serveis i accés

Les edificacions destinades a l’explotació agrícola no podran ser emprades per a l'ús d'habitatge. No es permet la
divisió horitzontal de l'edificació.

3.3. Volums no utilitzables pels usos previstos a l’apartat anterior i altres limitacions

(MP núm. 2) Se’n poden rehabilitar tots els volums. Els usos admesos per al volum principal són habitatge familiar i
establiment de turisme rural.

3.2. Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC i ús proposat

Manteniment de l'original

3.1. Tractament de la volumetria original

3. DETERMINACIONS NORMATIVES

L'estructura del medi rural del municipi es fonamenta en un sistema de masies gairebé equidistants que facilita
l'explotació i el control del medi. L'ocupació permanent de la casa en facilitarà l'explotació agrícola i la preservació del
medi. Preservació per raons mediambientals i socials.

2. JUSTIFICACIO DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

S'hi accedeix des de la BV-4135 pel Molí del Castell cap a Graugés a través d'un camí senyalitzat.

1.4. Accessibilitat des dels camins públics

Presenta bon estat de conservació en general. S'abasteix d'aigua de la xarxa comunitària, electricitat subministrada
per companyia elèctrica i sanejament autònom (pou mort). No hi ha risc d'incendi i sí que n'hi ha d'inundació perquè
és a la vora del torrent de Font Caldes.

1.3. Estat de conservació de l’immoble o conjunt, serveis i situació de risc

1.2. Ús actual

Plànol extern de l'edifici

Localització geogràfica

Municipi (Comarca)

Nom

Fitxa

Fotografies

3DUFLDO



$PELHQWDO

&DS

%&,/
















1.1. Descripció de la volumetria, entorn paisatgístic i època de construcció:
/DPDVLDGHOD&RURPLQDHVWUREDVLWXDGDXQVFHQWHQDUVGHPHWUHVDOVXGGHOFHQWUHXUEjGHOPXQLFLSLG $YLj
GHOLPLWDGDSHUFDPSVGHFRQUHXeVXQDFDVDGHFRQVWUXFFLyPRGHUQDHQFDUDTXHFRQVHUYDHOHPHQWVSXQWXDOVPpV
DQWLFVFRPOHVSDUHWVHQFRIUDGHVGHWHUUDDOFREHUWLDOPXUSRVWHULRUGHODFDVD/HVSDUHWVVyQGHSHGUDEDUUHMDGD
DPEHOVEUDQFDOVGHOHVREHUWXUHVUHDOLW]DWVDPEPDyFHUjPLF0DQWpODWLSRORJLDGHFDVDGHSODQWDEDL[DSLVLJROIHV
DPEODFREHUWDGHGXHVYHVVDQWVLGLYLGLGDHQWUHVFUXJLHVLQWHULRUV/DIDoDQDV REUHDOFDQWyGHPLJGLDDXQDHUD
3UREDEOHPHQWHOPDVPpVDQWLFIRVHQGHUURFDWHOVHJOH;9,LJXDOTXHHOPROt SHUJDPLQVGH&DO0DV LIRX
UHFRQVWUXwWPpVWDUGFRQVHUYDQW~QLFDPHQWDOJXQHVSDUHWV(VFRQVHUYDXQDSHGUDDPEXQIRUDWFLOtQGULFWDOODWDO
FHQWUHLTXHVHULDODEDVHGHOSDOG XQSDOOHULTXHHVWUREjDOIHPHU6HVLWXDHQXQHQWRUQUXUDOHQYROWDGDGHFDPSVGH
FRQUHXLERVF
(OSULPHUGRFXPHQWTXHHVPHQWDHOPDV&RURPLQDpVGHO 3HUJDPLQVGH&DO0DV HOHVQRPHQDFRPD
WHUPHGHOPDVGHOD9LODGHO0ROtLJXDOTXHDXQGRFXPHQWGHO 3HUJDPLQVGH&DO0DV LVXSRVHPTXHOHVGXHV
SURSLHWDWVWHQLHQUHODFLyGLUHFWD(QDTXHVWDqSRFDHOPDVLHOPROtHUHQDORXUHLDO$OVXUWIRJDWJDW6DOYDGRU
6DQWDPDULDDOLDVGHOD9LOHWD ,*/e6,(6 1RHVWRUQDDWUREDUGRFXPHQWDFLyILQVDOHQTXHHOPDV
SHUWDQ\LDD&OHPHQWH)ORUHMDFKVGH%HUJD MXQWDPEHOPROtGHOD&RURPLQDLFDO7UDVHW +LVWzULFDPHQWHOPDV
&RURPLQDIRUPDYDFRQMXQWDPEHO0ROtGHOD&RURPLQDSURSHULVLWXDWDOSHXGHODULHUDG $YLj/DGHQRPLQDFLyDQWLJD
GHOD]RQDHUD0DVGHOD9LODGHO0ROtGHQRPLQDFLyTXHV HVPHQWDDOVSHUJDPLQVGH&DO0DVLTXHIDUHIHUqQFLDDXQ
PDVDPEPROtTXHHVWDYDVLWXDWDODULHUDGH1DSHOO G $YLj WRWLTXHHOWRSzQLPVHPEODIHUH[FOXVLYDUHIqUHQFLDDO
PROt
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SDUFHOāOD 11

$OWUHV=RQDG H[SHFWDWLYDDUTXHROzJLFD

'DWDGHSURWHFFLy GGPPDDDD 

7RWDO

SROtJRQ 2

10

Sòl no urbanitzable - Zona de valor agrícola

<  4658849

1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL 

Fotografia i ortofotomapa 

Localització geogràfica i plànol extern de
l'edifici

7LSXVGHSURWHFFLyDFWXDO

Protecció actual

DADES CADASTRALS

&ODX

4XDOLILFDFLyGHOVzO

DADES URBANÍSTIQUES

&RRUGHQDGHV870

;  402704

Avià (Berguedà)

0XQLFLSL &RPDUFD 
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Avià

1XFOLRLQGUHW

,GHQWLILFDFLyDOSOjQROGHODFDVDDSUHVHUYDU



LOCALITZACIÓ

Coromina, la

Text Refós del Pla Especial Urbanístic per a la identificació i la regulació de les masies i cases rurals
situades en sòl urbanitzable susceptibles de recuperació o de preservació
— Avià (Berguedà) —

Habitatge vinculat a l'explotació agrícola

Titularitat

027 La Coromina
Privada familiar



Fitxa 27

Les millores de subministrament energètic no hi han de comportar cap estesa aèria. S’hi recomana l’ús d’energies
alternatives i renovables.

3.5. Altres condicions específiques

Manteniment del volum aparent. Se’n pot refer l’interior. Cal respectar la composició volumètrica, d’obertures i altres
elements originals. Les intervencions permeses són les destinades a la conservació de l’edifici, les de consolidació i
rehabilitació. Qualsevol intervenció ha de tenir en compte la component paisatgística del conjunt.

3.4. Condicions d’ordenació, entorn, edificació, serveis i accés

Les edificacions destinades a l’explotació agrícola i ramadera no podran ser emprades per a l'ús d'habitatge. No es
permet la divisió horitzontal de l'edificació.

3.3. Volums no utilitzables pels usos previstos a l’apartat anterior i altres limitacions

(MP núm. 2) Se’n poden rehabilitar tots els volums. Els usos admesos per al volum principal són habitatge familiar,
activitats d’educació en el lleure i establiment de turisme rural.

3.2. Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC i ús proposat

Manteniment de l'original

3.1. Tractament de la volumetria original

3. DETERMINACIONS NORMATIVES

L’estructura del medi es basa en un sistema de masos repartits pel territori degut al sistema d’explotació que es
manté. Preservació per raons històriques, arquitectòniques i tipològiques per l’estructura de l’edifici.

2. JUSTIFICACIO DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

Des del nucli urbà s'hi accedeix a través del camí que porta al cementiri.

1.4. Accessibilitat des dels camins públics

Presenta bon estat de conservació en general. S'abasteix d'aigua de la xarxa comunitària i d'aigua de reg d'una
resclosa, electricitat subministrada per companyia elèctrica i sanejament autònom. No hi ha risc d'incendi ni
d'inundació.

1.3. Estat de conservació de l’immoble o conjunt, serveis i situació de risc

1.2. Ús actual

Plànol extern de l'edifici

Localització geogràfica

Municipi (Comarca)

Nom

Fitxa

Fotografies

3DUFLDO



$PELHQWDO

&DS

%&,/
















1.1. Descripció de la volumetria, entorn paisatgístic i època de construcció:
(GLILFLUHKDELOLWDWSHUzGRFXPHQWDWGHVGHOVHJOH;97RWLTXHUHPRGHODWHVWUREDHQODPDWHL[DXELFDFLyTXHO DQWLJD
FRQVWUXFFLyLDODSODQWDEDL[DHVFRQVHUYHQHOVHOHPHQWVDQWLFVGHOPROteVGHIRUPDUHFWDQJXODULHVFRPSRQGH
SODQWDEDL[DSLVLJROIHVDPEODFREHUWDGHGREOHYHVVDQWGHWHXODjUDELDPEHOFDUHQHUSDUDOāOHODODIDoDQDSULQFLSDO
TXHV REUHDPLJGLD/ HVWUXFWXUDLQLFLDOKDHVWDWUHIRUPDGDHQGLIHUHQWVHWDSHVGRQDQWIUXLWDXQHGLILFLPROWPpVJUDQ
TXHO RULJLQDOTXHHUDXQPROt(QFDUDHVFRQVHUYDHOSDVVDGtVSHURQEDL[DYDO DLJXDSURFHGHQWGHODEDVVDTXH
DFWXDOPHQWpVXQFDPSGHFRQUHXGHYLQ\D'HVWDTXHQOHVILQHVWUHVG DUFGHPLJSXQWDOHVJROIHVLO HVWUXFWXUDGHIHUUR
GHFRUDWLYDVREUHODEDUDQDGHOEDOFyGHOSULPHUSLV(VFRQVHUYHQDOJXQHVPROHVDQWLJXHVGHOPROt(VWUREDVLWXDWHQ
XQHQWRUQUXUDOHQYROWDWGHFDPSVGHFRQUHX
(O0ROtGHOD&RURPLQDKLVWzULFDPHQWIRUPDYDFRQMXQWDPEHOPDVSURSHUGHOD&RURPLQDIHWTXHHUDFDUDFWHUtVWLFGHOV
PROLQV/DGHQRPLQDFLyDQWLJDGHOD]RQDHUD0DVGHOD9LODGHO0ROtGHQRPLQDFLyTXHV HVPHQWDDOVSHUJDPLQVGH
&DO0DVLTXHIDUHIHUqQFLDDXQPDVDPEPROtTXHHVWDYDVLWXDWDODULHUDGH1DSHOO G $YLj SHUzTXHIDUHIHUqQFLD
H[FOXVLYDDOPROt(OSULPHUGRFXPHQWpVGHOHQTXqV HVPHQWDD-RDQGHOD9LODGHO0ROtKDELWDQWD$YLjHO
HOPDVHUDRFXSDWSHU6DOYDGRU6DQWDPDULDLIRXHPSHQ\RUDWSHU*DVSDU9LODUGDJDHOFRQVWDTXHHOPDVHVWDYD
GHUUXwWLHOYDWRUQDUDHGLILFDU6DOYDGRU6DQWDPDULDHVVHQWUHGLPLWSDJDQWXQFHQVDODODYtGXDGH*DVSDU9LODUGDJD
3HUJDPLQVGH&DO0DV (QDTXHVWDqSRFDHOPDVGHOD9LODGHO0ROtHUDDORXUHLDO(OVXUWIRJDWJDW6DOYDGRU
6DQWDPDULDDOLDVGHOD9LOHWD ,*/e6,(6 / DQ\)UDQFHVF0DVFRPSUDHOPDVHQHQFDQWS~EOLFSHU
OOLXUHVDOVKHUHXVGH*DVSDU9LODUGDJD 3HUJDPLQV&DO0DV 1RHVWRUQDDWUREDUGRFXPHQWDFLyILQVHOHQTXq
SHUWDQ\LDD&OHPHQWH)ORUHMDFKVGH%HUJD MXQWDPEODFDVD&RURPLQDLFDO7UDVHW 3RVWHULRUPHQWDGTXLUtOHV
SURSLHWDWVHO6U3ODGH%HUJDLO DQ\HQYHQGUHOHVHVGLYLGtODILQFDHOPROtO DGTXLUtHOSDUHGHO DFWXDOSURSLHWDUL
&RPD LHOPDV&RURPLQDVHOSDUHGHOSURSLHWDULDFWXDO %DVFRPSWH 
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Sòl no urbanitzable - Zona de valor agrícola

<  4658789

1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL 

Fotografia i ortofotomapa 

Localització geogràfica i plànol extern de
l'edifici

7LSXVGHSURWHFFLyDFWXDO

Protecció actual

DADES CADASTRALS

&ODX

4XDOLILFDFLyGHOVzO

DADES URBANÍSTIQUES

&RRUGHQDGHV870

;  402604

Avià (Berguedà)

0XQLFLSL &RPDUFD 



0DSD 293-1-5

Molí de la Coromina. 08610 Avià

$GUHoDSRVWDO

)LW[D 028

28

Avià

1XFOLRLQGUHW

,GHQWLILFDFLyDOSOjQROGHODFDVDDSUHVHUYDU





LOCALITZACIÓ

Coromina, Molí de la

Text Refós del Pla Especial Urbanístic per a la identificació i la regulació de les masies i cases rurals
situades en sòl urbanitzable susceptibles de recuperació o de preservació
— Avià (Berguedà) —

Habitatge

Titularitat

028 Molí de la Coromina
Privada familiar



Fitxa 28

Les millores de subministrament energètic no hi han de comportar cap estesa aèria. S’hi recomana l’ús d’energies
alternatives i renovables.

3.5. Altres condicions específiques

Manteniment del volum aparent. Se’n pot refer l’interior. Cal respectar la composició volumètrica, d’obertures i altres
elements originals. Les intervencions permeses són les destinades a la conservació de l’edifici, les de consolidació i
rehabilitació. Qualsevol intervenció ha de tenir en compte la component paisatgística del conjunt.

3.4. Condicions d’ordenació, entorn, edificació, serveis i accés

Les construccions que tradicionalment estaven destinades a usos agrícoles no podran ser emprades per a l’ús
d’habitatge, com és el cas dels coberts. S'admet la divisió horitzontal de l'edificació per ampliació del programa
familiar i amb les condicions previstes a l'article 35 de la normativa del Pla especial.

3.3. Volums no utilitzables pels usos previstos a l’apartat anterior i altres limitacions

(MP núm. 2) Se’n poden rehabilitar tots els volums. Els usos admesos per al volum principal són habitatge familiar,
activitats d’educació en el lleure i establiment de turisme rural.

3.2. Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC i ús proposat

Manteniment de l'original

3.1. Tractament de la volumetria original

3. DETERMINACIONS NORMATIVES

L’estructura del medi es basa en un sistema de masos repartits pel territori degut al sistema d’explotació que es
manté. Preservació per raons històriques, arquitectòniques i tipològiques per l’estructura de l’edifici. Tot i que està
molt reformat, es tracta d'un antic molí.

2. JUSTIFICACIO DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

S'hi accedeix des del nucli urbà pel camí que porta al cementiri.

1.4. Accessibilitat des dels camins públics

Presenta bon estat de conservació en general. S'abasteix d'aigua de la xarxa comunitària, electricitat subministrada
per companyia elèctrica i sanejament autònom. Hi ha cert risc d'incendi per la proximitat del bosc i hi ha risc
d'inundació perquè es troba a la vora de Coforb.

1.3. Estat de conservació de l’immoble o conjunt, serveis i situació de risc

1.2. Ús actual

Plànol extern de l'edifici

Localització geogràfica

Municipi (Comarca)

Nom

Fitxa

Fotografies

3DUFLDO



$PELHQWDO

&DS

%&,/
















1.1. Descripció de la volumetria, entorn paisatgístic i època de construcció:
(GLILFLGHIRUPDUHFWDQJXODUGHSODQWDEDL[DSLVLJROIHVDPEODFREHUWDGHGREOHYHVVDQWTXHIDHOGHVDLJXDWDOD
IDoDQDSULQFLSDOLSRVWHULRUDPEHOFDUHQHUSDUDOāOHODODIDoDQDSULQFLSDOTXHV REUHDOOHYDQW$OHVJROIHVKLKDXQ
DVVHFDGRUREHUWDODEDQGDGHPLJGLDDPEXQILQHVWUDOG DUFGHPLJSXQWDOVXG/ DFDEDWH[WHULRUpVDUUHERVVDWLSLQWDW
GHFRORUEODQF$O HQWRUQGHODFDVDKLKDGLIHUHQWVFREHUWVGHVWDFDQWXQDSDOOLVVDGHSODQWDEDL[DLSLVFREHUWDDPE
WHXODGDGHGREOHYHVVDQWLDPEODIDoDQDSULQFLSDOWDQFDGDDPEXQWUDPDWGHWURQFVGHIXVWDVHQVHGHVEDVWDU6HVLWXD
HQXQHQWRUQUXUDOHQYROWDGDGHFDPSVGHFRQUHX
/D&DVDGHOD&UHXpVXQDHGLILFDFLyGHSULQFLSLVGHO;9,,,TXHQRFRQVHUYDGRFXPHQWDFLyVREUHODFDVDH[FHSWXDQWOD
LQIRUPDFLyGHO DPLOODUDPHQWGHHQTXqODFDVDHUDSURSLHWDWG $QWRQL%DUGROHW
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Sòl no urbanitzable - Zona de valor agrícola

<  4659875

1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL 

Fotografia i ortofotomapa 

Localització geogràfica i plànol extern de
l'edifici

7LSXVGHSURWHFFLyDFWXDO

Protecció actual

DADES CADASTRALS

&ODX

4XDOLILFDFLyGHOVzO

DADES URBANÍSTIQUES

&RRUGHQDGHV870

;  402967

Avià (Berguedà)

0XQLFLSL &RPDUFD 



)LW[D 029

0DSD 293-1-5

Casa la Creu. 08610 Avià

$GUHoDSRVWDO
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Barri de la Creu

1XFOLRLQGUHW

,GHQWLILFDFLyDOSOjQROGHODFDVDDSUHVHUYDU



LOCALITZACIÓ

Creu, Casa la

Text Refós del Pla Especial Urbanístic per a la identificació i la regulació de les masies i cases rurals
situades en sòl urbanitzable susceptibles de recuperació o de preservació
— Avià (Berguedà) —

Habitatge

Titularitat

029 Casa la Creu
Privada familiar



Fitxa 29

Les millores de subministrament energètic no hi han de comportar cap estesa aèria. S’hi recomana l’ús d’energies
alternatives i renovables.

3.5. Altres condicions específiques

Manteniment del volum aparent. Se’n pot refer l’interior. Cal respectar la composició volumètrica, d’obertures i altres
elements originals. Les intervencions permeses són les destinades a la conservació de l’edifici, les de consolidació i
rehabilitació. Qualsevol intervenció ha de tenir en compte la component paisatgística del conjunt.

3.4. Condicions d’ordenació, entorn, edificació, serveis i accés

Les edificacions destinades a l’explotació agrícola i ramadera no podran ser emprades per a l'ús d'habitatge. No es
permet la divisió horitzontal de l'edificació.

3.3. Volums no utilitzables pels usos previstos a l’apartat anterior i altres limitacions

(MP núm. 2) Se’n poden rehabilitar tots els volums. Els usos admesos per al volum principal són habitatge familiar i
establiment de turisme rural.

3.2. Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC i ús proposat

Manteniment de l'original

3.1. Tractament de la volumetria original

3. DETERMINACIONS NORMATIVES

L'estructura del medi rural del municipi es fonamenta en un sistema de masies gairebé equidistants que facilita
l'explotació i el control del medi. L'ocupació permanent de la masia en facilitarà l'explotació agrícola i la preservació
del medi. Preservació per raons mediambientals i socials.

2. JUSTIFICACIO DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

Carretera d'accés al barri de la Creu des del nucli d'Avià a través de la carretera d'Avià al Molí del Castell, entrant per
la font d'Avià.

1.4. Accessibilitat des dels camins públics

L'estat de conservació de l'immoble és millorable. S'abasteix d’aigua de la xarxa comunitària, electricitat
subministrada per companyia elèctrica i desguàs a la xarxa comunitària. Aparentment no presenta cap situació de
risc d’incendi o d’inundació.

1.3. Estat de conservació de l’immoble o conjunt, serveis i situació de risc

1.2. Ús actual

Plànol extern de l'edifici

Localització geogràfica

Municipi (Comarca)

Nom

Fitxa

Fotografies

3DUFLDO



$PELHQWDO

&DS

%&,/
















1.1. Descripció de la volumetria, entorn paisatgístic i època de construcció:
&XELQVjDFWXDOPHQWpVXQDFDVDGHSODQWDUHFWDQJXODUDOODUJDVVDGDSHUOHVDPSOLDFLRQVTXHV KDQUHDOLW]DWDOVGRV
ODWHUDOV(VWL2HVW(VWjFRQVWUXwGDGDPXQWODURFDTXHRFXSDXQDSDUWGHODSODQWDSHOFRVWDWGHSRQHQWLDPEOD6HUUD
GH9LODPDUtTXHODSURWHJHL[SHUDTXHVWFRVWDW/DFDVDWpWUHVFUXJLHVSHUSHQGLFXODUVDODIDoDQDLpVRULHQWDGDD
PLJGLD/DFREHUWDpVGHGXHVYHVVDQWVTXHIDQHOGHVDLJXDWDODIDoDQDSULQFLSDOLSRVWHULRULDPEHOFDUHQHUSDUDOāOHOD
ODOtQLDGHIDoDQD/ DFDEDWH[WHULRUpVGHSHGUDYLVWDDPEUHVWHVG DUUHPROLQDWDPEJUDQVFDUUHXVLEHQHVFDLUDWV$OD
IDoDQDGHPLJGLDWRWDODSDUWFHQWUDOHVWjUHIRUoDGDDPEXQFRQWUDIRUWHQPLJGHOTXDOV REUtXQDILQHVWUD/DSRUWD
SULQFLSDOpVG DUFGHPLJSXQWLHVWUHWD$ODIDoDQDSRVWHULRUKLKDXQVROFRQWUDIRUWDOFRVWDWGHODSULPHUDDPSOLDFLy
TXHSRVVLEOHPHQWFRUUHVSRQJXLDOVHJOH;9,R;9,,LTXHDUDRFXSHQHOVPDVRYHUV/DSULPHUDFDVDRFXSDULDODSDUW
FHQWUDOGHODSODQWDEDL[DTXHFRQVHUYDXQDUFGLDIUDJPjWLFG HVWDRHVWXQSDUDPHQWGHSDUHWFRQVWUXwWDPERSXV
VSLFDWXPLHVSLWOOHUHV
7RWLTXHDTXHVWDFDVDGDWDGHO HGDWPLWMDQDSHUODVHYDHVWUXFWXUDQRHVFRQVHUYDJDLUHGRFXPHQWDFLy(OPXUG RSXV
VSLFDWXPUHYHODXQDFRQVWUXFFLyVzOLGDGHOVSULPHUVVHJOHVPHGLHYDOVSUREDEOHPHQWXQDGRPXVDPEXQDDPSOLDFLy
GHOVEDL[RVHQHOPRPHQWHQTXqHVYDUHDOLW]DUO DUFGLDIUDJPjWLFFDSDOVHJOH;,,,8QDGHOHVUHIHUqQFLHVPpV
DQWLJXHVODWUREHPDOFDSEUHXGHGHOPRQHVWLUGH6DQWD0DULDGH6HUUDWHL[ PDVGH&DOYLQ]D  $'6 $O
5DLPXQGXVGH&DOYL]DGHODSDUUzTXLDGH6DQW0DUWtG $YLjGyQDHOVHXPDVGH&DOYL]DDPEHOVVHXVEpQVDOVHXILOO
SHUTXqHVSRJXpVFDVDU $'6 $OIRJDWJHGHFRQVWDDODSDUUzTXLDGH6DQW9LFHQoG 2ELROVXQWDO3HUH&DOYLHVD
SHUzGXEWHPTXHVLJXLDTXHVWDFDVDMDTXHSHUWDQ\LDDO DOWUDSDUUzTXLD$OOOLEUHGHOQRWDUL-RVHS6RUULEHV $+&0 HO
GHIHEUHUGH-RDQ&RYLQVjFRQIHVVDXQGHXWH$O5DIDHO&RYLQVDSDJHVGH6DQW0DUWtG $YLjYHQD-XDQ
*DUJDOORSHUWUHVDQ\VODVLVHQDSDUWGHOVIUXLWVGHO KHUHWDW&RYLQVj $+&0 $O $PLOODUDPHQWGHHOPDQVR
&XELQVjHUDGH-RVHS0DQXEHQVPHQWUHTXHO DQ\HUDGH*LO5RFD
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Sòl no urbanitzable - Zona de valor agrícola

<  4656943

1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL 

Fotografia i ortofotomapa 

Localització geogràfica i plànol extern de
l'edifici

7LSXVGHSURWHFFLyDFWXDO

Protecció actual

DADES CADASTRALS

&ODX

4XDOLILFDFLyGHOVzO

DADES URBANÍSTIQUES

&RRUGHQDGHV870

;  403897

Avià (Berguedà)

0XQLFLSL &RPDUFD 



)LW[D 030

0DSD 293-1-6

Cubinsà. 08610 Avià

$GUHoDSRVWDO



30

Graugés

1XFOLRLQGUHW

,GHQWLILFDFLyDOSOjQROGHODFDVDDSUHVHUYDU



LOCALITZACIÓ

Cubinsà

Text Refós del Pla Especial Urbanístic per a la identificació i la regulació de les masies i cases rurals
situades en sòl urbanitzable susceptibles de recuperació o de preservació
— Avià (Berguedà) —

Habitatge

Titularitat

030 Cubinsà
Privada familiar



Fitxa 30

Se'n mantindrà l'arc diafragmàtic, l'opus spicatum, l'escala de pedra, el paviment de fusta de la sala, l'aigüera, el
rellotge encastat, el foc a terra tancat, els muntants de portes i finestres tallats, els festejadors, els contraforts
exteriors i la porta adovellada. Cal tenir en compte que la zona és d’alta expectativa arqueològica, fet que condiciona
qualsevol moviment de terres a l’entorn de la casa, en el subsòl del seu interior i en les estructures del propi edifici
susceptibles de ser estudiades amb metodologia arqueològica.

3.5. Altres condicions específiques

Manteniment integral de l’edificació principal, volum original, tipologia i elements constructius. Conservació dels
elements arquitectònics i ornamentals de la façana (portes i finestres). En la seva expressió exterior només es
permetran les intervencions de manteniment i consolidació o canvis per retornar la façana a l’estat genuí de la
construcció, sense modificar la volumetria que constitueix el valor tipològic de la construcció.

3.4. Condicions d’ordenació, entorn, edificació, serveis i accés

Les edificacions destinades a l’explotació agrícola no podran ser emprades per a l'ús d'habitatge. S'admet la divisió
horitzontal de l'edificació principal per ampliació del programa familiar, sempre i quan el primer habitatge tingui un
sostre disponible de 350 m2 i de 150 m2 el segon habitatge. Per tal de permetre la recuperació de tot l'assentament,
s'admet el canvi d'ús a les edificacions destinades a l'explotació agrícola i que formen part de l'assentament original,
sempre que es destini tot el conjunt a un únic ús de turisme rural o hoteler. En aquest cas, serà imprescindible
aportar un projecte concret i tramitar un pla especial urbanístic (PEU) per concretar-ho.

3.3. Volums no utilitzables pels usos previstos a l’apartat anterior i altres limitacions

(MP núm. 2) Se’n poden rehabilitar tots els volums. Els usos admesos per al volum principal són habitatge familiar i
turisme rural. El canvi d’ús està subjecte a llicència urbanística.

3.2. Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC i ús proposat

Manteniment de l'original

3.1. Tractament de la volumetria original

3. DETERMINACIONS NORMATIVES

L'estructura del medi rural del municipi es fonamenta en un sistema de masies gairebé equidistants que facilita
l'explotació i el control del medi. L'ocupació permanent de la masia en facilitarà l'explotació agrícola i la preservació
del medi. Preservació per raons històriques, arquitectòniques i tipològiques per l’estructura de l’edifici.

2. JUSTIFICACIO DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

Des de la carretera de Graugés a Casserres, s'agafa el camí a la dreta després de Graugés.

1.4. Accessibilitat des dels camins públics

Una part de la casa està habitada i presenta bon estat de conservació, l'altra part està deshabitada fa molt anys i
presenta un estat deficient. S'abasteix d'aigua de la xarxa comunitària, electricitat subministrada per companyia
elèctrica i sanejament autònom. Hi ha cert risc d'incendi per la proximitat del bosc i no hi ha risc d'inundació.

1.3. Estat de conservació de l’immoble o conjunt, serveis i situació de risc

1.2. Ús actual

Plànol extern de l'edifici

Localització geogràfica

Municipi (Comarca)

Nom

Fitxa

Fotografies

3DUFLDO



$PELHQWDO

&DS

%&,/
















1.1. Descripció de la volumetria, entorn paisatgístic i època de construcció:
&DVDGHSODQWDEDL[DSLVLJROIHVDPEODFREHUWDGHGREOHYHVVDQWLDPEHOFDUHQHUSHUSHQGLFXODUDODIDoDQDSULQFLSDO
TXHV REUHDPLJGLD'DYDQWODIDoDQDSULQFLSDOWpDIHJLGDXQDKDELWDFLyDO DOoDGDGHOSULPHUSLVTXHIRUPDXQSRU[RD
ODSDUWLQIHULRUFREHUWDPEWHXODGDG XQVROYHVVDQWLFRQVWUXwWDPEPDyVHQVHDUUHERVVDU+LKDXQDHVFDODTXHGyQD
DFFpVGLUHFWHDOSULPHUSLV3DUWGHO REUDGHODFDVDpVGHSHGUDSULQFLSDOPHQWDODSDUWEDL[DPHQWUHTXHODUHVWDpV
GHPDyDWqVTXHIRXUHIRUPDGDLDPSOLDGDHQGLIHUHQWVqSRTXHV$ODIDoDQDGHOOHYDQWSHUVDOYDUXQGHVQLYHOOHQWUH
O KRUWLODFDVDTXHTXHGDPpVEDL[DKLKDXQSDVVXSRUWDWDPEXQDUFTXHSHUPHWLDO DFFpVGLUHFWHDOSULPHUSLV$L[z
HUDSHUTXqKLYLYLHQGXHVIDPtOLHVXQDDODSODQWDEDL[DLO DOWUDDOSLVLG DTXHVWDPDQHUDFDGDSLVWHQLDHQWUDGD
LQGHSHQGHQW+LKDXQSRXHQDTXHVWD]RQDG KRUWLXQYLYHUG REUDDODSDUWSRVWHULRUGHOFRQMXQW
&DVDTXHFRQVWDDO $PLOODUDPHQWG $YLjGHFRPDSURSLHWDWGH-RDQ&RURPLQDVeVSUREDEOHTXHO RULJHQGHOD
FDVDVLJXLDQWHULRUWRWLTXHQRKLKDGRFXPHQWDFLyTXHKRGHPRVWUL
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Sòl no urbanitzable - Zona de valors protegibles

<  4658959

1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL 

Fotografia i ortofotomapa 

Localització geogràfica i plànol extern de
l'edifici

7LSXVGHSURWHFFLyDFWXDO

Protecció actual

DADES CADASTRALS

&ODX

4XDOLILFDFLyGHOVzO

DADES URBANÍSTIQUES

&RRUGHQDGHV870

;  403591

Avià (Berguedà)

0XQLFLSL &RPDUFD 



)LW[D 031

0DSD 293-1-5

Ca l'Escolà. 08610 Avià

$GUHoDSRVWDO
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Avià

1XFOLRLQGUHW

,GHQWLILFDFLyDOSOjQROGHODFDVDDSUHVHUYDU



LOCALITZACIÓ

Escolà, Ca l'

Text Refós del Pla Especial Urbanístic per a la identificació i la regulació de les masies i cases rurals
situades en sòl urbanitzable susceptibles de recuperació o de preservació
— Avià (Berguedà) —

Habitatge vinculat a l'explotació agrícola

Titularitat

031 Ca l’Escolà
Privada familiar



Fitxa 31

Les millores de subministrament energètic no hi han de comportar cap estesa aèria. S’hi recomana l’ús d’energies
alternatives i renovables.

3.5. Altres condicions específiques

Manteniment del volum aparent. Se’n pot refer l’interior. Cal respectar la composició volumètrica, d’obertures i altres
elements originals. Les intervencions permeses són les destinades a la conservació de l’edifici, les de consolidació i
rehabilitació. Qualsevol intervenció ha de tenir en compte la component paisatgística del conjunt.

3.4. Condicions d’ordenació, entorn, edificació, serveis i accés

Les edificacions destinades a l’explotació agrícola no podran ser emprades per a l'ús d'habitatge. Es permet la divisió
horitzontal actual de l'edificació en dos habitatges.

3.3. Volums no utilitzables pels usos previstos a l’apartat anterior i altres limitacions

(MP núm. 2) Se’n poden rehabilitar tots els volums. Els usos admesos per al volum principal són habitatge familiar i
establiment de turisme rural.

3.2. Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC i ús proposat

Manteniment de l'original

3.1. Tractament de la volumetria original

3. DETERMINACIONS NORMATIVES

L'estructura del medi rural del municipi es fonamenta en un sistema de masies gairebé equidistants que facilita
l'explotació i el control del medi. L'ocupació permanent de la casa en facilitarà l'explotació agrícola i la preservació del
medi. Preservació per raons mediambientals i socials.

2. JUSTIFICACIO DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

Des de la cerretera del Molí del Castell a Graugés, s'agafa un camí a la dreta abans d'arribar a Santa Maria d'Avià.

1.4. Accessibilitat des dels camins públics

L'estat de conservació de l'immoble és millorable. S'abasteix d'aigua de la xarxa comunitària, electricitat
subministrada per companyia elèctrica i sanejament autònom (pou mort). Hi ha cert risc d'incendi per la proximitat del
bosc i no hi ha risc d'inundació.

1.3. Estat de conservació de l’immoble o conjunt, serveis i situació de risc

1.2. Ús actual

Plànol extern de l'edifici

Localització geogràfica

Municipi (Comarca)

Nom

Fitxa

Fotografies

3DUFLDO



$PELHQWDO

&DS

%&,/
















1.1. Descripció de la volumetria, entorn paisatgístic i època de construcció:
&RQMXQWIRUPDWSHUWUHVHGLILFDFLRQVIUXLWG DPSOLDFLRQVGHODPDWHL[DFDVD/ HGLILFDFLySULQFLSDOpVO DQRPHQDGD&DOD
)UDQFLVTXHWDFRPSRVWDG XQKDELWDWJHLDODSDUWQRUGHVWKLKDXQDHGLILFDFLyDQRPHQDGD&DO (VJULROpFRPSRVWDGH
GRVKDELWDWJHV8QLWDO HGLILFDFLySULQFLSDOSHUODEDQGDGHSRQHQWWUREHPODWHUFHUDHGLILFDFLyFRPSRVWDG XQ
KDELWDWJH&DO (VJULROpVHJXHL[O HVWUXFWXUDGHOHVFDVHVGHSDJqVGHOD]RQDSODQWDEDL[DSLVLJROIHVDPEODFREHUWD
GHGREOHYHVVDQWLRULHQWDGDDPLJGLD/ HVWUXFWXUDLQWHUQDpVGHWUHVFUXJLHVLQRSUHVHQWDHOHPHQWVUHPDUFDEOHV&DOD
)UDQFLVTXHWDpVXQDHGLILFDFLyGHSODQWDUHFWDQJXODUDPEGXHVFUXJLHVSDUDOāOHOHVDOFDUHQHUGHODWHXODGDTXHpVGH
GREOHYHVVDQW$ODSODQWDEDL[DKLKDGRVJUXSVG DUFVGHPLJSXQWUHEDL[DWVTXHVXSRUWHQO HVWUXFWXUDJHQHUDOYLVLEOHV
GRVG HOOVDODPDWHL[DIDoDQD/HVHGLILFDFLRQVGH&DOD)UDQFLVTXHWDL&DO (VJULROpHVWUREHQXQLGHVPLWMDQoDQWXQD
HL[LGDDODSODQWDSLVFREHUWDDPEWHXODGDGHGREOHYHVVDQWDPEEDUDQDGHIXVWDLREHUWDIRUPDQWXQSRQWVREUH
O DFFpVFHQWUDODOFRQMXQWTXHOLSURSRUFLRQDJUDQEHOOHVD'DYDQWGHOFRQMXQWKLKDXQDjPSOLDHUDUHVWDXUDGD
UHFHQWPHQW
$TXHVWDFDVDHUDXQDDQWLJDFDVDGHSDJqVTXHHVWUREDDO HQWUDGDGHOQXFOLDQWLFGHOSREOHG $YLj1RHVFRQVHUYD
GRFXPHQWDFLyVREUHO DQWLJXLWDWGHODFDVDWRWLTXHO HVWUXFWXUDJHQHUDOSRWPRVWUDUXQDHGLIFDFLyGHILQDOVGHOVHJOH
;9,,,TXHSUREDEOHPHQWDSURILWpVXQDDQWHULRU






%&,1

SDUFHOāOD 40

$OWUHV=RQDG H[SHFWDWLYDDUTXHROzJLFD

'DWDGHSURWHFFLy GGPPDDDD 

7RWDO

SROtJRQ 4

10

Sòl no urbanitzable - Zona de valor agrícola

<  4659356

;  402882

1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL 

Fotografia i ortofotomapa 

Localització geogràfica i plànol extern de
l'edifici

7LSXVGHSURWHFFLyDFWXDO

Protecció actual

DADES CADASTRALS

&ODX

4XDOLILFDFLyGHOVzO

DADES URBANÍSTIQUES

&RRUGHQDGHV870

0DSD 293-1-5

Avià (Berguedà)

0XQLFLSL &RPDUFD 
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Ca l'Esgrioler. Gran Via, 27. 08610 Avià

$GUHoDSRVWDO

,GHQWLILFDFLyDOSOjQROGHODFDVDDSUHVHUYDU

Avià

1XFOLRLQGUHW

)LW[D 032





LOCALITZACIÓ

Esgrioler, Ca l'

Text Refós del Pla Especial Urbanístic per a la identificació i la regulació de les masies i cases rurals
situades en sòl urbanitzable susceptibles de recuperació o de preservació
— Avià (Berguedà) —

Habitatge

Titularitat

032 Ca l’Esgrioler
Privada familiar



Fitxa 32

Se'n mantindran els arcs de la planta baixa. Les millores de subministrament energètic no hi han de comportar cap
estesa aèria. S’hi recomana l’ús d’energies alternatives i renovables.

3.5. Altres condicions específiques

Manteniment del volum aparent. Se’n pot refer l’interior. Cal respectar la composició volumètrica, d’obertures i altres
elements originals. Les intervencions permeses són les destinades a la conservació de l’edifici, les de consolidació i
rehabilitació. Qualsevol intervenció ha de tenir en compte la component paisatgística del conjunt.

3.4. Condicions d’ordenació, entorn, edificació, serveis i accés

Les construccions que tradicionalment estaven destinades a usos agrícoles no podran ser emprades per a l’ús
d’habitatge, com és el cas dels coberts. Es permet la divisió horitzontal actual de l'edificació Ca l'Esgriolé en dos
habitatges.

3.3. Volums no utilitzables pels usos previstos a l’apartat anterior i altres limitacions

(MP núm. 2) Se’n poden rehabilitar tots els volums. Els usos admesos per als volums principals són habitatge familiar
i turisme rural. El canvi d’ús està subjecte a llicència urbanística.

3.2. Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC i ús proposat

Manteniment de l'original

3.1. Tractament de la volumetria original

3. DETERMINACIONS NORMATIVES

L’estructura del medi es basa en un sistema de masos repartits pel territori degut al sistema d’explotació que es
manté. Preservació per raons històriques, arquitectòniques i tipològiques per l’estructura de l’edifici.

2. JUSTIFICACIO DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

S'hi accedexi per la carretera del Molí del Castell a Avià, la casa es troba a la sortida del nucli d'Avià.

1.4. Accessibilitat des dels camins públics

Presenta bon estat de conservació general tot i que en estar deshabitada i no haver-se fet reformes, el conjunt és
antic i pot tenir risc de patologies estructurals. Actualment s'està rehabilitat una part d'aquesta casa que està dividida
en tres habitatges diferenciats. S'abasteix d’aigua de la xarxa comunitària, electricitat subministrada per companyia
elèctrica i desguàs a la xarxa comunitària. Aparentment no presenta cap situació de risc d’incendi o d’inundació.

1.3. Estat de conservació de l’immoble o conjunt, serveis i situació de risc

1.2. Ús actual

Plànol extern de l'edifici

Localització geogràfica

Municipi (Comarca)

Nom

Fitxa

Fotografies

3DUFLDO



$PELHQWDO

&DS

%&,/
















1.1. Descripció de la volumetria, entorn paisatgístic i època de construcció:
&DVDIRUPDGDSHUODXQLyG XQDDQWLJDFDVDLHOVHXFREHUWIRUPDQWXQHGLILFLGHIRUPDUHFWDQJXODUDPESODQWDEDL[DL
GRVSLVRVFREHUWDPEWHXODGDGHGREOHYHVVDQWDPEHOFDUHQHUSDUDOāOHODODIDoDQDSULQFLSDOTXHV REUHDPLJGLD/D
SRUWDpVG DUFUHEDL[DWDUUHERVVDGD8QGHOHGLILFLVpVXQDPLFDPpVDOWTXHO DOWUHGHPDQHUDTXHOHVWHXODGHVQR
TXHGHQDOPDWHL[QLYHOO3UHVHQWDXQDWULEXQDDOSULPHUSLVGHODSDUWGHODFDVDGHOOHYDQW'DUUHUDGHODFDVDKLKDXQD
DQWLJDSDOOLVVDTXHFRQVHUYDO HVWUXFWXUDRULJLQDOGHPDyDPEODFREHUWDGHGREOHYHVVDQW6HVLWXDHQXQHQWRUQUXUDO
HQYROWDGDGHFDPSVGHFRQUHXLERVF
$TXHVWDFDVDFRUUHVSRQDILQDOVGHOVHJOH;,;RSULQFLSLVGHO;;1RKLKDGRFXPHQWDFLyTXHSHUPHWLVDEHUHOPRPHQW
GHFRQVWUXFFLyGHODFDVD






%&,1

SDUFHOāOD 23

$OWUHV=RQDG H[SHFWDWLYDDUTXHROzJLFD

'DWDGHSURWHFFLy GGPPDDDD 

7RWDO

SROtJRQ 2

10

Sòl no urbanitzable - Zona de valor agrícola

<  4658821

1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL 

Fotografia i ortofotomapa 

Localització geogràfica i plànol extern de
l'edifici

7LSXVGHSURWHFFLyDFWXDO

Protecció actual

DADES CADASTRALS

&ODX

4XDOLILFDFLyGHOVzO

DADES URBANÍSTIQUES

&RRUGHQDGHV870

;  402498

Avià (Berguedà)

0XQLFLSL &RPDUFD 



)LW[D 033

0DSD 293-1-5

Cal Faneca. 08610 Avià

$GUHoDSRVWDO



33

Avià

1XFOLRLQGUHW

,GHQWLILFDFLyDOSOjQROGHODFDVDDSUHVHUYDU



LOCALITZACIÓ

Faneca, Cal

Text Refós del Pla Especial Urbanístic per a la identificació i la regulació de les masies i cases rurals
situades en sòl urbanitzable susceptibles de recuperació o de preservació
— Avià (Berguedà) —

Habitatge

Titularitat

033 Cal Faneca
Privada familiar



Fitxa 33

Les millores de subministrament energètic no hi han de comportar cap estesa aèria. S’hi recomana l’ús d’energies
alternatives i renovables.

3.5. Altres condicions específiques

Es respectarà el volum edificat existent i la composició volumètrica. Les intervencions permeses són les destinades a
la conservació de l’edifici, les de consolidació i rehabilitació.

3.4. Condicions d’ordenació, entorn, edificació, serveis i accés

Les construccions que tradicionalment estaven destinades a usos agrícoles no podran ser emprades per a l’ús
d’habitatge, com és el cas dels coberts. No es permet la divisió horitzontal de l'edificació.

3.3. Volums no utilitzables pels usos previstos a l’apartat anterior i altres limitacions

(MP núm. 2) Se’n poden rehabilitar tots els volums. Els usos admesos per al volum principal són habitatge familiar i
establiment de turisme rural.

3.2. Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC i ús proposat

Manteniment de l'original

3.1. Tractament de la volumetria original

3. DETERMINACIONS NORMATIVES

L'estructura del medi rural del municipi es fonamenta en un sistema de masies gairebé equidistants que facilita
l'explotació i el control del medi. L'ocupació permanent de la casa en facilitarà l'explotació agrícola i la preservació del
medi. Preservació per raons mediambientals i socials.

2. JUSTIFICACIO DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

Des de la C-149 cal agafar un camí després del Polígon Industrial de la Rovira, que ens porta fins aquesta casa.

1.4. Accessibilitat des dels camins públics

Presenta bon estat de conservació en general. S'abasteix d'aigua de la xarxa comunitària i electricitat subministrada
per companyia elèctrica. Hi ha cert risc d'incendi per la proximitat del bosc i no hi ha risc d'inundació.

1.3. Estat de conservació de l’immoble o conjunt, serveis i situació de risc

1.2. Ús actual

Plànol extern de l'edifici

Localització geogràfica

Municipi (Comarca)

Nom

Fitxa

Fotografies

3DUFLDO



$PELHQWDO

&DS

%&,/
















1.1. Descripció de la volumetria, entorn paisatgístic i època de construcció:
&DVDGRFXPHQWDGDGHVGHOVHJOH;,;LDODTXDOVHOLKDIHWXQDUHKDELOLWDFLyTXHQRKDFRQVHUYDWFDSGHOVHOHPHQWV
KLVWzULFVeVGHSODQWDUHFWDQJXODUDPEJDUDWJHVDGRVVDWVDODEDQGDGHSRQHQWeVGHSODQWDEDL[DSLVLJROIHVDPEOD
FREHUWDGHGXHVYHVVDQWVTXHIDQHOGHVDLJXDWDODIDoDQDSULQFLSDOLSRVWHLRULDPEHOFDUHQHUSDUDOāOHODODIDoDQD
SULQFLSDOTXHV REUHDPLJGLD'DYDQWGHODFDVDV REUHXQSDWL(VWUREDFRPSDUWLQWODSDUHWGHOOHYDQWDPEODFDVDGHO
FRVWDW&DO;RTXHV6HVLWXDHQXQHQWRUQUXUDOHQYROWDGDGHFDPSVGHFRQUHX
&DO)RXEHVHUDXQDDQWLJDFDVDGHSDJqVGHODTXHKLKDGRFXPHQWVTXHO HVPHQWHQGHOTXDQHUDSURSLHWDWGH
5DPRQ$UPHQJRX






%&,1

SDUFHOāOD 30

$OWUHV=RQDG H[SHFWDWLYDDUTXHROzJLFD

'DWDGHSURWHFFLy GGPPDDDD 

7RWDO

SROtJRQ 4

10

Sòl no urbanitzable - Zona de valor agrícola

<  4659985

1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL 

Fotografia i ortofotomapa 

Localització geogràfica i plànol extern de
l'edifici

7LSXVGHSURWHFFLyDFWXDO

Protecció actual

DADES CADASTRALS

&ODX

4XDOLILFDFLyGHOVzO

DADES URBANÍSTIQUES

&RRUGHQDGHV870

;  402825

Avià (Berguedà)

0XQLFLSL &RPDUFD 



)LW[D 034

0DSD 293-1-4

Cal Foubes. 08610 Avià

$GUHoDSRVWDO



34

Barri de la Creu

1XFOLRLQGUHW

,GHQWLILFDFLyDOSOjQROGHODFDVDDSUHVHUYDU



LOCALITZACIÓ

Foubes, Cal

Text Refós del Pla Especial Urbanístic per a la identificació i la regulació de les masies i cases rurals
situades en sòl urbanitzable susceptibles de recuperació o de preservació
— Avià (Berguedà) —

Habitatge

Titularitat

034 Cal Foubes
Privada familiar



Fitxa 34

Les millores de subministrament energètic no hi han de comportar cap estesa aèria. S’hi recomana l’ús d’energies
alternatives i renovables.

3.5. Altres condicions específiques

Es respectarà el volum edificat existent i la composició volumètrica. Les intervencions permeses són les destinades a
la conservació de l’edifici, les de consolidació i rehabilitació.

3.4. Condicions d’ordenació, entorn, edificació, serveis i accés

No es permet la divisió horitzontal de l'edificació.

3.3. Volums no utilitzables pels usos previstos a l’apartat anterior i altres limitacions

(MP núm. 2) Se’n poden rehabilitar tots els volums. Els usos admesos per al volum principal són habitatge familiar i
establiment de turisme rural.

3.2. Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC i ús proposat

Manteniment de l'original

3.1. Tractament de la volumetria original

3. DETERMINACIONS NORMATIVES

L'estructura del medi rural del municipi es fonamenta en un sistema de masies gairebé equidistants que facilita
l'explotació i el control del medi. L'ocupació permanent de la casa en facilitarà la preservació del medi. Preservació
per raons mediambientals i socials.

2. JUSTIFICACIO DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

S'hi accedeix pel Barri de la Creu, agafant el camí asfaltat que segueix l'antic Camí Ral en direcció a Avià.

1.4. Accessibilitat des dels camins públics

Presenta bon estat de conservació en general, atès que s'hi ha fet una important rehabilitació que ha amagat l'antiga
masia. S'abasteix d’aigua de la xarxa comunitària, electricitat subministrada per companyia elèctrica i desguàs a la
xarxa comunitària. Aparentment no presenta cap situació de risc d’incendi o d’inundació.

1.3. Estat de conservació de l’immoble o conjunt, serveis i situació de risc

1.2. Ús actual

Plànol extern de l'edifici

Localització geogràfica

Municipi (Comarca)

Nom

Fitxa

Fotografies

3DUFLDO



$PELHQWDO

&DS

%&,/
















1.1. Descripció de la volumetria, entorn paisatgístic i època de construcció:
0DVLDGHSODQWDEDL[DSLVLJROIHVTXHPDQWpO HVWUXFWXUDRULJLQjULDGHODFDVDDPEO DFDEDWH[WHULRUDPESHGUDL
DUUHERVVDGD/DFREHUWDpVGHGXHVYHVVDQWVDPEHOFDUHQHUSHUSHQGLFXODUDODIDoDQDSULQFLSDOTXHV REUHDPLJGLD
'DYDQWG DTXHVWDFDVDV HVWjFRQVWUXLQWXQDQRYDFDVDSHOILOOGHODSURSLHWjULD/DFDVDIRXDPSOLDGDDIHJLQWXQFRV
GDYDQWODIDoDQDSULQFLSDOG XQVROSLV/HVSRUWHVLOHVILQHVWUHVVyQDOOLQGDGHVLDUUHERVVDGHV1RSUHVHQWDHOHPHQWV
DQWLFVFDUDFWHUtVWLFVWRWLTXHHVWUDFWDYDG XQDFDVDGHSDJqVUHODFLRQDGDDPEO H[SORWDFLyDJUtFROD6HVLWXDHQXQ
HQWRUQUXUDOHQYROWDGDGHFDPSVGHFRQUHX
$TXHVWDFDVDHVFLWDDO DPLOODUDPHQWG $YLjGHHVVHQWSURSLHWDWGH3HGUR3DVFXHW






%&,1

SDUFHOāOD 93

$OWUHV=RQDG H[SHFWDWLYDDUTXHROzJLFD

'DWDGHSURWHFFLy GGPPDDDD 

7RWDO

SROtJRQ 4

10

Sòl no urbanitzable - Zona de valor agrícola

<  4659050

1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL 

Fotografia i ortofotomapa 

Localització geogràfica i plànol extern de
l'edifici

7LSXVGHSURWHFFLyDFWXDO

Protecció actual

DADES CADASTRALS

&ODX

4XDOLILFDFLyGHOVzO

DADES URBANÍSTIQUES

&RRUGHQDGHV870

;  403186

Avià (Berguedà)

0XQLFLSL &RPDUFD 



)LW[D 035

0DSD 293-1-5

Cal Gairot. 08610 Avià

$GUHoDSRVWDO



35

Avià

1XFOLRLQGUHW

,GHQWLILFDFLyDOSOjQROGHODFDVDDSUHVHUYDU



LOCALITZACIÓ

Gairot, Cal

Text Refós del Pla Especial Urbanístic per a la identificació i la regulació de les masies i cases rurals
situades en sòl urbanitzable susceptibles de recuperació o de preservació
— Avià (Berguedà) —

Habitatge

Titularitat

035 Cal Gairot
Privada familiar



Fitxa 35

Les millores de subministrament energètic no hi han de comportar cap estesa aèria. S’hi recomana l’ús d’energies
alternatives i renovables.

3.5. Altres condicions específiques

Manteniment del volum aparent. Se’n pot refer l’interior. Cal respectar la composició volumètrica, d’obertures i altres
elements originals. S’hi admeten les obres de manteniment, obres menors, de rehabilitació parcial i de consolidació.
Qualsevol intervenció ha de tenir en compte la component paisatgística del conjunt.

3.4. Condicions d’ordenació, entorn, edificació, serveis i accés

No es permet la divisió horitzontal de l'edificació.

3.3. Volums no utilitzables pels usos previstos a l’apartat anterior i altres limitacions

(MP núm. 2) Se’n poden rehabilitar tots els volums. Els usos admesos per al volum principal són habitatge familiar i
establiment de turisme rural.

3.2. Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC i ús proposat

Manteniment de l'original

3.1. Tractament de la volumetria original

3. DETERMINACIONS NORMATIVES

L’estructura del medi es basa en un sistema de masos repartits pel territori degut al sistema d’explotació que es
manté. Preservació per raons arquitectòniques i tipològiques per l’estructura de l’edifici.

2. JUSTIFICACIO DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

S'hi accedeix des del nucli d'Avià, a través del camí de Santamaria, a la cruïlla de Ca l'Alon Nou.

1.4. Accessibilitat des dels camins públics

Presenta bon estat de conservació en general. S'abasteix d’aigua de la xarxa comunitària, electricitat subministrada
per companyia elèctrica i desguàs a la xarxa comunitària. Aparentment no presenta cap situació de risc d’incendi o
d’inundació.

1.3. Estat de conservació de l’immoble o conjunt, serveis i situació de risc

1.2. Ús actual

Plànol extern de l'edifici

Localització geogràfica

Municipi (Comarca)

Nom

Fitxa

Fotografies

3DUFLDO



$PELHQWDO

&DS

%&,/
















1.1. Descripció de la volumetria, entorn paisatgístic i època de construcció:
+RVWDOGRFXPHQWDWGHVGHOVHJOH;9,,,GHSODQWDEDL[DGRVSLVRVLJROIHVDPEODFREHUWDGHGREOHYHVVDQWLDPEHO
FDUHQHUSDUDOāOHODODIDoDQDSULQFLSDO/ HVWUXFWXUDKDHVWDWUHIRUPDGDLOHVSDUHWVH[WHULRUVVyQDUUHERVVDGHV3UHVHQWD
GRVEDOFRQVDODIDoDQDSULQFLSDOXQDFDGDSLVPHQWUHTXHDODIDoDQDTXHGyQDDODFDUUHWHUDKLKDGRVILQHVWUDOV
G DUFGHPLJSXQWDFDGDSLV$OFRVWDWGHODFDVDKLKDXQDSDOOLVVDDPEHVWUXFWXUDGHILQDOVGHOVHJOH;,;GHSHGUDL
FDQWRQHUHVGHPDy$O DOWUDEDQGDGHODFDUUHWHUDKLKDFREHUWVLXQDEDVVDHVVHQWOD]RQDGHSURGXFFLyGHODPDVLD
7RWLTXHODFDVDHVWUREDDOSHXGHODFDUUHWHUDO HQWRUQpVGHFDPSVGHFRQUHXLG LQLFLGHOHVPXQWDQ\HVGH&RIRUE
$TXHVWDFDVDDFWXjFRPDKRVWDODOSHXGHOFDPt5DOGH%HUJDD&DUGRQD/DGRFXPHQWDFLyPpVDQWLJDTXHHV
FRQVHUYDpVGHOFDGDVWUHGHTXDQHUDSURSLHWDWGH)UDQFHVF&DPSVGH%HUJDLPpVWDUGHOGH/OXtV
%ODQ[DUWL&DPSV






%&,1

SDUFHOāOD 33

$OWUHV=RQDG H[SHFWDWLYDDUTXHROzJLFD

'DWDGHSURWHFFLy GGPPDDDD 

7RWDO

SROtJRQ 1

11

Sòl no urbanitzable - Zona de valors protegibles

<  4657501

1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL 

Fotografia i ortofotomapa 

Localització geogràfica i plànol extern de
l'edifici

7LSXVGHSURWHFFLyDFWXDO

Protecció actual

DADES CADASTRALS

&ODX

4XDOLILFDFLyGHOVzO

DADES URBANÍSTIQUES

&RRUGHQDGHV870

;  400322

Avià (Berguedà)

0XQLFLSL &RPDUFD 



0DSD 292-8-6

Hostal del Gran Nom. 08610 Avià

$GUHoDSRVWDO

)LW[D 036

36

Avià

1XFOLRLQGUHW

,GHQWLILFDFLyDOSOjQROGHODFDVDDSUHVHUYDU





LOCALITZACIÓ

Gran Nom, Hostal del

Text Refós del Pla Especial Urbanístic per a la identificació i la regulació de les masies i cases rurals
situades en sòl urbanitzable susceptibles de recuperació o de preservació
— Avià (Berguedà) —

Habitatge vinculat a l'explotació agrícola i ramadera

Titularitat

036 Hostal del Gran Nom
Privada familiar



Fitxa 36

(MP núm. 1) Les millores de subministrament energètic no hi han de comportar cap estesa aèria. S’hi recomana l’ús
d’energies alternatives i renovables. En el posterior tràmit de l’article 50 del Text refós de la Llei d’urbanisme, caldrà
recaptar l’informe favorable dels Serveis Territorials de Carreteres de Barcelona, d’acord amb les determinacions de
l’informe emès per aquest organisme en data 2 de maig de 2013.

3.5. Altres condicions específiques

(MP núm. 1) Es respectarà el volum de l’habitatge principal i la composició volumètrica. Les intervencions permeses
són les destinades a la conservació i manteniment de l’edifici. En la pallissa es podrà augmentar el volum en alçada i
adaptar les façanes a les necessitats d’habitatge. La finca on es situa la masia Hostal del Gran Nom tindrà caràcter
indivisible.

3.4. Condicions d’ordenació, entorn, edificació, serveis i accés

Les edificacions destinades a l’explotació agrícola i ramadera no podran ser emprades per a l'ús d'habitatge.

3.3. Volums no utilitzables pels usos previstos a l’apartat anterior i altres limitacions

(MP núm. 1) Se’n poden rehabilitar tots els volums. Els usos admesos per al volum principal i el magatzem són
habitatge familiar, turisme rural en la modalitat de masia o masoveria i activitats d’educació en el lleure. Els usos
admesos per a la pallissa (en la zona tramada al plànol extern de l’edifici, que s’adjunta) són turisme rural en la
modalitat masia o masoveria, activitats d’educació en el lleure i habitatge familiar independent per poder atendre les
funcions de vigilància, assistència, gestió i control de l’activitat agrícola i ramadera que s’hi duu a terme en la finca.

3.2. Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC i ús proposat

3.1. Tractament de la volumetria original
(MP núm. 1) S’admetran actuacions de conservació i manteniment que no impliquin reconstrucció o millora, com
també les obres de canvi d’ús, encara que l’increment de valor que aquestes obres comportin no pot ser tingut en
compte als efectes expropiatoris en l’habitatge principal i en el magatzem. Es podrà augmentar el volum en alçada de
la pallissa, que no forma part del volum principal de la masia, sinó que es tracta d’un cos auxiliar annex a la masia i al
magatzem, per tal d’adaptar-lo als mínims d’habitabilitat.

3. DETERMINACIONS NORMATIVES

L’estructura del medi es basa en un sistema de masos repartits pel territori degut al sistema d’explotació que es
manté. Preservació per raons històriques, arquitectòniques i tipològiques per l’estructura de l’edifici.

2. JUSTIFICACIO DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

S'hi accedeix des de la carretera C-149.

1.4. Accessibilitat des dels camins públics

Presenta bon estat de conservació en general. S'abasteix d'aigua de la xarxa comunitària, electricitat subministrada
per companyia elèctrica i sanejament autònom (pou mort). Hi ha cert risc d'incendi per la proximitat del bosc i no hi ha
risc d'inundació.

1.3. Estat de conservació de l’immoble o conjunt, serveis i situació de risc

1.2. Ús actual

3DUFLDO



$PELHQWDO

&DS

%&,/
















1.1. Descripció de la volumetria, entorn paisatgístic i època de construcció:
$TXHVWDpVXQDPDVLDGHIRUPDUHFWDQJXODUDPEODFREHUWDGHGXHVYHVVDQWVLDPEHOFDUHQHUSDUDOāOHODODIDoDQD
SULQFLSDOTXHV REUHDOOHYDQW(VFRPSRQGHSODQWDEDL[DSLVLJROIHV/ DFDEDWH[WHULRUpVGHSHGUDYLVWDDPEOHV
FDQWRQHUHVEHQHVFDLUDGHVLKDHVWDWIUXLWGHGLIHUHQWVDPSOLDFLRQVGHVGHOVHJOH;,;ODPpVLPSRUWDQWpVODUHDOLW]DGD
DLQLFLVGHOVHJOH;;PRPHQWHQTXqOLGRQDUHQO HVWUXFWXUDDFWXDO$O LQWHULRUHVFRQVHUYHQWUHVYROWHVGHFDQyGXHV
FRUUHVSRQHQDODFRQWUXFFLyRULJLQDOLRULHQWDGHV16LODWHUFHUDRULHQWDGD(:FRUUHVSRQDODSULPHUDDPSOLDFLyGHOD
FDVDTXHDIHJtXQFRVDODIDoDQDGHPLJGLD'DYDQWGHODFDVDHVFRQVWUXtXQFREHUWGHSHGUDO DQ\GDWDTXH
HVWDYDJUDYDGDHQODOOLQGDGHODSRUWDLTXHHVWUHQFjHQIHUXQHVLQWHUYHQFLRQVDUDV KDVXEVWLWXwWSHUXQDOOLQGDDPE
OHVGDWHVGHFRQVWUXFFLyLUHKDELOLWDFLy6HVLWXDHQXQHQWRUQUXUDOHQYROWDGDGHFDPSVGHFRQUHXLERVF
/ DQ\YDFRPSUDUODSURSLHWDW-RVHS%HULQJXHV3RVWLOVSURFHGHQWGHODFDVD$UGqYRO &DUGRQD EHVDYLGHO DFWXDO
SURSLHWDULD$QWzQLD&DOYHUDV(QDTXHOOPRPHQWMDH[LVWLDXQSHWLWHGLILFLVREUHHOTXHHVYDEDVWLUO DFWXDOTXHHVIUXwW
GHGLIHUHQWVDPSOLDFLRQVLPRGLILFDFLRQV$TXHVWDSULPHUDFDVDWHQLDODIDoDQDREHUWDDOFRVWDWGHPLJGLDLHOFDUHQHU
SHUSHQGLFXODUDODIDoDQDIRUPDQWGXHVFUXJLHVSDUDOāOHOHVDOFDUHQHULFREHUWHVDPEYROWDGHFDQyGHSHGUDDPEXQ
VROSLV3RVVLEOHPHQWDTXHVWDSULPHUDFRQVWUXFFLyGDWLGHILQDOVGHOVHJOH;9,,,MDTXHQRV HVPHQWDDOFDGDVWUHGH
SHUzVtDGRFXPHQWVGH$PEOHVSULPHUHVDPSOLDFLRQVV DIHJLUHQXQVFREHUWVDODIDoDQDGHPLJGLDFREHUW
DPEXQDYROWDGHFDQyRULHQWDGD(:$L[zYDGRQDUSHXDIHUXQHVUHIRUPHVDILQDOVGHOVHJOH;,;TXHDPSOLDUHQOD
FDVDSHUODIDoDQDVXGYDQDXJPHQWDUO DOoDGDDIHJLQWXQSLVV REULUHQILQHVWUHVPpVJUDQVLHVFDQYLjO RULHQWDFLyGH
ODWHXODGDLGHODIDoDQDSULQFLSDO$FWXDOPHQWODFDVDSUHVHQWDO HVWUXFWXUDTXHHVYDGRQDUHQDTXHVWDDPSOLDFLyDPE
ODIDoDQDREHUWDDOOHYDQWLHOFDUHQHUGHODWHXODGDSDUDOāOHODODQRYDIDoDQD
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Sòl no urbanitzable - Zona de valor agrícola
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1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL 

Fotografia i ortofotomapa 

Localització geogràfica i plànol extern de
l'edifici

7LSXVGHSURWHFFLyDFWXDO

Protecció actual

DADES CADASTRALS

&ODX

4XDOLILFDFLyGHOVzO

DADES URBANÍSTIQUES
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;  405587

Avià (Berguedà)

0XQLFLSL &RPDUFD 
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$GUHoDSRVWDO



37

Obiols

1XFOLRLQGUHW

,GHQWLILFDFLyDOSOjQROGHODFDVDDSUHVHUYDU



LOCALITZACIÓ

Gris, Cal

Text Refós del Pla Especial Urbanístic per a la identificació i la regulació de les masies i cases rurals
situades en sòl urbanitzable susceptibles de recuperació o de preservació
— Avià (Berguedà) —

Habitatge

Titularitat
Privada familiar

037 Cal Gris
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Les millores de subministrament energètic no hi han de comportar cap estesa aèria. S’hi recomana l’ús d’energies
alternatives i renovables.

3.5. Altres condicions específiques

Es mantindrà el volum de l’edificació principal. Es mantindrà la composició de la façana, conservant tots els elements
més significatius com són les finestres i la porta. Es mantindrà la coberta de dues vessants. Les intervencions
permeses són les destinades a la conservació de l’edifici, les de consolidació i rehabilitació. En les intervencions es
minimitzarà l’afectació dels hàbitats d’interès comunitari, tot prenent les mesures correctores i alternatives adients per
protegir i conservar tant el sentit natural d’aquests hàbitats com de les espècies vinculades a ells. Així mateix caldrà
garantir la preservació d’aquests hàbitats naturals, evitant l’ocupació temporal durant qualsevol obra que es realitzi i,
un cop executats els treballs, restaurant el sòl que hagi pogut veure’s alterat, mantenint ordenat i net l’entorn de
qualsevol residu i instal•lacions innecessàries.

3.4. Condicions d’ordenació, entorn, edificació, serveis i accés

Les edificacions destinades a l’explotació agrícola no podran ser emprades per a l'ús d'habitatge. No es permet la
divisió horitzontal de l'edificació.

3.3. Volums no utilitzables pels usos previstos a l’apartat anterior i altres limitacions

(MP núm. 2) Se’n poden rehabilitar tots els volums. Els usos admesos per al volum principal són habitatge familiar,
turisme rural i activitats d’educació en el lleure. El canvi d’ús està subjecte a llicència urbanística.

3.2. Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC i ús proposat

Manteniment de l'original

3.1. Tractament de la volumetria original

3. DETERMINACIONS NORMATIVES

L’estructura del medi es basa en un sistema de masos repartits pel territori degut al sistema d’explotació que es
manté. Preservació per raons arquitectòniques, històriques, paisatgístiques i socials.

2. JUSTIFICACIO DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

Des de Graugés cal agafar un camí cap a Obiols que passa per Cal Gris.

1.4. Accessibilitat des dels camins públics

Presenta bon estat de conservació en general. S'abasteix d'aigua de la xarxa comunitària, electricitat subministrada
per companyia elèctrica i sanejament autònom. Hi ha cert risc d'incendi per la proximitat del bosc i no hi ha risc
d'inundació.

1.3. Estat de conservació de l’immoble o conjunt, serveis i situació de risc

1.2. Ús actual

Plànol extern de l'edifici

Localització geogràfica

Municipi (Comarca)

Nom

Fitxa

Fotografies

3DUFLDO



$PELHQWDO

&DS

%&,/
















1.1. Descripció de la volumetria, entorn paisatgístic i època de construcció:
&DVDGHSODQWDEDL[DGRVSLVRVLXQDSHWLWDJROIDDPEODFREHUWDGHGXHVYHVVDQWVTXHIDQHOGHVDLJXDWDOHVIDoDQHV
ODWHUDOVLDPEHOFDUHQHUSHUSHQGLFXODUDODIDoDQDSULQFLSDO'DYDQWG DTXHVWDKLKDXQDWHUUDVVDDQLYHOOGHOSULPHUSLV
TXHIRUPDXQFREHUWDODSODQWDEDL[DDPEXQDUFDODIDoDQD$O LQWHULRUKLKDO HVFDODREHUWDTXHSHUPHWO DFFpVDO
SULPHUQLYHOOGHOSLV/ DFDEDWH[WHULRUpVGHSHGUDYLVWD$OFRVWDWGHODFDVDKLKDOHVFRUWVGHODJUDQMDGHYDTXHV(V
WUREDXELFDGDHQXQHQWRUQGHFDPSVGHFRQUHXLDwOODGD
+DELWDWJHGHPRGHUQDFRQVWUXFFLyVHJXLQWODWLSRORJLDGHOHVFDVHVGHSDJqVGHOD]RQDXWLOLW]DQWPDWHULDOV
FDUDFWHUtVWLFVFRPODSHGUDLHOPDy/OLJDGDDXQDH[SORWDFLyDJURSHTXjULD(VWjUHODFLRQDGDDPE&DO*ULVDWqVTXH
HVFRQVWUXtHQWHUUHQ\VG DTXHVWDPDVLD
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1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL 

Fotografia i ortofotomapa 

Localització geogràfica i plànol extern de
l'edifici

7LSXVGHSURWHFFLyDFWXDO

Protecció actual
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&ODX

4XDOLILFDFLyGHOVzO
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LOCALITZACIÓ

Gris, Casanova de Cal

Text Refós del Pla Especial Urbanístic per a la identificació i la regulació de les masies i cases rurals
situades en sòl urbanitzable susceptibles de recuperació o de preservació
— Avià (Berguedà) —

Habitatge vinculat a l'explotació agrícola i ramadera

Titularitat

038 Casanova de Cal Gris
Privada familiar



Fitxa 38

Les millores de subministrament energètic no hi han de comportar cap estesa aèria. S’hi recomana l’ús d’energies
alternatives i renovables.

3.5. Altres condicions específiques

Es respectarà el volum edificat existent i la composició volumètrica. Les intervencions permeses són les destinades a
la conservació de l’edifici, les de consolidació i rehabilitació.

3.4. Condicions d’ordenació, entorn, edificació, serveis i accés

Les edificacions destinades a l’explotació agrícola i ramadera no podran ser emprades per a l'ús d'habitatge. No es
permet la divisió horitzontal de l'edificació.

3.3. Volums no utilitzables pels usos previstos a l’apartat anterior i altres limitacions

(MP núm. 2) Se’n poden rehabilitar tots els volums. Els usos admesos per al volum principal són habitatge familiar i
turisme rural. El canvi d’ús està subjecte a llicència urbanística.

3.2. Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC i ús proposat

Manteniment de l'original

3.1. Tractament de la volumetria original

3. DETERMINACIONS NORMATIVES

L'estructura del medi rural del municipi es fonamenta en un sistema de masies gairebé equidistants que facilita
l'explotació i el control del medi. L'ocupació permanent de la casa en facilitarà l'explotació agrícola i la preservació del
medi. Preservació per raons mediambientals i socials.

2. JUSTIFICACIO DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

S'hi accedeix per un camí que s’agafa a Graugés en direcció al carrer del Mig i a Obiols, passant per Cal Gris.

1.4. Accessibilitat des dels camins públics

Presenta bon estat de conservació en general. S'abasteix d'aigua de la xarxa comunitària, electricitat subministrada
per companyia elèctrica i sanejament autònom (pou mort). Hi ha cert risc d'incendi per la proximitat del bosc i no hi ha
risc d'inundació.

1.3. Estat de conservació de l’immoble o conjunt, serveis i situació de risc

1.2. Ús actual

Plànol extern de l'edifici

Localització geogràfica

Municipi (Comarca)

Nom

Fitxa

Fotografies

3DUFLDO



$PELHQWDO

&DS

%&,/
















1.1. Descripció de la volumetria, entorn paisatgístic i època de construcció:
*XDUDQVDFWXDOPHQWpVXQDFDVDTXHFHQWUDXQDH[SORWDFLyRYLQDDPEGLIHUHQWVFREHUWVDOYROWDQWIUXLWG DPSOLDFLRQVGH
GLIHUHQWVqSRTXHV/ LQWHUqVGHODFDVDHVFHQWUDHQODGRFXPHQWDFLyTXHO HVPHQWDLTXHODVLWXDFRPXQDGHOHV
PDVLHVPpVDQWLJXHVGHOWHUPHWRWLTXHOHVUHVWHVPDWHULDOVVyQSRTXHV(VWUREDXELFDGDHQXQOORFHOHYDW
FRQVWUXwGDVREUHXQDSODWDIRUPDGHURFDLSURWHJLGDGHOYHQWGHOQRUGSHUXQWRVVDO/DFDVDDFWXDOpVGHILQDOVGHO
VHJOH;9,,DPEUHIRUPHVSRVWHULRUVWDOLFRPV REVHUYDDODIDoDQDQRUGRQV DIHJtXQSLVLHVSXMjODWHXODGD$EDQVKL
KDYLDKDJXWXQDDOWUDFDVDGHODTXHUHVWHQSDUWVGHOVPXUVFRQVWUXwWVDPEJUDQVEORFVGHSHGUDHVFDLUDWVDTXHVWD
FDVDIRXGHUUXwGDDILQDOVGHOVHJOH;9, SHUJDPLQVGH&DO0DV LHVWRUQjDHGLILFDUDSURILWDQWSRFVHOHPHQWVGH
O DQWLJDHVWUXFWXUD3UREDEOHPHQWO DQWLJDFDVDWHQLDGRVQLYHOOVGLIHUHQWVHOQLYHOPpVEDL[DSURILWDYDFRPDSDUHWOD
PDWHL[DURFDMDTXHHOPXUIDDQJOHDFRQWLQXDFLyG DTXHVWDLV REVHUYDO DUUHQFDGDG XQDYROWDDOQLYHOOVXSHULRUKLKD
XQDOWUHPXUTXHWDQFDULDHOFRVVXSHULRU$TXHVWDHVWUXFWXUDSULPLWLYDFRUUHVSRQDODG DOWUHVPDVRVPHGLHYDOVFRPHOV
GH9LORVLX &HUFV%HUJXHGj RHO0DVGHOD&UHXGH3HGUD *XL[HUV6ROVRQqV 
/DSULPHUDQRWtFLDKLVWzULFDODWHQLPDO 3HUJDPLQVGH&DO0DV HQXQDYHQGDGHWHUUHVVXFFHLQWVHHOV
GRFXPHQWVGHFRPSUDLHVWDEOLPHQWGHWHUUHVGXUDQWWRWHOVHJOH;,9(OV HVPHQWDODPDVRYHULDGH*XUDQVTXHOD
WHQLDHQLQGLYtV3HUHGH*XUDQVLTXHFRPSUDO DOWUDPHLWDWD%HUQDW*UDWDKRPVDPpVG XQQDSHOOLXQFXSTXHHV
WUREHQDODFDVD7RWHOPDVHVWDYDHQDORXGHOPRQHVWLUGH5LSROO(OODILOOD~QLFDGH-DXPHGH*XDUDQV6LELOLD
HVFDVDDPEO KHUHXGHOPDV6DODXGH&RIRUE%HUQDW6DODX$ODPRUWGH-DXPHGH*XDUDQVLHVVHQWKHUHYDXQLYHUVDO
ODVHYDILOODHOPDULWG DTXHVWDYDYHQGUHWRWHVOHVSURSLHWDWVGHOV*XUDQVOHVWHUUHVHOPDVGH*XDUDQV HO LOD
FDVDGHODVDJUHUD HO  $30 3UjFWLFDPHQWWRWDODSURSLHWDWODYDDQDUFRPSUDQWODIDPtOLD0DVG $YLjDL[tHO
-DXPH0DVFRPSUDHQHQFDQWS~EOLFHOPDVGH*XUDQVWDPEpFRPSUDWHUUHVYLQ\HVLODFDVDGHOD6DJUHUD
DFWXDOPHQWXQDSDUWGH&DO0DV9HOO 
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Text Refós del Pla Especial Urbanístic per a la identificació i la regulació de les masies i cases rurals
situades en sòl urbanitzable susceptibles de recuperació o de preservació
— Avià (Berguedà) —

Habitatge en desús

Titularitat
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Privada familiar



Fitxa 39

Cal tenir en compte que la zona és d’alta expectativa arqueològica, fet que condiciona qualsevol moviment de terres
a l’entorn de la casa, en el subsòl del seu interior i en les estructures del propi edifici susceptibles de ser estudiades
amb metodologia arqueològica. Les millores de subministrament energètic no hi han de comportar cap estesa aèria.
S’hi recomana l’ús d’energies alternatives i renovables.

3.5. Altres condicions específiques

Es mantindrà el volum de l’edificació principal. Es mantindrà la composició de la façana, conservant tots els elements
més significatius com són les finestres. Es permeten les intervencions que possibilitin un correcte funcionament i
manteniment de la façana i la coberta, sense que les actuacions de restauració suposin aportacions de reinvenció o
nou disseny.

3.4. Condicions d’ordenació, entorn, edificació, serveis i accés

Les edificacions destinades a l’explotació agrícola i ramadera no podran ser emprades per a l'ús d'habitatge. No es
permet la divisió horitzontal de l'edificació.

3.3. Volums no utilitzables pels usos previstos a l’apartat anterior i altres limitacions

(MP núm. 2) Se’n poden rehabilitar tots els volums. Els usos admesos per al volum principal són habitatge familiar,
activitats d’educació en el lleure i establiment de turisme rural.

3.2. Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC i ús proposat

Manteniment de l'original

3.1. Tractament de la volumetria original

3. DETERMINACIONS NORMATIVES

L’estructura del medi es basa en un sistema de masos repartits pel territori degut al sistema d’explotació que es
manté. Preservació per raons històriques, arquitectòniques i paisatgístiques per l’estructura de l’edifici.

2. JUSTIFICACIO DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

S'hi accedeix per un camí que s'agafa al nucli d'Avià en direcció al cementiri, seguint el camí cap a Santandreu.

1.4. Accessibilitat des dels camins públics

Presenta un estat de conservació millorable, en estar deshabitada i no haver-se fet reformes recentement, el conjunt
és antic i pot tenir risc de patologies estructurals. S'abasteix d'aigua de la xarxa comunitària, electricitat subministrada
per companyia elèctrica i sanejament autònom. Hi ha cert risc d'incendi per la proximitat del bosc i no hi ha risc
d'inundació.

1.3. Estat de conservació de l’immoble o conjunt, serveis i situació de risc

1.2. Ús actual

Plànol extern de l'edifici

Localització geogràfica

Municipi (Comarca)

Nom

Fitxa

Fotografies

3DUFLDO



$PELHQWDO

&DS

%&,/
















1.1. Descripció de la volumetria, entorn paisatgístic i època de construcció:
&DVDGHSODQWDEDL[DLGRVSLVRVGRFXPHQWDGDGHVGHOVHJOH;,;7pODFREHUWDGHGXHVYHVVDQWVTXHIDQHOGHVDLJXDW
DOHVIDoDQHVODWHUDOVLDPEHOFDUHQHUSHUSHQGLFXODUDODIDoDQDSULQFLSDOTXHV REUHDSRQHQW7RWLTXHFRQVHUYD
O HVWUXFWXUDJHQHUDOV KDIHWXQLPSRUWDQWUHKDELOLWDFLyTXHKDDXJPHQWDWXQSLVLKDLQFRUSRUDWXQDQWLFFREHUWH[WHULRU
/DFDVDHVWjFRPSOHWDPHQWDUUHERVVDGDH[WHULRUPHQW/DSRUWDpVG DUFDUUHERVVDW$OFRVWDWGHODFDVDKLKDXQ
JDUDWJHFREHUWDPEWHXODGDG XQVROYHVVDQWLGDYDQWKLKDGRVFREHUWVLJXDOVGLVSRVDWVMXQWVDPEWHXODGDGHGREOH
YHVVDQWFDGDXQG HOOVLHVFDODH[WHULRUTXHSHUPHWO DFFpVDOSLVRQKLKDYLDFRUUDOVRSDOOLVVHV6HVLWXDHQXQHQWRUQ
UXUDOHQYROWDGDGHFDPSVGHFRQUHXLERVF
&DO*XL[ppVXQDDQWLJDFDVDGHSDJqVTXHKDVRIHUWXQDLPSRUWDQWUHKDELOLWDFLyHOVGDUUHUVWHPSV/DUHIHUqQFLD
GRFXPHQWDOPpVDQWLJDpVGHO $PLOODUDPHQWGHTXDQHUDSURSLHWDWGH5DLPXQGD*XL[HU






%&,1

SDUFHOāOD 37

$OWUHV=RQDG H[SHFWDWLYDDUTXHROzJLFD

'DWDGHSURWHFFLy GGPPDDDD 

7RWDO

SROtJRQ 2

10

Sòl no urbanitzable - Zona de valor agrícola

<  4658619

1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL 

Fotografia i ortofotomapa 

Localització geogràfica i plànol extern de
l'edifici

7LSXVGHSURWHFFLyDFWXDO

Protecció actual

DADES CADASTRALS

&ODX

4XDOLILFDFLyGHOVzO

DADES URBANÍSTIQUES

&RRUGHQDGHV870

;  402339

Avià (Berguedà)

0XQLFLSL &RPDUFD 



)LW[D 040

0DSD 293-1-5

Cal Guixé. 08610 Avià

$GUHoDSRVWDO



40

Avià

1XFOLRLQGUHW

,GHQWLILFDFLyDOSOjQROGHODFDVDDSUHVHUYDU



LOCALITZACIÓ

Guixé, Cal

Text Refós del Pla Especial Urbanístic per a la identificació i la regulació de les masies i cases rurals
situades en sòl urbanitzable susceptibles de recuperació o de preservació
— Avià (Berguedà) —

Habitatge

Titularitat

040 Cal Guixé
Privada familiar



Fitxa 40

Les millores de subministrament energètic no hi han de comportar cap estesa aèria. S’hi recomana l’ús d’energies
alternatives i renovables.

3.5. Altres condicions específiques

Es respectarà l’estructura general de l’entorn de la casa. Es respectarà la composició volumètrica de façanes i
teulades. Les actuacions que es permeten són les de reparació i de reforç estructural en els murs existents.

3.4. Condicions d’ordenació, entorn, edificació, serveis i accés

Les construccions que tradicionalment estaven destinades a usos agrícoles no podran ser emprades per a l’ús
d’habitatge, com és el cas dels coberts. S'admet la divisió horitzontal de l'edificació per ampliació del programa
familiar i amb les condicions previstes a l'article 35 de la normativa del Pla especial.

3.3. Volums no utilitzables pels usos previstos a l’apartat anterior i altres limitacions

(MP núm. 2) Se’n poden rehabilitar tots els volums. Els usos admesos per al volum principal són habitatge familiar i
turisme rural. El canvi d’ús està subjecte a llicència urbanística.

3.2. Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC i ús proposat

Manteniment de l'original

3.1. Tractament de la volumetria original

3. DETERMINACIONS NORMATIVES

L’estructura del medi es basa en un sistema de masos repartits pel territori degut al sistema d’explotació que es
manté. Preservació per raons arquitectòniques i tipològiques per l’estructura antiga de l’edifici.

2. JUSTIFICACIO DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

Des de la C-149 cal agafar un camí després del polígon industrial de la Rovira, que ens porta fins aquesta casa.

1.4. Accessibilitat des dels camins públics

Presenta bon estat de conservació en general. S'ha fet una important rehabilitació els darrers anys, que ha tapat
l'antiga casa. S'abasteix d'aigua de la xarxa comunitària, electricitat subministrada per companyia elèctrica i
sanejament autònom (pou mort). Hi ha cert risc d'incendi per la proximitat del bosc. Aquesta casa és susceptible de
patir afeccions d'inundabilitat perquè es troba a la vora del Reguer de Cal Ramonet.

1.3. Estat de conservació de l’immoble o conjunt, serveis i situació de risc

1.2. Ús actual

Plànol extern de l'edifici

Localització geogràfica

Municipi (Comarca)

Nom

Fitxa

Fotografies

3DUFLDO



$PELHQWDO

&DS

%&,/
















1.1. Descripció de la volumetria, entorn paisatgístic i època de construcció:
eVXQDFDVDVHQ]LOODGHSODQWDEDL[DLSLVGDWDGDGHOVHJOH;,;7pODFREHUWDGHGXHVYHVVDQWVTXHIDQHOGHVDLJXDWD
OHVIDoDQHVODWHUDOVLDPEHOFDUHQHUSHUSHQGLFXODUDODIDoDQDRULHQWDGDDPLJGLDLTXHV REUHDXQDSHWLWDHUD(OV
PDWHULDOVGHOVPXUVVyQGHSHGUDSHWLWDDPEOHVFDQWRQHUHVGHSHGUDLREUDLGHVWDFDODTXDQWLWDWGHFzGROVTXHV KD
XWLOLW]DWSHUIHUODIDoDQDSULQFLSDO7DPEpKLKDDOJXQHVSDUWVIHWHVGHWjSLD/HVILQHVWUHVGHOSLVVyQIHWHVGHUDMROV
PHQWUHTXHOHVGHODSODQWDWHQHQHOVPXQWDQWVGHSHGUD$O LQWHULRUHOSLVLODSODQWDEDL[DV XWLOLW]HQFRPDKDELWDWJH
'DYDQWODFDVDKLKDXQVFREHUWVWDPEpUHKDELOLWDWV6HVLWXDHQXQHQWRUQUXUDOHQYROWDGDGHFDPSVGHFRQUHXLERVF
/ +RUWDHUDXQDGHOHVPDVRYHULHVGH&DO&DVWDQ\HU)RXFRQVWUXwGDDPLWMDQVGHOVHJOH;,;FRPOHVDOWUHV/DSULPHUD
YHJDGDTXHVXUWGRFXPHQWDGDpVDO5HJLVWURGHODV&DVDVGH&DPSRGHFRPDSURSLHWDWGH-RVp&DQDOL
*DPLVDQVGH%HUJDTXHWDPEpHUDSURSLHWDULGH&DO&DVWDQ\HUOD1RJXHUDLHO3RX/ DQ\ODSURSLHWDWHUDGH
5DPRQD&DQDOL*UDX(OHVYHQODSURSLHWDWD-RVHS3XLJJUyVDPETXDWUHFRORQVLHOGH&ULVWLQD)ORUHMDFKV
L5RFDMXQWDPEFDVHVPpVHQWUHOHVTXHKLKDODFDVDGHOFRORQRO +RUWDOD1RJXHUDOHVJUDQJHVODIXVWHULD(O
&DO&DVWDQ\HUMXQWDPEOD1RJXHUDO +RUWDOD6HUUDODJUDQMDLXQPROtYHOOGHUUXwW TXHSRGULDVHUXQDHVWUXFWXUD
TXHWUREHPDVRWDGHO0ROtGHO&DVWHOOLDSURSGHODJUDQMDGHOD1RJXHUD HUHQSURSLHWDWGH-RVHS%DUQLRO0RODV






%&,1

SDUFHOāOD 63

$OWUHV=RQDG H[SHFWDWLYDDUTXHROzJLFD

'DWDGHSURWHFFLy GGPPDDDD 

7RWDO

SROtJRQ 4

10

Sòl no urbanitzable - Zona de valor agrícola

<  4659684

1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL 

Fotografia i ortofotomapa 

Localització geogràfica i plànol extern de
l'edifici

7LSXVGHSURWHFFLyDFWXDO

Protecció actual

DADES CADASTRALS

&ODX

4XDOLILFDFLyGHOVzO

DADES URBANÍSTIQUES

&RRUGHQDGHV870

;  403783

Avià (Berguedà)

0XQLFLSL &RPDUFD 



)LW[D 041

0DSD 293-1-5

l'Horta, 08610 Avià

$GUHoDSRVWDO



41

Avià

1XFOLRLQGUHW

,GHQWLILFDFLyDOSOjQROGHODFDVDDSUHVHUYDU



LOCALITZACIÓ

Horta, l'

Text Refós del Pla Especial Urbanístic per a la identificació i la regulació de les masies i cases rurals
situades en sòl urbanitzable susceptibles de recuperació o de preservació
— Avià (Berguedà) —

Habitatge

Titularitat
Privada familiar

041 L’Horta



Fitxa 41

Les millores de subministrament energètic no hi han de comportar cap estesa aèria. S’hi recomana l’ús d’energies
alternatives i renovables.

3.5. Altres condicions específiques

Manteniment del volum aparent. Se’n pot refer l’interior. Cal respectar la composició volumètrica, d’obertures i altres
elements originals. Les intervencions permeses són les destinades a la conservació de l’edifici, les de consolidació i
rehabilitació. Qualsevol intervenció ha de tenir en compte la component paisatgística del conjunt. En les intervencions
es minimitzarà l’afectació dels hàbitats d’interès comunitari, tot prenent les mesures correctores i alternatives adients
per protegir i conservar tant el sentit natural d’aquests hàbitats com de les espècies vinculades a ells. Així mateix
caldrà garantir la preservació d’aquests hàbitats naturals, evitant l’ocupació temporal durant qualsevol obra que es
realitzi i, un cop executats els treballs, restaurant el sòl que hagi pogut veure’s alterat, mantenint ordenat i net l’entorn
de qualsevol residu i instal•lacions innecessàries.

3.4. Condicions d’ordenació, entorn, edificació, serveis i accés

No es permet la divisió horitzontal de l'edificació.

3.3. Volums no utilitzables pels usos previstos a l’apartat anterior i altres limitacions

(MP núm. 2) Se’n poden rehabilitar tots els volums. Els usos admesos per al volum principal són habitatge familiar i
establiment de turisme rural.

3.2. Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC i ús proposat

Manteniment de l'original

3.1. Tractament de la volumetria original

3. DETERMINACIONS NORMATIVES

L'estructura del medi rural del municipi es fonamenta en un sistema de masies gairebé equidistants que facilita
l'explotació i el control del medi. L'ocupació permanent de la masia en facilitarà l'explotació agrícola i la preservació
del medi. Preservació per raons mediambientals i socials.

2. JUSTIFICACIO DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

Des de la carretera d'Avià a Cal Rosal BV-4135, cal agafar un camí a l'esquerra després del Molí del Castell.

1.4. Accessibilitat des dels camins públics

Presenta bon estat de conservació en general, atès que s'ha rehabilitat el conjunt recentment. S'abasteix d'aigua de
la xarxa comunitària, electricitat subministrada per companyia elèctrica i sanejament autònom (pou mort). Hi ha cert
risc d'incendi per la proximitat del bosc. Aquesta masia és susceptible de patir afeccions d'inundabilitat, atès que es
troba al costat del Torrent de Font Caldes.

1.3. Estat de conservació de l’immoble o conjunt, serveis i situació de risc

1.2. Ús actual

Plànol extern de l'edifici

Localització geogràfica

Municipi (Comarca)

Nom

Fitxa

Fotografies

3DUFLDO



$PELHQWDO

&DS

%&,/
















1.1. Descripció de la volumetria, entorn paisatgístic i època de construcció:
&DVDGRFXPHQWDGDGHVGHOVHJOH;,;GHSODQWDEDL[DSLVLJROIHVDPEODFREHUWDGHGXHVYHVVDQWVTXHIDQHO
GHVDLJXDWDOHVIDoDQHVODWHUDOVLDPEHOFDUHQHUSHUSHQGLFXODUDODIDoDQDTXHV REUHDPLJGLD/ HVWUXFWXUDJHQHUDOpV
VLPqWULFDSUHVHQWDQWXQDSRUWDG DUFFHQWUDOLGXHVSRUWHVPpVDPSOHVDFDGDFRVWDWWRWHVGHSHGUD$OSLVOHVILQHVWUHV
WDPEpVHJXHL[HQXQDVLPqWULDLVyQGHPDyDPEILQHVWUDDOFHQWUHLEDOFyDFDGDFRVWDW$OVHJRQSLVKLKDXQD~QLFD
ILQHVWUDFHQWUDODFDEDGDDPEOOLQGDWULDQJXODUGHPDyDSOHFGHOOLEUH3HUODEDQGDGHSRQHQWV DIHJtXQDWHUUDVVDDOSLV
DPEXQSRU[RDODSODQWDEDL[DDPEREHUWXUDGHWUHVDUFVDODIDoDQD/DWHXODGDpVGHWHXODjUDELWpGXHVWHUUDVVHV
HQFDL[DGHV/ REUDpVGHSHGUDPROWEHQHVFDLUDGD(VWjXELFDGDHQXQSODVREUHODULHUDG $YLjHQXQD]RQDGH
FDPSVGHFRQUHX
&DO-DQypVXQDFDVDGRFXPHQWDGDDOV$PLOODUDPHQWVGHLTXDQHUDSURSLHWDWGH-RVp0HUFDGDO






%&,1

SDUFHOāOD 21

$OWUHV=RQDG H[SHFWDWLYDDUTXHROzJLFD

'DWDGHSURWHFFLy GGPPDDDD 

7RWDO

SROtJRQ 2

10

Sòl no urbanitzable - Zona de valor agrícola

<  4658770

1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL 

Fotografia i ortofotomapa 

Localització geogràfica i plànol extern de
l'edifici

7LSXVGHSURWHFFLyDFWXDO

Protecció actual

DADES CADASTRALS

&ODX

4XDOLILFDFLyGHOVzO

DADES URBANÍSTIQUES

&RRUGHQDGHV870

;  402555

Avià (Berguedà)

0XQLFLSL &RPDUFD 



)LW[D 042

0DSD 293-1-5

Cal Janó. 08610 Avià

$GUHoDSRVWDO



42

Avià

1XFOLRLQGUHW

,GHQWLILFDFLyDOSOjQROGHODFDVDDSUHVHUYDU



LOCALITZACIÓ

Janó, Cal

Text Refós del Pla Especial Urbanístic per a la identificació i la regulació de les masies i cases rurals
situades en sòl urbanitzable susceptibles de recuperació o de preservació
— Avià (Berguedà) —

Habitatge

Titularitat

042 Cal Janó
Privada familiar



Fitxa 42

Les millores de subministrament energètic no hi han de comportar cap estesa aèria. S’hi recomana l’ús d’energies
alternatives i renovables.

3.5. Altres condicions específiques

Es respectarà el volum edificat existent i la composició volumètrica. Les intervencions permeses són les destinades a
la conservació de l’edifici, les de consolidació i rehabilitació.

3.4. Condicions d’ordenació, entorn, edificació, serveis i accés

No es permet la divisió horitzontal de l'edificació.

3.3. Volums no utilitzables pels usos previstos a l’apartat anterior i altres limitacions

(MP núm. 2) Se’n poden rehabilitar tots els volums. Els usos admesos per al volum principal són habitatge familiar i
turisme rural. El canvi d’ús està subjecte a llicència urbanística.

3.2. Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC i ús proposat

Manteniment de l'original

3.1. Tractament de la volumetria original

3. DETERMINACIONS NORMATIVES

L'estructura del medi rural del municipi es fonamenta en un sistema de masies gairebé equidistants que facilita
l'explotació i el control del medi. L'ocupació permanent de la masia en facilitarà l'explotació agrícola i la preservació
del medi. Preservació per raons mediambientals i socials.

2. JUSTIFICACIO DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

Des de la C-149 cal agafar un camí després del Polígon Industrial de la Rovira, que ens porta fins aquesta casa.

1.4. Accessibilitat des dels camins públics

Presenta bon estat de conservació en general. Es va fer una important rehabilitació fa uns 10 anys. S'abasteix
d'aigua de la xarxa comunitària, electricitat subministrada per companyia elèctrica i sanejament autònom (pou mort).
Hi ha cert risc d'incendi per la proximitat del bosc i hi ha cert risc d'inundació perquè es troba a la vora de la riera de
Coforb.

1.3. Estat de conservació de l’immoble o conjunt, serveis i situació de risc

1.2. Ús actual

Plànol extern de l'edifici

Localització geogràfica

Municipi (Comarca)

Nom

Fitxa

Fotografies

3DUFLDO



$PELHQWDO

&DS

SDUFHOāOD 7


%&,1

%&,/


















1.1. Descripció de la volumetria, entorn paisatgístic i època de construcció:
0DVLDGHSODQWDLUUHJXODUDODTXDOV XQLUHQGLIHUHQWVFRVVRVTXHIRUPHQXQDHVWUXFWXUDUHFWDQJXODUDOODUJDVVDGD(O
FRQMXQWHGLILFDWHVWjIRUPDWSHUHOPDVO HVJOpVLDXQDWRUUHLXQDFDVDTXHHVWUREHQXQLWVIRUPDQWXQDILOHUD/DFDVD
GHO H[WUHPQRUGHVWUREDWDQFDGDDPEXQEDOXDUGSHUODIDoDQDGHOOHYDQW(OPDVSULQFLSDOHVVLWXDDO H[WUHPVXGLWp
ODFREHUWDGHGREOHYHVVDQWDPEHOFDUHQHUSHUSHQGLFXODUDODIDoDQDSULQFLSDOTXHpVRULHQWDGDDSRQHQW&RQVHUYD
O HVWUXFWXUDFOjVVLFDGHSODQWDEDL[DSLVLJROIHVDPESRUWDFHQWUDODGRYHOODGDFRQVHUYDQWXQHVFXWQRELOLDULHQDOWUHOOHX
DODGRYHOODFHQWUDO$OPDVV KLDIHJtXQFRVDODIDoDQDGHOOHYDQWFREHUWDPEWHXODGDG XQVROYHVVDQWLDPEXQIURQWy
HVJODRQDWTXHV DL[HFDVREUHHOPXUTXHVHSDUDDTXHVWDIHJLWGHOPDVDQWLFHOHPHQWTXHOLFRQIHUHL[VLQJXODULWDWDO
FRQMXQW$OFRVWDWG DTXHVWFRVV DOoDO HVJOpVLDXQLGDDOPDVDWUDYpVG XQFRVPpVPRGHUQ$OFRVWDWGHO HVJOpVLDKL
KDXQDWRUUHTXDGUDGDDPESRUWDDGRYHOODGDPRGHUQDXQDILQHVWUDJHPLQDGDDOSULPHUSLVUHPDWDGDDPEWULSOH
REHUWXUDG DUFVGHPLJSXQWDODSDUWVXSHULRU
$TXHVWpVXQGHOVPDVRVPpVDQWLFVGHOWHUPHWRWLTXHOHVVXFFHVVLYHVUHIRUPHVKDQDQDWDPDJDQWHOVHOHPHQWV
RULJLQDOV/DPDVLDGHO/OHGyMDV HVPHQWDDOIRJDWJHGHRQKDELWDYD-RDQ/HGRLHUDDODSDUUzTXLDGH6DQW
9LFHQoG 2ELROV3RVWHULRUPHQWODWUREHPDO $PLOODUDPHQWPDQVR/ODGyLFDVHWDGHO/ODGyGH-RVp0RQWRUVtGH
%HUJD/ DQ\HUDGH-RVHSL'RORUV0RQWRUVtL0DVVDQD/DFDSHOODpVGHGLFDGDDOD0DUHGH'pXGHOD6DOXW
*$9Ë1 LPDWJHTXHWUREHPDODIRQWH[WHULRU/DPDMRUSDUWGHO REUDFRUUHVSRQDOVVHJOHV;9,,,L;,;





$OWUHV=RQDG H[SHFWDWLYDDUTXHROzJLFD

'DWDGHSURWHFFLy GGPPDDDD 

7RWDO

SROtJRQ 6

11

Sòl no urbanitzable - Zona de valors protegibles

<  4658045

1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL 

Fotografia i ortofotomapa 

Localització geogràfica i plànol extern de
l'edifici

7LSXVGHSURWHFFLyDFWXDO

Protecció actual

DADES CADASTRALS

&ODX

4XDOLILFDFLyGHOVzO

DADES URBANÍSTIQUES

&RRUGHQDGHV870

;  406358

Avià (Berguedà)

0XQLFLSL &RPDUFD 



)LW[D 043

0DSD 293-2-5

Mas Lladó. 08610 Avià

$GUHoDSRVWDO



43

Cal Rosal

1XFOLRLQGUHW

,GHQWLILFDFLyDOSOjQROGHODFDVDDSUHVHUYDU



LOCALITZACIÓ

Lladó, Mas

Text Refós del Pla Especial Urbanístic per a la identificació i la regulació de les masies i cases rurals
situades en sòl urbanitzable susceptibles de recuperació o de preservació
— Avià (Berguedà) —

Habitatge

Titularitat

043 Mas Lladó
Privada familiar



Fitxa 43

Se’n mantindrà tot el conjunt arquitectònic. Les millores de subministrament energètic no hi han de comportar cap
estesa aèria. S’hi recomana l’ús d’energies alternatives i renovables.

3.5. Altres condicions específiques

Es respectarà la composició volumètrica de façanes i teulades, en especial els elements arquitectònics que denoten
l’antiguitat de l'edificaciós. Les actuacions que es permeten són les de reparació i de reforç estructural en els murs
existents, mantenint l’estructura original de façanes i cobertes, utilitzant materials afins a l’època constructiva i
mantenint els elements que configuren l’essència constructiva i arquitectònica de la seva tipologia.

3.4. Condicions d’ordenació, entorn, edificació, serveis i accés

Per tal de permetre la recuperació de tot l'assentament, s'admet el canvi d'ús a tot el conjunt de les edificacions que
formen l'assentament original de la masia el Lladó, sempre que es destini tot el conjunt a l'únic ús d'establiment de
turisme rural o activitats d'educació en el lleure. En aquest cas, serà imprescindible aportar un projecte concret i
tramitar un pla especial urbanístic (PEU) de tota la masia el Lladó, per concretar-ho.

3.3. Volums no utilitzables pels usos previstos a l’apartat anterior i altres limitacions

Se’n poden rehabilitar tots els volums. Els usos admesos per al volum principal són habitatge familiar, establiment de
turisme rural i activitats d’educació en el lleure.

3.2. Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC i ús proposat

Manteniment de l'original

3.1. Tractament de la volumetria original

3. DETERMINACIONS NORMATIVES

L'estructura del medi rural del municipi es fonamenta en un sistema de masies gairebé equidistants que facilita
l'explotació i el control del medi. L'ocupació permanent de la masia en facilitarà l'explotació agrícola i la preservació
del medi. Preservació per raons arquitectòniques, històriques, mediambientals, paisatgístiques i socials.

2. JUSTIFICACIO DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

Des de Cal Rosal cal agafar el carrer del costat del riu i travessar el riu Llobregat per un pont. El camí porta
directament a la casa.

1.4. Accessibilitat des dels camins públics

Presenta bon estat de conservació en general. S'abasteix d'aigua de la xarxa comunitària, electricitat subministrada
per companyia elèctrica i sanejament autònom (fossa sèptica). Hi ha cert risc d'incendi per la proximitat del bosc i no
hi ha risc d'inundació tot i que es troba a prop del riu Llobregat.

1.3. Estat de conservació de l’immoble o conjunt, serveis i situació de risc

1.2. Ús actual

Plànol extern de l'edifici

Localització geogràfica

Municipi (Comarca)

Nom

Fitxa

Fotografies

3DUFLDO



$PELHQWDO

&DS

%&,/
















1.1. Descripció de la volumetria, entorn paisatgístic i època de construcció:
&DVDIRUPDGDSHUXQQXFOLFHQWUDOKDELWDWDOTXDOV KLKDDIHJWLGLIHUHQWVFREHUWVDJUtFROHVTXHDPSOLHQODVHYD
HVWUXFWXUD/DFDVDpVEDVWDQWSHWLWDFRQVWUXwGDHQSHGUDDPEFDQWRQHUHVGHPDyODFREHUWDpVGHGXHVYHVVDQWV
DPEHOFDUHQHUSDUDOāOHODODIDoDQDSULQFLSDO'DYDQWODIDoDQDV KLKDDIHJLWXQDJDOHULDTXHFRPSDUWHL[WHXODGDLTXH
HVUHFRO]DVREUHXQSLODUGHPDy3URWHJHL[XQDHVFDODG XQWUDPTXHGRQDDFFpVDDTXHVWDJDOHULDLDO KDELWDWJH$O
FRVWDWKLKDXQFREHUWDPEDVVHFDGRUDOSULPHUSLVLSDUHWGHWURQFVYHUWLFDOVGHIXVWD6HVLWXDHQXQHQWRUQUXUDO
HQYROWDGDGHFDPSVGHFRQUHXLERVF
1RHVFRQVHUYDGRFXPHQWDFLyTXHSHUPHWLFRQqL[HUO DQWLJXLWDWGHOFRQMXQWÒQLFDPHQWVXUWHVPHQWDGDDO DPLOODUDPHQW
GHHQTXqHUDSURSLHWDWGH-RDQ0DVGH%HUJD






%&,1

SDUFHOāOD 30

$OWUHV=RQDG H[SHFWDWLYDDUTXHROzJLFD

'DWDGHSURWHFFLy GGPPDDDD 

7RWDO

SROtJRQ 3

11

Sòl no urbanitzable - Zona de valors protegibles

<  4658028

1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL 

Fotografia i ortofotomapa 

Localització geogràfica i plànol extern de
l'edifici

7LSXVGHSURWHFFLyDFWXDO

Protecció actual

DADES CADASTRALS

&ODX

4XDOLILFDFLyGHOVzO

DADES URBANÍSTIQUES

&RRUGHQDGHV870

;  403655

Avià (Berguedà)

0XQLFLSL &RPDUFD 



)LW[D 044

0DSD 293-1-5

Lluert d'Avià. 08610 Avià

$GUHoDSRVWDO



44

Avià

1XFOLRLQGUHW

,GHQWLILFDFLyDOSOjQROGHODFDVDDSUHVHUYDU



LOCALITZACIÓ

Lluert d'Avià

Text Refós del Pla Especial Urbanístic per a la identificació i la regulació de les masies i cases rurals
situades en sòl urbanitzable susceptibles de recuperació o de preservació
— Avià (Berguedà) —

Habitatge vinculat a l'explotació agrícola

Titularitat

044 Lluert d’Avià
Privada familiar



Fitxa 44

Les millores de subministrament energètic no hi han de comportar cap estesa aèria. S’hi recomana l’ús d’energies
alternatives i renovables.

3.5. Altres condicions específiques

Manteniment del volum aparent. Se’n pot refer l’interior. Cal respectar la composició volumètrica, d’obertures i altres
elements originals. Les intervencions permeses són les destinades a la conservació de l’edifici, les de consolidació i
rehabilitació. Qualsevol intervenció ha de tenir en compte la component paisatgística del conjunt.

3.4. Condicions d’ordenació, entorn, edificació, serveis i accés

Les edificacions destinades a l’explotació agrícola no podran ser emprades per a l'ús d'habitatge. No es permet la
divisió horitzontal de l'edificació.

3.3. Volums no utilitzables pels usos previstos a l’apartat anterior i altres limitacions

(MP núm. 2) Se’n poden rehabilitar tots els volums. Es permet rehabilitar la galeria annexe a l’habitatge com a part
integrant del mateix. Els usos admesos per al volum principal són habitatge familiar i turisme rural. El canvi d’ús està
subjecte a llicència urbanística.

3.2. Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC i ús proposat

Manteniment de l'original

3.1. Tractament de la volumetria original

3. DETERMINACIONS NORMATIVES

L'estructura del medi rural del municipi es fonamenta en un sistema de masies gairebé equidistants que facilita
l'explotació i el control del medi. L'ocupació permanent de la masia en facilitarà l'explotació agrícola i la preservació
del medi. Preservació per raons mediambientals i socials.

2. JUSTIFICACIO DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

Des del nucli d'Avià, cal agafar un camí que surt de la Travessia de Santamaria cap a Cal Bep Vell i aquí, el camí que
passa que davant la casa fins un altre desviament que porta a Lluert. També es pot accedir des de la carretera d'Avià
a Graugés, entrant pel camí que porta a Cal Bep Nou.

1.4. Accessibilitat des dels camins públics

Casa en estat de conservació millorable, ja que no s'hi ha cap intervenció recentment. S'abasteix d'aigua de la xarxa
comunitària, electricitat subministrada per companyia elèctrica i sanejament autònom. Hi ha cert risc d'incendi per la
proximitat del bosc i també hi ha risc d'inundació, atès que es troba a la vora de la riera de Coforb.

1.3. Estat de conservació de l’immoble o conjunt, serveis i situació de risc

1.2. Ús actual

Plànol extern de l'edifici

Localització geogràfica

Municipi (Comarca)

Nom

Fitxa

Fotografies

3DUFLDO



$PELHQWDO

&DS

%&,/
















1.1. Descripció de la volumetria, entorn paisatgístic i època de construcció:
0DVLDGHSODQWDUHFWDQJXODUDPEODFREHUWDGHGXHVYHVVDQWVLHOFDUHQHUSHUSHQGLFXODUDODIDoDQDSULQFLSDOTXHpV
RULHQWDGDDPLJGLD/DFDVDKDVRIHUWGLIHUHQWVDPSOLDFLRQVDPEDIHJLWVDODSDUWSRVWHULRULDPEFREHUWVDOYROWDQW(OV
PXUVVyQGHSHGUDEDUUHMDGDDPEOHVFDQWRQHUHVGHSHGUDEHQHVFDLUDGHVLDPEOHVILQHVWUHVHQYROWDGHVGHPDRQV
FHUjPLFV(VWUXFWXUDGHWUHVFUXJLHVLGHSODQWDEDL[DSLVLJROIHV/DSRUWDSULQFLSDOHVWUREDDOODWHUDOHVTXHUUHLpV
FREHUWDDPEXQDUFHVFDUVHUDGRYHOODWVREUHPXQWDQWVGHFDUUHXV/HVILQHVWUHVWDPEpWHQHQODOOLQGDHQIRUPDG DUF
UHEDL[DWGHPDy'HVWDFDO DVVHFDGRUDOHVJROIHVTXHDEDQVGHO ~OWLPDUHKDELOLWDFLySUHVHQWDYDXQDSRUWDG DUFGH
PLJSXQWGHPDySHUSHUPHWUHO HQWUDGDGHODSDOODLTXHGHL[DYDYHXUHO DQWLJDFREHUWDUHDOLW]DGDDPEO DQWLFVLVWHPD
GHOODWDSHUFDQDO/ LQWHULRUGHODFDVDKDHVWDWWRWDOPHQWUHIRUPDWLV KLKDFUHDWGRVHVWDEOLPHQWVGHWXULVPHUXUDO(V
WUREDVLWXDGDHQXQHQWRUQUXUDOHQYROWDGDGHFDPSVGHFRQUHX
$XQGRFXPHQWGHODFDVD9LODPDUtTXHUHFXOOHOVFHQVDOVTXHSDJDYHQOHVFDVHVV HVSHFLILFDTXH/OXHUWHUD+RVWDO
PLWMDQVVHJOH;9,,, LTXHSDJDYDFHQVDOVDOVSUHYHUHVGHODFRPXQLWDWGH%HUJD3HUWDQWDTXHVWVHULDXQKRVWDOTXH
HVWUREDYDDOSDVGHOFDPt5DOGH&DUGRQDLDEDQVG DUULEDUD$YLjYHQLQWGH&DUGRQD$O&DGDVWUHGHHUDGH
)UDQFLVFR&DPSGH%HUJDTXHWHQLDXQPDVRYHUDODFDVD(OHUDGH/XLV%ODQ[DUWGH%HUJDTXHWDPEpHUD
SURSLHWDULGHOD5LHUHWDLGHO0ROt
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SDUFHOāOD 50

$OWUHV=RQDG H[SHFWDWLYDDUTXHROzJLFD

'DWDGHSURWHFFLy GGPPDDDD 

7RWDO

SROtJRQ 2

11

Sòl no urbanitzable - Zona de valors protegibles

<  4658132

1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL 

Fotografia i ortofotomapa 

Localització geogràfica i plànol extern de
l'edifici

7LSXVGHSURWHFFLyDFWXDO

Protecció actual

DADES CADASTRALS

&ODX

4XDOLILFDFLyGHOVzO

DADES URBANÍSTIQUES

&RRUGHQDGHV870

;  401175

Avià (Berguedà)

0XQLFLSL &RPDUFD 



)LW[D 045

0DSD 292-8-5

Lluert de Clarà, 08610 Avià

$GUHoDSRVWDO



45

Avià

1XFOLRLQGUHW

,GHQWLILFDFLyDOSOjQROGHODFDVDDSUHVHUYDU



LOCALITZACIÓ

Lluert de Clarà

Text Refós del Pla Especial Urbanístic per a la identificació i la regulació de les masies i cases rurals
situades en sòl urbanitzable susceptibles de recuperació o de preservació
— Avià (Berguedà) —

Elijaunelemento.
Titularitat

045 Lluert de Clarà
Privada familiar



Fitxa 45

Se'n mantindrà l'acabat exterior de pedra vista i les obertures emmarcades amb pedra carejada. Les millores de
subministrament energètic no hi han de comportar cap estesa aèria. S’hi recomana l’ús d’energies alternatives i
renovables.

3.5. Altres condicions específiques

Manteniment del volum aparent. Se’n pot refer l’interior. Cal respectar la composició volumètrica, d’obertures i altres
elements originals. Qualsevol intervenció ha de tenir en compte la component paisatgística del conjunt.

3.4. Condicions d’ordenació, entorn, edificació, serveis i accés

Les construccions que tradicionalment estaven destinades a usos agrícoles no podran ser emprades per a l’ús
d’habitatge, com és el cas dels coberts. Es es permet la divisió horitzontal actual en dos habitatges de l'edificació.

3.3. Volums no utilitzables pels usos previstos a l’apartat anterior i altres limitacions

Se’n poden rehabilitar tots els volums. Els usos admesos per al volum principal són habitatge familiar, establiment de
turisme rural i activitats d’educació en el lleure.

3.2. Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC i ús proposat

Manteniment de l'original

3.1. Tractament de la volumetria original

3. DETERMINACIONS NORMATIVES

L’estructura del medi es basa en un sistema de masos repartits pel territori degut al sistema d’explotació que es
manté. Preservació per raons històriques, arquitectòniques i tipològiques per l’estructura de l’edifici.

2. JUSTIFICACIO DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

Des de la carretera C-149 cal agafar un desviament a l'esquerra que porta a la casa, abans d'arribar a Sant Serni.

1.4. Accessibilitat des dels camins públics

Presenta bon estat de conservació en general. S'abasteix d'aigua de la xarxa comunitària, electricitat subministrada
per companyia elèctrica i sanejament autònom (pou mort). Hi ha cert risc d'incendi per la proximitat del bosc i no hi ha
risc d'inundació.

1.3. Estat de conservació de l’immoble o conjunt, serveis i situació de risc

1.2. Ús actual

Plànol extern de l'edifici

Localització geogràfica

Municipi (Comarca)

Nom

Fitxa

Fotografies

3DUFLDO



$PELHQWDO

&DS

%&,/
















1.1. Descripció de la volumetria, entorn paisatgístic i època de construcció:
$QWLJDPDVLDPROWUHIRUPDGDGXUDQWHOVHJOH;;TXHKDLQFRUSRUDWDODVHYDYROXPHWULDXQFREHUWGHPDQHUDTXH
GDYDQWODIDoDQDV KDIRUPDWXQEDOXDUGWDQFDWeVGHSODQWDEDL[DSLVLJROIHVDPEODFREHUWDGHGREOHYHVVDQWTXHID
HOGHVDLJXDWDODIDoDQDSULQFLSDOLSRVWHULRULDPEHOFDUHQHUSDUDOāOHODODIDoDQDSULQFLSDOTXHV REUHDPLJGLD
/ DFDEDWH[WHULRUpVDUUHERVVDWLSLQWDWGHFRORUFUHPD1RSUHVHQWDHOHPHQWVKLVWzULFVDWqVTXHODVHYDIHVRQRPLDKD
FDQYLDWFRQVLGHUDEOHPHQW$O HQWRUQKLKDJUDQJHVGHSRUFVLDOWUHVFREHUWVDJUtFROHV
/D&DVD0DV6HFKDVLJXWKLVWzULFDPHQWXQPDVGHSDJqVFRQVWUXwWDLQLFLVGHOVHJOH;,;HVWjGRFXPHQWDWHQ
O $PLOODUDPHQWGHO DQ\LSHUWDQWUHODFLRQDWDPEO H[SDQVLyDJUtFRODDOD]RQD(OWRSzQLPGH0DV6HFSURYpG XQ
DQWHULRUSURSLHWDULTXHHUDFRQHJXWSHUVHUPROWSULP6HPEODTXHDOVHJHQWSURSLHWDULQROLDJUDGDYDTXHODJHQWHO
FRQHJXpVDPEDTXHVWQRPGHODFDVDLHOYDFDQYLDUSHU&DO0DV1RX






%&,1

SDUFHOāOD 149

$OWUHV=RQDG H[SHFWDWLYDDUTXHROzJLFD

'DWDGHSURWHFFLy GGPPDDDD 

7RWDO

SROtJRQ 4

11

Sòl no urbanitzable - Zona de valors protegibles

<  4659113

1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL 

Fotografia i ortofotomapa 

Localització geogràfica i plànol extern de
l'edifici

7LSXVGHSURWHFFLyDFWXDO

Protecció actual

DADES CADASTRALS

&ODX

4XDOLILFDFLyGHOVzO

DADES URBANÍSTIQUES

&RRUGHQDGHV870

;  404835

Avià (Berguedà)

0XQLFLSL &RPDUFD 



)LW[D 046

0DSD 293-1-5

Cal Mas Sec. 08610 Avià

$GUHoDSRVWDO



46

Avià

1XFOLRLQGUHW

,GHQWLILFDFLyDOSOjQROGHODFDVDDSUHVHUYDU



LOCALITZACIÓ

Mas Sec, Cal

Text Refós del Pla Especial Urbanístic per a la identificació i la regulació de les masies i cases rurals
situades en sòl urbanitzable susceptibles de recuperació o de preservació
— Avià (Berguedà) —

Habitatge vinculat a l'explotació agrícola i ramadera

Titularitat

046 Cal Mas Sec
Privada familiar



Fitxa 46

Les millores de subministrament energètic no hi han de comportar cap estesa aèria. S’hi recomana l’ús d’energies
alternatives i renovables.

3.5. Altres condicions específiques

Es respectarà el volum edificat existent i la composició volumètrica. Les intervencions permeses són les destinades a
la conservació de l’edifici, les de consolidació i rehabilitació.

3.4. Condicions d’ordenació, entorn, edificació, serveis i accés

Les edificacions destinades a l’explotació agrícola i ramadera no podran ser emprades per a l'ús d'habitatge. No es
permet la divisió horitzontal de l'edificació.

3.3. Volums no utilitzables pels usos previstos a l’apartat anterior i altres limitacions

(MP núm. 2) Se’n poden rehabilitar tots els volums. Els usos admesos per al volum principal són habitatge familiar i
establiment de turisme rural.

3.2. Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC i ús proposat

Manteniment de l'original

3.1. Tractament de la volumetria original

3. DETERMINACIONS NORMATIVES

L'estructura del medi rural del municipi es fonamenta en un sistema de masies gairebé equidistants que facilita
l'explotació i el control del medi. L'ocupació permanent de la casa en facilitarà l'explotació agrícola i la preservació del
medi. Preservació per raons mediambientals i socials.

2. JUSTIFICACIO DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

S'hi accedeix per la carretera d'Avià a Cal Rosal BV-4135.

1.4. Accessibilitat des dels camins públics

Presenta bon estat de conservació en general. S'abasteix d'aigua de la xarxa comunitària, electricitat subministrada
per companyia elèctrica i sanejament autònom (pou mort). Hi ha cert risc d'incendi per la proximitat del bosc i no hi ha
risc d'inundació.

1.3. Estat de conservació de l’immoble o conjunt, serveis i situació de risc

1.2. Ús actual

Plànol extern de l'edifici

Localització geogràfica

Municipi (Comarca)

Nom

Fitxa

Fotografies

3DUFLDO



$PELHQWDO

&DS

SDUFHOāOD 9


%&,1

%&,/
















1.1. Descripció de la volumetria, entorn paisatgístic i època de construcció:
0DVLDG HVWUXFWXUDFOjVVLFDGHSODQWDEDL[DSLVLJROIHVDPEODFREHUWDGHGREOHYHVVDQWLDPEHOFDUHQHU
SHUSHQGLFXODUDODIDoDQDSULQFLSDOTXHV REUHDPLJGLD7pGXHVDPSOLDFLRQVWDUGDQHVDFDGDFRVWDWIHWHVDPEPDy
YLVWODGHOOHYDQWDPEODWHXODGDTXHVHJXHL[ODPDWHL[DOtQLDLODGHSRQHQWXQDPLFDPpVEDL[D$TXHVWDEDQGDpV
RFXSDGDSHUFREHUWVLHVWDEXODGRUV/DSRUWDGHO KDELWDWJHpVDOOLQGDGDLHVWUREDDOSULPHUSLVDPEDFFpVDWUDYpV
G XQDHVFDODH[WHULRU/DSODQWDEDL[DFRPSDUWHL[XQJDUDWJHDODFUXJLDPpVQRYDLHVSDLSHUHVWULVDJUtFROHVDODSDUW
FHQWUDO/HVFDQWRQHUHVGHO HVWUXFWXUDPpVDQWLJDVyQGHSHGUDEHQHVFDLUDGDLHVSRWGLVWLQJLUXQDSDUWGHOSLVTXHIRX
UHIHWDPpVWDUG$O HQWRUQKLKDXQDOWUHFREHUWKRUWLFDPSVGHFRQUHX'HVWDFDODIDoDQDGHODFRQVWUXFFLyDGRVVDGD
GHSRQHQWHQTXqDOSLVKLKDXQDSDOOLVVDDPEHOPXUVH[WHULRUVIHWDPEWURQFVGHIXVWDYHUWLFDOVFRPDWDQFDPHQW
1RHVGLVSRVDGHGRFXPHQWDFLyKLVWzULFDG DTXHVWDFDVD3HUO HVWUXFWXUDSRGULDWUDFWDUVHG XQDPDVRYHULDGHILQDOV
GHOVHJOH;9,,,RSULQFLSLVGHO;,;DWqVTXHFRQVHUYDHOHPHQWVWLSROzJLFVG DTXHVWDqSRFD





$OWUHV=RQDG H[SHFWDWLYDDUTXHROzJLFD

'DWDGHSURWHFFLy GGPPDDDD 

7RWDO

SROtJRQ 1

10

Sòl no urbanitzable - Zona de valor agrícola

<  4660679

1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL 

Fotografia i ortofotomapa 

Localització geogràfica i plànol extern de
l'edifici

7LSXVGHSURWHFFLyDFWXDO

Protecció actual

DADES CADASTRALS

&ODX

4XDOLILFDFLyGHOVzO

DADES URBANÍSTIQUES

&RRUGHQDGHV870

;  402747

Avià (Berguedà)

0XQLFLSL &RPDUFD 



)LW[D 047

0DSD 293-1-4

Cal Miquel. 08610 Avià

$GUHoDSRVWDO



47

Avià

1XFOLRLQGUHW

,GHQWLILFDFLyDOSOjQROGHODFDVDDSUHVHUYDU



LOCALITZACIÓ

Miquel, Cal

Text Refós del Pla Especial Urbanístic per a la identificació i la regulació de les masies i cases rurals
situades en sòl urbanitzable susceptibles de recuperació o de preservació
— Avià (Berguedà) —

Habitatge

Titularitat

047 Cal Miquel
Privada familiar



Fitxa 47

Se'n mantindrà les obertures amb llinda de pedra, el ràfec de la coberta, la porta allindada i els murs exteriors fet amb
troncs de fusta verticals de la pallissa. Les millores de subministrament energètic no hi han de comportar cap estesa
aèria. S’hi recomana l’ús d’energies alternatives i renovables.

3.5. Altres condicions específiques

Manteniment del volum aparent. Se’n pot refer l’interior. Cal respectar la composició volumètrica, d’obertures i altres
elements originals. En la seva expressió exterior només es permetran les intervencions de manteniment i
consolidació o canvis per retornar la façana o la coberta a l’estat genuí de la construcció. Qualsevol intervenció ha de
tenir en compte la component paisatgística del conjunt.

3.4. Condicions d’ordenació, entorn, edificació, serveis i accés

Les edificacions destinades a l’explotació agrícola i ramadera no podran ser emprades per a l'ús d'habitatge. No es
permet la divisió horitzontal de l'edificació.

3.3. Volums no utilitzables pels usos previstos a l’apartat anterior i altres limitacions

(MP núm. 2) Se’n poden rehabilitar tots els volums. Els usos admesos per al volum principal són habitatge familiar i
establiment de turisme rural.

3.2. Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC i ús proposat

Manteniment de l'original

3.1. Tractament de la volumetria original

3. DETERMINACIONS NORMATIVES

L’estructura del medi es basa en un sistema de masos repartits pel territori degut al sistema d’explotació que es
manté. Preservació per raons arquitectòniques, tipològiques i socials per l’estructura de l’edifici i perquè està
habitada.

2. JUSTIFICACIO DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

S'hi accedeix des del Polígon Industrial de la Valladan a través d'un camí que s'agafa a la banda esquerra del vial de
sortida del polígon.

1.4. Accessibilitat des dels camins públics

L'estat de conservació de l'immoble és millorable, fa temps que no s'ha fet cap intervenció. S'abasteix d'aigua de la
xarxa comunitària, electricitat subministrada per companyia elèctrica i sanejament autònom. Hi ha cert risc d'incendi
per la proximitat del bosc i també cert risc d'inundació, atès que es troba a la vora del torrent de Font Caldes.

1.3. Estat de conservació de l’immoble o conjunt, serveis i situació de risc

1.2. Ús actual

Plànol extern de l'edifici

Localització geogràfica

Municipi (Comarca)

Nom

Fitxa

Fotografies

3DUFLDO



$PELHQWDO

&DS

%&,/
















1.1. Descripció de la volumetria, entorn paisatgístic i època de construcció:
&RQMXQWIRUPDWSHUGXHVFDVHVMXQWHVXQDpVXQDPDVLDGRFXPHQWDGDGHVGHOVHJOH;,;LDOWUDpVXQDFDVDPpV
PRGHUQDDPEO HVWUXFWXUDGHILQDOVGHOVHJOH;;/DPDVLDpVGHSODQWDEDL[DLGRVSLVRVDPEODFREHUWDGHGREOH
YHVVDQWLDPEHOFDUHQHUSHUSHQGLFXODUDODIDoDQDSULQFLSDOTXHV REUHDPLJGLD/DIDoDQDpVPROWVHQ]LOODDPESRUWD
GHOOLQGDKRULW]RQWDOHQXQFRVWDWLSUHVHQWDEDOFRQVDOVSLVRVDODIDoDQDGHSRQHQW'DYDQWGHODFDVDKLKDXQDDQWLJD
SDOOLVVDGHSHGUDLDPEFDQWRQHUHVGHPDyGHSODQWDEDL[DLSLVDPEXQDVVHFDGRUREHUWDOPLJGLDDOSLV6HVLWXDHQ
XQHQWRUQUXUDOHQYROWDGDGHFDPSVGHFRQUHXLERVF+DPDQWLQJXWO DFWLYLWDWDJUtFRODILQVIDSRFWHPSV
/DLQIRUPDFLyKLVWzULFDPpVDQWLJDGHODPDVLDpVGHO DQ\DSDUHL[HQXQOOLVWDWGHFDVHVTXHHVFRQVHUYDDO DU[LX
GH%HUJD
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SDUFHOāOD 15

$OWUHV=RQDG H[SHFWDWLYDDUTXHROzJLFD

'DWDGHSURWHFFLy GGPPDDDD 

7RWDO

SROtJRQ 1

10

Sòl no urbanitzable - Zona de valor agrícola

<  4660213

1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL 

Fotografia i ortofotomapa 

Localització geogràfica i plànol extern de
l'edifici

7LSXVGHSURWHFFLyDFWXDO

Protecció actual

DADES CADASTRALS

&ODX

4XDOLILFDFLyGHOVzO

DADES URBANÍSTIQUES

&RRUGHQDGHV870

;  402861

Avià (Berguedà)

0XQLFLSL &RPDUFD 



)LW[D 048

0DSD 293-1-4

Cal Miqueló. 08610 Avià

$GUHoDSRVWDO



48

Avià

1XFOLRLQGUHW

,GHQWLILFDFLyDOSOjQROGHODFDVDDSUHVHUYDU



LOCALITZACIÓ

Miqueló, Cal

Text Refós del Pla Especial Urbanístic per a la identificació i la regulació de les masies i cases rurals
situades en sòl urbanitzable susceptibles de recuperació o de preservació
— Avià (Berguedà) —

Habitatge vinculat a l'explotació agrícola i ramadera

Titularitat

048 Cal Miqueló
Privada familiar



Fitxa 48

Les millores de subministrament energètic no hi han de comportar cap estesa aèria. S’hi recomana l’ús d’energies
alternatives i renovables.

3.5. Altres condicions específiques

Es respectarà el volum edificat existent i la composició volumètrica. Les intervencions permeses són les destinades a
la conservació de l’edifici, les de consolidació i rehabilitació.

3.4. Condicions d’ordenació, entorn, edificació, serveis i accés

Les edificacions destinades a l’explotació agrícola i ramadera no podran ser emprades per a l'ús d'habitatge. No es
permet la divisió horitzontal de l'edificació.

3.3. Volums no utilitzables pels usos previstos a l’apartat anterior i altres limitacions

(MP núm. 2) Se’n poden rehabilitar tots els volums. Els usos admesos per al volum principal són habitatge familiar i
establiment de turisme rural.

3.2. Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC i ús proposat

Manteniment de l'original

3.1. Tractament de la volumetria original

3. DETERMINACIONS NORMATIVES

L’estructura del medi es basa en un sistema de masos repartits pel territori degut al sistema d’explotació que es
manté. Preservacio per raons socials i mediambientals, perquè es tractava d'una antiga masia d'Avià que ha estat
molt transformada però que conserva l'explotació agrícola i ramadera.

2. JUSTIFICACIO DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

Des de la C-149 de Berga a Avià, s'agafa un camí a la dreta poc després de passar el barri de La Creu.

1.4. Accessibilitat des dels camins públics

Presenta bon estat de conservació en general. S'abasteix d'aigua de la xarxa comunitària, electricitat subministrada
per companyia elèctrica i sanejament autònom (fossa sèptica). Hi ha cert risc d'incendi per la proximitat del bosc i no
hi ha risc d'inundació.

1.3. Estat de conservació de l’immoble o conjunt, serveis i situació de risc

1.2. Ús actual

Plànol extern de l'edifici

Localització geogràfica

Municipi (Comarca)

Nom

Fitxa

Fotografies

3DUFLDO



$PELHQWDO

&DS

%&,/
















1.1. Descripció de la volumetria, entorn paisatgístic i època de construcció:
$QWLJDFDVDGHSDJqVTXHKDHVWDWPROWUHIRUPDGDWRWLTXHDODSODQWDEDL[DFRQVHUYDHOVPXUVGHSHGUDRULJLQDOVeV
GHSODQWDEDL[DGRVSLVRVLJROIHVDPEODFREHUWDGHGREOHYHVVDQWLDPEHOFDUHQHUSHUSHQGLFXODUDODIDoDQDSULQFLSDO
REHUWDDPLJGLD/ DFDEDWH[WHULRUpVDUUHERVVDWLSLQWDWGHFRORUEODQFOHVREHUWXUHVVyQQRYHVLDGDSWDGHVDODQRYD
UHKDELOLWDFLy$OFRVWDWGHOOHYDQWFRQVHUYDXQFREHUWDQWLFDPESDUWGHOVPDWHULDOVFRQVWUXFWLXVGHSHGUDLPDyDPEOD
FREHUWDGHWHXODLGHGREOHYHVVDQW'DYDQWODIDoDQDGHWUDPXQWDQDTXHGyQDDODFDUUHWHUDKLKDUHVWHVG XQDDQWLJD
HUDHQUDMRODGD'DYDQWODIDoDQDGHPLJGLDRQKLKDO KRUWKLKDXQDEDUUDFDG KRUWGHSHGUDDPEWHXODGDGHGREOH
YHVVDQW6HVLWXDHQXQHQWRUQUXUDOHQYROWDGDGHFDPSVGHFRQUHXLDOWUHVPDVLHVLFDVHVYHwQHV
/DGRFXPHQWDFLyPpVDQWLJDTXHHVPHQWDDTXHVWDFDVDpVO $PLOODUDPHQWGHTXDQHUDSURSLHWDWGH-RDQ6HOOpV






%&,1

SDUFHOāOD 36

$OWUHV=RQDG H[SHFWDWLYDDUTXHROzJLFD

'DWDGHSURWHFFLy GGPPDDDD 

7RWDO

SROtJRQ 4

10

Sòl no urbanitzable - Zona de valor agrícola

<  4659694

1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL 

Fotografia i ortofotomapa 

Localització geogràfica i plànol extern de
l'edifici

7LSXVGHSURWHFFLyDFWXDO

Protecció actual

DADES CADASTRALS

&ODX

4XDOLILFDFLyGHOVzO

DADES URBANÍSTIQUES

&RRUGHQDGHV870

;  402490

Avià (Berguedà)

0XQLFLSL &RPDUFD 



)LW[D 049

0DSD 293-1-5

Casa Moixona. 08610 Avià

$GUHoDSRVWDO



49

Avià

1XFOLRLQGUHW

,GHQWLILFDFLyDOSOjQROGHODFDVDDSUHVHUYDU



LOCALITZACIÓ

Moixona, Casa

Text Refós del Pla Especial Urbanístic per a la identificació i la regulació de les masies i cases rurals
situades en sòl urbanitzable susceptibles de recuperació o de preservació
— Avià (Berguedà) —

Habitatge

Titularitat

049 Casa Moixona
Privada familiar



Fitxa 49

Se'n mantindran els coberts agrícoles. Les millores de subministrament energètic no hi han de comportar cap estesa
aèria. S’hi recomana l’ús d’energies alternatives i renovables.

3.5. Altres condicions específiques

Es respectarà el volum edificat existent i la composició volumètrica. Les intervencions permeses són les destinades a
la conservació de l’edifici, les de consolidació i rehabilitació.

3.4. Condicions d’ordenació, entorn, edificació, serveis i accés

Les edificacions destinades a l’explotació agrícola no podran ser emprades per a l'ús d'habitatge. No es permet la
divisió horitzontal de l'edificació.

3.3. Volums no utilitzables pels usos previstos a l’apartat anterior i altres limitacions

(MP núm. 2) Se’n poden rehabilitar tots els volums. Els usos admesos per al volum principal són habitatge familiar i
establiment de turisme rural.

3.2. Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC i ús proposat

Manteniment de l'original

3.1. Tractament de la volumetria original

3. DETERMINACIONS NORMATIVES

L'estructura del medi rural del municipi es fonamenta en un sistema de masies gairebé equidistants que facilita
l'explotació i el control del medi. L'ocupació permanent de la masia en facilitarà l'explotació agrícola i la preservació
del medi. Preservació per raons mediambientals i socials.

2. JUSTIFICACIO DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

Des de la C-149, s'agafa un camí a l'esquerra just abans d'entrar al poble d'Avià venint de Berga cap a Avià.

1.4. Accessibilitat des dels camins públics

Presenta bon estat de conservació en general. S'abasteix d’aigua de la xarxa comunitària, electricitat subministrada
per companyia elèctrica i desguàs a la xarxa comunitària. Aparentment no presenta cap situació de risc d’incendi o
d’inundació.

1.3. Estat de conservació de l’immoble o conjunt, serveis i situació de risc

1.2. Ús actual

Plànol extern de l'edifici

Localització geogràfica

Municipi (Comarca)

Nom

Fitxa

Fotografies

3DUFLDO



$PELHQWDO

&DS

%&,/
















1.1. Descripció de la volumetria, entorn paisatgístic i època de construcció:
0ROtGHSODQWDEDL[DGRVSLVRVLJROIHVDPEODFREHUWDGHGXHVYHVVDQWVTXHIDQHOGHVDLJXDWDOHVIDoDQHVODWHUDOV
/ DFDEDWH[WHULRUpVGHSHGUDYLVWDDPEUHVWHVG DUUHPROLQDW7pXQEDOXDUGLGLIHUHQWVHGLILFLVFRPSOHPHQWDULV$OD
IDoDQDSULQFLSDOLODWHUDOKLWpDGRVVDWXQSRU[RGHSODQWDEDL[DLSLVDPEODFREHUWDG XQVROYHVVDQW$ODIDoDQD
SULQFLSDOKLKDJUDQVEDOFRQDGHVGHIXVWD$OFRVWDWGHODULHUD)RQW&DOGHVLGDYDQWGHODFDVDGHO0ROtGHO&DVWHOO
UHVWDXQPXUGHO DQWLF0ROtGHO&DVWHOOTXHYDGHVDSDUqL[HUHOVHJOH;;DL[tFRPSDUWGHOPXUGHOUHF$O LQYHQWDULTXH
YDIHUOD*HQHUDOLWDWO DQ\HQFDUDTXHGDYDGHPSHXVXQDOWUHPXUSDUDOāOHOLOHVELJXHVGHIXVWDGHODFREHUWD
$TXHVWpVHOPXUTXHHVUHFROoDYDDOGHVQLYHOOGHOWHUUHQ\LSHUDTXHVWPRWLXHQFDUDHVPDQWpGHPSHXVeVXQPXU
TXHIDXQVTXDWUHPHWUHVG DPSOHLXQVWUHVPHWUHVG DOoDGDFRQVWUXwWDPEEORFVGHSHGUDSHWLWVGLVSRVDWVHQILODGHV
UHJXODUVLDPEOHVFDQWRQHUHVPpVJUXL[XGHV(QFDUDHVSRGHQGLVWLQJLUHOVIRUDWVRQHVUHFROoDYHQOHVELJXHVGH
O HGLILFLTXHGHYLDVHUGHSHWLWHVGLPHQVLRQV(VPDQWHQHQXQHVTXDQWHVPROHVHVSDUVHV
'LYHUVHVIRQWVFLWHQHOFDVWHOOLHOPROtDOFDSEUHXGHOPRQHVWLUGH6HUUDWHL[GH $U[LX'LRFHVjGH6ROVRQD OD
YtGXDGH-RVHSK*LEOHGH%HUJDFRQIHVVDXQHVWHUUHVTXHWHUPHQHQDPEWHUUHVGHO&DVWHOOG $YLj WHUUHVTXHDEDQV
HUHQGH*RORUDQVLGH%RQHOOV LTXHHVWUREHQDDTXHVWD]RQDSHUODVLWXDFLyTXHGyQDDOFDSEUHXGH6HUUDWHL[GH
V HVPHQWDFRPDWHUPHHOFDPtG $YLjDO0ROtGHO&DVWHOOHVVHQWODSULPHUDYHJDGDTXHDSDUHL[HOQRPFRPSOHUW
DOFDGDVWUHGHHOPDV&DVWHOOHUDGH-XDQ*LEOHGH%HUJDLXQPROtGHWUHVPROHVSHUWDQ\LDD&DUORV*LEOHGH
%HUJDDOHOVGRVHGLILFLVSHUWDQ\LHQD'0DULDQR*LURQHOODGH%HUJDLDOHUHQSURSLHWDWGH7HUHVDGH
*LURQHOODTXHYDYHQGUHO KHUHWDW&DVWHOOLHOVPROLQVO DQ\D-DXPH6DWRUUDVL0DFLj






%&,1

SDUFHOāOD 12

$OWUHV=RQDG H[SHFWDWLYDDUTXHROzJLFD

'DWDGHSURWHFFLy GGPPDDDD 

7RWDO

SROtJRQ 4

10

Sòl no urbanitzable - Zona de valor agrícola

<  4659924

1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL 

Fotografia i ortofotomapa 

Localització geogràfica i plànol extern de
l'edifici

7LSXVGHSURWHFFLyDFWXDO

Protecció actual

DADES CADASTRALS

&ODX

4XDOLILFDFLyGHOVzO

DADES URBANÍSTIQUES

&RRUGHQDGHV870

;  403485

Avià (Berguedà)

0XQLFLSL &RPDUFD 



)LW[D 050

0DSD 293-1-4

Molí del Castell. 08610 Avià

$GUHoDSRVWDO



50

Molí del Castell

1XFOLRLQGUHW

,GHQWLILFDFLyDOSOjQROGHODFDVDDSUHVHUYDU



LOCALITZACIÓ

Molí del Castell, Casa

Text Refós del Pla Especial Urbanístic per a la identificació i la regulació de les masies i cases rurals
situades en sòl urbanitzable susceptibles de recuperació o de preservació
— Avià (Berguedà) —

Habitatge

Titularitat

050 Casa Molí del Castell
Privada familiar



Fitxa 50

Se'n mantindrà la porta adovellada, l'eixida, els elements decoratius com els balcons, les baranes i les obertures. Es
preservarà el mur de pedra que resta de l'antic molí que fa uns quatre metres d'ample i uns tres metres d'alçada,
construït amb blocs de pedra petits disposats en filades regulars i amb les cantoneres més gruixudes. Cal tenir en
compte que la zona és d’alta expectativa arqueològica, fet que condiciona qualsevol moviment de terres a l’entorn de
la casa, en el subsòl del seu interior i en les estructures del propi edifici susceptibles de ser estudiades amb
metodologia arqueològica. Les millores de subministrament energètic no hi han de comportar cap estesa aèria. S’hi
recomana l’ús d’energies alternatives i renovables.

3.5. Altres condicions específiques

Es respectarà el volum edificat existent i la composició volumètrica i de façanes original, en especial aquells elements
que justifiquen la seva inclusió en el catàleg de masies, com arcs, obertures i llindes de pedra. En els paràmetres
exteriors de les façanes es mantindrà la fàbrica de pedra existent. Interiorment es mantindran els elements que
configuren l’essència constructiva i arquitectònica de la seva tipologia.

3.4. Condicions d’ordenació, entorn, edificació, serveis i accés

Les edificacions destinades a l’explotació agrícola no podran ser emprades per a l'ús d'habitatge. No es permet la
divisió horitzontal de l'edificació.

3.3. Volums no utilitzables pels usos previstos a l’apartat anterior i altres limitacions

Se’n poden rehabilitar tots els volums. Els usos admesos per al volum principal són habitatge familiar, establiment de
turisme rural i activitats d’educació en el lleure.

3.2. Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC i ús proposat

Manteniment de l'original

3.1. Tractament de la volumetria original

3. DETERMINACIONS NORMATIVES

L’estructura del medi es basa en un sistema de masos repartits pel territori degut al sistema d’explotació que es
manté. Preservació per raons històriques, arquitectòniques i tipològiques per l’estructura de l’edifici.
Consta a l'Inventari de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya.

2. JUSTIFICACIO DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

S'hi accedeix per la carretera d'Avià a Cal Rosal.

1.4. Accessibilitat des dels camins públics

L'estat de conservació de part de l'edificació és millorable degut a la manca d'ús des de fa anys. S'abasteix d'aigua
de la xarxa comunitària, electricitat subministrada per companyia elèctrica i sanejament autònom. Hi ha cert risc
d'inundació atès que es troba a la vora del Torrent de la Font Caldes i pot haver cert risc d'incendi per la proximitat
del bosc.

1.3. Estat de conservació de l’immoble o conjunt, serveis i situació de risc

1.2. Ús actual

Plànol extern de l'edifici

Localització geogràfica

Municipi (Comarca)

Nom

Fitxa

Fotografies

3DUFLDO



$PELHQWDO

&DS

SDUFHOāOD 5


%&,1

%&,/
















1.1. Descripció de la volumetria, entorn paisatgístic i època de construcció:
0DVLDTXHPRVWUDGLIHUHQWVHWDSHVFRQVWUXFWLYHVpVGHSODQWDEDL[DSLVLJROIHVDPEODFREHUWDGHGXHVYHVVDQWVDPE
HOFDUHQHUSHUSHQGLFXODUDODIDoDQDTXHpVRULHQWDGDDPLJGLD(OFRVSULPLWLXDOTXHV KLDIHJHL[PpVWDUGXQFRVDOD
GUHWDHVWjIRUPDWSHUWUHVSLODUVH[WHULRUVTXHIRUPHQGXHVFUXJLHVHOVPXUVGHODEDVHVyQGHSHGUDFRQWLQXDQWGH
WjSLDHQWUHOODWHVGHIXVWDDOHVSDUWVVXSHULRUVLTXHDFWXDOPHQWHVWUREDHQPROWPDOHVWDW/ DIHJLWGHODGUHWDWpOHV
FDQWRQHUHVGHPDy&DOUHPDUFDUHOEDOFyDPEEDUDQDGHIXVWDTXHV REUHDOHVJROIHVHOYRODGtVVRUWLQWGHODWHXODGDL
ODELJDGHIXVWDGHODSRUWDSULQFLSDODPEODGDWDJUDYDGDDPEHOVtPEROGH0DULDDOFHQWUHVHSDUDQWOHV[LIUHVHQ
GXHVXQLWDWVDFDGDFRVWDW$OSLVHVFRQVHUYDO DLJHUDGHSHGUDHQFDVWDGDHQXQDIRUQtFXODHQIRUPDG DUFGHPLJ
SXQWUHEDL[DWLHOIRFDWHUUDDPEFDPSDQDVXSHULRUDPEOHVOOLQGHVGHIXVWD(OVPXUVGHWjSLDRGHWRYHVVyQSUHVHQWV
DOVPXUVGHOSLVLGHOHVJROIHV6HVLWXDHQXQHQWRUQUXUDOHQYROWDGDGHFDPSVGHFRQUHXLERVF
([HPSOHGHPDVLDFRQVWUXwGDDLQLFLVGHOVHJOH;,;SHUzSRVVLEOHPHQWDSURILWDQWDOWUDFRQVWUXFFLyDQWLJD/DFDVDHUD
GH-RVp0RQWRUVtGH%HUJDTXHWDPEpSRVVHwDHO/ODGyGLHQWVHHQXQSULQFLSL&DVDQRYDGHO/ODGy  LDJDIDQW
GHVSUpVHOFRJQRPGHOSURSLHWDUL$FWXDOPHQWHOQRPTXHUHSODFDVDpVIUXwWGHODFRPSRVLFLyGHOVGRVWRSzQLPV
HQFDUDTXHWDPEpHVFRQHL[SHU0RQWRUVt





$OWUHV=RQDG H[SHFWDWLYDDUTXHROzJLFD

'DWDGHSURWHFFLy GGPPDDDD 

7RWDO

SROtJRQ 6

11

Sòl no urbanitzable - Zona de valors protegibles

<  4658439

1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL 

Fotografia i ortofotomapa 

Localització geogràfica i plànol extern de
l'edifici

7LSXVGHSURWHFFLyDFWXDO

Protecció actual

DADES CADASTRALS

&ODX

4XDOLILFDFLyGHOVzO

DADES URBANÍSTIQUES

&RRUGHQDGHV870

;  405848

Avià (Berguedà)

0XQLFLSL &RPDUFD 



0DSD 293-2-5

Casanova de Montorcí. 08610 Avià

$GUHoDSRVWDO

)LW[D 051

51

Graugés

1XFOLRLQGUHW

,GHQWLILFDFLyDOSOjQROGHODFDVDDSUHVHUYDU





LOCALITZACIÓ

Montorcí, Casanova de

Text Refós del Pla Especial Urbanístic per a la identificació i la regulació de les masies i cases rurals
situades en sòl urbanitzable susceptibles de recuperació o de preservació
— Avià (Berguedà) —

Habitatge en desús

Titularitat

051 Casanova de Montorcí
Privada familiar



Fitxa 51

Se'n mantindrà la porta amb llinda gravada de fusta, l'estructura interior, el balcó de fusta de la façana principal, el
voladís sortint de la teulada, la biga de fusta de la porta principal amb la data 1816 gravada amb el símbol de Maria al
centre, separant les xifres en dues unitats a cada costat, l'aigüera de pedra encastada en una fornícula en forma
d'arc de mig punt rebaixat i el foc a terra amb campana superior amb les llindes de fusta. Les millores de
subministrament energètic no hi han de comportar cap estesa aèria.

3.5. Altres condicions específiques

Es mantindrà el volum de l’edificació principal. Es mantindrà la composició de la façana, conservant tots els elements
més significatius com són les finestres i els balcons. En la seva expressió exterior només es permetran les
intervencions de manteniment i consolidació o canvis per retornar la façana o la coberta a l’estat genuí de la
construcció. Interiorment es mantindran els elements que configuren l’essència constructiva i arquitectònica de la
seva tipologia.

3.4. Condicions d’ordenació, entorn, edificació, serveis i accés

Les edificacions destinades a l’explotació agrícola i ramadera no podran ser emprades per a l'ús d'habitatge. No es
permet la divisió horitzontal de l'edificació.

3.3. Volums no utilitzables pels usos previstos a l’apartat anterior i altres limitacions

(MP núm. 2) Se’n poden rehabilitar tots els volums. Els usos admesos per al volum principal són habitatge familiar i
establiment de turisme rural.

3.2. Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC i ús proposat

Manteniment de l'original

3.1. Tractament de la volumetria original

3. DETERMINACIONS NORMATIVES

L’estructura del medi es basa en un sistema de masos repartits pel territori degut al sistema d’explotació que es
manté. Preservació per raons arquitectòniques i tipològiques per l’estructura de l’edifici.

2. JUSTIFICACIO DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

Pista de terra que s'agafa a Carbonells. Accés des de la BV-4135 a través d'un desviament que surt des d'aquesta
carretera i ens porta a Graugés i que s'agafa davant de Sant Elies.

1.4. Accessibilitat des dels camins públics

Presenta un estat de conservació deficient, atès que en estar deshabitada i no haver-se fet reformes, el conjunt és
antic i pot tenir risc de patologies estructurals. S'abasteix d'aigua, electricitat subministrada per companyia elèctrica i
sanejament autònom. Hi ha cert risc d'incendi per la proximitat del bosc i no hi ha risc d'inundació.

1.3. Estat de conservació de l’immoble o conjunt, serveis i situació de risc

1.2. Ús actual

Plànol extern de l'edifici

Localització geogràfica

Municipi (Comarca)

Nom

Fitxa

Fotografies

3DUFLDO



$PELHQWDO

&DS

%&,/
















1.1. Descripció de la volumetria, entorn paisatgístic i època de construcció:
/DFDVDpVVLWXDGDDOSHXGHOD6HUUDGH1RHWTXHYDGRQDUQRPDODFDVDSHOFRVWDWVXGeVFRQVWUXwGDVREUHXQD
JUDQVXSHUItFLHURFRVDTXHDFFHQWXDHOGHVQLYHOOGHOWHUUHQ\LTXHSURYRFDXQDDOoDGDFRQVLGHUDEOHDODFDVDSHUOD
IDoDQDGHPLJGLDIHWTXHOLFRQIHUHL[XQDVSHFWHGHWRUUHRVzOLGDIRUWDOHVD/DSODQWDDFWXDOpVTXDVLTXDGUDGDLHV
FRPSRQGHSODQWDEDL[DSLVLJROIHVHQHOVTXHFDOUHPDUFDUODFRQVLGHUDEOHDOoDGDGHFDGDSLVTXHFRQWULEXHL[HQD
DXJPHQWDUO DOoDGDJHQHUDO/DFREHUWDpVGHGXHVYHVVDQWVDPEHOFDUHQHUSDUDOāOHODODIDoDQDSULQFLSDOTXHV REUH
FDSDSRQHQW$TXtHVWUREHQOHVGXHVSRUWHVSULQFLSDOVXQDPpVDQWLJDDPEOOLQGDGHSHGUDJUDYDGDDPEODGDWD
TXHDFWXDOPHQWpVTXDVLLOāOHJLEOHLXQDDOWUDPRGHUQDIHWDO DQ\DPEXQHVGHFRUDFLRQVTXHYDUHDOLW]DUHO
PDWHL[SURSLHWDULFRQVLVWHQWHQGXHVFDUHVHVFXOSLGHVHQDOWUHOOHXVLWXDGHVDFDGDFRVWDWGHODOOLQGDLO jOLJDLXQD
SDOPHUDTXHHVWUREHQXQDDFDGDPXQWDQW/DFDVDpVIUXLWGHYjULHVDPSOLDFLRQVTXHHVSRGHQREVHUYDUDOHV
IDoDQHVLTXHKDQGLYLGLWODSODQWDHQWUHVFUXJLHVSHUSHQGLFXODUVDODIDoDQD3RGHPGLVWLQJLUGXHV]RQHVPpV
DQWLJHVOD]RQDFHQWUDOHQODTXHKLKDXQDUFGLDIUDJPjWLFDSXQWDWTXHHVWDSjSRVWHULRUPHQWLVLWXDWDOFRVGHOD
HVTXHUUDPHQWUHTXHDOGHODGUHWDKLKDXQDSRUWDDGRYHOODGDWDPEpFHJDGDHQODTXHSRVWHULRUPHQWV HQFDVWjHOIRUQ
GHSDLTXHHVWjUHODFLRQDGDDPEXQDDQWLJDWRUUHTXHIRUPDSDUWGHODFDVDSHOFDQWyVXGHVW3UREDEOHPHQWDTXHVWD
IRVO HQWUDGDSULQFLSDOLSRVWHULRUPHQWHOV DIHJtODIDoDQDDFWXDODPSOLDQWODFDVDXQVPHWUHV/DWRUUHTXH
YHLHPLQVLQXDGDSHUWLSXVG REUDXWLOLW]DGDDSURILWDODURFDSHUDXJPHQWDUODVHYDDOoDGDLHVWjIRUPDGDSHUGRV
FRVVRVXQVREUHODURFDLDOWUHVREUHXQFRQWUDIRUWGHSHGUDDOFRVWDWGHODURFDTXHLJXDODO DOoDGDQDWXUDOTXH
SURSRUFLRQDODURFD/DIDoDQDSULQFLSDOWpGXHVHVSLWOOHUHVDODSODQWDEDL[DLGXHVILQHVWUHVDOSLVDPEDPSLWDGRUV
PRWOOXUDWVLOOLQGHVGHSHGUD/DSULPHUDQRWtFLDGRFXPHQWDOGH1RHWODWUREHPDO DFWDGHFRQVDJUDFLyGHO HVJOpVLDGH
6DQW0DUWtG $YLjO DQ\HQTXq:DVFRQLXVLODVHYDHVSRVD$UJHVLQGDGRQHQXQHVWHUUHVDOOORFDQRPHQDW
1RFHWX/ DQ\pVGRFXPHQWDW*XLOOHPGH1RHWLDO$UQDXGH6DQWDFUHX
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1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL 

Fotografia i ortofotomapa 

Localització geogràfica i plànol extern de
l'edifici

7LSXVGHSURWHFFLyDFWXDO

Protecció actual

DADES CADASTRALS

&ODX

4XDOLILFDFLyGHOVzO

DADES URBANÍSTIQUES

&RRUGHQDGHV870

;  404883

Avià (Berguedà)

0XQLFLSL &RPDUFD 
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Avià

1XFOLRLQGUHW

,GHQWLILFDFLyDOSOjQROGHODFDVDDSUHVHUYDU



LOCALITZACIÓ

Noet

Text Refós del Pla Especial Urbanístic per a la identificació i la regulació de les masies i cases rurals
situades en sòl urbanitzable susceptibles de recuperació o de preservació
— Avià (Berguedà) —

Habitatge

Titularitat
Privada familiar

052 Noet



Fitxa 52

Se'n mantindrà l'arc adovellat interior, els arcs diafragmàtics, la pica aigüera amb rajoles catalanes i els altres
elements decoratius com les finestres emmarcades amb pedra carejada i els busts de la porta secundària de la
façana principal. Cal tenir en compte que la zona és d’alta expectativa arqueològica, fet que condiciona qualsevol
moviment de terres a l’entorn de la casa, en el subsòl del seu interior i en les estructures del propi edifici
susceptibles de ser estudiades amb metodologia arqueològica. Les millores de subministrament energètic no hi han
de comportar cap estesa aèria.

3.5. Altres condicions específiques

Es respectarà el volum edificat existent i la composició volumètrica i de façanes original, en especial aquells elements
que justifiquen la seva inclusió en el catàleg de masies, com cantonades de carreus, arcs, obertures i llindes de
pedra. Interiorment es mantindran els elements que configuren l’essència constructiva i arquitectònica de la seva
tipologia.

3.4. Condicions d’ordenació, entorn, edificació, serveis i accés

Les edificacions destinades a l’explotació agrícola i ramadera no podran ser emprades per a l'ús d'habitatge. S'admet
la divisió horitzontal de l'edificació per ampliació del programa familiar i amb les condicions previstes a l'article 35 de
la normativa del Pla especial.

3.3. Volums no utilitzables pels usos previstos a l’apartat anterior i altres limitacions

(MP núm. 2) Se’n poden rehabilitar tots els volums. Els usos admesos per al volum principal són habitatge familiar i
establiment de turisme rural.

3.2. Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC i ús proposat

Manteniment de l'original

3.1. Tractament de la volumetria original

3. DETERMINACIONS NORMATIVES

L’estructura del medi es basa en un sistema de masos repartits pel territori degut al sistema d’explotació que es
manté. L'ocupació permanent de la masia en facilitarà l'explotació agrícola i la preservació del medi. La casa té
orígens medievals senyorials i l'estructura demostra que seria una torre de defensa. Preservació per raons
històriques, arquitectòniques i tipològiques.

2. JUSTIFICACIO DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

Camí de Cal Castanyer a Berga. El camí surt de la carretera BV-4135, després del Molí del Castell.

1.4. Accessibilitat des dels camins públics

Presenta bon estat de conservació en general. S'abasteix d'aigua de la xarxa comunitària, electricitat subministrada
per companyia elèctrica i sanejament autònom (pou mort). Hi ha cert risc d'incendi per la proximitat del bosc i no hi ha
risc d'inundació.

1.3. Estat de conservació de l’immoble o conjunt, serveis i situació de risc

1.2. Ús actual

Plànol extern de l'edifici

Localització geogràfica

Municipi (Comarca)

Nom

Fitxa

Fotografies

3DUFLDO



$PELHQWDO

&DS

%&,/
















1.1. Descripció de la volumetria, entorn paisatgístic i època de construcció:
(GLILFLORQJLWXGLQDOIRUPDWSHUGLIHUHQWVHGLILFLVGHODPDWHL[DHVWUXFWXUDXQLWVHQWUHHOOV(UDXQDGHOHVPDVRYHULHVGH
&DO&DVWDQ\HULHVWjGRFXPHQWDGDGHVGHOVHJOH;,;(OQXFOLG RULJHQVHULDSHWLWLDSDUWLUG DTXHVWHVIHUHQGLIHUHQWV
DPSOLDFLRQV$OVGRVH[WUHPVKLKDXQFREHUWLXQDSDOOLVVDTXHGDQWDOPLJGRVFRVVRVTXHVyQHOVGHVWLQDWVD
KDELWDWJH/ HGLILFLpVGHSODQWDEDL[DLXQSLVDPEODFREHUWDGHGREOHYHVVDQWLDPEHOFDUHQHUSDUDOāOHODODIDoDQD
SULQFLSDO(QDTXHVWDIDoDQDKLKDGLIHUHQWVFREHUWVDIHJLWVUHDOLW]DWVVHJRQVOHVQHFHVVLWDWVGHO KDELWDWJH+LKD
HOHPHQWVGHPDyGHSHGUDLXQDSDUWGHODFDVDTXHpVDUUHERVVDGD$OYROWDQWVGHODFDVDKLKDGLIHUHQWVFREHUWVL
QDXVSHUDXVRVDJUtFROHVGHO H[SORWDFLy6HVLWXDHQXQHQWRUQUXUDOHQYROWDGDGHFDPSVGHFRQUHXLERVF
/D1RJXHUDHUDXQDGHOHVPDVRYHULHVGH&DO&DVWDQ\HU9DVHUFRQVWUXwGDDPLWMDQVGHOVHJOH;,;/DSULPHUD
YHJDGDTXHVXUWGRFXPHQWDGDpVDO5HJLVWURGHODV&DVDVGH&DPSRGHFRPDSURSLHWDWGH-RVp&DQDOL
*DPLVDQVGH%HUJDTXHWDPEpHUDSURSLHWDULGHFDO&DVWDQ\HUO +RUWDLHO3RX$OODSURSLHWDWHUDGH5DPRQD
&DQDOL*UDX$OHVYHQODSURSLHWDWD-RVHS3XLJJURVDPETXDWUHFRORQVLDOGH&ULVWLQD)ORUHMDFKVL5RFD
MXQWDPEFDVHVPpVHQWUHOHVTXHKLKDODFDVDGHOFRORQRO +RUWDOD1RJXHUDOHVJUDQJHVODIXVWHULD$OFDO
&DVWDQ\HUMXQWDPEOD1RJXHUDO +RUWDOD6HUUDODJUDQMDLXQPROtYHOOGHUUXwW TXHSRGULDVHUXQDHVWUXFWXUDTXH
WUREHPDVRWDGHO0ROtGHO&DVWHOO HUHQSURSLHWDWGH-RVHS%DUQLRO0RODV
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Sòl no urbanitzable - Zona de valors protegibles

<  4659692

1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL 

Fotografia i ortofotomapa 

Localització geogràfica i plànol extern de
l'edifici

7LSXVGHSURWHFFLyDFWXDO

Protecció actual

DADES CADASTRALS

&ODX

4XDOLILFDFLyGHOVzO

DADES URBANÍSTIQUES

&RRUGHQDGHV870

;  403673

Avià (Berguedà)

0XQLFLSL &RPDUFD 
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Avià

1XFOLRLQGUHW

,GHQWLILFDFLyDOSOjQROGHODFDVDDSUHVHUYDU



LOCALITZACIÓ

Noguera, la

Text Refós del Pla Especial Urbanístic per a la identificació i la regulació de les masies i cases rurals
situades en sòl urbanitzable susceptibles de recuperació o de preservació
— Avià (Berguedà) —

Habitatge vinculat a l'explotació agrícola i ramadera

Titularitat

053 La Noguera
Privada familiar



Fitxa 53

Les millores de subministrament energètic no hi han de comportar cap estesa aèria. S’hi recomana l’ús d’energies
alternatives i renovables.

3.5. Altres condicions específiques

Manteniment del volum aparent. Se’n pot refer l’interior. Cal respectar la composició volumètrica, d’obertures i altres
elements originals. S’hi admeten les obres de manteniment, obres menors, de rehabilitació parcial i de consolidació.
Qualsevol intervenció ha de tenir en compte la component paisatgística del conjunt.

3.4. Condicions d’ordenació, entorn, edificació, serveis i accés

Les edificacions destinades a l’explotació agrícola i ramadera no podran ser emprades per a l'ús d'habitatge. No es
permet la divisió horitzontal de l'edificació

3.3. Volums no utilitzables pels usos previstos a l’apartat anterior i altres limitacions

(MP núm. 2) Se’n poden rehabilitar tots els volums. Els usos admesos per al volum principal són habitatge familiar i
establiment de turisme rural.

3.2. Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC i ús proposat

Manteniment de l'original

3.1. Tractament de la volumetria original

3. DETERMINACIONS NORMATIVES

L'estructura del medi rural del municipi es fonamenta en un sistema de masies gairebé equidistants que facilita
l'explotació i el control del medi. L'ocupació permanent de la masia en facilitarà l'explotació agrícola i la preservació
del medi. Preservació per raons mediambientals i socials.

2. JUSTIFICACIO DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

S'hi accedeix per un camí que surt de la carretera que va des del Molí del Castell a Graugés passant per Santamaria.

1.4. Accessibilitat des dels camins públics

Presenta un estat de conservació millorable, atès que no s'hi ha fet recentment cap intervenció. S'abasteix d'aigua de
la xarxa comunitària, electricitat subministrada per companyia elèctrica i sanejament autònom (fossa sèptica). Hi ha
cert risc d'incendi per la proximitat del bosc i hi ha risc d'inundació perquè és a la vora del torrent de Font Caldes.

1.3. Estat de conservació de l’immoble o conjunt, serveis i situació de risc

1.2. Ús actual

Plànol extern de l'edifici

Localització geogràfica

Municipi (Comarca)

Nom

Fitxa

Fotografies

3DUFLDO



$PELHQWDO

&DS

%&,/
















1.1. Descripció de la volumetria, entorn paisatgístic i època de construcció:
(O0DV2ELROVHVWUREDDOFRVWDWGHODUHFWRULDG 2ELROVeVXQHGLILFLG HVWUXFWXUDFOjVVLFDDPEWUHVFUXJLHVWHXODGDGH
GXHVYHVVDQWVLDPEHOFDUHQHUSHUSHQGLFXODUDODIDoDQD/DFDVDKDVRIHUWPRGLILFDFLRQVHQFRQFUHWV DPSOLjHOV
FRVWDWVGHPLJMRUQLWUDPXQWDQDDIHJLQWHL[LGHV/DGHOFRVWDWGHPLJMRUQIRUPDXQDHL[LGDDOSLVWDQFDGDDPEGRVDUFV
UHEDL[DWVG REUDYLVWDLSHGUDLODGHWUDPXQWDQDIRUPDXQEDOFyDPEWHXODGDVXSRUWDGDSHUXQSLODUGHSHGUDLVLWXDGD
DOFRVWDWGHOSRXTXHpVDFFHVVLEOHGHVG DTXHVW/DSRUWDSULQFLSDOV REUHDOOHYDQWGDYDQWGHO HVJOpVLDLpVDOOLQGDGD
GHSHGUD$ODIDoDQDGHSRQHQWKLKDGXHVSRUWHVXQDG HOOHVG DUFGHPLJSXQWREHUWDWDUGDQDPHQW4XDVLWRWHVOHV
ILQHVWUHVKDQHVWDWUHIRUPDGHV$O LQWHULRUHVFRQVHUYDXQDFDSHOODDPEOD0DUHGH'pXDODVDODLHVYDQWUREDU
WRPEHVDQWURSRPzUIHVDODSODQWDEDL[DGHOPDWHL[WLSXVTXHOHVTXHKLKDDOFRVWDWGHO HVJOpVLD8QDOOLQGDLQWHULRUGH
ODFDVDSRUWDODGDWD6HVLWXDHQXQHQWRUQUXUDOHQYROWDGDGHFDPSVGHFRQUHXLERVF
/ DORXLO HVJOpVLDG 2ELROVIRUHQGRQDWVSHOFRPWH*XLIUpHO3HOyVDOVHJOH,;  DOPRQHVWLUGH6DQWD0DULDGH5LSROO
HVGHYHQLQWXQGHOVSXQWDOVGHODUHSREODFLyG DTXHVWD]RQDGHO%HUJXHGj/DFDVDHVHVPHQWDGDDOIRJDWJHGH
-DXPH$OELROVLDOGH6DJLPRQ$OELROV'XUDQWWRWDO qSRFDPRGHUQDHOV2ELROVIRUHQQRPHQDWV%DWOOHVGH5LSROO
(O0DV2ELROVIRXSURSLHWDWGHOPRQHVWLUGH5LSROOILQVDOD'HVDPRUWLW]DFLyGHOVHJOH;,;HQTXqHOFRPSUHQODIDPtOLD
(VFULJDV$O $PLOODUDPHQWGHHUDSURSLHWDWGHODYtGXDGH5DPRQ(VFULJDVHOGH0DULD(VFULJDVLHO
GH-XDQD(VFULJDV
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Sòl no urbanitzable - Zona de valors protegibles
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1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL 

Fotografia i ortofotomapa 

Localització geogràfica i plànol extern de
l'edifici

7LSXVGHSURWHFFLyDFWXDO

Protecció actual

DADES CADASTRALS

&ODX

4XDOLILFDFLyGHOVzO

DADES URBANÍSTIQUES

&RRUGHQDGHV870
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Avià (Berguedà)

0XQLFLSL &RPDUFD 
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Obiols

1XFOLRLQGUHW

,GHQWLILFDFLyDOSOjQROGHODFDVDDSUHVHUYDU



LOCALITZACIÓ

Obiols, Casa

Text Refós del Pla Especial Urbanístic per a la identificació i la regulació de les masies i cases rurals
situades en sòl urbanitzable susceptibles de recuperació o de preservació
— Avià (Berguedà) —

Habitatge

Titularitat

054 Casa Obiols
Privada familiar



Fitxa 54

Se’n mantindrà tot el conjunt arquitectònic. Cal tenir en compte que la zona és d’alta expectativa arqueològica, fet
que condiciona qualsevol moviment de terres a l’entorn de la casa, en el subsòl del seu interior i en les estructures
del propi edifici susceptibles de ser estudiades amb metodologia arqueològica.
Les millores de subministrament energètic no hi han de comportar cap estesa aèria. S’hi recomana l’ús d’energies
alternatives i renovables.

3.5. Altres condicions específiques

Es respectarà el volum edificat existent i la composició volumètrica i de façanes original, en especial aquells elements
que justifiquen la seva inclusió en el catàleg de masies, com cantonades de carreus, arcs, obertures i llindes de
pedra. En els paràmetres exteriors de les façanes es mantindrà la fàbrica de pedra existent. En les intervencions es
minimitzarà l’afectació dels hàbitats d’interès comunitari, tot prenent les mesures correctores i alternatives adients per
protegir i conservar tant el sentit natural d’aquests hàbitats com de les espècies vinculades a ells. Així mateix caldrà
garantir la preservació d’aquests hàbitats naturals, evitant l’ocupació temporal durant qualsevol obra que es realitzi i,
un cop executats els treballs, restaurant el sòl que hagi pogut veure’s alterat, mantenint ordenat i net l’entorn de
qualsevol residu i instal•lacions innecessàries.

3.4. Condicions d’ordenació, entorn, edificació, serveis i accés

Les edificacions destinades a l’explotació agrícola no podran ser emprades per a l'ús d'habitatge. No es permet la
divisió horitzontal de l'edificació.

3.3. Volums no utilitzables pels usos previstos a l’apartat anterior i altres limitacions

Se’n poden rehabilitar tots els volums. Els usos admesos per al volum principal són habitatge familiar, establiment de
turisme rural i activitats d’educació en el lleure.

3.2. Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC i ús proposat

Manteniment de l'original

3.1. Tractament de la volumetria original

3. DETERMINACIONS NORMATIVES

L’estructura del medi es basa en un sistema de masos repartits pel territori degut al sistema d’explotació que es
manté. Preservació per raons arquitectòniques, històriques, paisatgístiques i socials.

2. JUSTIFICACIO DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

Accés des de la Plana, per un camí que s'agafa a la mateixa colònia, amb accés a través de la carretera C-16.

1.4. Accessibilitat des dels camins públics

Presenta bon estat de conservació en general. S'abasteix d'aigua de la xarxa comunitària, electricitat subministrada
per companyia elèctrica i sanejament autònom (fossa sèptica). Hi ha cert risc d'incendi per la proximitat del bosc i no
hi ha risc d'inundació.

1.3. Estat de conservació de l’immoble o conjunt, serveis i situació de risc

1.2. Ús actual

Plànol extern de l'edifici

Localització geogràfica

Municipi (Comarca)

Nom

Fitxa

Fotografies

3DUFLDO



$PELHQWDO

&DS

SDUFHOāOD 1


%&,1

%&,/
















1.1. Descripció de la volumetria, entorn paisatgístic i època de construcció:
(GLILFLTXHKDHVWDWUHKDELOLWDWHOVGDUUHUVDQ\VFDQYLDQWFRQVLGHUDEOHPHQWODVHYDIHVRPLDMDTXHHUDXQDSHWLWDFDVD
GRFXPHQWDGDGHVGHOVHJOH;,;,TXHDUDV KDFRQYHUWLWHQXQDPDVLDGHSODQWDEDL[DSLVLJROIHVDPEODFREHUWDGH
GXHVYHVVDQWVLDPEHOFDUHQHUSHUSHQGLFXODUDODIDoDQDSULQFLSDOREHUWDDPLJGLD6 KLKDDIHJLWXQJDUDWJHDODSDUW
GHGDUUHUDDL[tFRPV KDDPSOLDWHQXQDFUXJLDSHUODEDQGDGHOOHYDQWRQDOSLVV KDIHWXQDHL[LGDREHUWD6 KD
PDQWLQJXWHOVWLSXVG HOHPHQWVFRQVWUXFWLXVIHWTXHDIDYRUHL[O HYROXFLyG DTXHVWDHGLILFDFLy6HVLWXDHQXQHQWRUQUXUDO
HQYROWDGDGHFDPSVGHFRQUHXLERVF
3HWLWDFDVDGHFRQVWUXFFLyGHSULQFLSLVGHOVHJOH;,;SUREDEOHPHQWUHODFLRQDGDDPEO LQFUHPHQWG DFWLYLWDWDOFDPS+L
KDSRFDGRFXPHQWDFLyUHIHUHQWDODFDVD~QLFDPHQWHVFLWDDO $PLOODUDPHQWGHHVWDQWHQSURSLHWDWGH'RPLQJR
7RUUDEDGHOOD
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<  4660435

1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL 

Fotografia i ortofotomapa 

Localització geogràfica i plànol extern de
l'edifici

7LSXVGHSURWHFFLyDFWXDO

Protecció actual

DADES CADASTRALS

&ODX

4XDOLILFDFLyGHOVzO

DADES URBANÍSTIQUES

&RRUGHQDGHV870

;  403336

Avià (Berguedà)

0XQLFLSL &RPDUFD 
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Molí del Castell

1XFOLRLQGUHW

,GHQWLILFDFLyDOSOjQROGHODFDVDDSUHVHUYDU



LOCALITZACIÓ

Ovelleta, Ca l'

Text Refós del Pla Especial Urbanístic per a la identificació i la regulació de les masies i cases rurals
situades en sòl urbanitzable susceptibles de recuperació o de preservació
— Avià (Berguedà) —

Habitatge

Titularitat

055 Ca l’Ovelleta
Privada familiar



Fitxa 55

Les millores de subministrament energètic no hi han de comportar cap estesa aèria. S’hi recomana l’ús d’energies
alternatives i renovables.

3.5. Altres condicions específiques

Es respectarà el volum edificat existent i la composició volumètrica. Les intervencions permeses són les destinades a
la conservació de l’edifici, les de consolidació i rehabilitació.

3.4. Condicions d’ordenació, entorn, edificació, serveis i accés

L'edificació B destinada a garatge no podrà ser emprada per a l'ús d'habitatge. No es permet la divisió horitzontal de
l'edificació.

3.3. Volums no utilitzables pels usos previstos a l’apartat anterior i altres limitacions

(MP núm. 2) Se’n poden rehabilitar tots els volums. Els usos admesos per al volum principal són habitatge familiar i
establiment de turisme rural.

3.2. Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC i ús proposat

Manteniment de l'original

3.1. Tractament de la volumetria original

3. DETERMINACIONS NORMATIVES

L’estructura del medi es basa en un sistema de masos repartits pel territori degut al sistema d’explotació que es
manté. Preservació per raons mediambientals i socials.

2. JUSTIFICACIO DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

S'hi accedeix per la carretera del Polígon de la Valldan a Avià pel Molí del Castell.

1.4. Accessibilitat des dels camins públics

Presenta bon estat de conservació en general. L'estat de conservació de l'immoble és bo, tenint en compte que es
tracta d'una obra de rehabilitació feta durant els darrers 10 anys. S'abasteix d’aigua de la xarxa comunitària,
electricitat subministrada per companyia elèctrica i desguàs per mitjà d'una depuradora particular. Aparentment no
presenta cap situació de risc d’incendi o d’inundació.

1.3. Estat de conservació de l’immoble o conjunt, serveis i situació de risc

1.2. Ús actual

Plànol extern de l'edifici

Localització geogràfica

Municipi (Comarca)

Nom

Fitxa

Fotografies

3DUFLDO



$PELHQWDO

&DS

%&,/
















1.1. Descripció de la volumetria, entorn paisatgístic i època de construcció:
0DVLDTXHKDVRIHUWGLIHUHQWVDPSOLDFLRQVDOOODUJGHOWHPSV6HJXHL[O HVWUXFWXUDFOjVVLFDGHWUHVFUXJLHVDPEXQD
SRUWDG HQWUDGDG DUFGHPLJSXQWDGRYHOODGDLILQHVWUHVHVSLWOOHUDGHVDODIDoDQDTXHpVRULHQWDGDDOOHYDQW(OVPXUV
VyQGHSHGUHVJURVVHVLOHVFDQWRQHUHVGHFDUUHXVEHQHVFDLUDWVODFREHUWDpVGHGXHVYHVVDQWVTXHIDQHOGHVDLJXDW
DOHVIDoDQHVODWHUDOVLDPEHOFDUHQHUSHUSHQGLFXODUDODIDoDQDSULQFLSDO$ODSODQWDEDL[DHVSRWYHXUHTXHODFDVDpV
DL[HFDGDVREUHXQDEDVHGHURFDYLYDXQGHOVPXUVFHQWUDOVTXHWDQFDODFUXJLDGHOPLJWpXQVIUDJPHQWVG RSXV
VSLFDWXPIHWDPESHGUHVSODQHVEDVWDQWJURVVHVO HVFDODG DFFpVDOSLVpVGHJUDRQVGHSHGUDLXQDKDELWDFLy
FRQVHUYDHOIRFDWHUUDDPEFDPSDQDLIRUQ(OSLVLOHVJROIHVKDQHVWDWWRWDOPHQWUHIRUPDWVGHVWDFDQWODSUHVqQFLDGH
IHVWHMDGRUVDWRWHVOHVILQHVWUHVLODSLFDGHO DLJHUDGHSHGUDTXHpVSHWLWDLIRQGD$OHVJROIHVHVIHXXQDDPSOLDFLyD
O RHVWTXHIRUPDXQJUDQDVVHFDGRUREHUWTXHRFXSDODPHLWDWGHODSODQWD$ODIDoDQDQRUGLDO HVWKLKDGXHV
ILQHVWUHVG LQVSLUDFLyJzWLFDDPEXQDPSLWLXQDUFFRQRSLDO/DFDVDDSURILWDHOGHVQLYHOOGHOWHUUHQ\SHUODIDoDQDGH
SRQHQWV DFFHGHL[DOSULPHUSLVDWUDYpVG XQDHVFDODGHSRFVJUDRQV'DYDQWODFDVDKLKDODPDVRYHULDTXHIRX
UHKDELOLWDGDIDXQVYXLWDQ\V3UHVHQWDSODQWDEDL[DLSLVWpODFREHUWDGHGXHVYHVVDQWVDPEHOFDUHQHUSHUSHQGLFXODUD
ODIDoDQDSULQFLSDOTXHV REUHDOOHYDQW$OFRVWDWQRUGKLKDDGRVVDGDXQDEDVVDDPEOHVSDUHWVGHSHGUDLTXHRFXSD
WRWDO DPSODGDGHODSDUHW6HVLWXDHQXQHQWRUQUXUDOHQYROWDGDGHFDPSVGHFRQUHXLERVF
3DJHUROVpVXQDPDVLDG RULJHQPHGLHYDOTXHKDVRIHUWDPSOLDFLRQVDOOODUJGHOVVHJOHV/DSULPHUDGRFXPHQWDFLy
HVFULWDODWUREHPO DQ\ $'6SHUJDPLQV6HUUDWHL[ pVODYHQGDGHOPDV3HOOHUROVIHWDSHU$UQDXGH%UHWRQVD
5DPRQ&DOYL]j$TXtV HVSHFLILFDTXHHVWUREDHOPDVD9LOOD0HUHGL OD]RQDGH9LODPDUt LTXHGHSHQLDGHOPRQHVWLU
GH6DQWD0DULDGH6HUUDWHL[DOTXHOOLXUDYDUHQGHV3RVWHULRUPHQWV HVPHQWDHOPDVDGLIHUHQWVGRFXPHQWVFRPDO
G HVWDEOLPHQWHPILWqXWLFG XQDFDVDDOOORFGH6DOODJRVVDD%HUJDIHWSHU-DXPH3DOODUROVGHODSDUUzTXLDGH&ODUjDO







%&,1

SDUFHOāOD 63

$OWUHV=RQDG H[SHFWDWLYDDUTXHROzJLFD

'DWDGHSURWHFFLy GGPPDDDD 

7RWDO

SROtJRQ 3

11

Sòl no urbanitzable - Zona de valors protegibles

<  4656478

1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL 

Fotografia i ortofotomapa 

Localització geogràfica i plànol extern de
l'edifici

7LSXVGHSURWHFFLyDFWXDO

Protecció actual

DADES CADASTRALS

&ODX

4XDOLILFDFLyGHOVzO

DADES URBANÍSTIQUES

&RRUGHQDGHV870

;  402736

Avià (Berguedà)

0XQLFLSL &RPDUFD 



)LW[D 056

0DSD 293-1-6

Pagerols. 08610 Avià

$GUHoDSRVWDO



56

Avià

1XFOLRLQGUHW

,GHQWLILFDFLyDOSOjQROGHODFDVDDSUHVHUYDU



LOCALITZACIÓ

Pagerols

Text Refós del Pla Especial Urbanístic per a la identificació i la regulació de les masies i cases rurals
situades en sòl urbanitzable susceptibles de recuperació o de preservació
— Avià (Berguedà) —

Habitatge

Titularitat

056 Pagerols
Privada familiar



Fitxa 56

Se'n mantindrà la porta adovellada, l'opus spicatum de la planta baixa i els elements decoratius com les obertures
emmarcades amb pedra carejada, els festejadors, la pica de l'aigüera de pedra i les dues finestres d'inspiració gòtica
amb un ampit i un arc conopial. Cal tenir en compte que la zona és d’alta expectativa arqueològica, fet que
condiciona qualsevol moviment de terres a l’entorn de la casa, en el subsòl del seu interior i en les estructures del
propi edifici susceptibles de ser estudiades amb metodologia arqueològica. Les millores de subministrament
energètic no hi han de comportar cap estesa aèria. S’hi recomana l’ús d’energies alternatives i renovables.

3.5. Altres condicions específiques

Es respectarà el volum edificat existent i la composició volumètrica i de façanes original, en especial aquells elements
que justifiquen la seva inclusió en el catàleg de masies, com obertures i llindes de pedra. En els paràmetres exteriors
de les façanes es mantindrà la fàbrica de pedra existent. Interiorment es mantindran els elements que configuren
l’essència constructiva i arquitectònica de la seva tipologia.

3.4. Condicions d’ordenació, entorn, edificació, serveis i accés

No es permet la divisió horitzontal de l'edificació en el volum principal ni en la masoveria.

3.3. Volums no utilitzables pels usos previstos a l’apartat anterior i altres limitacions

(MP núm. 2) Se’n poden rehabilitar tots els volums. Els usos admesos per al volum principal i la masoveria són
habitatge familiar i establiment de turisme rural.

3.2. Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC i ús proposat

Manteniment de l'original

3.1. Tractament de la volumetria original

3. DETERMINACIONS NORMATIVES

L’estructura del medi es basa en un sistema de masos repartits pel territori degut al sistema d’explotació que es
manté. Preservació per raons històriques, arquitectòniques i tipològiques per l’estructura de l’edifici.

2. JUSTIFICACIO DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

Des del nucli d'Avià, s'agafa el camí de Santamaria en direcció a Vilamarí, un cop arribats a aquesta casa cal agafar
un camí a la dreta que ens porta a Pagerols i a la Casanova de Vilamarí.

1.4. Accessibilitat des dels camins públics

Presenta bon estat de conservació en general. S'abasteix d'aigua de la xarxa comunitària, electricitat subministrada
per companyia elèctrica i sanejament autònom (fossa sèptica). Hi ha cert risc d'incendi per la proximitat del bosc i no
hi ha risc d'inundació.

1.3. Estat de conservació de l’immoble o conjunt, serveis i situació de risc

1.2. Ús actual

Plànol extern de l'edifici

Localització geogràfica

Municipi (Comarca)

Nom

Fitxa

Fotografies

3DUFLDO



$PELHQWDO

&DS

%&,/
















1.1. Descripció de la volumetria, entorn paisatgístic i època de construcció:
/DPDVLDOD3DUHUDKDVRIHUWJUDQTXDQWLWDWGHWUDQVIRUPDFLRQVDOOODUJGHOWHPSVTXHIDPROWGLItFLOODVHYDLQWHUSUHWDFLy
$OVHXHQWRUQV KLKDDIHJLWXQDVqULHGHFREHUWVTXHKDQDPDJDWOHVHVWUXFWXUHVDQWLJXHVWRWLDL[tHQFDUDSRGHP
GLVWLQJLUO HVWUXFWXUDFOjVVLFDGHWUHVFUXJLHVSHUSHQGLFXODUVDODIDoDQDXQSRXDGRVVDWDODFDQWRQDGDVXGHVWLXQ
DVVHFDGRUTXHRFXSDODFUXJLDFHQWUDOGHOSULPHUSLVDPEODEDUDQDGHIXVWDLREHUWDSRQHQWTXHHVWUREDVREUH
O DQWLJDSRUWDSULQFLSDODPEOOLQGDGHIXVWD(OFDUHQHUGHODWHXODGDpVSDUDOāOHODODIDoDQDSULQFLSDOTXHV REULDDO HUD
OORFDFWXDOPHQWRFXSDWSHUXQDIHJLWPRGHUQTXHDOEHUJjILQVIDXQVWUHVDQ\VXQDGLVFRWHFD/DIXQFLyDQWHULRUGH
O HGLILFLFRPDUHVWDXUDQWLODSRVWHULRUFRPDGLVFRWHFDKDQFDQYLDWFRPSOHWDPHQWODIHVRQRPLDLQWHULRULH[WHULRUGHOD
FDVDFRQVHUYDQWWDQVROVXQDSDUHWGHSHGUD6HVLWXDHQXQHQWRUQUXUDOHQYROWDGDGHFDPSVGHFRQUHXLERVF
$OOD3DUHUDHUDXQPDVDJUtFRODSURSLHWDWGH-XDQ&RURPLQDVTXHYLYLDDODFDVDLWHQLDXQPRVVR$HUDGH
&D\HWDQR&RURPLQDVPDQWHQLQWODSURSLHWDWHOV&RURPLQDVILQVHO$ILQDOVGHOVHJOH;9,,,HVFDVjODSXELOODGHO
0DV3DUHUDG $YLjDPEO KHUHXGH&DQ6DOYDQVGH%LXUHGH6DJjVTXHGHVGHOMDWHQLHQD$YLjWHUUHVTXHKDYLHQ
FRPSUDWD-RDQ%URWRQVLXQDFDVDDOFDUUHUGH'DOWHQWUHODUHFWRULDL&DO0DV9HOOHO/DIDPtOLD&RURPLQDVHUHQ
HOVSURSLHWDULVGHO0DV3DUHUDLGHO0DV6REUHVWUDGDTXHDSULQFLSLVGHOVHJOH;;MDVyQSURSLHWDWGHOV6DOYDQV
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SDUFHOāOD 34

$OWUHV=RQDG H[SHFWDWLYDDUTXHROzJLFD

'DWDGHSURWHFFLy GGPPDDDD 

7RWDO

SROtJRQ 2

10

Sòl no urbanitzable - Zona de valor agrícola

<  4658667

1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL 

Fotografia i ortofotomapa 

Localització geogràfica i plànol extern de
l'edifici

7LSXVGHSURWHFFLyDFWXDO

Protecció actual

DADES CADASTRALS

&ODX

4XDOLILFDFLyGHOVzO

DADES URBANÍSTIQUES

&RRUGHQDGHV870

;  401730

Avià (Berguedà)

0XQLFLSL &RPDUFD 



)LW[D 057

0DSD 292-8-5

la Parera. 08610 Avià

$GUHoDSRVWDO



57

Avià

1XFOLRLQGUHW

,GHQWLILFDFLyDOSOjQROGHODFDVDDSUHVHUYDU



LOCALITZACIÓ

Parera, la

Text Refós del Pla Especial Urbanístic per a la identificació i la regulació de les masies i cases rurals
situades en sòl urbanitzable susceptibles de recuperació o de preservació
— Avià (Berguedà) —

Habitatge en desús

Titularitat

057 La Parera
Privada familiar



Fitxa 57

Les millores de subministrament energètic no hi han de comportar cap estesa aèria. S’hi recomana l’ús d’energies
alternatives i renovables.

3.5. Altres condicions específiques

En la seva expressió exterior només es permetran les intervencions de manteniment i consolidació o canvis per
retornar la façana a l’estat genuí de la construcció, sense modificar la volumetria que constitueix el valor tipològic de
la construcció.

3.4. Condicions d’ordenació, entorn, edificació, serveis i accés

Les construccions que tradicionalment estaven destinades a usos agrícoles no podran ser emprades per a l’ús
d’habitatge, com és el cas dels coberts. No es permet la divisió horitzontal de l'edificació.

3.3. Volums no utilitzables pels usos previstos a l’apartat anterior i altres limitacions

(MP núm. 2) Se’n poden rehabilitar tots els volums. Els usos admesos per al volum principal són habitatge familiar,
turisme rural i activitats d’educació en el lleure. El canvi d’ús està subjecte a llicència urbanística.

3.2. Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC i ús proposat

Manteniment de l'original

3.1. Tractament de la volumetria original

3. DETERMINACIONS NORMATIVES

L’estructura del medi es basa en un sistema de masos repartits pel territori degut al sistema d’explotació que es
manté. Preservació per raons històriques, arquitectòniques i tipològiques per l’estructura de l’edifici.

2. JUSTIFICACIO DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

S'hi accedeix des de la C-149 d'Avià en direcció a Solsona.

1.4. Accessibilitat des dels camins públics

Presenta bon estat de conservació en general, tot i que en estar deshabitada i no haver-se fet reformes recentment,
el conjunt és antic i pot tenir risc de patologies estructurals. S'abasteix d'aigua de la xarxa comunitària, electricitat
subministrada per companyia elèctrica i sanejament autònom (fossa sèptica). Hi ha cert risc d'incendi per la
proximitat del bosc i no hi ha risc d'inundació.

1.3. Estat de conservació de l’immoble o conjunt, serveis i situació de risc

1.2. Ús actual

Plànol extern de l'edifici

Localització geogràfica

Municipi (Comarca)

Nom

Fitxa

Fotografies

3DUFLDO



$PELHQWDO

&DS

SDUFHOāOD 9


%&,1

%&,/
















1.1. Descripció de la volumetria, entorn paisatgístic i època de construcció:
&DVDGHIRUPDUHFWDQJXODUGHSODQWDEDL[DGRVSLVRVLJROIHV7pODFREHUWDGHGXHVYHVVDQWVTXHIDQHOGHVDLJXDWD
OHVIDoDQHVODWHUDOVLDPEHOFDUHQHUSHUSHQGLFXODUDODIDoDQDSULQFLSDOTXHV REUHDPLJGLD(QO HVWUXFWXUDHVSRW
REVHUYDUTXHKDHVWDWDPSOLDGDDXJPHQWDQWO DOoDGDWRWDOHQXQSLVPpVDL[tFRPKLKDDIHJLWVDODEDQGDGHOOHYDQW
XQDVqULHGHFREHUWVDJUtFROHV'DYDQWODSRUWDKLKDXQDWHUUDVVDTXHIRUPDXQSRU[RDODSODQWDEDL[DXQDKDELWDFLy
DOSULPHUSLVLWHUUDVVDDOVHJRQSLV(OVHJRQSLVHQFDUDHVWjSHUDFDEDUSHUO LQWHULRU6HVLWXDHQXQHQWRUQUXUDO
HQYROWDGDGHFDPSVGHFRQUHXLERVF
$TXHVWDFDVDHVWjGLUHFWDPHQWUHODFLRQDGDDPE&DO3HUH9HOOMDTXHXQGHOVGHVFHQGHQWVG DTXHVWDSULPHUDFRQVWUXt
FDO3HUH1RXHQHOWHUUHQ\GHODPDVLDSULQFLSDODSULQFLSLVGHOVHJOH;;





$OWUHV=RQDG H[SHFWDWLYDDUTXHROzJLFD

'DWDGHSURWHFFLy GGPPDDDD 

7RWDO

SROtJRQ 4

10

Sòl no urbanitzable - Zona de valor agrícola

<  4660134

1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL 

Fotografia i ortofotomapa 

Localització geogràfica i plànol extern de
l'edifici

7LSXVGHSURWHFFLyDFWXDO

Protecció actual

DADES CADASTRALS

&ODX

4XDOLILFDFLyGHOVzO

DADES URBANÍSTIQUES

&RRUGHQDGHV870

;  403282

Avià (Berguedà)

0XQLFLSL &RPDUFD 



)LW[D 058

0DSD 293-1-4

Cal Pere Nou

$GUHoDSRVWDO



58

Molí del Castell

1XFOLRLQGUHW

,GHQWLILFDFLyDOSOjQROGHODFDVDDSUHVHUYDU



LOCALITZACIÓ

Pere Nou, Cal

Text Refós del Pla Especial Urbanístic per a la identificació i la regulació de les masies i cases rurals
situades en sòl urbanitzable susceptibles de recuperació o de preservació
— Avià (Berguedà) —

Habitatge

Titularitat

058 Cal Pere Nou
Privada familiar



Fitxa 58

Les millores de subministrament energètic no hi han de comportar cap estesa aèria. S’hi recomana l’ús d’energies
alternatives i renovables.

3.5. Altres condicions específiques

Es respectarà el volum edificat existent i la composició volumètrica. Les intervencions permeses són les destinades a
la conservació de l’edifici, les de consolidació i rehabilitació.

3.4. Condicions d’ordenació, entorn, edificació, serveis i accés

Les edificacions destinades a l’explotació agrícola no podran ser emprades per a l'ús d'habitatge. No es permet la
divisió horitzontal de l'edificació.

3.3. Volums no utilitzables pels usos previstos a l’apartat anterior i altres limitacions

(MP núm. 2) Se’n poden rehabilitar tots els volums. Els usos admesos per al volum principal són habitatge familiar i
establiment de turisme rural.

3.2. Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC i ús proposat

Manteniment de l'original

3.1. Tractament de la volumetria original

3. DETERMINACIONS NORMATIVES

L'estructura del medi rural del municipi es fonamenta en un sistema de masies gairebé equidistants que facilita
l'explotació i el control del medi. L'ocupació permanent de la casa en facilitarà l'explotació agrícola i la preservació del
medi. Preservació per raons mediambientals i socials.

2. JUSTIFICACIO DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

S'hi accedeix per la carretera de la Valldan al Molí del Castell.

1.4. Accessibilitat des dels camins públics

Presenta bon estat de conservació en general. S'abasteix d’aigua de la xarxa comunitària, electricitat subministrada
per companyia elèctrica i desguàs a la xarxa comunitària. Hi ha cert risc d'incendi per la proximitat del bosc i també
d'inundació atès que es troba a la vora del torrent de Font Caldes.

1.3. Estat de conservació de l’immoble o conjunt, serveis i situació de risc

1.2. Ús actual

Plànol extern de l'edifici

Localització geogràfica

Municipi (Comarca)

Nom

Fitxa

Fotografies

3DUFLDO



$PELHQWDO

&DS

SDUFHOāOD 8


%&,1

%&,/
















1.1. Descripció de la volumetria, entorn paisatgístic i època de construcció:
$TXHVWDFDVDDPDJDDOVHXLQWHULRUXQDDQWLJDFRQVWUXFFLyGHSHWLWHVGLPHQVLRQVTXH~QLFDPHQWGLVSRVDYDGHFXLQD
PHQMDGRULGXHVKDELWDFLRQV)RXDPSOLDGDHQGLIHUHQWVqSRTXHVODPpVLPSRUWDQWIHWDGXUDQWHOVHJOH;9,,,)RX
O qSRFDHQTXHHVYDIHUODIDoDQDDPEHOFRVGHJDOHULHVIRUPDGHVSHUVLVDUFVDOSULPHUSLVLTXDWUHDOHVJROIHV
FRQVWUXwWVDPEPDRQVHQTXHODVLPHWULDGRPLQDHOFRQMXQW/DFREHUWDpVGHGXHVYHVVDQWVTXHIDQHOGHVDLJXDWDOHV
IDoDQHVODWHUDOVDPEHOFDUHQHUSHUSHQGLFXODUDODIDoDQDRULHQWDGDDVXGHVW/DWHXODGDWpXQDEDUEDFDQDVRUWLGD
DPEO HPELJDWGHIXVWD(OVPXUVH[WHULRUVVyQIHWVGHSHGUDSHWLWDEDUUHMDGDDPEOHVFDQWRQHUHVLDOJXQHVGLYLVLRQV
LQWHUPLWJHVGHPDy$O LQWHULRUGHODSODQWDEDL[DPRVWUDHOVDQWLFVPXUVGHSHGUHVJURVVHVGHODSULPHUDFRQVWUXFFLyL
V XWLOLW]DFRPDFRUWVGHEHVWLDU/DFDVDpVVLWXDGDHQXQOORFHOHYDWDPLWMDFRVWDGHODVHUUDGH1RHWIHWTXHOL
SURSRUFLRQDXQGRPLQLGHOWHUULWRULGHOVHQWRUQVSHUODVHYDVLWXDFLySULYLOHJLDGD
(OVRUtJHQVGHODPDVLDHVUHPXQWHQDODGDUUHUDPHLWDWGHOVHJOH;9,,DWqVTXHODXELFDFLyGHODFDVDFRUUHVSRQDOD
GHVFULWDHQHO&DSEUHXGH6HUUDWHL[GH $'6 SHUXQDFDVHWDDQRPHQDGDGHO6HUUDLTXHHUDSURSLHWDWGH
)qOL[*LEOHSHUYHQGDIHWDSHU-RVHS6HUUDO DQ\3RVVLEOHPHQWHOQRPGHFDO3HUHVHOLGRQpVDODFDVDDLQLFLV
GHOVHJOH;,;FRUUHVSRQHQWDO DPSOLDFLy$O5HJLVWURGHFDVDVGHFDPSRGHMDHVFLWD&DO3HUHFRPDSURSLHWDW
GH0DULDQRGH*LURQHOODGH%HUJDLWDPEpDO $PLOODUDPHQWGHMXQWDPEHO0ROtGHO&DVWHOOODSRVVHVVLy
DQRPHQDGDGHO&DVWHOO&DO&RL[3DJHUROVL6DQWDQGUHX'HVSUpVpVSURSLHWDWGH7HUHVDGH*LURQHOODLDOpVGH
)UDQFLVFD6HUUDYtGXDUHSDUWLQWVHODUHVWDGHSURSLHWDWVHQWUHGLIHUHQWVFRPSUDGRUV/ DQ\pVGH'RPLQJR6HUUDL
6HUUDGH%DUFHORQDILOOGHO DQWHULRU(OVSURSLHWDULVDQWHULRUVDOVDFWXDOVFRQVHUYDYHQGRFXPHQWDFLyGHODIXQGDFLyGH
ODFDVDSHUzIRXFUHPDGDGXUDQWOD*XHUUD&LYLOÒQLFDPHQWVDEHPTXHO HVWUXFWXUDLQLFLDOGHODFDVDHUDPROWGLIHUHQWL
PROWSHWLWDLTXHTXHGjDPDJDGDSHUOHVDPSOLDFLRQVUHDOLW]DGHVGXUDQWHOVHJOH;9,,,





$OWUHV=RQDG H[SHFWDWLYDDUTXHROzJLFD

'DWDGHSURWHFFLy GGPPDDDD 
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Sòl no urbanitzable - Zona de valor agrícola

<  4660331

1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL 

Fotografia i ortofotomapa 

Localització geogràfica i plànol extern de
l'edifici

7LSXVGHSURWHFFLyDFWXDO

Protecció actual

DADES CADASTRALS

&ODX

4XDOLILFDFLyGHOVzO

DADES URBANÍSTIQUES

&RRUGHQDGHV870

;  403522

Avià (Berguedà)

0XQLFLSL &RPDUFD 



)LW[D 059

0DSD 293-1-4

Cal Pere Vell, 08610 Avià

$GUHoDSRVWDO



59

Molí del Castell

1XFOLRLQGUHW

,GHQWLILFDFLyDOSOjQROGHODFDVDDSUHVHUYDU



LOCALITZACIÓ

Pere Vell, Cal

Text Refós del Pla Especial Urbanístic per a la identificació i la regulació de les masies i cases rurals
situades en sòl urbanitzable susceptibles de recuperació o de preservació
— Avià (Berguedà) —

Habitatge

Titularitat

059 Cal Pere Vell
Privada familiar



Fitxa 59

Se'n mantindrà el cos de galeries de la façana principal. Cal tenir en compte que la zona és d’alta expectativa
arqueològica, fet que condiciona qualsevol moviment de terres a l’entorn de la casa, en el subsòl del seu interior i en
les estructures del propi edifici susceptibles de ser estudiades amb metodologia arqueològica. Les millores de
subministrament energètic no hi han de comportar cap estesa aèria. S’hi recomana l’ús d’energies alternatives i
renovables.

3.5. Altres condicions específiques

Manteniment integral de l’edificació principal, volum original, tipologia i elements constructius. Conservació dels
elements arquitectònics i ornamentals de la façana (portes i finestres). En els paràmetres exteriors de les façanes es
mantindrà la fàbrica de pedra existent.

3.4. Condicions d’ordenació, entorn, edificació, serveis i accés

Les edificacions destinades a l’explotació agrícola no podran ser emprades per a l'ús d'habitatge. Es permet la divisió
horitzontal de l'edificació per ampliació del programa familiar i amb les condicions previstes a l'article 35 de la
normativa del Pla especial.

3.3. Volums no utilitzables pels usos previstos a l’apartat anterior i altres limitacions

(MP núm. 2) Se’n poden rehabilitar tots els volums. Els usos admesos per al volum principal són habitatge familiar i
establiment de turisme rural.

3.2. Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC i ús proposat

Manteniment de l'original

3.1. Tractament de la volumetria original

3. DETERMINACIONS NORMATIVES

L’estructura del medi es basa en un sistema de masos repartits pel territori degut al sistema d’explotació que es
manté. És un bon exemple de tipologia de masia. Preservació per raons històriques, arquitectòniques, socials i
paisatgístiques.

2. JUSTIFICACIO DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

S´hi accedeix des de la carretera del Molí del Castell a la Valldan per un camí de terra a la dreta.

1.4. Accessibilitat des dels camins públics

Presenta bon estat de conservació en general. L'estat de conservació de l'immoble és bo. S'abasteix d’aigua de la
xarxa comunitària, electricitat subministrada per companyia elèctrica i desguàs a la xarxa comunitària. Aparentment
no presenta cap situació de risc d’incendi o d’inundació.

1.3. Estat de conservació de l’immoble o conjunt, serveis i situació de risc

1.2. Ús actual

Plànol extern de l'edifici

Localització geogràfica

Municipi (Comarca)

Nom

Fitxa

Fotografies

3DUFLDO



$PELHQWDO

&DS

%&,/
















1.1. Descripció de la volumetria, entorn paisatgístic i època de construcció:
&DVDGHIRUPDUHFWDQJXODUGHSODQWDEDL[DSLVLJROIHVDPEODFREHUWDGHGXHVYHVVDQWVLDPEHOFDUHQHU
SHUSHQGLFXODUDODIDoDQDSULQFLSDOTXHV REUHDPLJGLD/ DFDEDWH[WHULRUpVGHSHGUDYLVWDDPEFDQWRQHUHVGHPDy$
ODIDoDQDSULQFLSDOKLKDXQEDOFyTXHIRUPDXQSRU[RDODSODQWDEDL[DFRQVWUXwWIDSRFVDQ\V$O HQWRUQKLKDGLIHUHQWV
FREHUWVLHGLILFDFLRQVG XVRVDJUtFROHV6HVLWXDHQXQHQWRUQUXUDOHQYROWDGDGHFDPSVGHFRQUHXLERVF
&DVDTXHVHJXHL[ODWLSRORJLDDUTXLWHFWzQLFDGHOHVFDVHVGHOD]RQDGHILQDOVGHO;,;LSULQFLSLVGHO;;






%&,1

SDUFHOāOD 60

$OWUHV=RQDG H[SHFWDWLYDDUTXHROzJLFD

'DWDGHSURWHFFLy GGPPDDDD 

7RWDO

SROtJRQ 7

10

Sòl no urbanitzable - Zona de valor agrícola

<  4656782

1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL 

Fotografia i ortofotomapa 

Localització geogràfica i plànol extern de
l'edifici

7LSXVGHSURWHFFLyDFWXDO

Protecció actual

DADES CADASTRALS

&ODX

4XDOLILFDFLyGHOVzO

DADES URBANÍSTIQUES

&RRUGHQDGHV870

;  405560

Avià (Berguedà)

0XQLFLSL &RPDUFD 



)LW[D 060

0DSD 293-2-6

la Pineda. 08610 Avià

$GUHoDSRVWDO



60

Obiols

1XFOLRLQGUHW

,GHQWLILFDFLyDOSOjQROGHODFDVDDSUHVHUYDU



LOCALITZACIÓ

Pineda, la

Text Refós del Pla Especial Urbanístic per a la identificació i la regulació de les masies i cases rurals
situades en sòl urbanitzable susceptibles de recuperació o de preservació
— Avià (Berguedà) —

Habitatge vinculat a l'explotació agrícola i ramadera

Titularitat

060 La Pineda
Privada familiar



Fitxa 60

Les millores de subministrament energètic no hi han de comportar cap estesa aèria. S’hi recomana l’ús d’energies
alternatives i renovables.

3.5. Altres condicions específiques

Es respectarà el volum edificat existent i la composició volumètrica. Les intervencions permeses són les destinades a
la conservació de l’edifici, les de consolidació i rehabilitació.

3.4. Condicions d’ordenació, entorn, edificació, serveis i accés

Les edificacions destinades a l’explotació agrícola i ramadera no podran ser emprades per a l'ús d'habitatge. No es
permet la divisió horitzontal de l'edificació.

3.3. Volums no utilitzables pels usos previstos a l’apartat anterior i altres limitacions

(MP núm. 2) Se’n poden rehabilitar tots els volums. Els usos admesos per al volum principal són habitatge familiar i
establiment de turisme rural.

3.2. Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC i ús proposat

Manteniment de l'original

3.1. Tractament de la volumetria original

3. DETERMINACIONS NORMATIVES

L'estructura del medi rural del municipi es fonamenta en un sistema de masies gairebé equidistants que facilita
l'explotació i el control del medi. L'ocupació permanent de la masia en facilitarà l'explotació agrícola i la preservació
del medi. Preservació per raons mediambientals i socials.

2. JUSTIFICACIO DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

S'hi accedeix per un camí que s’agafa a Graugés en direcció al carrer del Mig i cap a Bellús i Obiols.

1.4. Accessibilitat des dels camins públics

Presenta bon estat de conservació general. S'abasteix d'aigua de la xarxa comunitària, electricitat subministrada per
companyia elèctrica i sanejament autònom (pou mort). Presenta relatiu risc d'incendi en trobar-se en una zona aïllada
amb presència de bosc i no hi ha risc d'inundació.

1.3. Estat de conservació de l’immoble o conjunt, serveis i situació de risc

1.2. Ús actual

Plànol extern de l'edifici

Localització geogràfica

Municipi (Comarca)

Nom

Fitxa

Fotografies

3DUFLDO



$PELHQWDO

&DS

%&,/
















1.1. Descripció de la volumetria, entorn paisatgístic i època de construcció:
&DVDGHSODQWDEDL[DSLVLJROIHVDPEODFREHUWDGHGXHVYHVVDQWVLDPEHOFDUHQHUSDUDOāOHODODIDoDQDSULQFLSDOTXH
V REUHDPLJGLDeVGHSODQWDTXDVLTXDGUDGDLSUHVHQWDOHVIDoDQHVPROWVLPqWULTXHVDPESRUWDFHQWUDODOHVIDoDQHV
SULQFLSDOLSRVWHULRUWUHVILQHVWUHVDOSLVPHQWUHTXHOHVIDoDQHVODWHUDOVKLKDXQDILQHVWUDDODSODQWDEDL[DXQDDOSLVL
XQDDOHVJROIHV$PpVOHVIDoDQHVVyQDUUHERVVDGHVSHUzSUHVHQWHQXQHVPRWOOXUHVYHUWLFDOVLKRULW]RQWDOVTXH
HPPDUTXHQSRUWHVLILQHVWUHVDPEUDMROVFHUjPLFV/DFDVDHVWUREDHQXQOORFSODQHUDPEXQDHUDHQUDMRODGDGDYDQWL
GLVSRVDGHGRVFREHUWVSHUHVWULVDJUtFROHVLJDUDWJH6HVLWXDHQXQHQWRUQUXUDOHQYROWDGDGHFDPSVGHFRQUHXLERVF
$TXHVWDFDVDHVWjYLQFXODGDDPEO DQWLJDFROzQLDDJUtFRODGH*UDXJpVIXQGDGDHQWUHHOVDQ\VLSHU$JXVWt
5RVDOHQXQHVWHUUHVLPDVRVTXHKDYLHQFRPSUDWHOVJHUPDQV5RVDOD*UDXJpVTXHWDPEpIXQGDUHQODFROzQLD
DJUtFRODDOULX/OREUHJDW&RQVWUXwUHQSLVRVSHOVWUHEDOODGRUV FDUUHU9HOOGHO0LJL1RX XQDYLDIqUULDTXHFRPXQLFDYD
WRWHOFRPSOH[HXQDH[SORWDFLyOOHWHUDPDJDW]HPVGHIHUUDWJHVPROtGHJUDIRUQLGLIHUHQWVVHUYHLVSHOVKDELWDQWV
/ DQ\V HOVFRQFHGtODPHGDOODG RUGHO,$&6,HQVHUODSULPHUDFROzQLDTXHIHLDVHUYLUHOHFWULFLWDWSHUDXVRV
DJUtFROHV$ODPRUWGHOVJHUPDQV5RVDOODSURSLHWDWTXHHUDLQGLYLVDYDTXHGDUSHUOHVYtGXHVLILOOV(OHVGLYLGLD
TXHGDQWODFROzQLD$JUtFRODSHOVVXFFHVVRUVG $JXVWtLODIjEULFDGHOULXSHOVVXFFHVVRUVG $QWRQLDSDUWLUG DTXtOD
FROzQLDHQWUjHQXQDFULVLLGDYDOODGDTXHKDSRUWDWDOWDQFDPHQWGHILQLWLXHOVQRVWUHVGLHV$TXHVWDFDVDIRUPDSDUWGHO
FRQMXQWGH*UDXJpV






%&,1

SDUFHOāOD 180

$OWUHV=RQDG H[SHFWDWLYDDUTXHROzJLFD

'DWDGHSURWHFFLy GGPPDDDD 

7RWDO

SROtJRQ 4

11

Sòl no urbanitzable - Zona de valors protegibles

<  4657414

1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL 

Fotografia i ortofotomapa 

Localització geogràfica i plànol extern de
l'edifici

7LSXVGHSURWHFFLyDFWXDO

Protecció actual

DADES CADASTRALS

&ODX

4XDOLILFDFLyGHOVzO

DADES URBANÍSTIQUES

&RRUGHQDGHV870

;  404236

Avià (Berguedà)

0XQLFLSL &RPDUFD 



)LW[D 061

0DSD 293-1-6

Cal Pla. 08610 Avià

$GUHoDSRVWDO



61

Graugés

1XFOLRLQGUHW

,GHQWLILFDFLyDOSOjQROGHODFDVDDSUHVHUYDU



LOCALITZACIÓ

Pla, Cal

Text Refós del Pla Especial Urbanístic per a la identificació i la regulació de les masies i cases rurals
situades en sòl urbanitzable susceptibles de recuperació o de preservació
— Avià (Berguedà) —

Habitatge

Titularitat

061 Cal Pla
Privada empresa



Fitxa 61

Les millores de subministrament energètic no hi han de comportar cap estesa aèria. S’hi recomana l’ús d’energies
alternatives i renovables.

3.5. Altres condicions específiques

Manteniment del volum aparent. Se’n pot refer l’interior. Cal respectar la composició volumètrica, d’obertures i altres
elements originals. Les intervencions permeses són les destinades a la conservació de l’edifici, les de consolidació i
rehabilitació. Qualsevol intervenció ha de tenir en compte la component paisatgística del conjunt.

3.4. Condicions d’ordenació, entorn, edificació, serveis i accés

Les edificacions destinades a l’explotació agrícola no podran ser emprades per a l'ús d'habitatge. No es permet la
divisió horitzontal de l'edificació.

3.3. Volums no utilitzables pels usos previstos a l’apartat anterior i altres limitacions

(MP núm. 2) Se’n poden rehabilitar tots els volums. Els usos admesos per al volum principal són habitatge familiar,
turisme rural, activitats professionals vinculades a l’habitatge familiar, restauració i educació en el lleure. El canvi d’ús
està subjecte a llicència urbanística.

3.2. Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC i ús proposat

Manteniment de l'original

3.1. Tractament de la volumetria original

3. DETERMINACIONS NORMATIVES

L'estructura del medi rural del municipi es fonamenta en un sistema de masies gairebé equidistants que facilita
l'explotació i el control del medi. L'ocupació permanent de la casa en facilitarà l'explotació agrícola i la preservació del
medi. Preservació per raons mediambientals i socials.

2. JUSTIFICACIO DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

Des de la carretera del Molí del Castell a Casserres passant per Graugés, cal agafar un desviament a la dreta
després de la Colònia de Graugés.

1.4. Accessibilitat des dels camins públics

Presenta bon estat de conservació en general. S'abasteix d'aigua de la xarxa comunitària, electricitat subministrada
per companyia elèctrica i sanejament autònom. Hi ha cert risc d'incendi per la proximitat del bosc i no hi ha risc
d'inundació.

1.3. Estat de conservació de l’immoble o conjunt, serveis i situació de risc

1.2. Ús actual

Plànol extern de l'edifici

Localització geogràfica

Municipi (Comarca)

Nom

Fitxa

Fotografies

3DUFLDO



$PELHQWDO

&DS

%&,/
















1.1. Descripció de la volumetria, entorn paisatgístic i època de construcció:
&DVDGHSODQWDEDL[DSLVLJROIHVDPEODFREHUWDGHGXHVYHVVDQWVTXHIDQHOGHVDLJXDWDOHVIDoDQHVODWHUDOVLDPEHO
FDUHQHUSHUSHQGLFXODUDODIDoDQDSULQFLSDOTXHV REUHDPLJGLD/ DFDEDWH[WHULRUpVDUUHERVVDWLSLQWDWGHFRORUJULVOD
SRUWDSULQFLSDOpVG DUFHVFDUVHUGHPDyLOHVREHUWXUHVVyQDUUHERVVDGHV'DYDQWGHODFDVDKLKDGLIHUHQWVFREHUWVR
SDOOLVHVDL[tFRPXQDJUDQMDGHYDTXHVGHOOHW6HVLWXDHQXQHQWRUQUXUDOHQYROWDGDGHFDPSVGHFRQUHXLERVF
0DVLDDPEHVWUXFWXUDGHILQDOVGHOVHJOH;,;






%&,1

SDUFHOāOD 70

$OWUHV=RQDG H[SHFWDWLYDDUTXHROzJLFD

'DWDGHSURWHFFLy GGPPDDDD 

7RWDO

SROtJRQ 7

10

Sòl no urbanitzable - Zona de valor agrícola

<  4656297

;  404505

1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL 

Fotografia i ortofotomapa 

Localització geogràfica i plànol extern de
l'edifici

7LSXVGHSURWHFFLyDFWXDO

Protecció actual

DADES CADASTRALS

&ODX

4XDOLILFDFLyGHOVzO

DADES URBANÍSTIQUES

&RRUGHQDGHV870

0DSD 293-1-6

Avià (Berguedà)

0XQLFLSL &RPDUFD 



)LW[D 062

62

Casanova de la Plana. 08610 Avià

$GUHoDSRVWDO

,GHQWLILFDFLyDOSOjQROGHODFDVDDSUHVHUYDU

Graugés

1XFOLRLQGUHW





LOCALITZACIÓ

Plana, Casanova de la (o del Collet)

Text Refós del Pla Especial Urbanístic per a la identificació i la regulació de les masies i cases rurals
situades en sòl urbanitzable susceptibles de recuperació o de preservació
— Avià (Berguedà) —

Habitatge vinculat a l'explotació agrícola i ramadera



Fitxa 62

Les millores de subministrament energètic no hi han de comportar cap estesa aèria. S’hi recomana l’ús d’energies
alternatives i renovables.

3.5. Altres condicions específiques

Es respectarà el volum edificat existent i la composició volumètrica. Les intervencions permeses són les destinades a
la conservació de l’edifici, les de consolidació i rehabilitació.

3.4. Condicions d’ordenació, entorn, edificació, serveis i accés

Les edificacions destinades a l’explotació agrícola i ramadera no podran ser emprades per a l'ús d'habitatge. No es
permet la divisió horitzontal de l'edificació.

3.3. Volums no utilitzables pels usos previstos a l’apartat anterior i altres limitacions

(MP núm. 2) Se’n poden rehabilitar tots els volums. Els usos admesos per al volum principal són habitatge familiar i
establiment de turisme rural.

3.2. Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC i ús proposat

Manteniment de l'original

3.1. Tractament de la volumetria original

3. DETERMINACIONS NORMATIVES

L'ocupació permanent de la masia en facilitarà l'explotació agrícola i la preservació del medi. Preservació per raons
mediambientals i socials.

2. JUSTIFICACIO DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

S'hi accedeix per un camí que surt de la carretera de Casserres a Graugés.

1.4. Accessibilitat des dels camins públics

Presenta bon estat de conservació general. S'abasteix d'aigua de la xarxa comunitària, electricitat subministrada per
companyia elèctrica i sanejament autònom (pou mort). Hi ha cert risc d'incendi per la proximitat del bosc i no hi ha
risc d'inundació.

Privada familiar

062 Casanova de la Plana (o del Collet)
Titularitat

1.3. Estat de conservació de l’immoble o conjunt, serveis i situació de risc

1.2. Ús actual

Plànol extern de l'edifici

Localització geogràfica

Municipi (Comarca)

Nom

Fitxa

Fotografies

3DUFLDO



$PELHQWDO

&DS

%&,/
















1.1. Descripció de la volumetria, entorn paisatgístic i època de construcció:
&RQMXQWIRPDWSHUWUHVHGLILFLVGLIHUHQWV(OSULPHUpVO DQWLJDFDVDDPEODFREHUWDGHWHXODjUDEGHGREOHYHVVDQWLDPE
HOFDUHQHUSHUSHQGLFXODUDODIDoDQDREHUWDDPLJGLDeVGHSODQWDEDL[DSLVLJROIHV$DTXHVWFRVVHOLDIHJt
WDUGDQDPHQWXQDOWUHGHOHVPDWHL[HVFDUDFWHUtVWLTXHVGHPDy/ DFDEDWH[WHULRUpVDUUHERVVDWHQODPHLWDWGHODIDoDQD
LGHWRW[RYLVWDO DOWUHPHLWDWTXHHVPDQWpDODIDoDQDODWHUDO/HVREHUWXUHVHVGLVSRVHQGHIRUPDDVLPqWULFDHQOD
IDoDQDSULQFLSDOHQFDQYLHQOHVODWHUDOVHVPDQWpODVLPHWULD'DYDQWGHODIDoDQDSULQFLSDOKLKDXQFREHUW/ DOWUH
KDELWDWJHpVGHSODQWDEDL[DLSLVGHIRUPDUHFWDQJXODUDPEODFREHUWDGHWHXODjUDEGHGXHVYHVVDQWVTXHIDQHO
GHVDLJXDWDODIDoDQDSULQFLSDOLSRVWHULRU/ DFDEDWH[WHULRUpVDUUHERVVDWLSLQWDWGHFRORUJULVHQXQDSDUWLDO DOWUHGH
WRW[RYLVWLDODIDoDQDODWHUDODUUHPROLQDW$ODIDoDQDSULQFLSDOKLKDODSRUWDDPEOOLQGDGHIXVWDLWUHVREHUWXUHV
DUUHERVVDGHVDO DOoDGDGHODSODQWDEDL[DLXQDDOSLVVXSHULRU&RPSOHWDHOFRQMXQWXQJUXSGHSDOOLVVHVLFREHUWVVTXH
IRUPHQDQJOHUHFWHLTXHWHQHQXQDVVHFDGRUREHUWDODSULPHUDSODQWD/DFRQVWUXFFLyGHOVHOHPHQWVDQWLFVpVGHSHGUD
DPEILQHVWUHVGHPDyODUHVWDpVGHPDy6HVLWXDHQXQHQWRUQUXUDOHQYROWDGDGHFDPSVGHFRQUHXLERVF
+DELWDWJHTXHKLVWzULFDPHQWKDHVWDWOOLJDWDH[SORWDFLyDJUtFRODLUDPDGHUD/DLQIRUPDFLyPpVDQWLJDGDWDGHO
&DGDVWUHG $YLj HQTXqHUDSURSLHWDWG $QWRQL)DUJXHOOGH%HUJD/DFDVDHVWjGLUHFWDPHQWUHODFLRQDGDDPEHO
9HUGDJXHUMDTXHIRUPDSDUWGHVGHOODYRUVGHODPDWHL[DSURSLHWDW






%&,1

SDUFHOāOD 32

$OWUHV=RQDG H[SHFWDWLYDDUTXHROzJLFD

'DWDGHSURWHFFLy GGPPDDDD 

7RWDO

SROtJRQ 1

11

Sòl no urbanitzable - Zona de valors protegibles

<  4657986

1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL 

Fotografia i ortofotomapa 

Localització geogràfica i plànol extern de
l'edifici

7LSXVGHSURWHFFLyDFWXDO

Protecció actual

DADES CADASTRALS

&ODX

4XDOLILFDFLyGHOVzO

DADES URBANÍSTIQUES

&RRUGHQDGHV870

;  400255

Avià (Berguedà)

0XQLFLSL &RPDUFD 



)LW[D 063

0DSD 292-8-5

els Porxos. 08610 Avià

$GUHoDSRVWDO



63

Avià

1XFOLRLQGUHW

,GHQWLILFDFLyDOSOjQROGHODFDVDDSUHVHUYDU



LOCALITZACIÓ

Porxos, els

Text Refós del Pla Especial Urbanístic per a la identificació i la regulació de les masies i cases rurals
situades en sòl urbanitzable susceptibles de recuperació o de preservació
— Avià (Berguedà) —

Habitatge en desús

Titularitat

063 Els Porxos
Privada familiar



Fitxa 63

Les millores de subministrament energètic no hi han de comportar cap estesa aèria. S’hi recomana l’ús d’energies
alternatives i renovables.

3.5. Altres condicions específiques

Manteniment del volum aparent. Se’n pot refer l’interior. Cal respectar la composició volumètrica, d’obertures i altres
elements originals. Qualsevol intervenció ha de tenir en compte la component paisatgística del conjunt.

3.4. Condicions d’ordenació, entorn, edificació, serveis i accés

Les edificacions destinades a l’explotació agrícola i ramadera no podran ser emprades per a l'ús d'habitatge. No es
permet la divisió horitzontal de l'edificació.

3.3. Volums no utilitzables pels usos previstos a l’apartat anterior i altres limitacions

(MP núm. 2) Se’n poden rehabilitar tots els volums. Els usos admesos per al volum principal són habitatge familiar i
establiment de turisme rural.

3.2. Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC i ús proposat

Manteniment de l'original

3.1. Tractament de la volumetria original

3. DETERMINACIONS NORMATIVES

L’estructura del medi es basa en un sistema de masos repartits pel territori degut al sistema d’explotació que es
manté. Preservació per raons històriques, arquitectòniques i tipològiques per l’estructura de l’edifici.

2. JUSTIFICACIO DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

Accés des de la carretera de Berga a Solsona C-149, agafant un desviament a la dreta després del camí de Sant
Serni.

1.4. Accessibilitat des dels camins públics

Presenta un estat de conservació regular, la casa és deshabitada, no s'hi ha fet cap intervenció recentment, el
conjunt és antic i pot tenir risc de patologies estructurals. S'abasteix d'aigua, electricitat subministrada per companyia
elèctrica i sanejament autònom. Hi ha cert risc d'incendi per la proximitat del bosc i no hi ha risc d'inundació.

1.3. Estat de conservació de l’immoble o conjunt, serveis i situació de risc

1.2. Ús actual

Plànol extern de l'edifici

Localització geogràfica

Municipi (Comarca)

Nom

Fitxa

Fotografies

3DUFLDO



$PELHQWDO

&DS

%&,/
















1.1. Descripció de la volumetria, entorn paisatgístic i època de construcció:
0DVLDGHWLSRORJLDFOjVVLFDHVWUXFWXUDGDHQWUHVFRVVRVLTXHKDVRIHUWDPSOLDFLRQVHYLGHQWV/ LQWHULRUFRQVHUYDODTXH
VHULDO HVWUXFWXUDLQLFLDOGHODFDVDPpVSHWLWDLTXHSUHVHQWDHOVPXUVGHFDUUHXVGHSHGUDJUXL[XWVLDPSOHVDL[tFRP
ILQHVWUHVHVSLWOOHUDGHVTXHDUDTXHGHQDPDJDGHVLODSULPHUDSRUWDDPEOOLQGDGHIXVWD/DFRQVWUXFFLyTXHYHLHP
DFWXDOPHQWpVGHGDWDTXHHVWUREDDODOOLQGDGHODSRUWDSULQFLSDOLIUXLWGHOHVDPSOLDFLRQVTXHHVIHUHQDOD
IDoDQDLTXHDXJPHQWDUHQO DOoDGDWRWDO$TXHVWHVGRQDUHQFRPDUHVXOWDWXQDFDVDGHJUDQVGLPHQVLRQVGHSODQWD
EDL[DLGRVSLVRVLJROIHVDPEODFREHUWDGHGXHVYHVVDQWVLDPEHOFDUHQHUSHUSHQGLFXODUDODIDoDQDSULQFLSDO/D
IDoDQDV REUHDPLJGLDDXQDHUDHQODTXHKLKDDOWUHVFREHUWVTXHVHJXHL[HQO HVWUXFWXUDFRQVWUXFWLYDG DTXHVWD
GDUUHUDDPSOLDFLy/DFDUDFWHUtVWLFDPpVUHPDUFDEOHGHODFDVDpVHOGREOHFRVGHJDOHULHVIRUPDGHVSHUJUXSVGHFLQF
DUFVGHPLJSXQWDFDGDXQGHOVGRVSLVRVLXQDUFFHQWUDODOHVJROIHVIODQTXHMDWSHUGRVXOOVGHERXRYDODWVTXH
DFFHQWXHQODVLPHWULDGHODIDoDQD$O LQWHULRUODSODQWDEDL[DV XWLOLW]DFRPDFRUWVSHOEHVWLDULHOVGRVSLVRVVRQ
KDELOLWDWVFRPDGRVKDELWDWJHVHVWUXFWXUDWVDOYROWDQWGHODVDODFHQWUDOSUHVLGLGDSHUODHL[LGDG DUFV6HVLWXDHQXQ
HQWRUQUXUDOHQYROWDGDGHFDPSVGHFRQUHXLERVF
/DSULPHUDQRWtFLDKLVWzULFDGHODFDVDODWUREHPO DQ\ $0 FRPDWHUPHWRWLTXHGHVFRQHL[HPHOQRPGHOV
SURSLHWDULV/ DQ\pVGH&ULVWREDO6DVWUHGH%HUJDLHOGH-RVp&DQDOL*DPLVDQVSURSLHWDWTXHHVPDQWp
ILQVDOHQTXqODFRPSUD5DPRQ3XMROL&DUVLSDUHGHOTXHIRXDOFDOGHGH%HUJD5DPRQ3XMROL7KRPjV
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Sòl no urbanitzable - Zona de valor agrícola

<  4658837

1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL 

Fotografia i ortofotomapa 

Localització geogràfica i plànol extern de
l'edifici

7LSXVGHSURWHFFLyDFWXDO

Protecció actual

DADES CADASTRALS

&ODX

4XDOLILFDFLyGHOVzO

DADES URBANÍSTIQUES

&RRUGHQDGHV870

;  401586

Avià (Berguedà)

0XQLFLSL &RPDUFD 



)LW[D 064

0DSD 292-8-5

el Pou. 08610 Avià

$GUHoDSRVWDO



64

Avià

1XFOLRLQGUHW

,GHQWLILFDFLyDOSOjQROGHODFDVDDSUHVHUYDU



LOCALITZACIÓ

Pou, el

Text Refós del Pla Especial Urbanístic per a la identificació i la regulació de les masies i cases rurals
situades en sòl urbanitzable susceptibles de recuperació o de preservació
— Avià (Berguedà) —

Habitatge

Titularitat
Privada familiar

064 El Pou



Fitxa 64

Se'n mantindran les galeries. Les millores de subministrament energètic no hi han de comportar cap estesa aèria.
S’hi recomana l’ús d’energies alternatives i renovables.

3.5. Altres condicions específiques

Manteniment integral de l’edificació principal, volum original, tipologia i elements constructius. Conservació dels
elements arquitectònics i ornamentals de la façana (portes i finestres).

3.4. Condicions d’ordenació, entorn, edificació, serveis i accés

Les edificacions destinades a l’explotació agrícola no podran ser emprades per a l'ús d'habitatge. No es permet la
divisió horitzontal de l'edificació. Es permet la divisió horitzontal actual en dos habitatges de l'edificació principal.

3.3. Volums no utilitzables pels usos previstos a l’apartat anterior i altres limitacions

(MP núm. 2) Se’n poden rehabilitar tots els volums. Els usos admesos per al volum principal són habitatge familiar,
turisme rural i activitats d’educació en el lleure. El canvi d’ús està subjecte a llicència urbanística.

3.2. Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC i ús proposat

Manteniment de l'original

3.1. Tractament de la volumetria original

3. DETERMINACIONS NORMATIVES

L’estructura del medi es basa en un sistema de masos repartits pel territori degut al sistema d’explotació que es
manté. Preservació per raons històriques, arquitectòniques i tipològiques per l’estructura de l’edifici.

2. JUSTIFICACIO DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

S'hi accedeix des de la C-149 d'Avià en direcció Solsona.

1.4. Accessibilitat des dels camins públics

Presenta bon estat de conservació en general. S'abasteix d'aigua de la xarxa comunitària, electricitat subministrada
per companyia elèctrica i sanejament autònom (pou mort). Hi ha cert risc d'incendi per la proximitat del bosc i no hi ha
risc d'inundació.

1.3. Estat de conservació de l’immoble o conjunt, serveis i situació de risc

1.2. Ús actual

Plànol extern de l'edifici

Localització geogràfica

Municipi (Comarca)

Nom

Fitxa

Fotografies

3DUFLDO



$PELHQWDO

&DS

%&,/
















1.1. Descripció de la volumetria, entorn paisatgístic i època de construcció:
&DVDGHSODQWDEDL[DSLVLJROIHV7pODFREHUWDGHGXHVYHVVDQWVDPEHOFDUHQHUSHUSHQGLFXODUDODIDoDQDSULQFLSDO
TXHV REUHDPLJGLD/DIDoDQDpVVLPqWULFDDPESRUWDFHQWUDOG DUFUHEDL[DWGHPDyWUHVEDOFRQVDOSULPHUSLVLWUHV
ILQHVWUHVMXQWHVDPEDUFGHPLJSXQWGHPDyDOHVJROIHV$ODIDoDQDGHOOHYDQWWpDIHJLWXQFREHUWTXHIRUPDXQSRU[R
DODSDUWSRVWHULRUGHODFDVD$O HQWRUQKLKDGLIHUHQWVFREHUWVSHUDXVRVDJUtFROHV6HVLWXDHQXQHQWRUQUXUDO
HQYROWDGDGHFDPSVGHFRQUHXLERVF
&DVDPRGHUQDFRQVWUXwGDO DQ\VHJXLQWODWLSRORJLDGHOHVFDVHVGHO qSRFDDOD]RQDTXHLPLWDOHVHGLILFDFLRQV
LQGXVWULDOVGHILQDOVGHOVHJOH;,;LFRPHQoDPHQWVGHO;;
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Sòl no urbanitzable - Zona de valors protegibles

<  4659335

1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL 

Fotografia i ortofotomapa 

Localització geogràfica i plànol extern de
l'edifici

7LSXVGHSURWHFFLyDFWXDO

Protecció actual

DADES CADASTRALS

&ODX

4XDOLILFDFLyGHOVzO

DADES URBANÍSTIQUES

&RRUGHQDGHV870

;  404096

Avià (Berguedà)

0XQLFLSL &RPDUFD 



)LW[D 065

0DSD 293-1-5

Casanova del Prat. 08610 Avià

$GUHoDSRVWDO



65

Avià

1XFOLRLQGUHW

,GHQWLILFDFLyDOSOjQROGHODFDVDDSUHVHUYDU



LOCALITZACIÓ

Prat, Casanova del

Text Refós del Pla Especial Urbanístic per a la identificació i la regulació de les masies i cases rurals
situades en sòl urbanitzable susceptibles de recuperació o de preservació
— Avià (Berguedà) —

Habitatge vinculat a l'explotació agrícola

Titularitat

065 Casanova del Prat
Privada familiar



Fitxa 65

Se'n mantindran les obertures. Les millores de subministrament energètic no hi han de comportar cap estesa aèria.
S’hi recomana l’ús d’energies alternatives i renovables.

3.5. Altres condicions específiques

Manteniment integral de l’edificació principal, volum original, tipologia i elements constructius. Conservació dels
elements arquitectònics i ornamentals de la façana (portes i finestres). S’hi admeten les obres de manteniment, obres
menors, de rehabilitació parcial i de consolidació.

3.4. Condicions d’ordenació, entorn, edificació, serveis i accés

Les edificacions destinades a l’explotació agrícola no podran ser emprades per a l'ús d'habitatge. No es permet la
divisió horitzontal de l'edificació.

3.3. Volums no utilitzables pels usos previstos a l’apartat anterior i altres limitacions

(MP núm. 2) Se’n poden rehabilitar tots els volums. Els usos admesos per al volum principal són habitatge familiar i
establiment de turisme rural.

3.2. Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC i ús proposat

Manteniment de l'original

3.1. Tractament de la volumetria original

3. DETERMINACIONS NORMATIVES

L'estructura del medi rural del municipi es fonamenta en un sistema de masies gairebé equidistants que facilita
l'explotació i el control del medi. L'ocupació permanent de la masia en facilitarà l'explotació agrícola i la preservació
del medi. Preservació per raons arquitectòniques, paisatgístiques i socials.

2. JUSTIFICACIO DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

S'hi accedeix des de la BV-4135 del Molí del Castell a Graugés, passant per la Casa Nova de la Riera.

1.4. Accessibilitat des dels camins públics

Presenta bon estat de conservació en general. S'abasteix d'aigua de la xarxa comunitària, electricitat subministrada
per companyia elèctrica i sanejament autònom (pou mort). Hi ha cert risc d'incendi per la proximitat del bosc i hi ha
risc d'inundació perquè es troba a la vora del torrent de Font Caldes.

1.3. Estat de conservació de l’immoble o conjunt, serveis i situació de risc

1.2. Ús actual

Plànol extern de l'edifici

Localització geogràfica

Municipi (Comarca)

Nom

Fitxa

Fotografies

3DUFLDO



$PELHQWDO

&DS

%&,/
















1.1. Descripció de la volumetria, entorn paisatgístic i època de construcció:
/DXELFDFLyG DTXHVWDFDVDpVLPPLOORUDEOHeVVLWXDGDVREUHXQSHQ\DOTXHIRUPDXQLPSRUWDQWGHVQLYHOOGHOPDWHL[
WLSXVTXHHOTXHRFXSDODFDVD1RHWLTXHVHUYHL[GHEDVHDODFDVDDFFHQWXDQWO DOoDGDWRWDOGHO HGLILFLTXHHVVXPDD
O DOoDGDGHODYHVVDQWHVFDUSDGDGHODPXQWDQ\DTXHSHUPHWHOGRPLQLYLVXDOGHWRWDODSODQDG 2ELROVTXHV REUHFDSDO
VXG(VWjIRUPDGDSHUXQDHVWUXFWXUDFHQWUDODODTXHV KLKDQDIHJLWFREHUWVLXQEDOXDUGDSRQHQW$TXHVWDHVWUXFWXUD
FHQWUDOpVGHEDVHTXDVLTXDGUDGDDPEHOVPXUVGHSHGUDHQHOVTXHGHVWDFDODEDVHGHSHGUDIRUPDQWXQPXUPROW
U~VWHFHQWUHPLJGHJUDQVEORFVGHSHGUDQDWXUDOVTXHVXVWHQWHQODSDUHWGHODFDUDVXGGHODFDVDTXHHQODSDUWEDL[D
pVOOHXJHUDPHQWHQWDOXVVDW(QDTXHVWDIDoDQDHVYHXFODUDPHQWILQVHOQLYHOODRQDUULEDODFRQVWUXFFLyPpVDQWLJDTXH
RFXSDTXDVLWRWDODSODQWDEDL[DDL[tFRPODFRQVWUXFFLyTXHHVIHXSRVWHULRUPHQWSDUWGHOVHJOH;,9LSDUWFRUUHVSRQHQW
DUHIRUPHVWDUGDQHV(QDTXHVWDIDoDQDKLKDXQDHVSLWOOHUDDOQLYHOOLQIHULRULWUHVILQHVWUHVDOSLVDPEHOVPXQWDQWVGH
SHGUDLOOLQGDGHIXVWD/ HQWUDGDDODFDVDDPEOOLQGDGHIXVWDpVDODIDoDQDTXHGyQDDSRQHQWLTXHGDWDQFDGDSHU
XQEDOXDUGFRQVWUXwWPpVWDUG/DWHXODGDpVGHGXHVYHVVDQWVDPEHOFDUHQHUSHUSHQGLFXODUDODIDoDQDLIRUPDGRV
QLYHOOVG LJXDOWDPDQ\HOPpVEDL[VREUHO HQWUDGD$ODIDoDQDQRUGKLKDGRVFREHUWVHQJDQ[DWVDOFRVGHSRQHQWLTXH
IRUPHQSDUWGHOEDOXDUG$O LQWHULRUODFDVDHVGLVWULEXHL[HQHOVGRVFRVVRVPDUFDWVSHUODWHXODGDHQHOSULPHUFRV
GHVWDFDXQDUFGLDIUDJPjWLFGHSHGUDTXHIRXWDSLDWSRVWHULRUPHQWDGDSWDQWXQDSRUWDDOOLQGDGDSHWLWDDOFHQWUHLTXH
GLYLGHL[ODSODQWDHQGXHVFUXJLHVSHUSHQGLFXODUVDODSRUWD6 DFFHGHL[DOSULPHUSLVDWUDYpVG XQDHVFDODTXHWpHOV
SULPHUVJUDRQVGHSHGUDLODUHVWDG REUDYLVWD$ODSODQWDKLKDWUHVKDELWDFLRQVLODFXLQDDPEHOIRFDWHUUDIRJRQVL
DLJHUDDPESLFDGHSHGUD7RWLTXHO HVWUXFWXUDLHOOORFHOHYDWLFODUDPHQWGHIHQVLXGHODFDVDDL[tFRPHOWRSzQLP
HQVPRVWUHQXQDFDVDGHOWLSXVGRPXVRFDVDIRUWDPHGLHYDOQRKHPWUREDWGRFXPHQWDFLyHVFULWDTXHHQIDFL
UHIHUqQFLD(OVVXFFHVVLXVFDQYLVGHSURSLHWDWGXUDQWHOVHJOH;;YDQSURYRFDUODSpUGXDGHODGRFXPHQWDFLyWRWLDL[t
ODUHIHUqQFLDPpVDQWLJDGDWDGHOVHJOH;9,PRPHQWHQTXqODFDVDHUDSURSLHWDWGH)HOLS*UDXJpV
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Sòl no urbanitzable - Zona de valor agrícola

<  4657491

1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL 

Fotografia i ortofotomapa 

Localització geogràfica i plànol extern de
l'edifici

7LSXVGHSURWHFFLyDFWXDO

Protecció actual

DADES CADASTRALS

&ODX

4XDOLILFDFLyGHOVzO

DADES URBANÍSTIQUES

&RRUGHQDGHV870

;  405612

Avià (Berguedà)

0XQLFLSL &RPDUFD 



)LW[D 066

0DSD 293-2-6

el Puig d'Obiols, 08610 Avià

$GUHoDSRVWDO



66

Obiols

1XFOLRLQGUHW

,GHQWLILFDFLyDOSOjQROGHODFDVDDSUHVHUYDU



LOCALITZACIÓ

Puig d'Obiols, el

Text Refós del Pla Especial Urbanístic per a la identificació i la regulació de les masies i cases rurals
situades en sòl urbanitzable susceptibles de recuperació o de preservació
— Avià (Berguedà) —

Habitatge en desús

Titularitat

066 El Puig d’Obiols
Privada familiar



Fitxa 66

Se'n mantindra la porta, els arcs diafragmàtics i els sostres de la planta baixa. Cal tenir en compte que la zona és
d’alta expectativa arqueològica, fet que condiciona qualsevol moviment de terres a l’entorn de la casa, en el subsòl
del seu interior i en les estructures del propi edifici susceptibles de ser estudiades amb metodologia arqueològica.
Les millores de subministrament energètic no hi han de comportar cap estesa aèria. S’hi recomana l’ús d’energies
alternatives i renovables.

3.5. Altres condicions específiques

Es respectarà el volum edificat existent i la composició volumètrica i de façanes original, en especial aquells elements
que justifiquen la seva inclusió en el catàleg de masies, com cantonades de carreus, arcs, obertures i llindes de
pedra. En els paràmetres exteriors de les façanes es mantindrà la fàbrica de pedra existent. Interiorment es
mantindran els elements que configuren l’essència constructiva i arquitectònica de la seva tipologia. En les
intervencions es minimitzarà l’afectació dels hàbitats d’interès comunitari, tot prenent les mesures correctores i
alternatives adients per protegir i conservar tant el sentit natural d’aquests hàbitats com de les espècies vinculades a
ells. Així mateix caldrà garantir la preservació d’aquests hàbitats naturals, evitant l’ocupació temporal durant
qualsevol obra que es realitzi i, un cop executats els treballs, restaurant el sòl que hagi pogut veure’s alterat,
mantenint ordenat i net l’entorn de qualsevol residu i instal•lacions innecessàries.

3.4. Condicions d’ordenació, entorn, edificació, serveis i accés

Les edificacions destinades a l’explotació agrícola i ramadera no podran ser emprades per a l'ús d'habitatge. No es
permet la divisió horitzontal de l'edificació.

3.3. Volums no utilitzables pels usos previstos a l’apartat anterior i altres limitacions

Se’n poden rehabilitar tots els volums. Els usos admesos per al volum principal són habitatge familiar, establiment de
turisme rural i activitats d’educació en el lleure.

3.2. Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC i ús proposat

Manteniment de l'original

3.1. Tractament de la volumetria original

3. DETERMINACIONS NORMATIVES

L’estructura del medi es basa en un sistema de masos repartits pel territori degut al sistema d’explotació que es
manté. Preservació per raons històriques, arquitectòniques i tipològiques per l’estructura de l’edifici.

2. JUSTIFICACIO DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

Des de Graugés cal agafar el camí cap a Obiols.

1.4. Accessibilitat des dels camins públics

Presenta bon estat de conservació general tot i que en estar deshabitada i no haver-se fet reformes, el conjunt és
antic i pot tenir risc de patologies estructurals. S'abasteix d'aigua de la xarxa comunitària, electricitat subministrada
per companyia elèctrica i sanejament autònom. Hi ha cert risc d'incendi per la proximitat del bosc i no hi ha risc
d'inundació.

1.3. Estat de conservació de l’immoble o conjunt, serveis i situació de risc

1.2. Ús actual

Plànol extern de l'edifici

Localització geogràfica

Municipi (Comarca)

Nom

Fitxa

Fotografies

3DUFLDO



$PELHQWDO

&DS

%&,/
















1.1. Descripció de la volumetria, entorn paisatgístic i època de construcció:
&DO5DPRQHWpVXQDFDVDIHWDHQGLIHUHQWVHWDSHVTXHVyQGLItFLOVGHGHWHUPLQDUDPEH[DFWLWXGeVXQDFDVDGH
GLPHQVLRQVJUDQVDPEODFREHUWDGHGXHVYHVVDQWVLDPEHOFDUHQHUSHUSHQGLFXODUDODIDoDQDSULQFLSDOREHUWDD
PLJGLD(VFRPSRQGHSODQWDEDL[DSLVLJROIHV/DFDVDWpFREHUWVDOVGRVFRVWDWVLQGHSHQGHQWVGHODFDVDLV REUHD
XQDHUDWDQFDGDSHUGDYDQWDPEXQSHWLWPXULHOVPDWHL[RVFREHUWV/DIDoDQDSULQFLSDOSUHVHQWDXQDVLPHWULDWUHQFDGD
~QLFDPHQWSHOGHVSODoDPDQHWGHODSRUWDSULQFLSDODXQFRVWDW$ODSODQWDEDL[DKLKDGXHVSRUWHVODSULQFLSDOGHPLJ
SXQWLDGRYHOODGDDPEODGDWDLXQDFUHXJUDYDGHVDODFODXLXQDDXQFRVWDWWDPEpDGRYHOODGDG DUFGHPLJSXQW
SHUzGHOOXPPpVDPSOD$OSULPHUSLVLDOHVJROIHVV REUHQGXHVHL[LGHVDPEGRVDUFVFDGDXQDDOSULPHUSLVHOVDUFV
VyQFDUSDQHOOVGHSHGUDLDOHVJROIHVVyQGHPLJSXQWG REUDYLVWD7RWVHOOVGLIHUHQFLDWVSHUSLODUVDPEHOVFDSLWHOOV
PDUFDWVSHUXQDPRWOOXUDKRULW]RQWDO$FDGDFRVWDWGHOVDUFVKLKDGRVEDOFRQVG DUFUHEDL[DWDOSLVLGXHVILQHVWUHVD
OHVJROIHVTXHDFDEHQGHPDUFDUODVLPHWULDGHODIDoDQD$OVPXUVODWHUDOVHVSRWREVHUYDUTXHOHVJROIHVHUHQXQ
DVVHFDGRUREHUWSHUGDYDQWLSHOVFRVWDWVLTXHSRVWHULRUPHQWDTXHVWVHVWDQFDUHQDPESDUHWGHPDy
$TXHVWDpVXQDFDVDFRPG DOWUHVG $YLjFRQVWUXwGDHQGLIHUHQWVqSRTXHVSHUzQRVDEHPGHTXLQDGDWDSRWVHUOD
FRQVWUXFFLyPpVDQWLJDSULQFLSDOPHQWSHUTXqHOQRPTXHWpDFWXDOPHQWGHXVHUUHFHQWGHO qSRFDGHO DPSOLDFLyGHO
LSHUTXqQRHVFRQVHUYHQGRFXPHQWVUHIHUHQWVDHOOD$OHUDGH5DPRQ%HUWUDQ&RQVWDQWHQFDUDGHOD
PDWHL[DIDPtOLDHO
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Sòl no urbanitzable - Zona de valor agrícola

<  4658628

1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL 

Fotografia i ortofotomapa 

Localització geogràfica i plànol extern de
l'edifici

7LSXVGHSURWHFFLyDFWXDO

Protecció actual

DADES CADASTRALS

&ODX

4XDOLILFDFLyGHOVzO

DADES URBANÍSTIQUES

&RRUGHQDGHV870

;  402307

Avià (Berguedà)

0XQLFLSL &RPDUFD 



)LW[D 067

0DSD 293-1-5

Cal Ramonet. 08610 Avià

$GUHoDSRVWDO



67

Avià

1XFOLRLQGUHW

,GHQWLILFDFLyDOSOjQROGHODFDVDDSUHVHUYDU



LOCALITZACIÓ

Ramonet, Cal

Text Refós del Pla Especial Urbanístic per a la identificació i la regulació de les masies i cases rurals
situades en sòl urbanitzable susceptibles de recuperació o de preservació
— Avià (Berguedà) —

Habitatge

Titularitat

067 Cal Ramonet
Privada familiar



Fitxa 67

Se'n mantindrà la porta adovellada, l'espitllera, l'escala de pedra i els altres elements decoratius. Les millores de
subministrament energètic no hi han de comportar cap estesa aèria. S’hi recomana l’ús d’energies alternatives i
renovables.

3.5. Altres condicions específiques

Manteniment integral de l’edificació principal, volum original, tipologia i elements constructius. Conservació dels
elements arquitectònics i ornamentals de la façana (portes i finestres). Es permeten les intervencions que possibilitin
un correcte funcionament i manteniment de la façana i la coberta, sense que les actuacions de restauració suposin
aportacions de reinvenció o nou disseny.

3.4. Condicions d’ordenació, entorn, edificació, serveis i accés

Les edificacions destinades a l’explotació agrícola no podran ser emprades per a l'ús d'habitatge. No es permet la
divisió horitzontal de l'edificació.

3.3. Volums no utilitzables pels usos previstos a l’apartat anterior i altres limitacions

(MP núm. 2) Se’n poden rehabilitar tots els volums. Els usos admesos per al volum principal són habitatge familiar i
turisme rural. El canvi d’ús està subjecte a llicència urbanística.

3.2. Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC i ús proposat

Manteniment de l'original

3.1. Tractament de la volumetria original

3. DETERMINACIONS NORMATIVES

L’estructura del medi es basa en un sistema de masos repartits pel territori degut al sistema d’explotació que es
manté. Preservació per raons històriques, arquitectòniques i tipològiques per l’estructura de l’edifici.

2. JUSTIFICACIO DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

Des de la C-149 cal agafar un camí cap el polígon industrial de la Rovira, que ens porta fins aquesta casa.

1.4. Accessibilitat des dels camins públics

Presenta bon estat de conservació en general. S'abasteix d'aigua de la xarxa comunitària, electricitat subministrada
per companyia elèctrica i sanejament autònom (pou mort). Hi ha cert risc d'incendi per la proximitat del bosc i també
hi ha cert risc d'inundació, atès que és a la vora del Reguer de Cal Ramonet.

1.3. Estat de conservació de l’immoble o conjunt, serveis i situació de risc

1.2. Ús actual

Plànol extern de l'edifici

Localització geogràfica

Municipi (Comarca)

Nom

Fitxa

Fotografies

3DUFLDO



$PELHQWDO

&DS

SDUFHOāOD 6


%&,1

%&,/
















1.1. Descripció de la volumetria, entorn paisatgístic i època de construcció:
5HJDWHOOGH%DL[HUDXQDPDVRYHULDGH&DQ&DUGRQDGHSHWLWHVGLPHQVLRQVDODTXDOV KDUHDOLW]DWGDUUHUDPHQWXQD
LPSRUWDQWUHKDELOLWDFLyeVGHSODQWDUHFWDQJXODUDPEODFREHUWDGHGXHVYHVVDQWVLDPEHOFDUHQHUSHUSHQGLFXODUDOD
IDoDQDTXHV REUHDPLJGLD/ DFDEDWH[WHULRUpVGHSHGUDYLVWDDPEUHVWHVG DUUHPROLQDWODSRUWDpVDPEOOLQGDGHIXVWD
LOHVREHUWXUHVVyQHPPDUFDGHVDPESHGUDVHQVHFDUHMDU$ODIDoDQDSULQFLSDOKLWpDGRVVDWXQFREHUWLXQDSDOOLVDL
WUREHPXQDOWUHFREHUWDOGDYDQWGHODFDVDDPEODFREHUWDGHGXHVYHVVDQWV6HVLWXDHQXQHQWRUQUXUDOHQYROWDGDGH
FDPSVGHFRQUHXLERVF
$TXHVWDpVXQDFDVDQRYDTXHIRXFRQVWUXwGDHOVHJOH;,;FRPDPDVRYHULDGH&DQ&DUGRQD/DSULPHUDUHIHUqQFLDOD
WUREHPDO $PLOODUDPHQWGHHQTXqHUDSURSLHWDWGH-RVHS9LODUGDJD





$OWUHV=RQDG H[SHFWDWLYDDUTXHROzJLFD
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7RWDO

SROtJRQ 1

10

Sòl no urbanitzable - Zona de valor agrícola

<  4660162

1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL 

Fotografia i ortofotomapa 

Localització geogràfica i plànol extern de
l'edifici

7LSXVGHSURWHFFLyDFWXDO

Protecció actual

DADES CADASTRALS

&ODX

4XDOLILFDFLyGHOVzO

DADES URBANÍSTIQUES

&RRUGHQDGHV870

;  401553

Avià (Berguedà)

0XQLFLSL &RPDUFD 



)LW[D 068

0DSD 292-8-4

Regatell de Baix. 08610 Avià

$GUHoDSRVWDO



68

Avià

1XFOLRLQGUHW

,GHQWLILFDFLyDOSOjQROGHODFDVDDSUHVHUYDU



LOCALITZACIÓ

Regatell de Baix

Text Refós del Pla Especial Urbanístic per a la identificació i la regulació de les masies i cases rurals
situades en sòl urbanitzable susceptibles de recuperació o de preservació
— Avià (Berguedà) —

Habitatge en desús

Titularitat

068 Regatell de Baix
Privada familiar



Fitxa 68

Se'n mantindrà l'estructura general existent de la casa. Les millores de subministrament energètic no hi han de
comportar cap estesa aèria. S’hi recomana l’ús d’energies alternatives i renovables.

3.5. Altres condicions específiques

Manteniment integral de l’edificació principal, volum original, tipologia i elements constructius. Conservació dels
elements arquitectònics i ornamentals de la façana (portes i finestres). En la seva expressió exterior només es
permetran les intervencions de manteniment i consolidació o canvis per retornar la façana o la coberta a l’estat genuí
de la construcció.

3.4. Condicions d’ordenació, entorn, edificació, serveis i accés

Les edificacions destinades a l’explotació agrícola no podran ser emprades per a l'ús d'habitatge. No es permet la
divisió horitzontal de l'edificació.

3.3. Volums no utilitzables pels usos previstos a l’apartat anterior i altres limitacions

(MP núm. 2) Se’n poden rehabilitar tots els volums. Els usos admesos per al volum principal són habitatge familiar i
establiment de turisme rural.

3.2. Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC i ús proposat

Manteniment de l'original

3.1. Tractament de la volumetria original

3. DETERMINACIONS NORMATIVES

L’estructura del medi es basa en un sistema de masos repartits pel territori degut al sistema d’explotació que es
manté. Preservació per raons històriques, arquitectòniques, tipològiques i paisatgístiques per l’estructura de l’edifici.

2. JUSTIFICACIO DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

Des de la C-149, cal entrar pel desviament cap a l'embassament d'Avià a l'antiga farinera i arribar a la Caseta de
Salvans i d'aquí a Regatell.

1.4. Accessibilitat des dels camins públics

Presenta estat de conservació deficient tot i que conserva la volumetria completa. Actualment s'hi està fent una
rehabilitació. S'abasteix d'aigua, electricitat subministrada per companyia elèctrica i sanejament autònom. Hi ha cert
risc d'incendi per la proximitat del bosc i no hi ha risc d'inundació.

1.3. Estat de conservació de l’immoble o conjunt, serveis i situació de risc

1.2. Ús actual

Plànol extern de l'edifici

Localització geogràfica

Municipi (Comarca)

Nom

Fitxa

Fotografies

3DUFLDO



$PELHQWDO

&DS

%&,/
















1.1. Descripció de la volumetria, entorn paisatgístic i època de construcció:
&DVDIUXLWGHGLIHUHQWVDPSOLDFLRQVSDUWLQWG XQDFDVDSHWLWDTXHTXHGDDFWXDOPHQWDOFHQWUHGHODFRQVWUXFFLyeVXQ
HGLILFLGHSODQWDEDL[DSLVLJROIHVDPEODFREHUWDGHGREOHYHVVDQWLDPEHOFDUHQHUSHUSHQGLFXODUDODIDoDQDSULQFLSDO
TXHV REUHDPLJGLD/DFDVDFHQWUDOpVGHSHGUDYLVWDDPEFDQWRQHUHVSRUWDLILQHVWUHVHPPDUFDGHVDPEUDMROV
FHUjPLFVDPpVSUHVHQWDWUHVILQHVWUHVG DUFDOHVJROIHVGHODIDoDQDSULQFLSDO$FDGDFRVWDWV DPSOLjDPEXQDQRYD
FUXJLDGHPDQHUDTXHO HVWUXFWXUDJHQHUDOHVPDQWpVLPqWULFDDPEO DFDEDWH[WHULRUDUUHERVVDWDPEFLPHQWLDPEOHV
REHUWXUHVDUUHERVVDGHV$ODIDoDQDSRVWHULRUV DIHJtXQFREHUWGHSODQWDEDL[DTXHHVIDVHUYLUGHJDUDWJH6HVLWXDHQ
XQHQWRUQUXUDOHQYROWDGDGHFDPSVGHFRQUHXLERVF
1RGLVSRVHPGHGRFXPHQWDFLyG DTXHVWDFDVDTXHHQVSHUPHWLVDEHUHOPRPHQWGHODVHYDFRQVWUXFFLy3HUOD
WLSRORJLDHVSRGULDWUDFWDUG XQHGLILFLGHILQDOVGHOVHJOH;,;RFRPHQoDPHQWVGHOVHJOH;;UHODFLRQDWDPEDTXHVWD
]RQDDJUtFRODTXHV H[WHQLDHQWUH&DO&DVWDQ\HUL*UDXJpV
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Sòl no urbanitzable - Zona de valor agrícola

<  4659064

1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL 

Fotografia i ortofotomapa 

Localització geogràfica i plànol extern de
l'edifici

7LSXVGHSURWHFFLyDFWXDO

Protecció actual

DADES CADASTRALS

&ODX

4XDOLILFDFLyGHOVzO

DADES URBANÍSTIQUES

&RRUGHQDGHV870

;  404593

Avià (Berguedà)

0XQLFLSL &RPDUFD 



0DSD 293-1-5

Casanova de la Riera. 08610 Avià

$GUHoDSRVWDO

)LW[D 069

69

Avià

1XFOLRLQGUHW

,GHQWLILFDFLyDOSOjQROGHODFDVDDSUHVHUYDU





LOCALITZACIÓ

Riera, Casanova de la

Text Refós del Pla Especial Urbanístic per a la identificació i la regulació de les masies i cases rurals
situades en sòl urbanitzable susceptibles de recuperació o de preservació
— Avià (Berguedà) —

Habitatge

Titularitat

069 Casanova de la Riera
Privada familiar



Fitxa 69

Se'n mantindran les galeries de les golfes. Les millores de subministrament energètic no hi han de comportar cap
estesa aèria. S’hi recomana l’ús d’energies alternatives i renovables.

3.5. Altres condicions específiques

Manteniment integral de l’edificació principal, volum original, tipologia i elements constructius. Conservació dels
elements arquitectònics i ornamentals de la façana (portes i finestres). En cas de trencament d’algun d’ells caldrà
reposar-lo. En les intervencions es minimitzarà l’afectació dels hàbitats d’interès comunitari, tot prenent les mesures
correctores i alternatives adients per protegir i conservar tant el sentit natural d’aquests hàbitats com de les espècies
vinculades a ells. Així mateix caldrà garantir la preservació d’aquests hàbitats naturals, evitant l’ocupació temporal
durant qualsevol obra que es realitzi i, un cop executats els treballs, restaurant el sòl que hagi pogut veure’s alterat,
mantenint ordenat i net l’entorn de qualsevol residu i instal•lacions innecessàries.

3.4. Condicions d’ordenació, entorn, edificació, serveis i accés

L'edificació B destinada a garatge no podrà ser emprada per a l'ús d'habitatge. No es permet la divisió horitzontal de
l'edificació.

3.3. Volums no utilitzables pels usos previstos a l’apartat anterior i altres limitacions

(MP núm. 2) Se’n poden rehabilitar tots els volums. Els usos admesos per al volum principal són habitatge familiar i
establiment de turisme rural.

3.2. Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC i ús proposat

Manteniment de l'original

3.1. Tractament de la volumetria original

3. DETERMINACIONS NORMATIVES

L’estructura del medi es basa en un sistema de masos repartits pel territori degut al sistema d’explotació que es
manté. Preservació per arquitectòniques i tipològiques per l’estructura de l’edifici.

2. JUSTIFICACIO DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

S'hi accedeix des de la BV-4135 a través d'un camí a la dreta després del Molí del Castell en diercció a Graugés.

1.4. Accessibilitat des dels camins públics

Presenta bon estat de conservació en general. S'abasteix d'aigua de la xarxa comunitària, electricitat subministrada
per companyia elèctrica i sanejament autònom (pou mort). Hi ha cert risc d'incendi per la proximitat del bosc i també
hi ha risc d'inundació perquè es troba a la vora del torrent de Cal Massec.

1.3. Estat de conservació de l’immoble o conjunt, serveis i situació de risc

1.2. Ús actual

Plànol extern de l'edifici

Localització geogràfica

Municipi (Comarca)

Nom

Fitxa

Fotografies

3DUFLDO



$PELHQWDO

&DS

%&,/
















1.1. Descripció de la volumetria, entorn paisatgístic i època de construcció:
/D5LHUHWDHVWjGRFXPHQWDGDGHVGHOVHJOH;,9/ DFWXDOFDVDpVXQDFRQVWUXFFLypVGHOVHJOH;;DPEIDoDQDREHUWD
DO HUDHQGLUHFFLyHVWFREHUWDGHGXHVYHVVDQWVDPEHOFDUHQHUSHUSHQGLFXODUDODIDoDQDGHWUDPXQWDQD$SRQHQWWp
XQDHL[LGDDPEXQDJUDQEDOFRQDGDTXHUHSRVDVREUHHOSULPHUQLYHOODGDSWDWDPDJDW]HPVLGHSHQGqQFLHVDJUtFROHV
/DJUDQMDpVXQHGLILFLUHFWDQJXODUDPEODFREHUWDGHGXHVYHVVDQWVLRULHQWDWDOVXGGHPDQHUDTXHODIDoDQDPpV
DPSODTXHGDDVVROHOODGDLREHUWDDO HUD6HJXHL[OHVFDUDFWHUtVWLTXHVGHOVHGLILFLVLQGXVWULDOVGHODGDUUHULDGHOVHJOH
;,;FRQVWUXFFLyGHSHGUDDPEILQHVWUHVLSRUWHVG REUDYLVWDLDPEGRVSLVRV6HVLWXDHQXQHQWRUQUXUDOHQYROWDGDGH
FDPSVGHFRQUHXLERVF
/DUHIHUqQFLDPpVDQWLJDTXHKHPWUREDWpVGHO DQ\HQTXqV DQRPHQDHOPDVGHOD5LHUDFRPDWHUPHG XQHV
WHUUHVGHODSDUUzTXLDGH6DQW6HUQLGH&ODUj$TXHVWDGDGDHQVGyQDODPpVDQWLJDG DTXHVWPDVSHUzMDQRWRUQHPD
WHQLUQRWtFLDILQVDO&DGDVWUHGHHQTXqHUDSURSLHWDWGH)UDQFLVFR&DPSVGH%HUJDLFRQVWDTXHWHQLDXQ
PDVRYHULXQPRVVR/ DQ\MDSHUWDQ\D/OXtV%ODQ[DUWQRWDULGH%HUJD(OILOOG DTXHVW/XLV%ODQ[DUWL*UDXQDVFXW
O DQ\DGYRFDWLSHULRGLVWDPHPEUHGHO ,QVWLWXW&DWDOjGH6DQW,VLGUHYDGHVHQYROXSDUDOD5LHUHWDXQLQQRYDGRU
SURMHFWHDJUtFRODLUDPDGHU9DIHUFULDGHFXFVGHVHGDDPEIXOOHVGHURXUHLPRUHUDJUDQMDGHJDOOLQHVFXOWLXGH
IUXLWHUVLGHYLQ\HVLSULQFLSDOPHQWODFULDGHSRUFVGHODUDoDDQJOHVD<RUNVKLUH9DDQLYHOODUOHVWHUUHVGHOVHQWRUQVGH
ODJUDQMDLOHVYDFRQYHUWLUHQUHJDGLXSHUIDUUDWJHV&RQVWUXLUHQXQHVQDXVHQOHVTXHHOJUDHUDUHSDUWLWPLWMDQoDQWXQ
WUDQYLDTXHWDPEpWUHLDHOVIHPVDXQIHPHUREHUWLDPEXQVXEWHUUDQLVRWDODQDXSHUUHFROOLUOHVDLJHVEUXWHV)RXXQ
GHOVSLRQHUVGHO DJULFXOWXUDPRGHUQDSHUzHOVHXSURMHFWHILQDOPHQWYDIUDFDVVDULYDTXHGDUIUXVWUDW/ DQ\HOV
HGLILFLVHUHQGH)UDQFLVFR7UDEHUGH%HUJD'XUDQWOD*XHUUD&LYLOODFDVDHVFUHPjFRPSOHWDPHQWLIRXWRWDOPHQW
UHFRQVWUXwGDSRVWHULRUPHQW$FWXDOPHQWHVFRQVHUYDXQDGHOHVQDXVFRQVWUXwGHVSHU%ODQ[DUW
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Sòl no urbanitzable - Zona de valors protegibles

<  4657696

1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL 

Fotografia i ortofotomapa 

Localització geogràfica i plànol extern de
l'edifici

7LSXVGHSURWHFFLyDFWXDO

Protecció actual

DADES CADASTRALS

&ODX

4XDOLILFDFLyGHOVzO

DADES URBANÍSTIQUES

&RRUGHQDGHV870

;  401130

Avià (Berguedà)

0XQLFLSL &RPDUFD 



)LW[D 070

0DSD 292-8-5

la Riereta. 08610 Avià

$GUHoDSRVWDO



70

Avià

1XFOLRLQGUHW

,GHQWLILFDFLyDOSOjQROGHODFDVDDSUHVHUYDU



LOCALITZACIÓ

Riereta, la

Text Refós del Pla Especial Urbanístic per a la identificació i la regulació de les masies i cases rurals
situades en sòl urbanitzable susceptibles de recuperació o de preservació
— Avià (Berguedà) —

Habitatge

Titularitat

070 La Riereta
Privada familiar



Fitxa 70

L'element més interessant és el cobert agrícola que hi ha a tramuntana, al costat de la casa. Les millores de
subministrament energètic no hi han de comportar cap estesa aèria. S’hi recomana l’ús d’energies alternatives i
renovables.

3.5. Altres condicions específiques

Manteniment del volum aparent. Se’n pot refer l’interior. Cal respectar la composició volumètrica, d’obertures i altres
elements originals. Les intervencions permeses són les destinades a la conservació de l’edifici, les de consolidació i
rehabilitació. Qualsevol intervenció ha de tenir en compte la component paisatgística del conjunt.

3.4. Condicions d’ordenació, entorn, edificació, serveis i accés

Les edificacions destinades a l’explotació agrícola i ramadera no podran ser emprades per a l'ús d'habitatge. Es
permet la divisió horitzontal de l'edificació per ampliació del programa familiar i amb les condicions previstes a l'article
35 de la normativa del Pla especial.

3.3. Volums no utilitzables pels usos previstos a l’apartat anterior i altres limitacions

(MP núm. 2) Se’n poden rehabilitar tots els volums. Els usos admesos per al volum principal són habitatge familiar,
turisme rural i activitats d’educació en el lleure. El canvi d’ús està subjecte a llicència urbanística.

3.2. Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC i ús proposat

Manteniment de l'original

3.1. Tractament de la volumetria original

3. DETERMINACIONS NORMATIVES

L’estructura del medi es basa en un sistema de masos repartits pel territori degut al sistema d’explotació que es
manté. Preservació per raons històriques, arquitectòniques i tipològiques per les estructures dels edificis.

2. JUSTIFICACIO DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

L’estructura del medi es basa en un sistema de masos repartits pel territori degut al sistema d’explotació que es
manté. Preservació per raons històriques, arquitectòniques i tipològiques per les estructures dels edificis.

1.4. Accessibilitat des dels camins públics

Presenta bon estat de conservació en general. S'abasteix d'aigua de la xarxa comunitària, electricitat subministrada
per companyia elèctrica i sanejament autònom (pou mort). No hi ha risc d'incendi ni tampoc d'inundació.

1.3. Estat de conservació de l’immoble o conjunt, serveis i situació de risc

1.2. Ús actual

Plànol extern de l'edifici

Localització geogràfica

Municipi (Comarca)

Nom

Fitxa

Fotografies

3DUFLDO



$PELHQWDO

&DS

%&,/
















1.1. Descripció de la volumetria, entorn paisatgístic i època de construcció:
/ HGLILFLHVWUREDDOFRVWDWGHODULHUDGH&ODUjLHQXQGHVQLYHOOGHOWHUUHQ\TXHOLSURSRUFLRQDO DOoDGDQHFHVVjULDSHU
SURGXLUHOVDOWG DLJXDSHOPROteVXQHGLILFLG HVWUXFWXUDFOjVVLFDFREHUWDPEWHXODGDGHGXHVYHVVDQWVLDPEHOFDUHQHU
SHUSHQGLFXODUDODIDoDQDTXHpVRULHQWDGDDPLJGLD/HVSDUHWVVyQGHPDoRQHULDDPEILQHVWUHVLSRUWHVG REUDYLVWD
$ODSODQWDEDL[DHQFDUDKLKDSDUWGHOVPHFDQLVPHVGHOPROtIDULQHUPHQWUHTXHO DQWLFFDVDOGHOPROLQHUKDHVWDW
DGDSWDWSHUDGXHVFDVHVGHVHJRQDUHVLGqQFLD/DIDoDQDSULQFLSDOQRpVVLPqWULFDLSUHVHQWDXQDVVHFDGRUREHUWDOHV
JROIHVDPEGRVILQHVWUDOVG DUFGHPLJSXQWG REUDTXHHVWUREHQGHVSODoDWVUHVSHFWHDOFHQWUHGHOFDUHQHU$OQLYHOOSHU
VREUHGHODFDVDLDWUDPXQWDQDHVWUREDODEDVVD$O DOWUHFRVWDWGHODULHUDHVFRQVHUYDFRPDGHFRUDFLyXQDPROD
VXELUDQDLDOMDUGtGHODFDVDV KDXWLOLW]DWXQDQWLFHL[DPEURGDGHSHGUDFRPDWDXOD6HVLWXDHQXQHQWRUQUXUDO
HQYROWDGDGHFDPSVGHFRQUHXLERVF
/DSULPHUDQRWtFLDGDWDGHO&DGDVWUHGHHQTXqHUDSURSLHWDWG $QWRQL&DPSVGH%DUFHORQDMXQWDPEHO0DV
5LHUHWDL/OXHUWGH&ODUj$L[zHQVIDVXSRVDUTXHHOPROtIRXFRQVWUXwWHQDTXHVWDqSRFDSHUzSUREDEOHPHQWDSURILWDQW
ODXELFDFLyG XQDQWLFPROt/ DQ\HUDGH/OXtV%ODQ[DUWGH%HUJDSDUHGH/OXtV%ODQ[DUWTXHRUJDQLW]jXQD
LQWHUHVVDQWLPRGHUQDH[SORWDFLyDJURSHFXjULDYLQFXODGDDO ,QVWLWXW$JUtFRODGH6DQW,VLGUHLTXHWHQLDODVHXFHQWUDODOD
5LHUHWD






%&,1

SDUFHOāOD 61

$OWUHV=RQDG H[SHFWDWLYDDUTXHROzJLFD

'DWDGHSURWHFFLy GGPPDDDD 

7RWDO

SROtJRQ 2

11

Sòl no urbanitzable - Zona de valors protegibles

<  4657456

1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL 

Fotografia i ortofotomapa 

Localització geogràfica i plànol extern de
l'edifici

7LSXVGHSURWHFFLyDFWXDO

Protecció actual

DADES CADASTRALS

&ODX

4XDOLILFDFLyGHOVzO

DADES URBANÍSTIQUES

&RRUGHQDGHV870

;  401136

Avià (Berguedà)

0XQLFLSL &RPDUFD 



)LW[D 071

0DSD 292-8-6

Molí de la Riereta. 08610 Avià

$GUHoDSRVWDO



71

Avià

1XFOLRLQGUHW

,GHQWLILFDFLyDOSOjQROGHODFDVDDSUHVHUYDU



LOCALITZACIÓ

Riereta, Molí de la

Text Refós del Pla Especial Urbanístic per a la identificació i la regulació de les masies i cases rurals
situades en sòl urbanitzable susceptibles de recuperació o de preservació
— Avià (Berguedà) —

Habitatge

Titularitat

071 Molí de la Riereta
Privada familiar



Fitxa 71

Les millores de subministrament energètic no hi han de comportar cap estesa aèria. S’hi recomana l’ús d’energies
alternatives i renovables.

3.5. Altres condicions específiques

Es mantindrà el volum de l’edificació principal. Es mantindrà la composició de la façana, conservant tots els elements
més significatius com són les finestres. Es mantindrà la coberta de dues vessants. En les intervencions es
minimitzarà l’afectació dels hàbitats d’interès comunitari, tot prenent les mesures correctores i alternatives adients per
protegir i conservar tant el sentit natural d’aquests hàbitats com de les espècies vinculades a ells. Així mateix caldrà
garantir la preservació d’aquests hàbitats naturals, evitant l’ocupació temporal durant qualsevol obra que es realitzi i,
un cop executats els treballs, restaurant el sòl que hagi pogut veure’s alterat, mantenint ordenat i net l’entorn de
qualsevol residu i instal•lacions innecessàries.

3.4. Condicions d’ordenació, entorn, edificació, serveis i accés

Les construccions que tradicionalment estaven destinades a usos agrícoles no podran ser emprades per a l’ús
d’habitatge, com és el cas dels coberts. No es permet la divisió horitzontal de l'edificació.

3.3. Volums no utilitzables pels usos previstos a l’apartat anterior i altres limitacions

(MP núm. 2) Se’n poden rehabilitar tots els volums. Els usos admesos per al volum principal són habitatge familiar,
activitats d’educació en el lleure i establiment de turisme rural.

3.2. Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC i ús proposat

Manteniment de l'original

3.1. Tractament de la volumetria original

3. DETERMINACIONS NORMATIVES

L’estructura del medi es basa en un sistema de masos repartits pel territori degut al sistema d’explotació que es
manté. Preservació per raons de protecció històriques, arquitectòniques i paisatgístiques per l’estructura de l’edifici.

2. JUSTIFICACIO DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

Accés des de la carretera de Berga a Solsona C-149, agafant un desviament que porta cap a Sant Serni, cal seguir
recte fins a trobar el molí.

1.4. Accessibilitat des dels camins públics

Presenta bon estat de conservació en general. S'abasteix d'aigua de la xarxa comunitària, electricitat subministrada
per companyia elèctrica i sanejament autònom (pou mort). Hi ha cert risc d'incendi per la proximitat del bosc. Aquesta
masia és susceptible de patir afeccions d'inundabilitat, atès que és a la vora de la riera de Clarà.

1.3. Estat de conservació de l’immoble o conjunt, serveis i situació de risc

1.2. Ús actual

Plànol extern de l'edifici

Localització geogràfica

Municipi (Comarca)

Nom

Fitxa

Fotografies

3DUFLDO



$PELHQWDO

&DS

%&,/
















1.1. Descripció de la volumetria, entorn paisatgístic i època de construcció:
&RQVWUXFFLyTXHUHVSRQDODWLSRORJLDFOjVVLFDGHPDVLDHVWUXFWXUDGDVLPqWULFDPHQWDPEHOFDUHQHUSHUSHQGLFXODUDOD
IDoDQDSULQFLSDO$TXHVWHGLILFLHVWjIHWHQGXHVqSRTXHVGLIHUHQWVMDTXHHOSULPHUIRXGHVWUXwWSDUFLDOPHQWLHV
UHFRQVWUXtODSDUWVXSHULRUIHWTXHTXHGDSDOqVSHOFDQYLGHPDWHULDOGHOVPXUV/HVFDQWRQHUHVTXHFRPHQFHQGH
SHGUDSDVVHQDVHUG REUDYLVWDLXQDOtQLDGHPDRQVHQWUHHOVGRVSLVRVLTXHHQYROWDWRWHOSHUtPHWUHGHODFDVD
PDUFDDTXHVWFDQYLHQWUHOHVGXHVWRQJDGHVFRQVWUXFWLYHV/DSRUWDLOHVILQHVWUHVVyQHQPDUFDGHVDPEUDMROV
FHUjPLFV(VFRPSRQGHSODQWDEDL[DSLVLJROIHVLWpODFREHUWDGHGXHVYHVVDQWV/DFDVDpVDVVHQWDGDVREUHXQD
VXSHUItFLHURFRVDLHVWUREDVLWXDGDHQXQHQWRUQUXUDOHQYROWDGDGHFDPSVGHFRQUHXLERVF
$TXHVWDFDVDIRXFRQVWUXwGDO DQ\SHUzXQDYHQWDGDYDIHUFDXUHODPHLWDWVXSHULRUTXHIRXUHHGLILFDGD
QRYDPHQWDOVYROWDQWVGHO(OVSURSLHWDULVVyQHOVGHOPDVSURSHUGH9LODUGDJDTXHWDPEppVGHODPDWHL[DqSRFD
TXHDTXHVWHGLILFL






%&,1

SDUFHOāOD 25

$OWUHV=RQDG H[SHFWDWLYDDUTXHROzJLFD

'DWDGHSURWHFFLy GGPPDDDD 

7RWDO

SROtJRQ 6

10

Sòl no urbanitzable - Zona de valor agrícola

<  4657934

1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL 

Fotografia i ortofotomapa 

Localització geogràfica i plànol extern de
l'edifici

7LSXVGHSURWHFFLyDFWXDO

Protecció actual

DADES CADASTRALS

&ODX

4XDOLILFDFLyGHOVzO

DADES URBANÍSTIQUES

&RRUGHQDGHV870

;  405142

Avià (Berguedà)

0XQLFLSL &RPDUFD 



)LW[D 072

0DSD 293-1-5

la Roca. 08610 Avià

$GUHoDSRVWDO



72

Graugés

1XFOLRLQGUHW

,GHQWLILFDFLyDOSOjQROGHODFDVDDSUHVHUYDU



LOCALITZACIÓ

Roca, la

Text Refós del Pla Especial Urbanístic per a la identificació i la regulació de les masies i cases rurals
situades en sòl urbanitzable susceptibles de recuperació o de preservació
— Avià (Berguedà) —

Habitatge

Titularitat

072 La Roca
Privada familiar



Fitxa 72

Les millores de subministrament energètic no hi han de comportar cap estesa aèria. S’hi recomana l’ús d’energies
alternatives i renovables.

3.5. Altres condicions específiques

Manteniment del volum aparent. Se’n pot refer l’interior. Cal respectar la composició volumètrica, d’obertures i altres
elements originals. Les intervencions permeses són les destinades a la conservació de l’edifici, les de consolidació i
rehabilitació. Qualsevol intervenció ha de tenir en compte la component paisatgística del conjunt.

3.4. Condicions d’ordenació, entorn, edificació, serveis i accés

No es permet la divisió horitzontal de l'edificació.

3.3. Volums no utilitzables pels usos previstos a l’apartat anterior i altres limitacions

(MP núm. 2) Se’n poden rehabilitar tots els volums. Els usos admesos per al volum principal són habitatge familiar i
establiment de turisme rural.

3.2. Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC i ús proposat

Manteniment de l'original

3.1. Tractament de la volumetria original

3. DETERMINACIONS NORMATIVES

L'estructura del medi rural del municipi es fonamenta en un sistema de masies gairebé equidistants que facilita
l'explotació i el control del medi. L'ocupació permanent de la masia en facilitarà l'explotació agrícola i la preservació
del medi. Preservació per raons mediambientals i socials.

2. JUSTIFICACIO DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

S'hi accedeix per un camí que s’agafa a Graugés en direcció al carrer del Mig i Obiols. La casa es troba en una
cruïlla de camins poc després del carrer del Mig.

1.4. Accessibilitat des dels camins públics

Presenta bon estat de conservació en general. S'abasteix d'aigua de la xarxa comunitària, electricitat subministrada
per companyia elèctrica i sanejament autònom (pou mort). Hi ha cert risc d'incendi per la proximitat del bosc i no hi ha
risc d'inundació.

1.3. Estat de conservació de l’immoble o conjunt, serveis i situació de risc

1.2. Ús actual

Plànol extern de l'edifici

Localització geogràfica

Municipi (Comarca)

Nom

Fitxa

Fotografies

3DUFLDO



$PELHQWDO

&DS

%&,/
















1.1. Descripció de la volumetria, entorn paisatgístic i època de construcció:
$QWLJDFDVDGHSDJqVTXHKDHVWDWPROWUHIRUPDGDeVGHSODQWDEDL[DSLVLJROIHVDPEODFREHUWDGHGXHVYHVVDQWVL
DPEHOFDUHQHUSHUSHQGLFXODUDODIDoDQDSULQFLSDOREHUWDDPLJGLD/ DFDEDWH[WHULRUpVDUUHERVVDWLOHVREHUWXUHV
WDPEpKRVyQIUXLWGHO ~OWLPDUHKDELOLWDFLy3UHVHQWDXQDDPSOLDFLySHUODEDQGDGHOOHYDQWFRQVLVWHQWHQXQDFUXJLD
QRYDDPEODWHXODGDPpVEDL[DTXHODSULQFLSDOSHUzVHJXLQWODPDWHL[DHVWUXFWXUD1RFRQVHUYDHOHPHQWVDQWLFV
'DUUHUDODFDVDKLKDXQDDQWLJDSDOOLVVDTXHFRQVHUYDO HVWUXFWXUDRULJLQDOGHPDyLSHGUDDPEODFREHUWDGHGREOH
YHVVDQWDPEHOFDUHQHUSHUSHQGLFXODUDODIDoDQDREHUWDDPLJGLDLDPEODIDoDQDSULQFLSDOFRPSOHWDPHQWREHUWDDOD
SODQWDEDL[DLDOSLVMDTXHHUDXQDVVHFDGRU(VWUREDVLWXDGDHQXQD]RQDGHFDPSVGHFRQUHX
1RKLKDGFXPHQWDFLyG DTXHVWDFDVDWRWLTXHODWLSRORJLDPRVWUDXQPDVGHILQDOVGHOVHJOH;,;RFRPHQoDPHQWVGHO
VHJOH;;






%&,1

SDUFHOāOD 94

$OWUHV=RQDG H[SHFWDWLYDDUTXHROzJLFD

'DWDGHSURWHFFLy GGPPDDDD 

7RWDO

SROtJRQ 4

10

Sòl no urbanitzable - Zona de valor agrícola

<  4659072

1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL 

Fotografia i ortofotomapa 

Localització geogràfica i plànol extern de
l'edifici

7LSXVGHSURWHFFLyDFWXDO

Protecció actual

DADES CADASTRALS

&ODX

4XDOLILFDFLyGHOVzO

DADES URBANÍSTIQUES

&RRUGHQDGHV870

;  403190

Avià (Berguedà)

0XQLFLSL &RPDUFD 



)LW[D 073

0DSD 293-1-5

Ca la Rosa. 08610 Avià

$GUHoDSRVWDO



73

Avià

1XFOLRLQGUHW

,GHQWLILFDFLyDOSOjQROGHODFDVDDSUHVHUYDU



LOCALITZACIÓ

Rosa, Ca la

Text Refós del Pla Especial Urbanístic per a la identificació i la regulació de les masies i cases rurals
situades en sòl urbanitzable susceptibles de recuperació o de preservació
— Avià (Berguedà) —

Habitatge vinculat a l'explotació agrícola

Titularitat

073 Ca la Rosa
Privada familiar



Fitxa 73

Se'n mantindrà la pallissa. Les millores de subministrament energètic no hi han de comportar cap estesa aèria. S’hi
recomana l’ús d’energies alternatives i renovables.

3.5. Altres condicions específiques

Es respectarà el volum edificat existent i la composició volumètrica. Les intervencions permeses són les destinades a
la conservació de l’edifici, les de consolidació i rehabilitació. Cal el manteniment dels elements complementaris.

3.4. Condicions d’ordenació, entorn, edificació, serveis i accés

Les edificacions destinades a l’explotació agrícola no podran ser emprades per a l'ús d'habitatge. No es permet la
divisió horitzontal de l'edificació.

3.3. Volums no utilitzables pels usos previstos a l’apartat anterior i altres limitacions

(MP núm. 2) Se’n poden rehabilitar tots els volums. Els usos admesos per al volum principal són habitatge familiar i
establiment de turisme rural.

3.2. Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC i ús proposat

Manteniment de l'original

3.1. Tractament de la volumetria original

3. DETERMINACIONS NORMATIVES

L'estructura del medi rural del municipi es fonamenta en un sistema de masies gairebé equidistants que facilita
l'explotació i el control del medi. L'ocupació permanent de la casa en facilitarà l'explotació agrícola i la preservació del
medi. Preservació per raons mediambientals i socials.

2. JUSTIFICACIO DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

S'hi accedeix des del nucli d'Avià, a través del camí de Santamaria, a la cruïlla de Ca l'Alon Nou.

1.4. Accessibilitat des dels camins públics

Presenta bon estat de conservació en general. S'abasteix d’aigua de la xarxa comunitària, electricitat subministrada
per companyia elèctrica i desguàs a la xarxa comunitària. Aparentment no presenta cap situació de risc d’incendi o
d’inundació.

1.3. Estat de conservació de l’immoble o conjunt, serveis i situació de risc

1.2. Ús actual

Plànol extern de l'edifici

Localització geogràfica

Municipi (Comarca)

Nom

Fitxa

Fotografies

3DUFLDO



$PELHQWDO

&DS

%&,/
















1.1. Descripció de la volumetria, entorn paisatgístic i època de construcció:
$TXHVWDpVXQDFDVDGHSODQWDEDL[DGRVSLVRVLJROIHVDPEODFREHUWDGHGXHVYHVVDQWVTXHIDQHOGHVDLJXDWDOHV
IDoDQHVODWHUDOVLDPEHOFDUHQHUSHUSHQGLFXODUDODIDoDQDTXHpVRULHQWDGDDPLJGLD5HVDOWHQHOVWUHVFRVVRVGH
JDOHULHVDPEWUHVDUFVGHPLJSXQWTXHOLSURSRUFLRQHQVLPHWULDDODIDoDQDLTXHDXJPHQWDODVHYDHOHJjQFLD/HV
FDQWRQHUHVVyQIHWHVDPEFDUUHXVGHSHGUDEHQHVFDLUDWVLODSHGUDGHOVPXUVWpFzGROVSHWLWVDOHVMXQWXUHVTXHOL
GRQHQXQDVSHFWHVLQJXODU/HVILQHVWUHVLSRUWHVVyQHPPDUFDGHVDPEUDMROVFHUjPLFV'LQWUHGHODVHQ]LOOHVDGH
O REUDFDOHVPHQWDUDOJXQVGHWDOOVGHFRUDWLXVFRPO DFDEDWGHOIURQWyGHODWHXODGDDPEUDMROVHVJODRQDWV6HVLWXDHQ
XQHQWRUQUXUDOHQYROWDGDGHFDPSVGHFRQUHXLERVF
$TXHVWDFDVDIRXFRQVWUXwGDSHOVSURSLHWDULVGHOD5RXUHGDGXUDQWHOVDQ\VGHOVHJOH;;GHVSUpVGHTXqO DQ\
3HGUR6ROHUFRPSUpVODSURSLHWDWD&DWDOLQD3OD&DQXGDVDTXHVWFRQVWUXtODFDVD5RXUHGD1RYDDSURSGHO DQWLJD
FDVDHQODTXHYDSRVDUPDVRYHUV/D5RXUHGDHUDXQDLPSRUWDQWSURSLHWDWTXHRFXSDYDHOVGRVFRVWDWVGHODULHUDGH
)RQW&DOGHVLTXHIRXDPSOLDGDDPEPpVWHUUHVTXDQHOV&DQXGDVDGTXLULUHQXQDSDUWGH&DVDQFDPS9HOO(QODVHYD
SURSLHWDWWDPEpFRQVWUXLUHQOHVFDVHV&DVDQRYDGHO3UDWL&DO&RPHOOHVDSULQFLSLVGHOVHJOH;;






%&,1

SDUFHOāOD 26

$OWUHV=RQDG H[SHFWDWLYDDUTXHROzJLFD

'DWDGHSURWHFFLy GGPPDDDD 

7RWDO

SROtJRQ 5

11

Sòl no urbanitzable - Zona de valors protegibles

<  4659444

1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL 

Fotografia i ortofotomapa 

Localització geogràfica i plànol extern de
l'edifici

7LSXVGHSURWHFFLyDFWXDO

Protecció actual

DADES CADASTRALS

&ODX

4XDOLILFDFLyGHOVzO

DADES URBANÍSTIQUES

&RRUGHQDGHV870

;  404508

Avià (Berguedà)

0XQLFLSL &RPDUFD 



)LW[D 074

0DSD 293-1-5

la Roureda Nova, 08610 Avià

$GUHoDSRVWDO



74

Avià

1XFOLRLQGUHW

,GHQWLILFDFLyDOSOjQROGHODFDVDDSUHVHUYDU



LOCALITZACIÓ

Roureda Nova, la

Text Refós del Pla Especial Urbanístic per a la identificació i la regulació de les masies i cases rurals
situades en sòl urbanitzable susceptibles de recuperació o de preservació
— Avià (Berguedà) —

Habitatge

Titularitat

074 La Roureda Nova
Privada familiar



Fitxa 74

Se'n mantindrà l'estructura general externa de l'edifici. Les millores de subministrament energètic no hi han de
comportar cap estesa aèria. S’hi recomana l’ús d’energies alternatives i renovables.

3.5. Altres condicions específiques

Manteniment del volum aparent. Se’n pot refer l’interior. Cal respectar la composició volumètrica, d’obertures i altres
elements originals. Les intervencions permeses són les destinades a la conservació de l’edifici, les de consolidació i
rehabilitació. Qualsevol intervenció ha de tenir en compte la component paisatgística del conjunt.

3.4. Condicions d’ordenació, entorn, edificació, serveis i accés

Les construccions que tradicionalment estaven destinades a usos agrícoles no podran ser emprades per a l’ús
d’habitatge, com és el cas dels coberts. Es permet la divisió horitzontal de l'edificació per ampliació del programa
familiar i amb les condicions previstes a l'article 35 de la normativa del Pla especial.

3.3. Volums no utilitzables pels usos previstos a l’apartat anterior i altres limitacions

(MP núm. 2) Se’n poden rehabilitar tots els volums. Els usos admesos per al volum principal són habitatge familiar i
establiment de turisme rural.

3.2. Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC i ús proposat

Manteniment de l'original

3.1. Tractament de la volumetria original

3. DETERMINACIONS NORMATIVES

L’estructura del medi es basa en un sistema de masos repartits pel territori degut al sistema d’explotació que es
manté. Preservació per raons històriques, arquitectòniques i tipològiques per l’estructura de l’edifici. L'estructura
d'aquesta casa correspon a l'època modernista.

2. JUSTIFICACIO DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

S'hi accedeix per la carretera d'Avià a Cal Rosal BV-4135.

1.4. Accessibilitat des dels camins públics

Presenta bon estat de conservació en general. S'abasteix d'aigua de la xarxa comunitària, electricitat subministrada
per companyia elèctrica i sanejament autònom (pou mort). Hi ha cert risc d'incendi per la proximitat del bosc i no hi ha
risc d'inundació, tot i que es troba a prop d'un torrent.

1.3. Estat de conservació de l’immoble o conjunt, serveis i situació de risc

1.2. Ús actual

Plànol extern de l'edifici

Localització geogràfica

Municipi (Comarca)

Nom

Fitxa

Fotografies

3DUFLDO



$PELHQWDO

&DS

%&,/
















1.1. Descripció de la volumetria, entorn paisatgístic i època de construcció:
/D5RXUHGD9HOODpVXQDFDVDTXHV KDFRQVWUXwWHQGLIHUHQWVIDVHV$FWXDOPHQWpVXQDFDVDGHSODQWDEDL[DSLVL
JROIHVDPEODFREHUWDGHGXHVYHVVDQWVLDPEHOFDUHQHUSHUSHQGLFXODUDODIDoDQDLDTXHVWDRULHQWDGDDPLJGLD7RWD
ODIDoDQDKDHVWDWIUXLWG XQDDPSOLDFLyGHILQDOVGHOVHJOH;,;TXHWDSDODSULPHUDIDoDQDLTXHIRUPDTXDWUHFRVVRV
GLYLGLWVSHUSLODUVGHPDRQVGHVGHODEDVHLILQVDOHVJROIHVDPEHPELJDWGHIXVWDGHL[DQWGRVFRVVRVREHUWVDOD
SODQWDXQDOSLVLXQDVVHFDGRUDOVGRVPzGXOVFHQWUDOVGHOHVJROIHV$ODIDoDQDPpVDQWLJDKLKDODSRUWDSULQFLSDO
DGRYHOODGDGHPLJSXQWUHEDL[DWLTXHSRUWDYDJUDYDGDODGDWDTXHDFWXDOPHQWpVHVERUUDGD/DSODQWDEDL[DpVOD
]RQDPpVDQWLJDLHVWUREDGLYLGLGDHQWUHVFRVVRVFREHUWVDPEYROWDGHFDQyUHEDL[DWGHSHGUDLFDOoFRPXQLFDWVSHU
SRUWHVTXHIRUPHQFXQ\D(QHOFRVGHOOHYDQWKLKDYLDHOIRUQGHSD/HVSDUHWVH[WHULRUVVyQGHSHGUDYLVWDDPE
FDQWRQHUHVEHQHVFDLUDGHV6HVLWXDHQXQHQWRUQUXUDOHQYROWDGDGHFDPSVGHFRQUHXLERVF
/D&DVDGHOD5RXUHGDODWUREHPGRFXPHQWDGDDO $PLOODUDPHQWGHFRPDSURSLHWDWGH-RDQ&DQXGDVLDOGH
LDOGHFRPDSURSLHWDWG $QWRQL3ODTXHHVFDVjDPEXQD&DQXGDVSRVVLEOHPHQWSXELOODGHOSULPHU/ DQ\
3HGUR6ROHUODFRPSUjD&DWDOLQD3OD&DQXGDVLDTXHVWFRQVWUXtODFDVD5RXUHGD1RYDDSURSGHO DQWLJDFDVD
HQODTXHSRVjPDVRYHUV/D5RXUHGDHUDXQDLPSRUWDQWSURSLHWDWTXHRFXSDYDHOVGRVFRVWDWVGHODULHUDGH)RQW
&DOGHVLTXHIRXDPSOLDGDDPEPpVWHUUHVTXDQHOV&DQXGDVYDQDGTXLULUXQDSDUWGH&DVDQFDPS9HOO(QODVHYD
SURSLHWDWWDPEpFRQVWUXLUHQOHVFDVHV&DVDQRYDGHO3UDWL&DO&RPHOOHVDSULQFLSLVGHOVHJOH;;






%&,1

SDUFHOāOD 24

$OWUHV=RQDG H[SHFWDWLYDDUTXHROzJLFD

'DWDGHSURWHFFLy GGPPDDDD 

7RWDO

SROtJRQ 5

11

Sòl no urbanitzable - Zona de valors protegibles

<  4659513

1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL 

Fotografia i ortofotomapa 

Localització geogràfica i plànol extern de
l'edifici

7LSXVGHSURWHFFLyDFWXDO

Protecció actual

DADES CADASTRALS

&ODX

4XDOLILFDFLyGHOVzO

DADES URBANÍSTIQUES

&RRUGHQDGHV870

;  404476

Avià (Berguedà)

0XQLFLSL &RPDUFD 



)LW[D 075

0DSD 293-1-5

la Roureda Vella, 08610 Avià

$GUHoDSRVWDO



75

Avià

1XFOLRLQGUHW

,GHQWLILFDFLyDOSOjQROGHODFDVDDSUHVHUYDU



LOCALITZACIÓ

Roureda Vella, la

Text Refós del Pla Especial Urbanístic per a la identificació i la regulació de les masies i cases rurals
situades en sòl urbanitzable susceptibles de recuperació o de preservació
— Avià (Berguedà) —

Habitatge

Titularitat

075 La Roureda Vella
Privada familiar



Fitxa 75

Se'n mantindrà la porta adovellada, els sostres de volta de la planta baixa i els altres elements decoratius. Les
millores de subministrament energètic no hi han de comportar cap estesa aèria. S’hi recomana l’ús d’energies
alternatives i renovables.

3.5. Altres condicions específiques

Manteniment del volum aparent. Se’n pot refer l’interior. Cal respectar la composició volumètrica, d’obertures i altres
elements originals. Les intervencions permeses són les destinades a la conservació de l’edifici, les de consolidació i
rehabilitació. Qualsevol intervenció ha de tenir en compte la component paisatgística del conjunt.

3.4. Condicions d’ordenació, entorn, edificació, serveis i accés

Les edificacions destinades a l’explotació agrícola i ramadera no podran ser emprades per a l'ús d'habitatge. No es
permet la divisió horitzontal de l'edificació.

3.3. Volums no utilitzables pels usos previstos a l’apartat anterior i altres limitacions

(MP núm. 2) Se’n poden rehabilitar tots els volums. Els usos admesos per al volum principal són habitatge familiar i
establiment de turisme rural.

3.2. Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC i ús proposat

Manteniment de l'original

3.1. Tractament de la volumetria original

3. DETERMINACIONS NORMATIVES

L'estructura del medi rural del municipi es fonamenta en un sistema de masies gairebé equidistants que facilita
l'explotació i el control del medi. L'ocupació permanent de la masia en facilitarà l'explotació agrícola i la preservació
del medi. Preservació per raons mediambientals i socials.

2. JUSTIFICACIO DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

S'hi accedeix per la carretera de Cal Rosal a Avià.

1.4. Accessibilitat des dels camins públics

Presenta un estat de conservació millorable. S'abasteix d'aigua de pou i de la xarxa comunitària, electricitat
subministrada per companyia elèctrica i sanejament autònom. Hi ha cert risc d'incendi per la proximitat del bosc i no
hi ha risc d'inundació, tot i que es troba a la vora d'un torrent.

1.3. Estat de conservació de l’immoble o conjunt, serveis i situació de risc

1.2. Ús actual

Plànol extern de l'edifici

Localització geogràfica

Municipi (Comarca)

Nom

Fitxa

Fotografies

3DUFLDO



$PELHQWDO

&DS

SDUFHOāOD 3


%&,1

%&,/
















1.1. Descripció de la volumetria, entorn paisatgístic i època de construcció:
/ HVWUXFWXUDFRQVWUXFWLYDGHODFDVDGHOD5RYLUDHQVPRVWUDXQHGLILFLDQWLFDPEGLIHUHQWVDPSOLDFLRQVeVXQDFDVD
TXHUHVSRQDO HVWUXFWXUDFOjVVLFDGLVWULEXwGDHQWUHVFUXJLHVDPEODFREHUWDGHGXHVYHVVDQWVTXHIDQHOGHVDLJXDWD
OHVIDoDQHVODWHUDOVLDPEHOFDUHQHUSHUSHQGLFXODUDODIDoDQDRULHQWDGDDPLJGLD/DFDVDV DL[HFDVREUHXQSODpVGH
SODQWDEDL[DLSLVDPEPXUVGHSHGUDIHWVDPEFDUUHXVJURVVRVLEHQHVFDLUDWVDOWHUQDWVDPESHGUHVPpVSHWLWHV$O
PXUGHSRQHQWDODSDUWH[WHULRUKLKDXQDOtQLDGHIRUDWVSHUHQFDL[DUDQWLJXHVELJXHVDO DOoDGDGHOVRVWUHGHODSODQWD
IHWTXHPRVWUDTXHWLQGULDXQDOWUHFRVHQJDQ[DWSHUDTXHVWFRVWDWRQDUDKLKDXQDSDOOLVVDVXSRUWDGDSHUXQSLODUGH
SHGUDDOFHQWUH(VYHXFODUDPHQWTXHHOSLVGHODFDVDIRXDL[HFDWPpVWDUGTXHODSODQWDEDL[D$ODIDoDQDV REUtOD
FUXJLDFHQWUDOGHPDQHUDTXHODSRUWDSULQFLSDOTXHGDXQDPLFDHQGDUUHULGDLDOSULPHUSLVV REUHXQDHL[LGDFREHUWD
DPEXQDUFFDUSDQHOOGHSHGUD6 REUHQGXHVILQHVWUHVDFDGDFRVWDWGHO HL[LGDLXQDSRUWDQRYDDOFRVWDWGUHWGHOD
SODQWDWUHQFDODVLPHWULDGHODIDoDQD$ODIDoDQDGHGDUUHUDKLKDO DQWLFIRUQGHSDFREHUWDPEXQDUFGHSHGUHV
SODQHV'DYDQWODFDVDLDOVGRVFRVWDWVV DL[HTXHQSDOOLVVHVGHSHGUD$O LQWHULRUHVFRQVHUYDODSLFDGHSHGUDGH
O DLJHUDLDOFRVWDWGHODFDPSDQDGHOIRFDWHUUDHOVDQWLFVIRJRQVGHSHGUDFLUFXODUVDPEFHQGUHUDDVRWD
3RVVLEOHPHQWODEDVHGHOVPXUVLDTXHVWVIRJRQVVLJXLQHOVHOHPHQWVPpVDQWLFVG DTXHVWDFDVD
6HVLWXDHQXQHQWRUQUXUDOHQYROWDGDGHFDPSVGHFRQUHXLERVF
/DSULPHUDQRWtFLDHVFULWDODWUREHPDO $PLOODUDPHQWGHHQTXqODFDVDpVGH-RVp0DVSURSLHWDWTXHHVPDQWpD
O DFWXDOLWDW$TXHVWDFDVDHVFRQVWUXLULDFRPXQDPDVRYHULDGHODIDPtOLD0DVSHUPHQDUOHVWHUUHVGHODVHYDSURSLHWDW
TXHHVWUREHQDOD5RYLUD(OOORFRFXSDWSHUDTXHVWPDVFRUUHVSRQDOTXHRFXSDYDO DQ\HOPDV5RVHW $30 
3RVVLEOHPHQWDTXHVWIRXXQPDVGHOVTXHV DEDQGRQDUHQGHVSUpVGHODSHVWDQHJUDLTXHHVWRUQDUHQDUHFRQVWUXLU
PpVWDUG





$OWUHV=RQDG H[SHFWDWLYDDUTXHROzJLFD

'DWDGHSURWHFFLy GGPPDDDD 

7RWDO

SROtJRQ 2

10

Sòl no urbanitzable - Zona de valor agrícola

<  4659154

1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL 

Fotografia i ortofotomapa 

Localització geogràfica i plànol extern de
l'edifici

7LSXVGHSURWHFFLyDFWXDO

Protecció actual

DADES CADASTRALS

&ODX

4XDOLILFDFLyGHOVzO

DADES URBANÍSTIQUES

&RRUGHQDGHV870

;  402190

Avià (Berguedà)

0XQLFLSL &RPDUFD 



)LW[D 076

0DSD 293-1-5

la Rovira. 08610 Avià

$GUHoDSRVWDO



76

Avià

1XFOLRLQGUHW

,GHQWLILFDFLyDOSOjQROGHODFDVDDSUHVHUYDU



LOCALITZACIÓ

Rovira, la

Text Refós del Pla Especial Urbanístic per a la identificació i la regulació de les masies i cases rurals
situades en sòl urbanitzable susceptibles de recuperació o de preservació
— Avià (Berguedà) —

Habitatge vinculat a l'explotació ramadera

Titularitat

076 La Rovira
Privada familiar



Fitxa 76

Les millores de subministrament energètic no hi han de comportar cap estesa aèria. S’hi recomana l’ús d’energies
alternatives i renovables.

3.5. Altres condicions específiques

Manteniment integral de l’edificació principal, volum original, tipologia i elements constructius. Conservació dels
elements arquitectònics i ornamentals de la façana (portes i finestres). En els paràmetres exteriors de les façanes es
mantindrà la fàbrica de pedra existent.

3.4. Condicions d’ordenació, entorn, edificació, serveis i accés

Les edificacions destinades a l’explotació agrícola i ramadera no podran ser emprades per a l'ús d'habitatge. No es
permet la divisió horitzontal de l'edificació.

3.3. Volums no utilitzables pels usos previstos a l’apartat anterior i altres limitacions

(MP núm. 2) Se’n poden rehabilitar tots els volums. Els usos admesos per al volum principal són habitatge familiar i
establiment de turisme rural.

3.2. Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC i ús proposat

Manteniment de l'original

3.1. Tractament de la volumetria original

3. DETERMINACIONS NORMATIVES

L’estructura del medi es basa en un sistema de masos repartits pel territori degut al sistema d’explotació que es
manté. Preservació per raons històriques, arquitectòniques i tipològiques per l’estructura de l’edifici.

2. JUSTIFICACIO DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

La casa es troba a la sortida del nucli d'Avià, a prop de la zona industrial de la Rovira i de la carretera C-149.

1.4. Accessibilitat des dels camins públics

Presenta bon estat de conservació general, atès que ha estat rehabilitada recentment. S'abasteix d'aigua de la xarxa
comunitària i electricitat subministrada per companyia elèctrica. Aparentment no presenta cap situació de risc.

1.3. Estat de conservació de l’immoble o conjunt, serveis i situació de risc

1.2. Ús actual

Plànol extern de l'edifici

Localització geogràfica

Municipi (Comarca)

Nom

Fitxa

Fotografies

3DUFLDO



$PELHQWDO

&DS

%&,/
















1.1. Descripció de la volumetria, entorn paisatgístic i època de construcció:
+DELWDWJHGHSODQWDEDL[DSLVLJROIHVDPEODFREHUWDGHGXHVYHVVDQWVTXHIDQHOGHVDLJXDWDOHVIDoDQHVODWHUDOVL
DPEHOFDUHQHUSHUSHQGLFXODUDODIDoDQDSULQFLSDOREHUWDDSRQHQW/ DFDEDWH[WHULRUpVGHSHGUDYLVWDDPEOHV
FDQWRQHUHVOHVSRUWHVLOHVILQHVWUHVGHPDy3UHVHQWDXQDIDoDQDVLPqWULFDDPESRUWDFHQWUDOLILQHVWUDDPEWULSOHDUF
GHPLJSXQWDOHVJROIHVTXHHVWUREDWDSLDGDDWqVTXHHUDO HQWUDGDDO DQWLFJUDQHULWUHVILQHVWUHVMXQWHVDODSDUW
FHQWUDOGHOSULPHUSLV$ODEDQGDGHWUDPXQWDQDKLKDXQWHUUDWDOSULPHUSLVXELFDWVREUHXQODWHUDOGHODFDVD$
O HQWRUQKLKDGLIHUHQWVFREHUWVLXQSDOOLVVDGDYDQWODFDVD6HVLWXDHQXQHQWRUQUXUDOHQYROWDGDGHFDPSVGHFRQUHXL
ERVF
+DELWDWJHGHILQDOVGHOVHJOH;,;RSULQFLSLVGHO;;TXHSUHVHQWDXQDWLSRORJLDFDUDFWHUtVWLFDG DTXHVWDqSRFD






%&,1

SDUFHOāOD 38

$OWUHV=RQDG H[SHFWDWLYDDUTXHROzJLFD

'DWDGHSURWHFFLy GGPPDDDD 

7RWDO

SROtJRQ 7

10

Sòl no urbanitzable - Zona de valor agrícola

<  4657180

1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL 

Fotografia i ortofotomapa 

Localització geogràfica i plànol extern de
l'edifici

7LSXVGHSURWHFFLyDFWXDO

Protecció actual

DADES CADASTRALS

&ODX

4XDOLILFDFLyGHOVzO

DADES URBANÍSTIQUES

&RRUGHQDGHV870

;  405429

Avià (Berguedà)

0XQLFLSL &RPDUFD 



)LW[D 077

0DSD 293-2-6

Cal Sabata. 08610 Avià

$GUHoDSRVWDO



77

Obiols

1XFOLRLQGUHW

,GHQWLILFDFLyDOSOjQROGHODFDVDDSUHVHUYDU



LOCALITZACIÓ

Sabata, Cal

Text Refós del Pla Especial Urbanístic per a la identificació i la regulació de les masies i cases rurals
situades en sòl urbanitzable susceptibles de recuperació o de preservació
— Avià (Berguedà) —

Habitatge

Titularitat

077 Cal Sabata
Privada familiar



Fitxa 77

Les millores de subministrament energètic no hi han de comportar cap estesa aèria. S’hi recomana l’ús d’energies
alternatives i renovables.

3.5. Altres condicions específiques

Es respectarà el volum edificat existent i la composició volumètrica. Les intervencions permeses són les destinades a
la conservació de l’edifici, les de consolidació i rehabilitació.

3.4. Condicions d’ordenació, entorn, edificació, serveis i accés

Les edificacions destinades a l’explotació agrícola no podran ser emprades per a l'ús d'habitatge. No es permet la
divisió horitzontal de l'edificació.

3.3. Volums no utilitzables pels usos previstos a l’apartat anterior i altres limitacions

(MP núm. 2) Se’n poden rehabilitar tots els volums. Els usos admesos per al volum principal són habitatge familiar i
establiment de turisme rural.

3.2. Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC i ús proposat

Manteniment de l'original

3.1. Tractament de la volumetria original

3. DETERMINACIONS NORMATIVES

L'estructura del medi rural del municipi es fonamenta en un sistema de masies gairebé equidistants que facilita
l'explotació i el control del medi. L'ocupació permanent de la casa en facilitarà l'explotació agrícola i la preservació del
medi. Preservació per raons mediambientals i socials.

2. JUSTIFICACIO DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

S'hi accedeix per un camí que s’agafa a Graugés en direcció al carrer del Mig i cap a Bellús i Obiols.

1.4. Accessibilitat des dels camins públics

Presenta bon estat de conservació en general. S'abasteix d'aigua de la xarxa comunitària, electricitat subministrada
per companyia elèctrica i sanejament autònom (pou mort). Presenta relatiu risc d'incendi en trobar-se en una zona
aïllada amb presència de bosc i no hi ha risc d'inundació.

1.3. Estat de conservació de l’immoble o conjunt, serveis i situació de risc

1.2. Ús actual

Plànol extern de l'edifici

Localització geogràfica

Municipi (Comarca)

Nom

Fitxa

Fotografies

3DUFLDO



$PELHQWDO

&DS

SDUFHOāOD 2


%&,1

%&,/
















1.1. Descripció de la volumetria, entorn paisatgístic i època de construcció:
(GLILFLGDWDWGHOVHJOH;9,,,G HVWUXFWXUDPROWVHQ]LOODDOTXDOV KLDIHJtXQQRXFRVDFDGDEDQGDVHJXLQWODPDWHL[D
HVWUXFWXUDGHSODQWDEDL[DLSLVFREHUWDPEWHXODGDGHGXHVYHVVDQWVLDPEHOFDUHQHUSHUSHQGLFXODUDODIDoDQDREHUWD
DPLJGLD$O HVTXHUUDV KLDIHJtXQDQRYDFDVDLDODGUHWDODSDOOLVVDWDSDGDDPEIXVWDTXHUHSRVDVREUHEUDQFDOVIHWV
GHJURVVRVFDUUHXVEHQHVFDLUDWV(OVPXUVVyQGHEORFVGHSHGUDJURVVRVHQFDL[DWVDPESHWLWHVSHGUHVDOHVMXQWXUHV
LDPEFDUUHXVEHQHVFDLUDWVDOHVFDQWRQHUHV/DSRUWDSULQFLSDOLOHVILQHVWUHVGHODFDVDFHQWUDOWHQHQOHVOOLQGHVGH
IXVWDPHQWUHTXHODPpVQRYDOHVWpGHUDMROVFHUjPLFV/DSDOOLVVDWpHOVSLODUVG REUD/DFDVDHVWUREDHQXQOORF
HOHYDWDSURSGHODULHUDG $YLj
$OMDFRQVWDTXHHOV6DOYDQVWHQLHQXQDFDVD;DOHW FDO6DOYDQVDFWXDO LODFDVHWDGH6DOYDQVIRUDGHOQXFOLTXH
IRXFRQVWUXwGDDILQDOVGHOVHJOH;9,,,(OLHO'-RVp6DOYDQVGH6DJjVWDPEpWHQLDODFDVHWDGH6DOYDQVL
HOPDQVR%HUQDGtTXHHVWUREDYDHQWUHHO0ROtGHO&DVWHOOLHOQXFOLDQWLFV $YLj





$OWUHV=RQDG H[SHFWDWLYDDUTXHROzJLFD

'DWDGHSURWHFFLy GGPPDDDD 

7RWDO

SROtJRQ 1

10

Sòl no urbanitzable - Zona de valor agrícola

<  4660014

1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL 

Fotografia i ortofotomapa 

Localització geogràfica i plànol extern de
l'edifici

7LSXVGHSURWHFFLyDFWXDO

Protecció actual

DADES CADASTRALS

&ODX

4XDOLILFDFLyGHOVzO

DADES URBANÍSTIQUES

&RRUGHQDGHV870

;  401638

Avià (Berguedà)

0XQLFLSL &RPDUFD 



0DSD 292-8-4

Caseta del Salvans. 08610 Avià

$GUHoDSRVWDO

)LW[D 078

78

Avià

1XFOLRLQGUHW

,GHQWLILFDFLyDOSOjQROGHODFDVDDSUHVHUYDU





LOCALITZACIÓ

Salvans, Caseta del

Text Refós del Pla Especial Urbanístic per a la identificació i la regulació de les masies i cases rurals
situades en sòl urbanitzable susceptibles de recuperació o de preservació
— Avià (Berguedà) —

Habitatge en desús

Titularitat

078 Caseta del Salvans
Privada familiar



Fitxa 78

Se’n mantindrà tot l'edifici. Les millores de subministrament energètic no hi han de comportar cap estesa aèria. S’hi
recomana l’ús d’energies alternatives i renovables.

3.5. Altres condicions específiques

Es mantindrà el volum de l’edificació principal. Es mantindrà la composició de la façana, conservant tots els elements
més significatius com són les finestres i les portes. Es mantindrà la coberta de dues vessants. Tant per les obres de
rehabilitació com per les d’ampliació s’utilitzaran els materials, els sistemes constructius i la tipologia pròpies de la
zona.

3.4. Condicions d’ordenació, entorn, edificació, serveis i accés

Les edificacions destinades a l’explotació agrícola no podran ser emprades per a l'ús d'habitatge. No es permet la
divisió horitzontal de l'edificació.

3.3. Volums no utilitzables pels usos previstos a l’apartat anterior i altres limitacions

3.2. Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC i ús proposat
(MP núm. 2) Se’n poden rehabilitar tots els volums. S’admet la incorporació de la planta baixa del tercer cos de
l’edificació al volum principal. Els usos admesos per al volum principal són habitatge familiar, turisme rural, i activitats
d’educació en el lleure. El canvi d’ús està subjecte a llicència urbanística.

Manteniment de l'original
Es permet un augment del 10% del volum de l'edificació que correspon a aixecar la coberta 0,50 m. per tal de
permetre la recuperació de l'assentament.

3.1. Tractament de la volumetria original

3. DETERMINACIONS NORMATIVES

L’estructura del medi es basa en un sistema de masos repartits pel territori degut al sistema d’explotació que es
manté. Preservació per raons històriques, arquitectòniques, tipològiques i paisatgístiques per l’estructura de l’edifici.

2. JUSTIFICACIO DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

Des de la C-149 cal agafar un camí a la dreta després de passar Avià en direcció Solsona, que porta a
l'embassament d'Avià. Al final es troba la Caseta.

1.4. Accessibilitat des dels camins públics

Presenta un estat de conservació millorable, atès que està deshabitada i no s'ha fet cap intervenció en els últims
anys, a més el conjunt és antic i pot tenir risc de patologies estructurals. S'abasteix d'aigua de la xarxa comunitària,
electricitat subministrada per companyia elèctrica i sanejament autònom. Hi ha cert risc d'incendi per la proximitat del
bosc i no hi ha risc d'inundació, tot i que és a la vora de la riera de Bellús.

1.3. Estat de conservació de l’immoble o conjunt, serveis i situació de risc

1.2. Ús actual

Plànol extern de l'edifici

Localització geogràfica

Municipi (Comarca)

Nom

Fitxa

Fotografies

3DUFLDO



$PELHQWDO

&DS

%&,/
















1.1. Descripció de la volumetria, entorn paisatgístic i època de construcció:
6DQWDPDULDV DOoDDOFRVWDWGHO HVJOpVLDGH6DQWD0DULDG $YLjeVIUXLWGHGLIHUHQWVqSRTXHVLSHUWDQWOHVDPSOLDFLRQV
HVVXSHUSRVHQLKDQDQDWWDSDQWO HVWUXFWXUDRULJLQjULDGHODFDVDUHDOLW]DGDHQqSRFDPHGLHYDOFRPXQDIRUWLILFDFLy
TXHV HQWUHYHXSHUOHVFDUDFWHUtVWLTXHVGHOVPXUVGHODEDVHLOHVILQHVWUHVHVSLWOOHUDGHVDODSODQWD/ HVWUXFWXUDpVGH
WUHVFUXJLHVLV DPSOLjHQGLIHUHQWVqSRTXHVSHUWRWHVOHVIDoDQHVDPESODQWDGRVSLVRVLJROIHV/DSRUWDpVREHUWDD
ODIDoDQDGHOOHYDQWDPEOOLQGDGHIXVWDLDPEXQFRQWUDIRUWDOFRVWDW/HVILQHVWUHVGHOVSLVRVVXSHULRUVWHQHQHOV
PXQWDQWVGHUDMROVLIRUHQIHWHVDODPDWHL[DqSRFDTXHODJDOHULDGHGRVSLVRVREHUWDDPLJGLDDPHLWDWGHOVHJOH;,;
5HSDUWLGHVHQGLIHUHQWVPXUVGHODFDVDKLKDOOLQGHVDPELQVFULSFLRQVLTXHHVFRUUHVSRQHQDPE
GLIHUHQWVDPSOLDFLRQV(OVFREHUWVTXHHVWUREHQDOFRVWDWGHODFDVDSHUODSDUWGHPLJGLDIRUHQFRQVWUXwWVDOOODUJGHO
VHJOH;;/ DQ\HVUHIqODWHXODGDHVUHSDUDUHQOHVSDUHWVLV HOLPLQDUHQOHVJDOHULHVGHIXVWDGHOFRVWDWGH
PLJMRUQ$TXHVWHVJDOHULHVKDYLHQHVWDWFRQVWUXwGHVO DQ\LDFWXDOPHQWV KDQUHSURGXwWG REUD$OD*UDQ*HRJUDILD
&RPDUFDOGH&DWDOXQ\DHVIDHVPHQWGHO H[LVWqQFLDGHWRPEHVDQWURSRPzUILTXHVDO HUDGHODFDVD
$OHOPDV6DQWDPDULDHUDRFXSDWSHU+XJXHWGH6DQWDPDULDGHODSDUUzTXLDGH6DQWD0DULDG $YLj GRFXPHQWVGH
FDO0DV $OIRJDWJHGHFRQVWHQTXDWUH6DQWDPDULD3HUH3DVTXDO)UDQFLL-DXPHSHUzQRVDEHPTXLQG DTXHVWV
HUDDOPDV ,*/(6,$6 $OGHFRQVWHQFLQF)UDQFL DODVDJUHUDLDYLGHOTXHLQLFLjODQLVVDJDD6HUUDWHL[ 
3HUH DODVDJUHUDLJHUPjGH)UDQFL *DEULHO ILOOGH)UDQFL -RDQ DODVDJUHUD L-RDQ SRVVLEOHPHQWDOPDV 
,*/(6,$6 $ODXQGRFXPHQWGH6HUUDWHL[HVIDHVPHQWFRPDWHUPHHO0ROtGHOPDV6DQWDPDULDTXHV KD
LGHQWLILFDWHQUHDOLW]DUDTXHVWLQYHQWDULDOFRVWDWGHODFDVD/OXHUWG $YLjDPEODSUHVqQFLDGHOVIRUDWVGHODUHVFORVD$O
FDSEUHXGHOPRQHVWLUGH6DQWD0DULDGH5LSROOGH $&$ ODFDVD6DQWDPDULDGH)qOL[6DQWDPDULDGH6HUUDWHL[KL
GHSqQGHOPRQHVWLU$OFDGDVWUHGHHOPDVHUDGH)UDQFHVF&ODULVQRWDULGH%HUJDLDTXHVWWHQLDPDVRYHU$
O DPLOODUDPHQWGHSHUWDQ\LDD-RVHID6HUUDLVGH%HUJD
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$OWUHV=RQDG H[SHFWDWLYDDUTXHROzJLFD
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Sòl no urbanitzable - Zona de valors protegibles

<  4658638

1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL 

Fotografia i ortofotomapa 

Localització geogràfica i plànol extern de
l'edifici

7LSXVGHSURWHFFLyDFWXDO

Protecció actual

DADES CADASTRALS

&ODX

4XDOLILFDFLyGHOVzO

DADES URBANÍSTIQUES

&RRUGHQDGHV870

;  403646

Avià (Berguedà)

0XQLFLSL &RPDUFD 



)LW[D 079

0DSD 293-1-5

Santamaria. 08610 Avià

$GUHoDSRVWDO



79

Avià

1XFOLRLQGUHW

,GHQWLILFDFLyDOSOjQROGHODFDVDDSUHVHUYDU



LOCALITZACIÓ

Santamaria

Text Refós del Pla Especial Urbanístic per a la identificació i la regulació de les masies i cases rurals
situades en sòl urbanitzable susceptibles de recuperació o de preservació
— Avià (Berguedà) —

Habitatge

Titularitat

079 Santamaria
Privada familiar



Fitxa 79

Se'n mantindrà el baluard i els elements decoratius de la façana. Cal tenir en compte que la zona és d’alta
expectativa arqueològica, fet que condiciona qualsevol moviment de terres a l’entorn de la casa, en el subsòl del seu
interior i en les estructures del propi edifici susceptibles de ser estudiades amb metodologia arqueològica. Les
millores de subministrament energètic no hi han de comportar cap estesa aèria. S’hi recomana l’ús d’energies
alternatives i renovables.

3.5. Altres condicions específiques

Manteniment integral de l’edificació principal, volum original, tipologia i elements constructius. Conservació dels
elements arquitectònics i ornamentals de la façana (portes i finestres). Interiorment es mantindran els elements que
configuren l’essència constructiva i arquitectònica de la seva tipologia.

3.4. Condicions d’ordenació, entorn, edificació, serveis i accés

Les edificacions destinades a l’explotació agrícola no podran ser emprades per a l'ús d'habitatge. S'admet la divisió
horitzontal de l'edificació per ampliació del programa familiar i amb les condicions previstes a l'article 35 de la
normativa del Pla especial.

3.3. Volums no utilitzables pels usos previstos a l’apartat anterior i altres limitacions

Se’n poden rehabilitar tots els volums. Els usos admesos per al volum principal són habitatge familiar, establiment de
turisme rural i activitats d’educació en el lleure.

3.2. Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC i ús proposat

Manteniment de l'original

3.1. Tractament de la volumetria original

3. DETERMINACIONS NORMATIVES

L’estructura del medi es basa en un sistema de masos repartits pel territori degut al sistema d’explotació que es
manté. Preservació per raons històriques, arquitectòniques i tipològiques per l’estructura de l’edifici.

2. JUSTIFICACIO DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

S'hi accedeix per la carretera local d'Avià a Graugés.

1.4. Accessibilitat des dels camins públics

Presenta bon estat de conservació en general. S'abasteix d'aigua de la xarxa comunitària, electricitat subministrada
per companyia elèctrica i sanejament autònom (pou mort). Hi ha cert risc d'incendi per la proximitat del bosc i no hi ha
risc d'inundació.

1.3. Estat de conservació de l’immoble o conjunt, serveis i situació de risc

1.2. Ús actual

Plànol extern de l'edifici

Localització geogràfica

Municipi (Comarca)

Nom

Fitxa

Fotografies

3DUFLDO



$PELHQWDO

&DS

%&,/
















1.1. Descripció de la volumetria, entorn paisatgístic i època de construcció:
0DVLDTXHKDVRIHUWPRGLILFDFLRQVTXHKDQFDQYLDWODVHYDFRQILJXUDFLyRULJLQDOSHUzGHOTXDOMDHVIDHVPHQWHQHO
FDSEUHXGHeVGHSODQWDUHFWDQJXODUDPEODIDoDQDSULQFLSDORULHQWDGDDOOHYDQW/DFREHUWDpVGHGXHVYHVVDQWV
TXHIDQHOGHVDLJXDWDODIDoDQDSULQFLSDOLSRVWHULRULDPEHOFDUHQHUSDUDOāOHODODOtQLDGHODIDoDQD(OPXUVVyQGH
SHGUDDPEFDQWRQHUHVEHQHVFDLUDGHV$OFRVWDWGHODFDVDSHOQRUGKLKDXQFREHUWTXHDSURILWDGXHVSDUHWV
SDUDOāOHOHVTXHSHUWDQ\LHQDXQDDQWLJDHVJOpVLDIHWDDPESHGUHVPROWEHQDUUHQJOHUDGHVG RULJHQPHGLHYDO'DYDQWOD
IDoDQDXQVFREHUWVPpVPRGHUQVWDQTXHQO HUDHQUDMRODGD$ODIDFDQDVXGHQFDUDHVYHXHQSDUWG XQDDQWLFVPXUVGH
EORFVGHSHGUDTXHSRGULHQSHUWjQ\HUDXQDDQWLJDFRQVWUXFFLy6HVLWXDHQXQHQWRUQUXUDOHQYROWDGDGHFDPSVGH
FRQUHXLERVF
7RWLTXHO HVWUXFWXUDDUTXLWHFWzQLFDGHODFDVDQRPRVWUDODVHYDDQWLJXLWDWHOOORFMDHOWUREHPGRFXPHQWDWO DQ\
$'6 HQODYHQGDTXHYDIHUHO&RPWH%HUQDWGHSDUWGHO DORXGH9LOOD0HUHGL 9LODPDUt HQHOTXHHVWDYDLQFOzVHO0DV
GH%DUUDOVDPEO HVJOpVLDGH6DQFWL$QGUHH$TXHVW0DV%DUUDOVVHULDHOSULPHUHGLILFLGHOPDV6DQWDQGUHXDOTXHYD
GRQDUQRPPpVWDUGO HVJOpVLDTXHV DL[HFDYDDOFRVWDW$OFDSEUHXGHGHOPRQHVWLUGH6DQWD0DULDGH6HUUDWHL[MD
HVIDHVPHQWGHO0DV6DQFWL$QGUHHTXHWHQLD*'H9DO $'6 8QDOWUHGRFXPHQWGH $'6 HOPDVpVFHGLWD
O DEDWGH6HUUDWHL[LHOPDVRYHU 3HUHGH6DQWDQGUHX OLSUHVWDKRPHQDWJHGHERFDLPDQV3RVWHULRUPHQWWUREHQ
QRWtFLDDO&DSEUHXGH6HUUDWHL[GHHQHOTXHFRQVWDTXH-RDQ3DOODUROVEDWOOHGHOD4XDGUDGH9LODPDUtWpHOV
PDVRV3DOODUROVDPEDOWUHVPDVRVXQLWV6DQW$QGUHX&RPD3XLJLSDUWGHO0DV2OOHUVPHQWUHTXHDOODPHLWDW
ODWp)UDQFHVF%R[DGHUGH%HUJDSHUFRPSUDD0DULD3DOODUROVL5LEDYtGXDGH3DX3DOODUROVLO DOWUDPHLWDW0DUWt
3DOODUROV$O&DGDVWUHGHHOPDVpVGH9HQWXUD*LURQHOODGH%HUJDLFRQVWDTXHKLKDXQPDVRYHU$OHUD
GH'0DULDQR*LURQHOODGH%HUJDLHVWRUQVDIHUUHIHUqQFLDGHODFDSHOODGHOPDV/DFDVDDFWXDOVHULDFRQVWUXwGDFDS
DILQDOVGHOVHJOH;9,,MDTXHQRFRQVHUYDHOHPHQWVDUTXLWHFWzQLFVTXHIDFLQSHQVDUTXHVLJXLPpVDQWLJD
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Sòl no urbanitzable - Zona de valors protegibles

<  4655893

1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL 

Fotografia i ortofotomapa 

Localització geogràfica i plànol extern de
l'edifici

7LSXVGHSURWHFFLyDFWXDO

Protecció actual

DADES CADASTRALS

&ODX

4XDOLILFDFLyGHOVzO

DADES URBANÍSTIQUES

&RRUGHQDGHV870

;  402327

Avià (Berguedà)

0XQLFLSL &RPDUFD 



)LW[D 080

0DSD 293-1-6

Santandreu. 08610 Avià

$GUHoDSRVWDO



80

Avià

1XFOLRLQGUHW

,GHQWLILFDFLyDOSOjQROGHODFDVDDSUHVHUYDU



LOCALITZACIÓ

Santandreu

Text Refós del Pla Especial Urbanístic per a la identificació i la regulació de les masies i cases rurals
situades en sòl urbanitzable susceptibles de recuperació o de preservació
— Avià (Berguedà) —

Habitatge

Titularitat

080 Santandreu
Privada familiar



Fitxa 80

Cal tenir en compte que la zona és d’alta expectativa arqueològica, fet que condiciona qualsevol moviment de terres
a l’entorn de la casa, en el subsòl del seu interior i en les estructures del propi edifici susceptibles de ser estudiades
amb metodologia arqueològica.
Les millores de subministrament energètic no hi han de comportar cap estesa aèria. S’hi recomana l’ús d’energies
alternatives i renovables.

3.5. Altres condicions específiques

En la seva expressió exterior només es permetran les intervencions de manteniment i consolidació o canvis per
retornar la façana a l’estat genuí de la construcció, sense modificar la volumetria que constitueix el valor tipològic de
la construcció o conjunt.

3.4. Condicions d’ordenació, entorn, edificació, serveis i accés

Les edificacions destinades a l’explotació agrícola i ramadera no podran ser emprades per a l'ús d'habitatge. No es
permet la divisió horitzontal de l'edificació.

3.3. Volums no utilitzables pels usos previstos a l’apartat anterior i altres limitacions

(MP núm. 2) Se’n poden rehabilitar tots els volums. Els usos admesos per al volum principal són habitatge familiar i
establiment de turisme rural.

3.2. Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC i ús proposat

Manteniment de l'original

3.1. Tractament de la volumetria original

3. DETERMINACIONS NORMATIVES

L'estructura del medi rural del municipi es fonamenta en un sistema de masies gairebé equidistants que facilita
l'explotació i el control del medi. L'ocupació permanent de la masia en facilitarà l'explotació agrícola i la preservació
del medi. Preservació per raons mediambientals i socials.

2. JUSTIFICACIO DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

L'accés des d'Avià es fa des del camí que s'agafa al nucli en direcció al cementiri i d'aquí cap a Guarans.

1.4. Accessibilitat des dels camins públics

Presenta bon estat de conservació general. S'abasteix d'aigua de la xarxa comunitària, electricitat subministrada per
companyia elèctrica i sanejament autònom. Presenta relatiu risc d'incendi en trobar-se en una zona aïllada amb
presència propera de bosc que ja fou devastada en els incendis de l'any 1994. No hi ha risc d'inundació.

1.3. Estat de conservació de l’immoble o conjunt, serveis i situació de risc

1.2. Ús actual

Plànol extern de l'edifici

Localització geogràfica

Municipi (Comarca)

Nom

Fitxa

Fotografies

3DUFLDO



$PELHQWDO

&DS

%&,/
















1.1. Descripció de la volumetria, entorn paisatgístic i època de construcció:
(VWUDFWDYDG XQDSHWLWDPDVRYHULDGHSODQWDEDL[DLSLVDODTXHV HVWjDIHJLQWXQDOWUHSLVDXJPHQWDQWO DOoDGDGHOD
WHXODGDTXHTXHGDUjVXSRUWDGDVREUHFROXPQHVGHPDy/DSDUWGHODFDVDPpVDQWLJDHVPDQWpFRPHVWjFREHUWD
DPEPLWMDWHXODGD/ REUDDQWLJDHVWjDUUHERVVDGDPHQWUHTXHODQRYDHQFDUDWpHOPDyYLVWSHUTXpHVWjHQSOHQHV
REUHV/HVREHUWXUHVVyQDUUHERVVDGHVLODSRUWDG DFFpVHVSUHVHQWDFHQWUDGDHQODIDoDQDSULQFLSDO7UREHPXQDDOWUD
SRUWDG DFFpVDO DOoDGDGHOSULPHUSLVDODTXDOV KLDFFHGHL[SHUXQDHVFDODFRQVWUXwGDDOVHJOH;;$ODIDoDQD
SULQFLSDOVHOLKDDQQH[DWXQJDUDWJHFREHUWDPEWHUUDVVD6HVLWXDHQXQHQWRUQUXUDOHQYROWDGDGHFDPSVGHFRQUHXL
ERVF
$TXHVWDFDVDHVWjUHODFLRQDGDKLVWzULFDPHQWDPE%HOO~VMDTXHDO $PLOODUDPHQWGHTXDQ%DOO~VHUDGH-RVHS
%DOO~VMXQWDPEODFDSHOODWDPEpWHQLDOD6HUUDGH%DOO~VHOPROtGH%DOO~VOD3ODQDHO&ROOHWL7DUUDGHOOHV(UDO qSRFD
G HVSOHQGRUGHODPDVLDSULQFLSDOTXHV DPSOLjIHQWVHXQDSDUWLPSRUWDQWGHODFDVDODFDSHOODLODPDVRYHULDGHO&ROOHW
LSRVDQWFRORQVDWRWHVOHVFDVHV3RVWHULRUPHQWODFDVDHUDXQDSHWLWDPDVRYHULDDPEXQDLPSRUWDQWJUDQMDDOVHX
HQWRUQIHWTXHHVPDQWp
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Sòl no urbanitzable - Zona de valor agrícola

<  4656393

1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL 

Fotografia i ortofotomapa 

Localització geogràfica i plànol extern de
l'edifici

7LSXVGHSURWHFFLyDFWXDO

Protecció actual

DADES CADASTRALS

&ODX

4XDOLILFDFLyGHOVzO

DADES URBANÍSTIQUES

&RRUGHQDGHV870

;  406258

Avià (Berguedà)

0XQLFLSL &RPDUFD 



)LW[D 081

0DSD 293-2-6

la Serra de Bellús. 08610 Avià

$GUHoDSRVWDO



81

Obiols

1XFOLRLQGUHW

,GHQWLILFDFLyDOSOjQROGHODFDVDDSUHVHUYDU



LOCALITZACIÓ

Serra de Bellús, la

Text Refós del Pla Especial Urbanístic per a la identificació i la regulació de les masies i cases rurals
situades en sòl urbanitzable susceptibles de recuperació o de preservació
— Avià (Berguedà) —

Habitatge vinculat a l'explotació ramadera

Titularitat

081 La Serra de Bellús
Privada familiar



Fitxa 81

Les millores de subministrament energètic no hi han de comportar cap estesa aèria. S’hi recomana l’ús d’energies
alternatives i renovables.

3.5. Altres condicions específiques

Manteniment del volum aparent. Se’n pot refer l’interior. Cal respectar la composició volumètrica, d’obertures i altres
elements originals. Qualsevol intervenció ha de tenir en compte la component paisatgística del conjunt.

3.4. Condicions d’ordenació, entorn, edificació, serveis i accés

Les edificacions destinades a l’explotació ramadera no podran ser emprades per a l'ús d'habitatge. No es permet la
divisió horitzontal de l'edificació.

3.3. Volums no utilitzables pels usos previstos a l’apartat anterior i altres limitacions

(MP núm. 2) Se’n poden rehabilitar tots els volums. Els usos admesos per al volum principal són habitatge familiar i
establiment de turisme rural.

3.2. Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC i ús proposat

Manteniment de l'original

3.1. Tractament de la volumetria original

3. DETERMINACIONS NORMATIVES

L'estructura del medi rural del municipi es fonamenta en un sistema de masies gairebé equidistants que facilita
l'explotació i el control del medi. L'ocupació permanent de la casa en facilitarà l'explotació agrícola i la preservació del
medi. Preservació per raons mediambientals i socials.

2. JUSTIFICACIO DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

S'hi accedeix per un camí que s’agafa a Graugés en direcció al carrer del Mig i cap a Bellús i Obiols.

1.4. Accessibilitat des dels camins públics

Presenta un estat de conservació millorable, tenint en compte que actualment s'està fent una rehabilitació amb
modificació de l'estructura general. S'abasteix d'aigua de la xarxa comunitària, electricitat subministrada per
companyia elèctrica i sanejament autònom (pou mort). Hi ha cert risc d'incendi per la proximitat del bosc i no hi ha
risc d'inundació.

1.3. Estat de conservació de l’immoble o conjunt, serveis i situació de risc

1.2. Ús actual

Plànol extern de l'edifici

Localització geogràfica

Municipi (Comarca)

Nom

Fitxa

Fotografies

3DUFLDO



$PELHQWDO

&DS

%&,/
















1.1. Descripció de la volumetria, entorn paisatgístic i època de construcció:
(GLILFLGHSODQWDEDL[DGRVSLVRVLJROIHVDPEODFREHUWDGHGREOHYHVVDQWLDPEHOFDUHQHUSHUSHQGLFXODUDODIDoDQD
SULQFLSDOTXHV REUHDPLJGLD1RSUHVHQWDHOHPHQWVDQWLFVFDUDFWHUtVWLFVWRWLTXHGDWDGHOVHJOH;,;DWqVTXHODFDVD
KDHVWDWPROWUHIRUPDGDLV KDWDSDWOHVHVWUXFWXUHVDQWLJXHV/ DFDEDWH[WHULRUpVDUUHERVVDWLSLQWDWGHFRORUFUHPDLOHV
REHUWXUHVVyQDUUHERVVDGHVWDPEp$OVHXHQWRUQKLKDXQLPSRUWDQWQRPEUHGHQDXVLSDOOLVVHVDWqVTXHHVGHGLFDD
O H[SORWDFLyGHYDTXHVOOHWHUHV6HVLWXDHQXQHQWRUQUXUDOHQYROWDGDGHFDPSVGHFRQUHXLERVF
(VWUDFWDG XQDDQWLJDFDVDGHSDJqVGHILQDOVGHOVHJOH;,;TXHKDVRIHUWGLIHUHQWVUHKDELOLWDFLRQVTXHKDQSURYRFDW
O DPSOLDFLyGHODVXSHUItFLHFRQVWUXwGDLGHODVHYDHVWUXFWXUDRULJLQDO
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Sòl no urbanitzable - Zona de valor agrícola

<  4660457

1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL 

Fotografia i ortofotomapa 

Localització geogràfica i plànol extern de
l'edifici

7LSXVGHSURWHFFLyDFWXDO

Protecció actual

DADES CADASTRALS

&ODX

4XDOLILFDFLyGHOVzO

DADES URBANÍSTIQUES

&RRUGHQDGHV870

;  402734

Avià (Berguedà)

0XQLFLSL &RPDUFD 



)LW[D 082
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Cal Serrador. 08610 Avià

$GUHoDSRVWDO



82

Avià

1XFOLRLQGUHW

,GHQWLILFDFLyDOSOjQROGHODFDVDDSUHVHUYDU



LOCALITZACIÓ

Serrador, Cal

Text Refós del Pla Especial Urbanístic per a la identificació i la regulació de les masies i cases rurals
situades en sòl urbanitzable susceptibles de recuperació o de preservació
— Avià (Berguedà) —

Habitatge vinculat a l'explotació agrícola i ramadera

Titularitat

082 Cal Serrador
Privada familiar



Fitxa 82

Les millores de subministrament energètic no hi han de comportar cap estesa aèria. S’hi recomana l’ús d’energies
alternatives i renovables.

3.5. Altres condicions específiques

Es respectarà el volum edificat existent i la composició volumètrica. Les intervencions permeses són les destinades a
la conservació de l’edifici, les de consolidació i rehabilitació.

3.4. Condicions d’ordenació, entorn, edificació, serveis i accés

Les edificacions destinades a l’explotació agrícola i ramadera no podran ser emprades per a l'ús d'habitatge. Es
permet la divisió horitzontal de l'edificació per ampliació del programa familiar i amb les condicions previstes a l'article
35 de la normativa del Pla especial.

3.3. Volums no utilitzables pels usos previstos a l’apartat anterior i altres limitacions

(MP núm. 2) Se’n poden rehabilitar tots els volums. Els usos admesos per al volum principal són habitatge familiar i
establiment de turisme rural.

3.2. Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC i ús proposat

Manteniment de l'original

3.1. Tractament de la volumetria original

3. DETERMINACIONS NORMATIVES

L'estructura del medi rural del municipi es fonamenta en un sistema de masies gairebé equidistants que facilita
l'explotació i el control del medi. L'ocupació permanent de la casa en facilitarà l'explotació agrícola i la preservació del
medi. Preservació per raons mediambientals i socials.

2. JUSTIFICACIO DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

Des de la C-149 cal agafar un camí asfaltat anant cap a Berga a l'esquerra, davant del camí al Barri de la Creu.

1.4. Accessibilitat des dels camins públics

Presenta bon estat de conservació en general, atès ques es va fer una important rehabilitació fa uns anys. S'abasteix
d'aigua de la xarxa comunitària, electricitat subministrada per companyia elèctrica i sanejament autònom (pou mort).
Hi ha cert risc d'incendi per la proximitat del bosc i no hi ha risc d'inundació.

1.3. Estat de conservació de l’immoble o conjunt, serveis i situació de risc

1.2. Ús actual

Plànol extern de l'edifici

Localització geogràfica

Municipi (Comarca)

Nom

Fitxa

Fotografies

3DUFLDO



$PELHQWDO

&DS

%&,/
















1.1. Descripció de la volumetria, entorn paisatgístic i època de construcció:
$TXHVWDFDVDFRQVWUXwGDHQXQOORFHQTXqHOWHUUHQ\IRUPDIHL[HVSHUDGDSWDUVHDOVGHVQLYHOOVGHODFRVWDGH
6HUUDSLQ\DQDKDHVWDWIUXLWGHGLIHUHQWVFRQVWUXFFLRQVDIHJLGHVDO HVWUXFWXUDLQLFLDO/DFDVDpVGHSODQWDUHFWDQJXODU
DPEODFREHUWDGHGXHVYHVVDQWVDPEHOFDUHQHUSDUDOāOHODODIDoDQDeVFRQVWUXwGDVHQVHIRQDPHQWVGDPXQWODURFD
TXHOLSURSRUFLRQDHOSDYLPHQWGHODSODQWDEDL[DLGLVWULEXwGDHQGXHVFUXJLHV(OFRVPpVDQWLFpVHOGHODEDQGDGH
SRQHQWTXHFRQVHUYDXQOOLQGDGHILQHVWUDDPEODLQVFULSFLy-RVHSK6HUUD$DTXHVWVHOLDIHJLUHQDOWUHVGRV
FRVVRVTXHWDSDUHQODSULPHUDSRUWDDPEOOLQGDGHIXVWDLREHUWDDODIDoDQDGHOOHYDQW(OVPXUVH[WHULRUVVyQGHSHGUD
EDUUHMDGDLDFWXDOPHQWDUUHERVVDGD$OVHXVYROWDQWVV KDQFRQVWUXwWGLIHUHQWVFREHUWVHQGLIHUHQWVqSRTXHVTXHKDQ
DQDWWDSDQWOHVYLVWHVGHODFDVDVREUHODSODQDG $YLj6HVLWXDHQXQHQWRUQUXUDOHQYROWDGDGHFDPSVGHFRQUHXLERVF
$TXHVWPDVHVWjUHODFLRQDWDPEOD&DVDQRYDGH6HUUDSLQ\DQD/ DQ\WUREHPUHIHUqQFLHVGHWHUUHVTXHDIURQWHQ
DPEKRQRUVGH3FRPWHGH3LQ\DQDDSURSGHOFDPtG $YLjD&RIRUE$TXHVWDFDVDSRGLDKDYHUWLQJXWDOJXQDUHODFLy
DPEDTXHVWFRPWHGH3LQ\DQDTXHYDGRQDUQRPDODFRVWDGH6HUUDSLQ\DQDLDOVGRVPDVRV$O&DGDVWUHGH
-RVHS6HUUDSLxDQDWpHOPDQVR6DQWDQD TXHpVOD&DVDQRYDGH6HUUDSLQ\DQD LWDPEpHOPDQVR6HUUD FRQVWDTXH
pVPDVRYHUGHODVHYDSUzSLDKHUHGDW LTXHODSRVHHL[HQSHUHPSHQ\RUDPHQWODFRPXQLWDWGHSUHYHUHVGH%HUJDLJXDO
TXHHO$OHUDGH-RVHID9LOD
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$OWUHV=RQDG H[SHFWDWLYDDUTXHROzJLFD

'DWDGHSURWHFFLy GGPPDDDD 
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SROtJRQ 1
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Sòl no urbanitzable - Zona de valor agrícola

<  4658623

1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL 

Fotografia i ortofotomapa 

Localització geogràfica i plànol extern de
l'edifici

7LSXVGHSURWHFFLyDFWXDO

Protecció actual

DADES CADASTRALS

&ODX

4XDOLILFDFLyGHOVzO

DADES URBANÍSTIQUES

&RRUGHQDGHV870

;  401005

Avià (Berguedà)

0XQLFLSL &RPDUFD 



)LW[D 083

0DSD 292-8-5

Serrapinyana. 08610 Avià

$GUHoDSRVWDO



83

Avià

1XFOLRLQGUHW

,GHQWLILFDFLyDOSOjQROGHODFDVDDSUHVHUYDU



LOCALITZACIÓ

Serrapinyana

Text Refós del Pla Especial Urbanístic per a la identificació i la regulació de les masies i cases rurals
situades en sòl urbanitzable susceptibles de recuperació o de preservació
— Avià (Berguedà) —

Habitatge

Titularitat

083 Serrapinyada
Privada familiar



Fitxa 83

Se'n mantindrà la porta allindada i la finestra amb inscripció a la llinda. Les millores de subministrament energètic no
hi han de comportar cap estesa aèria. S’hi recomana l’ús d’energies alternatives i renovables.

3.5. Altres condicions específiques

En la seva expressió exterior només es permetran les intervencions de manteniment i consolidació o canvis per
retornar la façana o la coberta a l’estat genuí de la construcció, sense modificar la volumetria que constitueix el valor
tipològic de la construcció o conjunt.

3.4. Condicions d’ordenació, entorn, edificació, serveis i accés

Les edificacions destinades a l’explotació agrícola i ramadera no podran ser emprades per a l'ús d'habitatge. No es
permet la divisió horitzontal de l'edificació.

3.3. Volums no utilitzables pels usos previstos a l’apartat anterior i altres limitacions

(MP núm. 2) Se’n poden rehabilitar tots els volums. Els usos admesos per al volum principal són habitatge familiar,
activitats d’educació en el lleure i establiment de turisme rural.

3.2. Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC i ús proposat

Manteniment de l'original

3.1. Tractament de la volumetria original

3. DETERMINACIONS NORMATIVES

L’estructura del medi es basa en un sistema de masos repartits pel territori degut al sistema d’explotació que es
manté. Preservació per raons històriques, arquitectòniques i tipològiques per l’estructura de l’edifici.

2. JUSTIFICACIO DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

Des de la C-149 cal agafar un camí que surt, en direcció Avià-Espunyola, a la dreta després de la casa anomenada
el Pou.

1.4. Accessibilitat des dels camins públics

Presenta un estat de conservació general millorable, en no haver-se fet reformes, el conjunt és antic i pot tenir risc de
patologies estructurals. S'abasteix d'aigua de la xarxa comunitària, electricitat subministrada per companyia elèctrica i
sanejament autònom. Presenta relatiu risc d'incendi en trobar-se en zona aïllada amb presència de bosc i no hi ha
risc d'inundació.

1.3. Estat de conservació de l’immoble o conjunt, serveis i situació de risc

1.2. Ús actual

Plànol extern de l'edifici

Localització geogràfica

Municipi (Comarca)

Nom

Fitxa

Fotografies

3DUFLDO



$PELHQWDO

&DS

%&,/
















1.1. Descripció de la volumetria, entorn paisatgístic i època de construcció:
0DVLDFRQVWUXwGDVHJXLQWO HVWUXFWXUDGHWUHVFRVVRVLDPSOLDGDDPEXQVHJXLWG DIHJLWV(VFRPSRQGHSODQWDEDL[DSLV
LJROIHVDPEODFREHUWDGHGXHVYHVVDQWVTXHIDQHOGHVDLJXDWDOHVIDoDQHVODWHUDOVLDPEHOFDUHQHUSHUSHQGLFXODUDOD
IDoDQDTXHV REUHDPLJGLDDPEXQDHUDDOGDYDQW'DYDQWKLKDXQSRU[RVXSRUWDWDPEXQSLODUGHSHGUDLWUHVGHPDy
$XQGHOVSLODUVGHOSRU[RKLKDODGDWDJUDYDGDDODSHGUD/HVSDUHWVVyQGHSHGUDEDUUHMDGDOHVILQHVWUHVVyQ
DPEOOLQGHVLPXQWDQWVGHSHGUD/DSRUWDSULQFLSDOpVDPEOOLQGDGHIXVWDLWpODLQVFULSFLyTXDVLHVERUUDGD(O
WHUUDGHOSULPHUSLVpVGHOORVHVGHSHGUDVXSRUWDGHVSHUXQHPELJDWGHURXUHLOODWHV$ODFXLQDKLKDXQDSRUWDTXHWp
JUDYDGDDOPXQWDQWODGDWDLHVFRQVHUYDODFDPSDQDGHOIRFDWHUUDFDUDFWHUtVWLFDGHOD]RQDDL[tFRPXQIRUQGH
SD$OFRVWDWGHODFDVDLWDPEpREHUWDO HUDKLKDXQFREHUWDPESLODUVGHSHGUDTXHVXEMHFWHQXQWDQFDPHQWGHIXVWDL
TXHpVGHODPDWHL[DqSRFDTXHODFDVD6HVLWXDHQXQHQWRUQUXUDOHQYROWDGDGHFDPSVGHFRQUHXLERVF
$TXHVWDFDVDVHULDFRQVWUXwGDFRPPDVRYHULDGH6HUUDSLQ\DQDSHUDL[zSRUWDHOVREUHQRPGH1RYDDLQLFLVGHOVHJOH
;9,,,$O&DGDVWUHGH-RVHS6HUUDSLxDQDFRQVWDFRPDSURSLHWDULGHOPDQVR6DQWDQD &DVDQRYDGH
6HUUDSLQ\DQD TXHWDPEpWHQLD6HUUDSLQ\DQD$OHOVGRVPDVRVHUHQGH-RVHID9LOD(OIHWGHWUREDUEDVHVGH
SUHPVHVGHELJDDOD]RQDFRQILUPDO DQWLJDXWLOLW]DFLyGHOOORFSHUDOFXOWLXGHODYLQ\DDO HGDWPLWMDQD
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Sòl no urbanitzable - Zona de valor agrícola

<  4658788

;  401252

1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL 

Fotografia i ortofotomapa 

Localització geogràfica i plànol extern de
l'edifici

7LSXVGHSURWHFFLyDFWXDO

Protecció actual

DADES CADASTRALS

&ODX

4XDOLILFDFLyGHOVzO

DADES URBANÍSTIQUES

&RRUGHQDGHV870

0DSD 292-8-5

Avià (Berguedà)

0XQLFLSL &RPDUFD 
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Casanova de Serrapinyana.08610 Avià

,GHQWLILFDFLyDOSOjQROGHODFDVDDSUHVHUYDU

Avià

$GUHoDSRVWDO

)LW[D 084

1XFOLRLQGUHW





LOCALITZACIÓ

Serrapinyana, Casanova de

Text Refós del Pla Especial Urbanístic per a la identificació i la regulació de les masies i cases rurals
situades en sòl urbanitzable susceptibles de recuperació o de preservació
— Avià (Berguedà) —

Habitatge



Fitxa 84

Se'n mantindrà el paviment de lloses de l'entrada i les inscripcions de dates. Cal tenir en compte que la zona és d’alta
expectativa arqueològica, fet que condiciona qualsevol moviment de terres a l’entorn de la casa, en el subsòl del seu
interior i en les estructures del propi edifici susceptibles de ser estudiades amb metodologia arqueològica. Les
millores de subministrament energètic no hi han de comportar cap estesa aèria. S’hi recomana l’ús d’energies
alternatives i renovables.

3.5. Altres condicions específiques

Es respectarà el volum edificat existent i la composició volumètrica. Les intervencions permeses són les que
possibilitin un correcte funcionament i manteniment de la façana i la coberta, sense que les actuacions de restauració
suposin aportacions de reinvenció o nou disseny. La utilització de tècniques i materials contemporanis, no suposarà
de cap manera la modificació de l’aspecte general de l’exterior de l’edifici.

3.4. Condicions d’ordenació, entorn, edificació, serveis i accés

Les edificacions destinades a l’explotació agrícola i ramadera no podran ser emprades per a l'ús d'habitatge. No es
permet la divisió horitzontal de l'edificació.

3.3. Volums no utilitzables pels usos previstos a l’apartat anterior i altres limitacions

(MP núm. 2) Se’n poden rehabilitar tots els volums. Els usos admesos per al volum principal són habitatge familiar,
turisme rural, activitats professionals vinculades a l’habitatge familiar, restauració i educació en el lleure. El canvi d’ús
està subjecte a llicència urbanística.

3.2. Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC i ús proposat

Manteniment de l'original

3.1. Tractament de la volumetria original

3. DETERMINACIONS NORMATIVES

L’estructura del medi es basa en un sistema de masos repartits pel territori degut al sistema d’explotació que es
manté. Preservació per raons històriques, arquitectòniques i tipològiques per l’estructura de l’edifici.

2. JUSTIFICACIO DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

Des de la C-149 cal agafar un camí a la dreta després de la casa el Pou en direcció d'Avià a Espunyola.

1.4. Accessibilitat des dels camins públics

Presenta un estat de conservació millorable, atès que en estar deshabitada i no haver-se fet reformes recentment, el
conjunt és antic i pot tenir risc de patologies estructurals. Els interiors es mantenen com fa cent anys. S'abasteix
d'aigua de la xarxa comunitària, electricitat subministrada per companyia elèctrica i sanejament autònom. Presenta
relatiu risc d'incendi en trobar-se en una zona aïllada amb presència de bosc i no hi ha risc d'inundació.

Privada familiar

084 Casanova de Serrapinyada
Titularitat

1.3. Estat de conservació de l’immoble o conjunt, serveis i situació de risc

1.2. Ús actual

Plànol extern de l'edifici

Localització geogràfica

Municipi (Comarca)

Nom

Fitxa

Fotografies

3DUFLDO



$PELHQWDO

&DS

SDUFHOāOD 8


%&,1

%&,/
















1.1. Descripció de la volumetria, entorn paisatgístic i època de construcció:
0DVLDGHSODQWDUHFWDQJXODUDPEODFREHUWDGHGXHVYHVVDQWVLHOFDUHQHUSDUDOāOHODODIDoDQDTXHpVRULHQWDGDD
SRQHQW/HVFDQWRQHUHVVyQIHWHVDPEFDUUHXVEHQWDOODWVPHQWUHVTXHHOVPXUVVyQGHSHGUHVEDUUHMDGHVQR
DUUHQJOHUDGHVLDUUHERVVDGHV8QSHWLWFREHUWVLWXDWDOFRVWDWGHODSRUWDKDVHUYLWSHUXQLUDTXHVWDFDVDDXQHGLILFLGH
QRYDFRQVWUXFFLyRQKLKDHOUHVWDXUDQW/DFDVDPDQWpO HVWUXFWXUDGHWUHVFUXJLHVSHUSHQGLFXODUVDOFDUHQHUGHOD
WHXODGDLVHSDUDGHVDPEGRVPXUVGHSHGUDPROWJUXL[XWV7pSODQWDEDL[DSLVLJROIHV$OSLVV KLDFFHGHL[DWUDYpV
G XQDHVFDODGHPDyDPEODYRUDGHIXVWD$OFRVWDWHVTXHUUHV KLDIHJtXQSDOOHUDOTXDOV HQWUDGLUHFWDPHQWGHVGH
O H[WHULRUDPEXQDHVFDODGHPDy$FWXDOPHQWHOVEDL[RVGHODFDVDHOVRFXSDXQFOXEPXVLFDOLHOSLVV HVWjUHKDELOLWDQW
FRPDERWLJDLFOXEGHSDUDSHQW(VWUREDVLWXDGDHQXQSODHOHYDWVREUHHOSREOHG $YLjHQYROWDWGHFDPSVGHFRQUHXL
DOSHXGHOHVPXQWDQ\HVGH&DSRODW
(OWRSzQLP6REUHVWUDGDHOWUREHPDPEFHUWDIUHTXqQFLDDODGRFXPHQWDFLyGHFDO0DVWHUUDGH%HUQDWGH
6REUHVWUDGD$UQDOGRGHODYLODGH6REUHVWUDGDWHUUDGH*HURQLGH6REUHVWUDGDWHUUHVGH
6REUHVWUDGD/DXELFDFLyGHOHVWHUUHVFRUUHVSRQDOHVTXHRFXSDHOPDVDFWXDOPHQW(OGHPDUoGH$QWRQL
6REUHVWUDGDYHQHOPDVD$UQDXGH6DQWDPDULDLFRQVWDTXHHOPDVIRXHGLILFDWHQXQDWHUUDHUPDTXH%DUWRPHX
&DUGRQDLODVHYDILOOD-RDQDYDQYHQGUHD)UDQFHVFGH6REUHVWUDGDHOGHPDLJGH $'6 / DQ\-DXPH
6DQWDPDULDL&RURPLQDVFRQIHVVDHOPDVHQHO&DSEUHXGHOPRQHVWLUGH6HUUDWHL[FRPDORXGHO $EDW$TXHVWD
FRQIHVVLyODWRUQHQDIHUHOVVHXVKHUHXVDOLDO )UDQFLVFR&RURPLQDVL6DQWDPDULDDOWUDPHQWGLW
-DXPH-XDQ  $'6 $O&DGDVWUHGHHOPDVpVSURSLHWDWGH-XDQ&RURPLQDVTXHYLXDO0DV3DUHUDLDOGH
&D\HWDQR&RURPLQDV$ILQDOVGHOVHJOH;9,,,HVFDVjODSXELOODGHO0DV3DUHUDG $YLjDPEO KHUHXGH&DQ6DOYDQVGH
%LXUHGH6DJjVTXHGHVGHOMDWHQLHQWHUUHVD$YLjLXQDFDVDDOFDUUHUGH'DOWHQWUHODUHFWRULDL&DO0DV9HOODO
$SULQFLSLVGHOVHJOH;;LIUXLWG DTXHVWFDVDPHQWOD3DUHUDL6REUHVWUDGDVyQSURSLHWDWGHOV6DOYDQV





$OWUHV=RQDG H[SHFWDWLYDDUTXHROzJLFD
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7RWDO
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Sòl no urbanitzable - Zona de valor agrícola

<  4660174

1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL 

Fotografia i ortofotomapa 

Localització geogràfica i plànol extern de
l'edifici

7LSXVGHSURWHFFLyDFWXDO

Protecció actual

DADES CADASTRALS

&ODX

4XDOLILFDFLyGHOVzO

DADES URBANÍSTIQUES

&RRUGHQDGHV870

;  402523

Avià (Berguedà)

0XQLFLSL &RPDUFD 
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Casa Sobrestrada. 08610 Avià

$GUHoDSRVWDO
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Avià

1XFOLRLQGUHW

,GHQWLILFDFLyDOSOjQROGHODFDVDDSUHVHUYDU



LOCALITZACIÓ

Sobrestrada

Text Refós del Pla Especial Urbanístic per a la identificació i la regulació de les masies i cases rurals
situades en sòl urbanitzable susceptibles de recuperació o de preservació
— Avià (Berguedà) —

Habitatge, restaurant i alberg

Titularitat

085 Sobrestrada
Privada familiar



Fitxa 85

Les millores de subministrament energètic no hi han de comportar cap estesa aèria. S’hi recomana l’ús d’energies
alternatives i renovables.

3.5. Altres condicions específiques

En la seva expressió exterior només es permetran les intervencions de manteniment i consolidació o canvis per
retornar la façana o la coberta a l’estat genuí de la construcció, sense modificar la volumetria que constitueix el valor
tipològic de la construcció o conjunt.

3.4. Condicions d’ordenació, entorn, edificació, serveis i accés

Les construccions que tradicionalment estaven destinades a usos agrícoles no podran ser emprades per a l’ús
d’habitatge, com és el cas dels coberts. No es permet la divisió horitzontal de l'edificació.

3.3. Volums no utilitzables pels usos previstos a l’apartat anterior i altres limitacions

Se’n poden rehabilitar tots els volums. Els usos admesos per al volum principal són habitatge familiar, alberg,
establiment de turisme rural i activitats d’educació en el lleure i restauració.

3.2. Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC i ús proposat

Manteniment de l'original

3.1. Tractament de la volumetria original

3. DETERMINACIONS NORMATIVES

L’estructura del medi es basa en un sistema de masos repartits pel territori degut al sistema d’explotació que es
manté. Tot i que l'ús d'aquesta casa no és agrícola, si conserva les característiques arquitectòniques tradicionals i es
troba en zona de camps agrícoles. Preservació per raons històriques, arquitectòniques i tipològiques per l’estructura
de l’edifici.

2. JUSTIFICACIO DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

A través de la C-149, de Berga en direcció a Avià, cal agafar un camí senyalitzat a la dreta.

1.4. Accessibilitat des dels camins públics

Presenta bon estat de conservació general, atès que s'hi ha fet una rehabilitació els darrers cinc anys per utilitzar
com a botiga de parapent, centre d'atenció de parapent i alberg. S'abasteix d'aigua, electricitat subministrada per
companyia elèctrica i sanejament autònom (pou mort). Hi ha cert risc d'incendi per la proximitat del bosc i no hi ha
risc d'inundació.

1.3. Estat de conservació de l’immoble o conjunt, serveis i situació de risc

1.2. Ús actual

Plànol extern de l'edifici

Localització geogràfica

Municipi (Comarca)

Nom

Fitxa

Fotografies

3DUFLDO



$PELHQWDO

&DS

%&,/
















1.1. Descripció de la volumetria, entorn paisatgístic i època de construcció:
+DELWDWJHGHSODQWDEDL[DSLVLJROIHVDPEODFREHUWDGHGXHVYHVVDQWVTXHIDQHOGHVDLJXDWDOHVIDoDQHVODWHUDOVL
DPEHOFDUHQHUSHUSHQGLFXODUDODIDoDQDSULQFLSDOREHUWDDSRQHQW/ DFDEDWH[WHULRUpVGHSHGUDYLVWDDPEOHV
FDQWRQHUHVOHVSRUWHVLOHVILQHVWUHVGHPDy3UHVHQWDXQDIDoDQDVLPqWULFDDPESRUWDFHQWUDOLGREOHILQHVWUDDPE
WULSOHDUFGHPLJSXQWDOVHJRQSLVTXHHVWUREDWDSLDGDDWqVTXHHUDO HQWUDGDDO DQWLFJUDQHU$O HQWRUQKLKDGLIHUHQWV
FREHUWVLXQSDOOLVVDDOFRVWDWTXHVHJXHL[ODPDWHL[DHVWUXFWXUDTXHODFDVD(OGHVQLYHOOGHOWHUUHQ\RQV DVVHQWD
SURYRFDTXHODIDoDQDSRVWHULRUWLQJXLDFFpVDSHXSODDOSULPHUSLV6HVLWXDHQXQHQWRUQUXUDOHQYROWDGDGHFDPSVGH
FRQUHXLERVF
(VWUDFWDG XQDFDVDUHODWLYDPHQWPRGHUQDGHFRPHQoDPHQWVGHOVHJOH;;TXHSUHVHQWDHOHPHQWVFDUDFWHUtVWLFV
G DTXHVWVqSRFDLUHODFLRQDGDDPEO H[SORWDFLyDJUjULDLUDPDGHUD
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Sòl no urbanitzable - Zona de valor agrícola

<  4656986

1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL 

Fotografia i ortofotomapa 

Localització geogràfica i plànol extern de
l'edifici

7LSXVGHSURWHFFLyDFWXDO

Protecció actual

DADES CADASTRALS

&ODX

4XDOLILFDFLyGHOVzO

DADES URBANÍSTIQUES

&RRUGHQDGHV870

;  405385

Avià (Berguedà)

0XQLFLSL &RPDUFD 
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Cal Solà. 08610 Avià

$GUHoDSRVWDO
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Obiols

1XFOLRLQGUHW

,GHQWLILFDFLyDOSOjQROGHODFDVDDSUHVHUYDU



LOCALITZACIÓ

Solà, Cal

Text Refós del Pla Especial Urbanístic per a la identificació i la regulació de les masies i cases rurals
situades en sòl urbanitzable susceptibles de recuperació o de preservació
— Avià (Berguedà) —

Habitatge vinculat a l'explotació agrícola i ramadera

Titularitat

086 Cal Solà
Privada familiar



Fitxa 86

Les millores de subministrament energètic no hi han de comportar cap estesa aèria. S’hi recomana l’ús d’energies
alternatives i renovables.

3.5. Altres condicions específiques

Es respectarà el volum edificat existent i la composició volumètrica. Les intervencions permeses són les destinades a
la conservació de l’edifici, les de consolidació i rehabilitació. Se’n pot refer l’interior.

3.4. Condicions d’ordenació, entorn, edificació, serveis i accés

Les edificacions destinades a l’explotació agrícola i ramadera no podran ser emprades per a l'ús d'habitatge. No es
permet la divisió horitzontal de l'edificació.

3.3. Volums no utilitzables pels usos previstos a l’apartat anterior i altres limitacions

(MP núm. 2) Se’n poden rehabilitar tots els volums. Els usos admesos per al volum principal són habitatge familiar i
establiment de turisme rural.

3.2. Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC i ús proposat

Manteniment de l'original

3.1. Tractament de la volumetria original

3. DETERMINACIONS NORMATIVES

L'estructura del medi rural del municipi es fonamenta en un sistema de masies gairebé equidistants que facilita
l'explotació i el control del medi. L'ocupació permanent de la casa en facilitarà l'explotació agrícola i la preservació del
medi. Preservació per raons mediambientals i socials.

2. JUSTIFICACIO DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

S'hi accedeix per un camí que s’agafa a Graugés en direcció al carrer del Mig i cap a Bellús i Obiols.

1.4. Accessibilitat des dels camins públics

Presenta bon estat de conservació en general. S'abasteix d'aigua de la xarxa comunitària, electricitat subministrada
per companyia elèctrica i sanejament autònom (pou mort). Hi ha cert risc d'incendi per la proximitat del bosc i no hi ha
risc d'inundació.

1.3. Estat de conservació de l’immoble o conjunt, serveis i situació de risc

1.2. Ús actual

Plànol extern de l'edifici

Localització geogràfica

Municipi (Comarca)

Nom

Fitxa

Fotografies

3DUFLDO



$PELHQWDO

&DS

%&,/
















1.1. Descripció de la volumetria, entorn paisatgístic i època de construcció:
0DVLDIUXLWGHGLIHUHQWVqSRTXHVWDOLFRPHVYHXHQHOVPDWHULDOVGHOHVIDoDQHVGHWDQFDPHQWeVGHSODQWDEDL[DSLVL
JROIHVDPEODFREHUWDDGXHVYHVVDQWVGHVDLJXDQWDODIDoDQDSULQFLSDOLSRVWHULRU/ DFDEDWH[WHULRUpVKHWHURJHQL
SHGUDYLVWDSDUHWVGHWjSLDWRW[RYLVWLSDUWVDPEDFDEDWDUUHPROLQDW/DSRUWDSULQFLSDOpVG DUFGHPLJSXQWDGRYHOODW
VREUHEUDQFDOVGHFDUUHXV$OJXQVVRVWUHVFRQVHUYHQO HVWUXFWXUDGHIXVWDDOWUHVVyQGHELJXHVGHIRUPLJy$QWLJDPHQW
ODVDODLODFXLQDHUHQDSHXSODSHUzMDIDWHPSVTXHV KDKDELOLWDWHOSLVFRPDKDELWDWJH(VWUREDVLWXDGDHQXQHQWRUQ
UXUDOHQYROWDGDGHFDPSVGHFRQUHX
/DSULPHUDUHIHUqQFLDGRFXPHQWDOODWUREHPDOVSHUJDPtQVGH&DO0DVG $YLjDOHQODYHQGDG XQDYLQ\DDOFRVWDW
GHOPDV9LOD6XELUDQDTXHpVHQGRPLQLGHOPRQHVWLUGH5LSROO(OWRSzQLPHQVIDUHODFLRQDUDTXHVWDFDVDDPEHO0DV
YHtGH9LODMRDQD 9LOD-XVVDQD LHQVDMXGDDVLWXDUKRHQqSRFDPHGLHYDOHVVHQWPROWSUREDEOHPHQWWDPEpXQDFDVD
IRUWLILFDGD$OIRJDWJHHVQRPEUDD$JRVWLQDYLXGDDOPDV9LODVRELUDQDGHODSDUUzTXLDGH6DQW9LFHQoG 2ELROV
$OHOVJHUPDQV)HOLS-RDQDL)UDQFLQD*UDKXJHVYDQYHQGUHDFDUWDGHJUjFLDHOPDV9LOD6XELUDQDDO ,OāOXVWUH
0LTXHOGH7RUG DU[LX*XL[p (OV*UDXJpVHUHQXQDIDPtOLDGHSDJHVRVULFVTXHKDYLHQWLQJXWYjULHVSRVVHVVLRQVDOD
]RQDHQWUHHOOHVOD&DVDYHOODGH*UDXJpV$OFDGDVWUHGHHOPDQVR6XELUDQDHQFDUDHUDSURSLHWDWGH-RUJH7RUG
GH9LFLDO $PLOODUDPHQWGHGH)UDQFLVFD7RUGGH9LF(OPDWHL[SURSLHWDULWDPEpWHQLDHOPDV*UDXJpV
7RUUHQWEyLHO9LODU/ DQ\WRWHVDTXHVWHVFDVHVMXQWDPEOD6XELUDQDVRQFRPSUDGHVSHOVJHUPDQV$QWRQL
5DPRQL$JXVWt5RVDOL&RUWLQD
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SDUFHOāOD 20

$OWUHV=RQDG H[SHFWDWLYDDUTXHROzJLFD

'DWDGHSURWHFFLy GGPPDDDD 

7RWDO

SROtJRQ 7
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Sòl no urbanitzable - Zona de valor agrícola

<  4657519

1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL 

Fotografia i ortofotomapa 

Localització geogràfica i plànol extern de
l'edifici

7LSXVGHSURWHFFLyDFWXDO

Protecció actual

DADES CADASTRALS

&ODX

4XDOLILFDFLyGHOVzO

DADES URBANÍSTIQUES

&RRUGHQDGHV870

;  404749

Avià (Berguedà)

0XQLFLSL &RPDUFD 



)LW[D 087

0DSD 293-1-6

la Subirana, 08610 Avià

$GUHoDSRVWDO



87

Graugés

1XFOLRLQGUHW

,GHQWLILFDFLyDOSOjQROGHODFDVDDSUHVHUYDU



LOCALITZACIÓ

Subirana, la

Text Refós del Pla Especial Urbanístic per a la identificació i la regulació de les masies i cases rurals
situades en sòl urbanitzable susceptibles de recuperació o de preservació
— Avià (Berguedà) —

Habitatge

Titularitat

087 La Subirana
Privada familiar



Fitxa 87

Se'n mantindrà la porta adovellada, els carreus de les cantoneres i les obertures emmarcades amb pedra carejada.
Cal tenir en compte que la zona és d’alta expectativa arqueològica, fet que condiciona qualsevol moviment de terres
a l’entorn de la casa, en el subsòl del seu interior i en les estructures del propi edifici susceptibles de ser estudiades
amb metodologia arqueològica. Les millores de subministrament energètic no hi han de comportar cap estesa aèria.
S’hi recomana l’ús d’energies alternatives i renovables.

3.5. Altres condicions específiques

Es respectarà la composició volumètrica de façanes i teulades, en especial els elements arquitectònics que denoten
l’antiguitat de l'edificació. Les actuacions que es permeten són les de reparació i de reforç estructural en els murs
existents, mantenint l’estructura original de façanes i cobertes, utilitzant materials afins a l’època constructiva i
mantenint els elements que configuren l’essència constructiva i arquitectònica de la seva tipologia.

3.4. Condicions d’ordenació, entorn, edificació, serveis i accés

Les construccions que tradicionalment estaven destinades a usos agrícoles no podran ser emprades per a l’ús
d’habitatge, com és el cas dels coberts. No es permet la divisió horitzontal de l'edificació.

3.3. Volums no utilitzables pels usos previstos a l’apartat anterior i altres limitacions

(MP núm. 2) Se’n poden rehabilitar tots els volums. Els usos admesos per al volum principal són habitatge familiar,
turisme rural, activitats d’educació en el lleure i restauració. El canvi d’ús està subjecte a llicència urbanística.

3.2. Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC i ús proposat

Manteniment de l'original

3.1. Tractament de la volumetria original

3. DETERMINACIONS NORMATIVES

L'estructura del medi rural del municipi es fonamenta en un sistema de masies gairebé equidistants que facilita
l'explotació i el control del medi. L'ocupació permanent de la masia en facilitarà l'explotació agrícola i la preservació
del medi. Preservació per raons històriques, arquitectòniques i tipològiques per l’estructura de l’edifici.

2. JUSTIFICACIO DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

S'hi accedeix pel camí que surt des de la carretera d'Avià a Caserres, davant les antigues granjes de Graugés.

1.4. Accessibilitat des dels camins públics

Exteriorment presenta un bon estat de conservació tot i que presenta alguns problemes estructurals. Les parets de
càrrega de tàpia estan molt deteriorades, igual que el carener de la coberta. La porta principal està molt deteriorada
degut a la qualitat de la pedra. S'abasteix d'aigua de la xarxa comunitària, electricitat subministrada per companyia
elèctrica i sanejament autònom. Aparentment no presenta cap situació de risc.

1.3. Estat de conservació de l’immoble o conjunt, serveis i situació de risc

1.2. Ús actual

Plànol extern de l'edifici

Localització geogràfica

Municipi (Comarca)

Nom

Fitxa

Fotografies

3DUFLDO



$PELHQWDO

&DS

%&,/
















1.1. Descripció de la volumetria, entorn paisatgístic i època de construcció:
(GLILFLGHSODQWDUHFWDQJXODUDPEFREHUWVDIHJLWV(VFRPSRQGHSODQWDEDL[DSLVLJROIHVDPEODFREHUWDGHGXHV
YHVVDQWVTXHIDQHOGHVDLJXDWDOHVIDoDQHVODWHUDOVLDPEHOFDUHQHUSHUSHQGLFXODUDODIDoDQDSULQFLSDOTXHV REUHD
PLJGLD$FWXDOPHQWKLKDXQDFFpVGLUHFWHDOSULPHUSLVGHVGHODIDoDQDGHSRQHQW1RFRQVHUYDHOHPHQWVKLVWzULFV
UHPDUFDEOHV~QLFDPHQWODSRUWDG DUFUHEDL[DWLXQHVFXWDVREUHDPEODLQVFULSFLy0$6,$)(/,8 &$/7$0$ 
9,6&$&$7$/81<$$872120,$LO HVFXWGHOD0DQFRPXQLWDWDOFHQWUH/ DFDEDWH[WHULRUpVDUUHERVVDWDPEFLPHQW
PRGHUQLOHVREHUWXUHVWDPEpVyQDUUHERVVDGHV$O DOoDGDGHOHVJROIHVWUREHPXQFRVGHWUHVJDOHULHVWDSDGHV6H
VLWXDHQXQHQWRUQUXUDOHQYROWDGDGHFDPSVGHFRQUHX
(VWUDFWDG XQDDQWLJDFDVDGHSDJpVDODTXDOV KLKDQDIHJLWGLIHUHQWVFREHUWV/DFRQVWUXFFLyGDWDGHILQDOVGHOVHJOH
;,;WDOLFRPTXHGDSDOpVDODGRFXPHQWDFLyPXQLFLSDO
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Sòl no urbanitzable - Zona de valor agrícola

<  4658388

1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL 

Fotografia i ortofotomapa 

Localització geogràfica i plànol extern de
l'edifici

7LSXVGHSURWHFFLyDFWXDO

Protecció actual

DADES CADASTRALS

&ODX

4XDOLILFDFLyGHOVzO

DADES URBANÍSTIQUES

&RRUGHQDGHV870

;  402251

Avià (Berguedà)

0XQLFLSL &RPDUFD 



0DSD 293-1-5

Casavella de Cal Tana. 08610 Avià

$GUHoDSRVWDO

)LW[D 088

88

Avià

1XFOLRLQGUHW

,GHQWLILFDFLyDOSOjQROGHODFDVDDSUHVHUYDU





LOCALITZACIÓ

Tana, Casavella de Cal

Text Refós del Pla Especial Urbanístic per a la identificació i la regulació de les masies i cases rurals
situades en sòl urbanitzable susceptibles de recuperació o de preservació
— Avià (Berguedà) —

Habitatge

Titularitat

088 Casavella de Cal Tana
Privada familiar



Fitxa 88

Se'n mantindrà l'escut de la façana. Les millores de subministrament energètic no hi han de comportar cap estesa
aèria. S’hi recomana l’ús d’energies alternatives i renovables.

3.5. Altres condicions específiques

Es respectarà el volum edificat existent i la composició volumètrica. Les intervencions permeses són les destinades a
la conservació de l’edifici, les de consolidació i rehabilitació.

3.4. Condicions d’ordenació, entorn, edificació, serveis i accés

Les edificacions destinades a l’explotació agrícola no podran ser emprades per a l'ús d'habitatge. No es permet la
divisió horitzontal de l'edificació.

3.3. Volums no utilitzables pels usos previstos a l’apartat anterior i altres limitacions

(MP núm. 2) Se’n poden rehabilitar tots els volums. Els usos admesos per al volum principal són habitatge familiar i
establiment de turisme rural.

3.2. Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC i ús proposat

Manteniment de l'original

3.1. Tractament de la volumetria original

3. DETERMINACIONS NORMATIVES

L'estructura del medi rural del municipi es fonamenta en un sistema de masies gairebé equidistants que facilita
l'explotació i el control del medi. L'ocupació permanent de la masia en facilitarà l'explotació agrícola i la preservació
del medi. Preservació per raons mediambientals i socials.

2. JUSTIFICACIO DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

Des del nucli d'Avià s'agafa el camí de Santa Maria en direcció a Vilamarí.

1.4. Accessibilitat des dels camins públics

Presenta bon estat de conservació en general. S'abasteix d'aigua de la xarxa comunitària, electricitat subministrada
per companyia elèctrica i sanejament autònom (pou mort). Hi ha cert risc d'incendi per la proximitat del bosc i no hi ha
risc d'inundació, tot i que es troba a la vora del Reguer de Cal Ramonet.

1.3. Estat de conservació de l’immoble o conjunt, serveis i situació de risc

1.2. Ús actual

Plànol extern de l'edifici

Localització geogràfica

Municipi (Comarca)

Nom

Fitxa

Fotografies

3DUFLDO



$PELHQWDO

&DS

SDUFHOāOD 6


%&,1

%&,/
















1.1. Descripció de la volumetria, entorn paisatgístic i època de construcció:
0DVRYHULDSHWLWDHQODTXHV KDUHDOLW]DWGDUUHUDPHQWXQDLPSRUWDQWUHKDELOLWDFLyeVGHSODQWDUHFWDQJXODUDPEWHXODGD
GHGXHVYHVVDQWVLDPEHOFDUHQHUSHUSHQGLFXODUDODIDoDQDTXHV REUHDPLJGLD(OVPXUVVyQGHSHGUDLUHEOHDPE
OHVFDQWRQHUHVEHQHVFDLUDGHVLDQWLJDPHQWHUDDUUHERVVDGDeVXQHGLILFLGHSODQWDEDL[DLSLVGHWUHVFUXJLHVLDPE
XQFREHUWDIHJLWDODIDoDQDGHSRQHQWLTXHDUDV KDLQWHJUDWDODFDVD/DSODQWDEDL[DG DTXHVWpVFREHUWDDPEXQD
YROWDGHFDQyGHSHGUD/DSRUWDSULQFLSDOLOHVILQHVWUHVVyQHQYROWDGHVGHPDyFRPHUDFDUDFWHUtVWLFHQOHV
FRQVWUXFFLRQVGHILQDOVGHOVHJOH;,;(VWUREDVLWXDGDHQXQOORFHOHYDW
)RXFRQVWUXwGDDOVHJOH;,;FRPDPDVRYHULDGH&DQ&DUGRQD/DSULPHUDUHIHUqQFLDODWUREHPDO $PLOODUDPHQWGH
HQTXqHUDSURSLHWDWGH-RVp9LODUGDJDSURSLHWDWTXHDFWXDOPHQWHVPDQWp
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Sòl no urbanitzable - Zona de valor agrícola

<  4659984

1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL 

Fotografia i ortofotomapa 

Localització geogràfica i plànol extern de
l'edifici

7LSXVGHSURWHFFLyDFWXDO

Protecció actual

DADES CADASTRALS

&ODX

4XDOLILFDFLyGHOVzO

DADES URBANÍSTIQUES

&RRUGHQDGHV870
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Avià (Berguedà)

0XQLFLSL &RPDUFD 
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Avià

1XFOLRLQGUHW

,GHQWLILFDFLyDOSOjQROGHODFDVDDSUHVHUYDU



LOCALITZACIÓ

Tavella, Cal

Text Refós del Pla Especial Urbanístic per a la identificació i la regulació de les masies i cases rurals
situades en sòl urbanitzable susceptibles de recuperació o de preservació
— Avià (Berguedà) —

Habitatge

Titularitat

089 Cal Tavella
Privada familiar



Fitxa 89

Les millores de subministrament energètic no hi han de comportar cap estesa aèria. S’hi recomana l’ús d’energies
alternatives i renovables.

3.5. Altres condicions específiques

Manteniment del volum aparent. Se’n pot refer l’interior. Cal respectar la composició volumètrica, d’obertures i altres
elements originals. S’hi admeten les obres de manteniment, obres menors, de rehabilitació parcial i de consolidació.
Qualsevol intervenció ha de tenir en compte la component paisatgística del conjunt.

3.4. Condicions d’ordenació, entorn, edificació, serveis i accés

No es permet la divisió horitzontal de l'edificació.

3.3. Volums no utilitzables pels usos previstos a l’apartat anterior i altres limitacions

(MP núm. 2) Se’n poden rehabilitar tots els volums. Els usos admesos per al volum principal són habitatge familiar i
establiment de turisme rural.

3.2. Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC i ús proposat

Manteniment de l'original

3.1. Tractament de la volumetria original

3. DETERMINACIONS NORMATIVES

L'estructura del medi rural del municipi es fonamenta en un sistema de masies gairebé equidistants que facilita
l'explotació i el control del medi. L'ocupació permanent de la masia en facilitarà l'explotació agrícola i la preservació
del medi. Preservació per raons mediambientals i socials.

2. JUSTIFICACIO DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

A la C-149 cal agafar un camí a la dreta en direcció d'Avià a Solsona, davant de Cal Tauler.

1.4. Accessibilitat des dels camins públics

Presenta bon estat de conservació en general. S'abasteix d'aigua de la xarxa comunitària, electricitat subministrada
per companyia elèctrica i sanejament autònom. Hi ha cert risc d'incendi per la proximitat del bosc i no hi ha risc
d'inundació.

1.3. Estat de conservació de l’immoble o conjunt, serveis i situació de risc

1.2. Ús actual

Plànol extern de l'edifici

Localització geogràfica

Municipi (Comarca)

Nom

Fitxa

Fotografies

3DUFLDO



$PELHQWDO

&DS

%&,/
















1.1. Descripció de la volumetria, entorn paisatgístic i època de construcció:
0DVLDIRUPDGDSHUGXHVFRQVWUXFFLRQVTXHV KDQXQLWSHUIRUPDUXQDVRODODPDVRYHULDLODSDOOLVD/DFDVDSULQFLSDOpV
GHSODQWDEDL[DSLVLJROIHVODFREHUWDpVGHGXHVYHVVDQWVDPEHOFDUHQHUSHUSHQGLFXODUDODIDoDQDSULQFLSDOTXH
V REUHDPLJGLD7RWHVOHVREHUWXUHVVyQGHUDMROVFHUjPLFV3HUODEDQGDGHOOHYDQWV KDLQFRUSRUDWO DQWLJDSDOOLVDTXH
HQSODQWDEDL[DWpXQJDUDWJHREHUWLHOSLVIRUPDSDUWGHO KDELWDWJHPDQWHQLQWO HL[LGDODFREHUWDpVGHGXHVYHVVDQWV
SHUzDPEHOFDUHQHUSHUSHQGLFXODUDODGHODFDVDSULQFLSDO/DUHKDELOLWDFLyTXHHVIHXIDXQVDQ\VFRQVHUYDWRWVHOV
HOHPHQWVFDUDFWHUtVWLFVGHODFDVDDQWLJDLKDGLVSRVDWDOWUHVQRXVVHJXLQWDTXHVWDWLSRORJLD3HUODEDQGDGHSRQHQWHV
YDIHUXQDIHJLWTXHIRUPDXQDWHUUDVVDDOSLVFREHUWDPEWHXODGDG XQVROYHVVDQW(VWUREDHQXQDHVSODQDGDG XQ
DQWLFFDPSGHFRQUHXTXHDFWXDOPHQWWpXQDWDQFDTXHODVHSDUDGHODFDUUHWHUD
&DO7HPSRUDOHUDXQDPDVRYHULDGHODFDVD%DOO~V$O $PLOODUDPHQWGH%DOO~VHUDGH-RVHS%DOO~VMXQWDPEOD
FDSHOODOD6HUUDGH%DOO~VHOPROtGH%DOO~V/D3ODQDHO&ROOHWL7DUUDGHOOHV(QDTXHVWDqSRFDG HVSOHQGRUODPDVLD
%DOO~VYDDPSOLDUVHIHQWVHXQDSDUWLPSRUWDQWGHODFDVDODFDSHOODLODPDVRYHULDGHO&ROOHWLSRVDQWFRORQVDWRWHV
OHVFDVHV7RWDODSURSLHWDWIRXFRPSUDGDSHUODIDPtOLD&DQXGDVO DQ\)LQVDLQLFLVGHOVHJOH;;%DOO~VIRXXQD
GHOHVFDVHVPpVLPSRUWDQWVLGHPpVSURGXFFLyG $YLj$TXHVWDFDVDHVYDPDQWHQLUFRPDPDVRYHULDILQVIDXQV
FLQTXDQWDDQ\V
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1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL 

Fotografia i ortofotomapa 

Localització geogràfica i plànol extern de
l'edifici

7LSXVGHSURWHFFLyDFWXDO

Protecció actual

DADES CADASTRALS

&ODX

4XDOLILFDFLyGHOVzO
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,GHQWLILFDFLyDOSOjQROGHODFDVDDSUHVHUYDU



LOCALITZACIÓ

Temporal, Cal

Text Refós del Pla Especial Urbanístic per a la identificació i la regulació de les masies i cases rurals
situades en sòl urbanitzable susceptibles de recuperació o de preservació
— Avià (Berguedà) —

Habitatge

Titularitat

090 Cal Temporal
Privada familiar



Fitxa 90

Se'n mantindran els elements característics de la tipologia arquitectònica com és l'acabat exterior de pedra vista, la
coberta de dues vessants i les obertures emmarcades amb rajols ceràmics. Les millores de subministrament elèctric
no han de comportar cap estesa de cablejat aeri. S’hi recomana l’ús d’energies alternatives i renovables.

3.5. Altres condicions específiques

Es respectarà la composició volumètrica de façanes i teulades, en especial els elements arquitectònics que denoten
l’antiguitat de l'edificació. Les actuacions que es permeten són les de reparació i de reforç estructural en els murs
existents, mantenint l’estructura original de façanes i cobertes, utilitzant materials afins a l’època constructiva i
mantenint els elements que configuren l’essència constructiva i arquitectònica de la seva tipologia.

3.4. Condicions d’ordenació, entorn, edificació, serveis i accés

Les construccions que tradicionalment estaven destinades a usos agrícoles no podran ser emprades per a l’ús
d’habitatge. No es permet la divisió horitzontal de l'edificació.

3.3. Volums no utilitzables pels usos previstos a l’apartat anterior i altres limitacions

(MP núm. 2) Se’n poden rehabilitar tots els volums. Els usos admesos per al volum principal són habitatge familiar,
activitats d’educació en el lleure i establiment de turisme rural.

3.2. Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC i ús proposat

Manteniment de l'original

3.1. Tractament de la volumetria original

3. DETERMINACIONS NORMATIVES

L’estructura del medi es basa en un sistema de masos repartits pel territori degut al sistema d’explotació que es
manté. Preservació per raons històriques, arquitectòniques i de tipologia tradicional.

2. JUSTIFICACIO DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

La casa es troba al peu de la carretera d'Avià a Casserres, després de Graugés.

1.4. Accessibilitat des dels camins públics

Immoble en bon estat de conservació. S'abasteix d'aigua de la xarxa comunitària, electricitat subministrada per
companyia elèctrica i sanejament autònom (pou mort). Pot haver cert risc d’incendi per trobar-se propera a zona de
bosc.

1.3. Estat de conservació de l’immoble o conjunt, serveis i situació de risc

1.2. Ús actual

Plànol extern de l'edifici

Localització geogràfica

Municipi (Comarca)

Nom

Fitxa

Fotografies

3DUFLDO



$PELHQWDO

&DS

%&,/
















1.1. Descripció de la volumetria, entorn paisatgístic i època de construcció:
0DVLDTXHVHJXHL[O HVWUXFWXUDGHOHVPDVRYHULHVFRQVWUXwGHVDOD]RQDGXUDQWHOVHJOH;9,,,eVGHSODQWDUHFWDQJXODU
DPEODIDoDQDRULHQWDGDDPLJGLDLODFREHUWDGHGXHVYHVVDQWVDPEHOFDUHQHUSHUSHQGLFXODUDODIDoDQD(VFRPSRQ
GHSODQWDEDL[DSLVLJROIHV6HJXHL[O HVWUXFWXUDGHWUHVFUXJLHVLpVFRQVWUXwGDVREUHODURFDTXHV DSURILWDDO LQWHULRU
FRPDSDYLPHQWGHODSODQWDEDL[DRQHVWUREDYHQOHVFRUWVGHOVDQLPDOVLHQFDUDUHVWHQOHVPHQMDGRUHV/DSRUWD
SULQFLSDOpVDOOLQGDGDDPEELJXHVGHURXUHDO H[WHULRUODOOLQGDWHQLDXQDGDWD  TXHHVWDSjHQFRQVWUXLUXQEDOFy
HQXQDGHOHVGDUUHUHVUHIRUPHV6 DFFHGHL[DOSULPHUSLVDWUDYpVG XQDHVFDODGHSHGUDVLWXDGDDODFUXJLDFHQWUDO
/HVJROIHVHVFDUDFWHULW]HQSHUPDQWHQLUODFUXJLDFHQWUDOREHUWDFRPXQDSHWLWDHL[LGDDPEXQEDOFyDPEEDUDQDGH
IXVWDFDUDFWHUtVWLFDGHO%HUJXHGj/HVSDUHWVVyQGHSHGUDDPEOHVFDQWRQHUHVEHQHVFDLUDGHVOHVILQHVWUHVVyQDPE
OOLQGHVGHSHGUDLSHWLWVDPSLWVTXHVREUHVXUWHQGHODIDoDQD/HVIDoDQHVGHQRUGLSRQHQWVyQDUUHERVVDGHVDPE
FLPHQW/HVILQHVWUHVREHUWHVHQqSRFDPpVPRGHUQDWHQHQHOVPXQWDQWVGHPDy$OFRVWDWGHODFDVDKLKDXQDEDVVD
LDSURSXQDWLQDH[FDYDGDDODURFD
/DFDVD7HUUDGHOOHVHVFRQVWUXtDLQLFLVGHOVHJOH;9,,,HQXQPRPHQWHQTXqO DJULFXOWXUDLQLFLjXQDqSRFDG HVSOHQGRU
DODFRPDUFDLHVFRQVWUXLUHQQRPEURVHVPDVRYHULHV/DSULPHUDGRFXPHQWDFLyODWUREHPDO&DSEUHXGHOPRQHVWLUGH
6DQWD0DULDGH5LSROOGH $&$ HQTXqHO0DV7HUUDGHOOHVHUDGH-RDQ%DOO~VL6DOYDQVSDJqVGH6DQW9LFHQo
G 2ELROVTXHSDJDYDGHOPHVDOPRQHVWLUSHUOD&DVD7HUUDGHOOHV$OHOPDVIRUPDYDSDUWGHOHVSRVVHVVLRQVGH
-RVHS%DOO~VMXQWDPEOD&DVD%DOO~VODFDSHOODGH%DOO~VOD6HUUDOD3ODQD7HUUDGHOOHVHO&ROOHWLHOPROtGH%DOO~V
6 KDQPDQWLQJXWDTXHVWHVSURSLHWDWVTXDVLLQYDULDEOHVLGHSHQHQGHODFDVD%DOO~VILQVDO DFWXDOLWDWGHVSUpVGHTXqHO
SDUHGHO DFWXDOSURSLHWDUL &DQXGDV FRPSUpVODILQFDO DQ\DPEOHVFDVHV%DOO~V7HUUDGHOOHVHO&ROOHWLHOPROt
GH%DOO~V
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SDUFHOāOD 67

$OWUHV=RQDG H[SHFWDWLYDDUTXHROzJLFD

'DWDGHSURWHFFLy GGPPDDDD 

7RWDO

SROtJRQ 7
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Sòl no urbanitzable - Zona de valors protegibles

<  4655537

1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL 

Fotografia i ortofotomapa 

Localització geogràfica i plànol extern de
l'edifici

7LSXVGHSURWHFFLyDFWXDO

Protecció actual

DADES CADASTRALS

&ODX

4XDOLILFDFLyGHOVzO

DADES URBANÍSTIQUES

&RRUGHQDGHV870

;  405261

Avià (Berguedà)

0XQLFLSL &RPDUFD 



)LW[D 091

0DSD 293-1-6

Cal Terradelles. 08610 Avià

$GUHoDSRVWDO



91

Graugés

1XFOLRLQGUHW

,GHQWLILFDFLyDOSOjQROGHODFDVDDSUHVHUYDU



LOCALITZACIÓ

Terradelles

Text Refós del Pla Especial Urbanístic per a la identificació i la regulació de les masies i cases rurals
situades en sòl urbanitzable susceptibles de recuperació o de preservació
— Avià (Berguedà) —

Habitatge i turisme rural

Titularitat

091 Terradellas
Privada familiar
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Se'n mantindrà l'escala interior de pedra, els muntants i llindes de portes i finestres, el rellotge de sol, l'estructura de
l'eixida de les golfes i les tines excavades a la roca que hi ha properes a la casa. Cal tenir en compte que la zona és
d’alta expectativa arqueològica, fet que condiciona qualsevol moviment de terres a l’entorn de la casa, en el subsòl
del seu interior i en les estructures del propi edifici susceptibles de ser estudiades amb metodologia arqueològica.
Les millores de subministrament elèctric no hi han de comportar cap estesa de cablejat aeri. S’hi recomana l’ús
d’energies alternatives i renovables.

3.5. Altres condicions específiques

Manteniment del volum aparent. Se’n pot refer l’interior. Cal respectar la composició volumètrica, d’obertures i altres
elements originals. Qualsevol intervenció ha de tenir en compte la component paisatgística del conjunt. Aquesta
masia es troba a 17 metres del PEIN els Tres Hereus, atesa la seva proximitat a l'espai PEIN, s'haurà de tenir en
compte a l'hora d'informar i autoritzar qualsevol intervenció sobre les edificacions.

3.4. Condicions d’ordenació, entorn, edificació, serveis i accés

Les construccions que tradicionalment estaven destinades a usos agrícoles no podran ser emprades per a l’ús
d’habitatge, com és el cas dels coberts. No es permet la divisió horitzontal de l'edificació.

3.3. Volums no utilitzables pels usos previstos a l’apartat anterior i altres limitacions

Se’n poden rehabilitar tots els volums. Els usos admesos per al volum principal són habitatge familiar, establiment de
turisme rural i activitats d’educació en el lleure.

3.2. Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC i ús proposat

Manteniment de l'original

3.1. Tractament de la volumetria original

3. DETERMINACIONS NORMATIVES

L’estructura del medi es basa en un sistema de masos repartits pel territori degut al sistema d’explotació que es
manté. Preservació per raons històriques, arquitectòniques i de tipologia estructural de mas.

2. JUSTIFICACIO DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

S'hi accedeix des de la carretera d'Avià a Casserres, després de Graugés cal agafar el camí cap a la Casanova del
Collet i aquí un altre camí que passa per darrera la granja fins arribar a Terradelles.

1.4. Accessibilitat des dels camins públics

L'estat de conservació de l'immoble és bo. S'abasteix d'aigua de la xarxa comunitària, electricitat subministrada per
companyia elèctrica i sanejament autònom. Hi ha cert risc d'incendi per la proximitat del bosc i no hi ha risc
d'inundació.

1.3. Estat de conservació de l’immoble o conjunt, serveis i situació de risc

1.2. Ús actual

Plànol extern de l'edifici

Localització geogràfica

Municipi (Comarca)

Nom

Fitxa

Fotografies

Avià (Berguedà)

0XQLFLSL &RPDUFD 

<  4659982

0DSD 293-1-4

)LW[D 

3DUFLDO

$PELHQWDO

&DS

%&,/

1.1. Descripció de la volumetria, entorn paisatgístic i època de construcció:
&DVDIRUPDGDSHUODVXSHUSRVLFLyGHGRVYROXPVDOYROXPSULQFLSDOGHPDQHUDTXHSUHVHQWDXQDIDoDQDHVJODRQDGD
/DFREHUWDpVGHGXHVYHVVDQWVTXHIDQHOGHVDLJXDWDODIDoDQDSULQFLSDOLSRVWHULRULDPEHOFDUHQHUSDUDOāOHODOD
IDoDQDSULQFLSDOTXHV REUHDPLJGLD7pSODQWDEDL[DGRVSLVRVLJROIHV/ DFDEDWH[WHULRUpVDUUHERVVDWLOHVREHUWXUHV
WDPEpKRVyQ/DFDVDTXHGDGHOLPLWDGDSHUXQDWDQFDTXHGDQWXQDPSOLHVSDLGDYDQWGHODIDoDQDSULQFLSDO1R
SUHVHQWDHOHPHQWVUHPDUFDEOHVWRWLTXHHVWjGRFXPHQWDGDGHVGHOVHJOH;,;6HVLWXDHQXQHQWRUQUXUDOHQYROWDGD
GHFDPSVGHFRQUHXLERVF
&DVDTXHKLVWzULFDPHQWKDYLDHVWDWUHODFLRQDGDDPEO H[SORWDFLyDJUtFROD/DGDWDGRFXPHQWDOPpVDQWLJDpVGHO
TXDQHUDSURSLHWDWGH5RVD7RUUHV

%&,1

SDUFHOāOD 26

$OWUHV=RQDG H[SHFWDWLYDDUTXHROzJLFD

'DWDGHSURWHFFLy GGPPDDDD 

7RWDO

SROtJRQ 4
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Sòl no urbanitzable - Zona de valor agrícola

;  402848

1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

Fotografia i ortofotomapa

Localització geogràfica i plànol extern de
l'edifici

7LSXVGHSURWHFFLyDFWXDO

Protecció actual

DADES CADASTRALS

&ODX

4XDOLILFDFLyGHOVzO

DADES URBANÍSTIQUES

&RRUGHQDGHV870

109

Cal Xoques. 08610 Avià

$GUHoDSRVWDO

,GHQWLILFDFLyDOSOjQROGHODFDVDDSUHVHUYDU

Barri de la Creu

1XFOLRLQGUHW

LOCALITZACIÓ

Xoques, Cal

Text Refós del Pla Especial Urbanístic per a la identificació i la regulació de les masies i cases rurals
situades en sòl urbanitzable susceptibles de recuperació o de preservació
— Avià (Berguedà) —

Habitatge

Titularitat

092 Cal Xoques
Privada empresa
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Les millores de subministrament energètic no hi han de comportar cap estesa aèria. S’hi recomana l’ús d’energies
alternatives i renovables.

3.5. Altres condicions específiques

Es respectarà el volum edificat existent i la composició volumètrica. Les intervencions permeses són les destinades a
la conservació de l’edifici, les de consolidació i rehabilitació.

3.4. Condicions d’ordenació, entorn, edificació, serveis i accés

Les construccions que tradicionalment estaven destinades a usos agrícoles no podran ser emprades per a l’ús
d’habitatge, com és el cas dels coberts. No es permet la divisió horitzontal de l'edificació.

3.3. Volums no utilitzables pels usos previstos a l’apartat anterior i altres limitacions

(MP núm. 2) Se’n poden rehabilitar tots els volums. Els usos admesos per al volum principal són habitatge familiar i
establiment de turisme rural.

3.2. Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC i ús proposat

Manteniment de l'original

3.1. Tractament de la volumetria original

3. DETERMINACIONS NORMATIVES

L'estructura del medi rural del municipi es fonamenta en un sistema de masies gairebé equidistants que facilita
l'explotació i el control del medi. L'ocupació permanent de la casa en facilitarà l'explotació agrícola i la preservació del
medi. Preservació per raons mediambientals i socials.

2. JUSTIFICACIO DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

S'hi accedeix pel Barri de la Creu, agafant el camí asfaltat que segueix l'antic camí Ral en direcció a Avià.

1.4. Accessibilitat des dels camins públics

Presenta bon estat de conservació en general. S'abasteix d’aigua de la xarxa comunitària, electricitat subministrada
per companyia elèctrica i desguàs a la xarxa comunitària. Aparentment no presenta cap situació de risc d’incendi o
d’inundació.

1.3. Estat de conservació de l’immoble o conjunt, serveis i situació de risc

1.2. Ús actual

Plànol extern de l'edifici

Localització geogràfica

Municipi (Comarca)

Nom

Fitxa



Fotografies

3DUFLDO



$PELHQWDO

&DS

%&,/
















1.1. Descripció de la volumetria, entorn paisatgístic i època de construcció:
7RUUHQWEyHVWUREDHQXQSODTXHpVDOFRVWDWGHO (VWDQ\*UDQGH*UDXJpVDOQRUGG DTXHVWeVXQDFDVDTXHKDVRIHUW
GLIHUHQWVDPSOLDFLRQVLDODTXDOV KLKDQDGRVVDWDOWUHVHGLILFDFLRQVDODIDoDQDHVWeVGHSODQWDUHFWDQJXODUDPEOD
FREHUWDGHGXHVYHVVDQWVDPEHOFDUHQHUSDUDOāOHODODIDoDQDSULQFLSDOTXHV REUHDVROL[HQWLGLVWULEXwGDLQWHULRUPHQW
HQGXHVFUXJLHVSHUSHQGLFXODUVDODIDoDQD(OVPXUVVyQGHSHGUDSHWLWDEDUUHMDGDDPEFDUUHXVPpVJURVVRVLDPEOHV
FDQWRQHUHVEHQHVFDLUDGHVDODSODQWDEDL[DLSULPHUSLVLGHWjSLDHQFRIUDGDDOHVJROIHVGHOHVIDoDQHVHVWLRHVW$OD
IDoDQDVXGV REUHXQDHVSLWOOHUDLXQDDOWUDDODIDoDQDQRUGWRWHVGXHVDODSODQWDEDL[D/DUHVWDGHILQHVWUHVVyQ
UHSDUWLGHVDOSLVDPEOHVOOLQGHVPXQWDQWVLDPSLWVGHSHGUDWRWLTXHDOJXQDV KDUHIRUPDWLV KDREHUWXQEDOFyPpV
WDUG$ODIDoDQDQRUGGHVGHO H[WHULRUV REVHUYDO DUFGHSHGUDRQKLKDXULDO DLJHUD$ODGHOQRUGKLKDDGRVVDWXQ
SRXGHSHGUDFLUFXODUDPEDFFpVGHVG XQDILQHVWUDGHOSLV$ODIDoDQDSULQFLSDOKLKDGXHVSRUWHVDPEXQFRQWUDIRUW
HQWUHPLJDO HVTXHUUDXQDSRUWDSHWLWDDPEOOLQGDGHIXVWDTXHFRPXQLFDDPEXQDFRUWGHEHVWLDUTXHWpXQDUF
GLDIUDJPDDOFHQWUHSDUDOāOHODODIDoDQDLDODGUHWDODSRUWDSULQFLSDOG DUFGHPLJSXQWDGRYHOODWVREUHHOTXHHVYD
FRQVWUXLUXQDDPSOLDFLyGHODFDVDTXHHOWDSDSDUFLDOPHQW
3HUOHVFDUDFWHUtVWLTXHVDUTXLWHFWzQLTXHVGH7RUUHQWEyDTXHVWDpVXQDFDVDG RULJHQPHGLHYDOSRVVLEOHPHQWXQD
GRPXVTXHHVFRQVWUXLULDLQLFLDOPHQWHQODPDWHL[DqSRFDTXHOD&DVDYHOODGH*UDXJpVFDSDILQDOVGHOVHJOH;,,,L
TXHVHJXUDPHQWUHDSURILWDULDXQDHVWUXFWXUDDQWHULRU1RHVFRQVHUYDGRFXPHQWDFLyGHODFDVDSRVVLEOHPHQWSHUTXq
HVFUHPpVGXUDQWOD*XHUUD&LYLOMXQWDPEODGRFXPHQWDFLyGHOV5RVDOMDTXHpVGHODVHYDSURSLHWDW/DSULPHUD
UHIHUqQFLDHVFULWDODWUREHPDO)RJDWJHGHHQHOTXH-RDQ6ROVRQDHUDDO0DV7RUUHQWEyGHODSDUUzTXLDGH6DQW
9LFHQoG 2ELROV$OV DQRPHQDHOPDV7RUUHQWEyFRPDWHUPH $366 7DPEpWUREHPUHIHUqQFLHVDOOOLEUHGHO
QRWDUL-RVHS6RUULEHVO DQ\-RDQQHV9DUVD7RUUHQEyUHFRQHL[XQGHXWH $+&0 $O $PLOODUDPHQWGHpVGH
)UDQFLVFD7RUGGH9LFMXQWDPE/D6XELUDQD*UDXJpVLHO9LODU
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Sòl no urbanitzable - Zona de valors protegibles

<  4657988

1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL 

Fotografia i ortofotomapa 

Localització geogràfica i plànol extern de
l'edifici

7LSXVGHSURWHFFLyDFWXDO

Protecció actual

DADES CADASTRALS

&ODX

4XDOLILFDFLyGHOVzO

DADES URBANÍSTIQUES

&RRUGHQDGHV870

;  404117

Avià (Berguedà)

0XQLFLSL &RPDUFD 



)LW[D 093

0DSD 293-1-5

Torrentbó. 08610 Avià

$GUHoDSRVWDO



93

Graugés

1XFOLRLQGUHW

,GHQWLILFDFLyDOSOjQROGHODFDVDDSUHVHUYDU



LOCALITZACIÓ

Torrentbó

Text Refós del Pla Especial Urbanístic per a la identificació i la regulació de les masies i cases rurals
situades en sòl urbanitzable susceptibles de recuperació o de preservació
— Avià (Berguedà) —

Habitatge

Titularitat

093 Torrentbó
Privada empresa
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Se'n mantindrà la porta adovellada, l'arc diafragmàtic de la planta baixa, les portes del pis amb motllures, la
xemeneia oberta a la cuina i el contrafort de la façana.
Cal tenir en compte que la zona és d’alta expectativa arqueològica, fet que condiciona qualsevol moviment de terres
a l’entorn de la casa, en el subsòl del seu interior i en les estructures del propi edifici susceptibles de ser estudiades
amb metodologia arqueològica.
Les millores de subministrament elèctric no hi han de comportar cap estesa de cablejat aeri. S’hi recomana l’ús
d’energies alternatives i renovables.

3.5. Altres condicions específiques

Manteniment integral de l’edificació principal, volum original, tipologia i elements constructius. Conservació dels
elements arquitectònics i ornamentals de la façana (portes i finestres). Actuacions que es permeten són les de
reparació i de reforç estructural en els murs existents, mantenint l’estructura original de façanes i cobertes, utilitzant
materials afins a l’època constructiva i mantenint els elements que configuren l’essència constructiva i arquitectònica.

3.4. Condicions d’ordenació, entorn, edificació, serveis i accés

Les edificacions destinades a l’explotació agrícola i ramadera no podran ser emprades per a l'ús d'habitatge. Per tal
de permetre la recuperació de tot l'assentament, s'admet el canvi d'ús a tot el conjunt de les edificacions que formen
l'assentament original de la masia Torrentbó, sempre que es destini tot el conjunt a l'únic ús hoteler, excloent l'ús
d'hotel apartament i l'ús d'hotel en condomini. En aquest cas, serà imprescindible aportar un projecte concret i
tramitar un pla especial urbanístic (PEU), per concretar-ho.

3.3. Volums no utilitzables pels usos previstos a l’apartat anterior i altres limitacions

(MP núm. 2) Se’n poden rehabilitar tots els volums. Els usos admesos per al volum principal són habitatge familiar,
turisme rural, activitats professionals vinculades a l’habitatge familiar, restauració, educació en el lleure i hoteler
excloent l’ús d’hotel apartament i l’ús d’hotel en condomini. En tots els casos, a causa de la important dimensió del
conjunt serà imprescindible tramitar un pla especial urbanístic (PEU) que concreti l’activitat a desenvolupar.

3.2. Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC i ús proposat

Manteniment de l'original

3.1. Tractament de la volumetria original

3. DETERMINACIONS NORMATIVES

L’estructura del medi es basa en un sistema de masos repartits pel territori degut al sistema d’explotació que es
manté. Raons de protecció històriques, arquitectòniques i tipològiques per l’estructura de l’edifici.

2. JUSTIFICACIO DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

S'hi accedeix des de la carretera d'Avià a Casserres, trencant a la dreta abans d'arribar al nucli de Graugés.

1.4. Accessibilitat des dels camins públics

Presenta bon estat de conservació general tot i que en no haver-se fet reformes, el conjunt és antic i pot tenir risc de
patologies estructurals. S'abasteix d'aigua de pou i de la xarxa comunitària, electricitat subministrada per companyia
elèctrica i sanejament autònom. Hi ha cert risc d'incendi per la proximitat del bosc i no hi ha risc d'inundació.

1.3. Estat de conservació de l’immoble o conjunt, serveis i situació de risc

1.2. Ús actual

Plànol extern de l'edifici

Localització geogràfica

Municipi (Comarca)

Nom

Fitxa

Fotografies

3DUFLDO



$PELHQWDO

&DS

%&,/
















1.1. Descripció de la volumetria, entorn paisatgístic i època de construcció:
&RQMXQWIRUPDWSHUGRVKDELWDWJHVXQDOFRVWDWGHO DOWUHIRUPDQWXQHGLILFLGHSODQWDUHFWDQJXODU8QG HOOVWpODFREHUWD
GHGXHVYHVVDQWVDPEHOFDUHQHUSDUDOāOHODODIDoDQDSULQFLSDOTXHV REUHDPLJGLDLO DOWUHWpODFREHUWDG XQVRO
YHVVDQWDPEHOGHVDLJXDWDODIDoDQDGHSRQHQW/ DFDEDWH[WHULRUpVDUUHERVVDWLSLQWDWGHFRORUEODQFLOHVREHUWXUHV
WDPEpKRVyQ1RSUHVHQWDHOHPHQWVDQWLFVMDTXHHOFRQMXQWKDHVWDWPROWUHIRUPDWWRWLTXHHVWjGRFXPHQWDWGHVGHO
VHJOH;,;$OGDUUHUHWpXQFREHUW6HVLWXDHQXQHQWRUQUXUDOHQYROWDGDGHFDPSVGHFRQUHXLERVF
&DO7UDVHWpVXQDDQWLJDFDVDGHSDJqVRULJLQDGDGHJXWDO LQFUHPHQWDJUtFRODDOD]RQDDILQDOVGHOVHJOH;,;/D
GRFXPHQWDFLyPpVDQWLJDFRUUHSRQDO DPLOODUDPHQWG $YLjGHHQTXqHUDSURSLHWDWGH&OLPHQW)ORUHMDFVGH%HUJD
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Sòl no urbanitzable - Zona de valors protegibles

<  4658991

1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL 

Fotografia i ortofotomapa 

Localització geogràfica i plànol extern de
l'edifici

7LSXVGHSURWHFFLyDFWXDO

Protecció actual

DADES CADASTRALS

&ODX

4XDOLILFDFLyGHOVzO

DADES URBANÍSTIQUES

&RRUGHQDGHV870

;  404966

Avià (Berguedà)

0XQLFLSL &RPDUFD 



)LW[D 094

0DSD 293-1-5

Cal Traset, 08610 Avià

$GUHoDSRVWDO
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Avià

1XFOLRLQGUHW

,GHQWLILFDFLyDOSOjQROGHODFDVDDSUHVHUYDU



LOCALITZACIÓ

Traset, Cal

Text Refós del Pla Especial Urbanístic per a la identificació i la regulació de les masies i cases rurals
situades en sòl urbanitzable susceptibles de recuperació o de preservació
— Avià (Berguedà) —

Habitatge

Titularitat

094 Cal Traset
Privada familiar



Fitxa 94

Les millores de subministrament energètic no hi han de comportar cap estesa aèria. S’hi recomana l’ús d’energies
alternatives i renovables.

3.5. Altres condicions específiques

Es respectarà el volum edificat existent i la composició volumètrica. Les intervencions permeses són les destinades a
la conservació de l’edifici, les de consolidació i rehabilitació.

3.4. Condicions d’ordenació, entorn, edificació, serveis i accés

Les construccions que tradicionalment estaven destinades a usos agrícoles no podran ser emprades per a l’ús
d’habitatge, com és el cas del cobert. Es permet la divisió horitzontal de l'edificació actual en dos habitatges.

3.3. Volums no utilitzables pels usos previstos a l’apartat anterior i altres limitacions

(MP núm. 2) Se’n poden rehabilitar tots els volums. Els usos admesos per al volum principal són habitatge familiar i
establiment de turisme rural.

3.2. Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC i ús proposat

Manteniment de l'original

3.1. Tractament de la volumetria original

3. DETERMINACIONS NORMATIVES

L'estructura del medi rural del municipi es fonamenta en un sistema de masies gairebé equidistants que facilita
l'explotació i el control del medi. L'ocupació permanent de la casa en facilitarà la preservació del medi. Preservació
per raons mediambientals i socials.

2. JUSTIFICACIO DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

S'hi accedeix des de la carretera d'Avià a Cal Rosal BV-4135.

1.4. Accessibilitat des dels camins públics

Presenta bon estat de conservació en general. S'abasteix d'aigua de la xarxa comunitària, electricitat subministrada
per companyia elèctrica i sanejament autònom (pou mort). Hi ha cert risc d'incendi per la proximitat del bosc i també
hi ha risc d'inundació perquè es troba a la vora del torrent de Font Caldes.

1.3. Estat de conservació de l’immoble o conjunt, serveis i situació de risc

1.2. Ús actual

Plànol extern de l'edifici

Localització geogràfica

Municipi (Comarca)

Nom

Fitxa

Fotografies

3DUFLDO



$PELHQWDO

&DS

%&,/
















1.1. Descripció de la volumetria, entorn paisatgístic i època de construcció:
0DVLDG HVWUXFWXUDFOjVVLFDLGHFRQVWUXFFLyPRGHUQDeVXQHGLILFLJUDQDPEODFREHUWDGHGXHVYHVVDQWVDPEHO
FDUHQHUSHUSHQGLFXODUDODIDoDQDTXHV REUHDPLJGLD(VFRPSRQGHSODQWDEDL[DGRVSLVRVLJROIHV(OVPXUV
H[WHULRUVVyQGHSHGUDEDUUHMDGDDPEFzGROVDPEFDQWRQHUHVEHQHVFDLUDGHVDOVDQJOHVLDPEHOVWDQFDPHQWVG REUD
YLVWD'DYDQWGHODIDoDQDSULQFLSDOKLKDXQEDOXDUGDOTXDOV KLDFFHGHL[GHVGHOVGRVFRVWDWVSHUSRUWDODGHV/DSRUWD
SULQFLSDOpVFREHUWDDPEXQDUFHVFDUVHUG REUDYLVWDWLSXVG DUFTXHHVUHSHWHL[DDOJXQHVILQHVWUHVGHODFDVD$O
VHJRQSLVGHVWDFDXQDILQHVWUDFHQWUDOG DUFGHPLJSXQWGLYLGLGDSHUXQPXQWDQWG REUDDL[tFRPO XOOGHERXRYDODWTXH
SURSRUFLRQDOOXPDOHVJROIHV/ HUDGHODFDVDHVWjVLWXDGDDOFRVWDWHVWLHQYROWDGDGHFREHUWVTXHODWDQTXHQTXDVL
FRPSOHWDPHQW
7RWLTXHODFDVDDFWXDOIRXFRQVWUXwGDDPLWMDQVGHOVHJOH;,;MDWHQLPQRWtFLHVG XQDVVHQWDPHQWDOIRJDWJHGH
HQTXqVXUW%HUQDW9HUGHJXHUDOWHUPHGH6DQW0DUWtG $YLjLDOIRJDWJHGHHVFLWDD%HUQDUGL9HUGDJXHU
,*/e6,$6 3HULQIRUPDFLyRUDOGHOVRFXSDQWVGHO DFWXDOPDVVDEHPTXHKDYLDKDJXWXQDSULPHUDFRQVWUXFFLyD
SURSGHODFDVDDFWXDOTXHVHULDODFDVDPpVDQWLJDGHODTXHQRTXHGHQUHVWHV$O&DGDVWUHGHHOPDVHUD
SURSLHWDWGH0DULDQR%RL[DGHUDGH%HUJDTXHWHQLDXQMRUQDOHULXQPRVVR$OHUDGH-RVp&RUWDGDGH%HUJDLHO
GH-RDQ)HUUHU$LQLFLVGHOVHJOH;;FRPSUDUHQODSURSLHWDWMXQWDPEHOV3RU[RVHOVDPRVGHODFDVD(VFDUGtYRO
GH6HUUDWHL[
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Sòl no urbanitzable - Zona de valors protegibles

<  4658418

1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL 

Fotografia i ortofotomapa 

Localització geogràfica i plànol extern de
l'edifici

7LSXVGHSURWHFFLyDFWXDO

Protecció actual

DADES CADASTRALS

&ODX

4XDOLILFDFLyGHOVzO

DADES URBANÍSTIQUES

&RRUGHQDGHV870

;  400220

Avià (Berguedà)

0XQLFLSL &RPDUFD 



)LW[D 095

0DSD 292-8-5

el Verdaguer. 08610 Avià

$GUHoDSRVWDO
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Avià

1XFOLRLQGUHW

,GHQWLILFDFLyDOSOjQROGHODFDVDDSUHVHUYDU



LOCALITZACIÓ

Verdaguer, el

Text Refós del Pla Especial Urbanístic per a la identificació i la regulació de les masies i cases rurals
situades en sòl urbanitzable susceptibles de recuperació o de preservació
— Avià (Berguedà) —

Habitatge

Titularitat

095 El Verdaguer
Privada familiar



Fitxa 95

Se'n mantindrà la porta i els elements decoratius de la façana. Les millores de subministrament elèctric no hi han de
comportar cap estesa de cablejat aeri. S’hi recomana l’ús d’energies alternatives i renovables.

3.5. Altres condicions específiques

Es mantindrà el volum de l’edificació principal. Es mantindrà la composició de la façana, conservant tots els
elements més significatius com són les finestres. Es mantindrà la coberta de dues vessants.

3.4. Condicions d’ordenació, entorn, edificació, serveis i accés

Les edificacions destinades a l’explotació agrícola i ramadera no podran ser emprades per a l'ús d'habitatge. No es
permet la divisió horitzontal de l'edificació.

3.3. Volums no utilitzables pels usos previstos a l’apartat anterior i altres limitacions

(MP núm. 2) Se’n poden rehabilitar tots els volums. Els usos admesos per al volum principal són habitatge familiar,
activitats d’educació en el lleure i establiment de turisme rural.

3.2. Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC i ús proposat

Manteniment de l'original

3.1. Tractament de la volumetria original

3. DETERMINACIONS NORMATIVES

L’estructura del medi es basa en un sistema de masos repartits pel territori degut al sistema d’explotació que es
manté. Raons de protecció històriques, arquitectòniques i tipològiques per l’estructura de l’edifici.

2. JUSTIFICACIO DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

Des de la carretera C-149, de Berga a Solsona, agafant un camí a la dreta després del trencant a Sant Serni.

1.4. Accessibilitat des dels camins públics

L'estat de conservcaió de l'immoble és millorable, atès que no s'hi han fet intervencions en els darrers cinquanta
anys. S'abasteix d'aigua de la xarxa comunitària, electricitat subministrada per companyia elèctrica i sanejament
autònom. Presenta relatiu risc d'incendi en trobar-se en una zona aïllada amb presència de bosc.

1.3. Estat de conservació de l’immoble o conjunt, serveis i situació de risc

1.2. Ús actual

Plànol extern de l'edifici

Localització geogràfica

Municipi (Comarca)

Nom

Fitxa

Fotografies

3DUFLDO



$PELHQWDO

&DS

%&,/
















1.1. Descripció de la volumetria, entorn paisatgístic i època de construcció:
&DVDGHSODQWDEDL[DSLVLJROIHVGHSODQWDUHFWDQJXODULHVWUXFWXUDGHYROXPWDQFDW/DFREHUWDpVGHGXHVYHVVDQWV
TXHIDQHOGHVDLJXDWDOHVIDoDQHVODWHUDOVLDPEHOFDUHQHUSHUSHQGLFXODUDODIDoDQDSULQFLSDOTXHV REUHDPLJGLD/D
SRUWDG HQWUDGDHVWUREDDODIDoDQDGHWUDPXQWDQD/DIDoDQDGHPLJGLDpVVLPqWULFDLSUHVHQWDGRVILQHVWUDOVG DUFGH
PLJSXQWDFDGDSLVDPEXQQRPEUHWRWDOGHWUHVDPEXQSLODUFHQWUDOLUHFRO]DWVVREUHXQDPRWOOXUDDPRGXVGH
FDSLWHOODODSDUWVXSHULRU/ LQWHULRUHVWUREDSHUREUDUMDTXHO KDELWDWJHDQWLFHVWDEDDODSODQWDSULPHUD7pXQD
FROXPQDFHQWUDOTXHHVUHSHWHL[DWRWVHOVSLVRVeVFRQVWUXwGDDPESHGUDLDPEOHVFDQWRQHUHVLOHVILQHVWUHVGHPDyL
DUUHERVVDGHV6HVLWXDHQXQHQWRUQUXUDOHQYROWDGDGHFDPSVGHFRQUHXLERVF
$TXHVWDFDVDIRXFRQVWUXwGDDODPEXQDGLVWULEXFLyGHIDoDQDTXHUHFRUGDDOWUHVFDVHVGHODPDWHL[DqSRFDFRP
OD5RXUHGD/DFDVDUHVWDDEDQGRQDGDGHVGHIDXQVGHXDQ\VTXDQYDQPDU[DUHOVPDVRYHUVLGDUUHUDPHQWSHUSHULOO
GHTXHODWHXODGDFDLJXpVGHJXWDOPDOHVWDWV KDIHWQRYDLV KDQUHIRUoDWHOVLQWHULRUV
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Sòl no urbanitzable - Zona de valor agrícola

<  4658518

1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL 

Fotografia i ortofotomapa 

Localització geogràfica i plànol extern de
l'edifici

7LSXVGHSURWHFFLyDFWXDO

Protecció actual

DADES CADASTRALS

&ODX

4XDOLILFDFLyGHOVzO

DADES URBANÍSTIQUES

&RRUGHQDGHV870

;  402838

Avià (Berguedà)

0XQLFLSL &RPDUFD 



)LW[D 096

0DSD 293-1-5

Ca la Verònica. 08610 Avià

$GUHoDSRVWDO
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Avià

1XFOLRLQGUHW

,GHQWLILFDFLyDOSOjQROGHODFDVDDSUHVHUYDU



LOCALITZACIÓ

Verònica, Ca la

Text Refós del Pla Especial Urbanístic per a la identificació i la regulació de les masies i cases rurals
situades en sòl urbanitzable susceptibles de recuperació o de preservació
— Avià (Berguedà) —

Habitatge en desús

Titularitat

096 Ca la Verònica
Privada familiar



Fitxa 96

Les millores de subministrament energètic no hi han de comportar cap estesa aèria. S’hi recomana l’ús d’energies
alternatives i renovables.

3.5. Altres condicions específiques

Manteniment del volum aparent. Se’n pot refer l’interior. Cal respectar la composició volumètrica, d’obertures i altres
elements originals. Qualsevol intervenció ha de tenir en compte la component paisatgística del conjunt.

3.4. Condicions d’ordenació, entorn, edificació, serveis i accés

No es permet la divisió horitzontal de l'edificació.

3.3. Volums no utilitzables pels usos previstos a l’apartat anterior i altres limitacions

(MP núm. 2) Se’n pot rehabilitar el volum principal. Els usos admesos per al volum principal són habitatge familiar i
establiment de turisme rural.

3.2. Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC i ús proposat

Manteniment de l'original

3.1. Tractament de la volumetria original

3. DETERMINACIONS NORMATIVES

L'estructura del medi rural del municipi es fonamenta en un sistema de masies gairebé equidistants que facilita
l'explotació i el control del medi. L'ocupació permanent de la masia en facilitarà l'explotació agrícola i la preservació
del medi. Preservació per raons mediambientals i socials.

2. JUSTIFICACIO DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

S'hi accedeix per un camí que s'agafa al nucli d'Avià en direcció Guarans, passant pel cementiri d'Avià. La casa es
troba abans de travessar la riera d'Avià.

1.4. Accessibilitat des dels camins públics

Casa en estat de conservació deficient. Conserva les façanes i no està obrat l'interior, tot i que es començà a
rehabilitar i es va fer la coberta nova, fet que afavoreix la seva conservació. Desconeixem les instal lacions de què
disposa. Hi ha cert risc d'incendi per la proximitat del bosc i no hi ha risc d'inundació.

1.3. Estat de conservació de l’immoble o conjunt, serveis i situació de risc

1.2. Ús actual

Plànol extern de l'edifici

Localització geogràfica

Municipi (Comarca)

Nom

Fitxa

Fotografies

3DUFLDO



$PELHQWDO

&DS

%&,/
















1.1. Descripció de la volumetria, entorn paisatgístic i època de construcció:
$VVHQWDPHQWIRUPDWSHUXQDPDVLDGHWUHVSLVRVUHSDUWLWVHQSODQWDEDL[DSLVLJROIHVGHSHUtPHWUHTXDVLTXDGUDWDPE
ODFREHUWDGHGXHVYHVVDQWVGHWHXODjUDEDPEHOFDUHQHUSHUSHQGLFXODUDODIDoDQD(OVPXUVVyQGHSHGUDDODSODQWD
EDL[DLILQVDFPDOSULPHUSLV FzGROVGHFDOFjULD DSDUWLUG DTXtVyQGHSHGUDGHVWDFDODSUHVqQFLDG RSXV
VSLFDWXPDOVTXDWUHPXUVSULQFLSDOVLDGLIHUHQWVDOoDGHVTXHYDQVHUUHIHWVDOVDQ\VLPLWDQWO DSDUHOORULJLQDOOHV
FDQWRQDGHVVyQGHJUDQVEORFVGHSHGUDGHJUHVEHQHVFDLUDWV/DIDoDQDpVRULHQWDGDDPLJGLDDPEXQSDWLWDQFDW
GDYDQWDPRGXVGHEDOXDUG/ DFFpVSULQFLSDOpVIDDWUDYpVG XQDSRUWDG DUFGHPLJSXQWDGRYHOODGDGDUUHUDODTXDOKL
KDGXHVOOLQGHVGHURXUH/DSODQWDEDL[DHVWjGLYLGLGDHQGRVFRVVRVSDUDOāOHOV$ODSODQWDSULPHUDKLKDODVDODOD
FXLQDLWUHVKDELWDFLRQV7RWHVOHVILQHVWUHVWHQHQDPSLWVH[WHULRUVLIHVWHMDGRUVGREOHVDO LQWHULRU/DILQHVWUDFHQWUDOTXH
GyQDDOQRUGWpPRWOOXUHVGHSHGUDH[WHULRUGHFRUDGHV'XHVSRUWHVGHOHVKDELWDFLRQVFRQVHUYHQPRWOOXUHVWDOODGHVDOV
EUDQFDOVLURVDVVHV$O LQWHULRUHVFRQVHUYHQWUHVDUFVGLDIUDJPDPHGLHYDOV$QQH[DODPDVLDSULQFLSDOV XQHL[XQD
HGLILFDFLyDQRPHQDGDSRU[RQRXGH9LODMRDQDGDWDGDGHOVHJOH;,;TXHDQWLJDPHQWKDYLDHVWDWGHVWLQDGDDGRV
KDELWDWJHV
/DFDVDDFWXDODPDJDXQDSULPHUDFRQVWUXFFLyGHOVVHJOHV;;,IHWDG XQVROFRSVHJXLQWODPDWHL[DSODQWDDFWXDOL
VREUHODTXHHVEDVWtDOVHJOH;,,;,,,XQPDVIRUWLILFDWVHQ\RULDOFRPKRGHQRWHQHOVJUXL[XWVPXUVGHODEDVHO RSXV
VSLJDWXPLOHVSHWLWHVILQHVWUHVWLSXVHVSLWOOHUDDODSDUHWGHSRQHQW/DFDVDVXUWDQRPHQDGDDOVSHUJDPLQVGH&DO0DV
G $YLj  DOVGHODFDVD6DQWDPDULDGH6HUUDWHL[  DOVIRJDWJHVGH /RUHQo9LODMRKDQDDOD
SDUUzTXLDGH6DQW0DUWt L /RUHQV9LODMXVVDQDDODSDUUzTXLDGH6DQW9LFHQoG 2ELROV DGRFXPHQWDFLyGHODFDVD
9LODPDUt  DOVOOLEUHVSDUURTXLDOVGHODSDUUzTXLDGH%HUJDFRQVWDODFRQILUPDFLyGH)UDQFHVF9LODMXVVDQDO DQ\
HVVHQWO ~OWLPDYHJDGDTXHHVIDPHQFLyG XQ9LODMXVVDQD$O&DSEUHXGHOHVSURSLHWDWVGHO0RQHVWLUGH6DQWD
0DULDGH5LSROOMDpVSURSLHWDWGH%HUQDW%RL[DGHULHVSHFLILFDTXHSHUWDQ\DODSDUUzTXLDGH6DQW9LFHQoG 2ELROV
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Sòl no urbanitzable - Zona de valor agrícola

<  4656868

1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL 

Fotografia i ortofotomapa 

Localització geogràfica i plànol extern de
l'edifici

7LSXVGHSURWHFFLyDFWXDO

Protecció actual

DADES CADASTRALS

&ODX

4XDOLILFDFLyGHOVzO

DADES URBANÍSTIQUES

&RRUGHQDGHV870

;  404716

Avià (Berguedà)

0XQLFLSL &RPDUFD 



)LW[D 097

0DSD 293-1-6

Vilajoana. 08610 Avià

$GUHoDSRVWDO
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Graugés

1XFOLRLQGUHW

,GHQWLILFDFLyDOSOjQROGHODFDVDDSUHVHUYDU



LOCALITZACIÓ

Vilajoana

Text Refós del Pla Especial Urbanístic per a la identificació i la regulació de les masies i cases rurals
situades en sòl urbanitzable susceptibles de recuperació o de preservació
— Avià (Berguedà) —

Habitatge

Titularitat

097 Vilajoana
Privada familiar



Fitxa 97

Se'n mantindrà la porta adovellada, els arcs diafragma, les llindes de finestres, l'opus spicatum, les finestres amb
ampits exteriors i festejadors dobles a l'interior, les portes amb motllures decorades, l'aigüera a la paret de ponent de
la sala i la capelleta amb llinda de fusta. Cal tenir en compte que la zona és d’alta expectativa arqueològica, fet que
condiciona qualsevol moviment de terres a l’entorn de la casa, en el subsòl del seu interior i en les estructures del
propi edifici susceptibles de ser estudiades amb metodologia arqueològica.

3.5. Altres condicions específiques

Es respectarà la composició volumètrica de façanes i teulades, en especial els elements arquitectònics que denoten
l’antiguitat de l'edificació. Es mantindran els elements que configuren l’essència constructiva i arquitectònica de la
seva tipologia.

3.4. Condicions d’ordenació, entorn, edificació, serveis i accés

Les construccions que tradicionalment estaven destinades a usos agrícoles no podran ser emprades per a l’ús
d’habitatge, com és el cas dels coberts. No es permet la divisió horitzontal de l'edificació.

3.3. Volums no utilitzables pels usos previstos a l’apartat anterior i altres limitacions

(MP núm. 2) Se’n poden rehabilitar tots els volums. Els usos admesos per al volum principal són habitatge familiar,
turisme rural i activitats d’educació en el lleure. El canvi d’ús està subjecte a llicència urbanística. Es permet el canvi
d’ús de tot el conjunt, per tal de permetre la recuperació de l’assentament i per destinar-lo a establiment de turisme
rural o activitats d’educació en el lleure, entès que aquest està format per tots els volums que antigament havien
estat destinats a habitatges. Per a tal recuperació de tot el conjunt caldrà aportar un projecte concret i tramitar un pla
especial urbanístic (PEU) per concretar-ho.

3.2. Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC i ús proposat

Manteniment de l'original

3.1. Tractament de la volumetria original

3. DETERMINACIONS NORMATIVES

Es tracta d'una edificació amb origen històric medieval documentat i visible en l'estructura. Preservació per raons
arquitectòniques, històriques, paisatgístiques i socials.

2. JUSTIFICACIO DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

Camí de terra fins a l'edifici que s'agafa des de la pista asfaltada de Casserres a Graugés, al revolt del Carrer Nou.

1.4. Accessibilitat des dels camins públics

L'estat de conservació de l'immoble és bo. S'abasteix d'aigua de la xarxa comunitària, electricitat subministrada per
companyia elèctrica i sanejament autònom (fossa sèptica). Hi ha cert risc d'incendi per la proximitat del bosc i no hi
ha risc d'inundació, tot i que es troba a la vora de la riera de Graugés.

1.3. Estat de conservació de l’immoble o conjunt, serveis i situació de risc

1.2. Ús actual

Plànol extern de l'edifici

Localització geogràfica

Municipi (Comarca)

Nom

Fitxa

Fotografies

3DUFLDO



$PELHQWDO

&DS

%&,/
















1.1. Descripció de la volumetria, entorn paisatgístic i època de construcció:
$VRWDGH9LODMRDQDLDO DOWUHFRVWDWGHOFDPtKLKDOHVUHVWHVG XQDDQWLJDFRQVWUXFFLyTXHXWLOLW]DYDODIRUoDKLGUjXOLFD
GHODULHUDSHUDSURGXLUHQHUJLDHOqFWULFD(VWjVLWXDGDHQXQGHVQLYHOOGHOWHUUHQ\TXHDUULEDILQVODULHUDG $YLjL
FRQVWUXwGDDSURILWDQWOHVWHUUDVVHVGHOWHUUHQ\TXHUHSDUWHL[HQO HGLILFLHQWUHVQLYHOOV$OFRVPpVHOHYDWKLKDYLDHOSLV
RQYLYLHQHOVPDVRYHUVLTXHGHJXWDO HVWDWUXwQyVV HQGHUURFjLGHVPXQWDUO DQ\$OPLJKLKDO KDELWDFLyRQKL
HVWDYHQHOVFRPDQGDPHQWVODGLQDPRLO DOWHUQDGRURQHQFDUDHVFRQVHUYDHOYRODQWTXHREULDHOSDVGHO DLJXDL
SRVDYDHQPDU[DODWXUELQD'HVG DTXtV DFFHGLDDODVDODGHODWXUELQDDWUDYpVG XQDREHUWXUDDOWHUUDLDPEXQD
HVFDODGHIXVWD/DVDODGHODWXUELQDHVWjHQHOQLYHOOPpVEDL[SHUSHUPHWUHHOVDOWDTXHVWDVDODHVWjWRWDOPHQW
WDQFDGDH[FHSWHSHOIRUDWRQSDVVDYDODSROLWMDLHOTXHSHUPHWLDO DFFpVLFREHUWDSHUPLWMDYROWDGHWRW[DQD&RQWpXQD
WXUELQD3HOWRQTXHHQFDUDFRQVHUYDHOYRODQWGHODSROLWMD/ DLJXDUHWRUQDYDDODULHUDDWUDYpVG XQFDQDOUHDOLW]DWDPE
SDUHWGHWRW[RLSHGUD'DYDQWGHO&DUUHU1RXKLKDYLDXQDEDVVDG DLJXDGHVGHODTXHVRUWLDXQWXETXHSRUWDYDO DLJXD
GLUHFWDPHQWDODWXUELQDSURGXLQWXQVDOWG XQVPHWUHV$O5HJLVWUHGHOD3URSLHWDWGH%HUJDFRQVWDTXHO HGLILFLGHO
VDOWWHQLDXQDFDQRQDGDGHODEDVVDUHJXODGRUDDODVDODGHPjTXLQHVXQDWXUELQDXQDGLQDPRTXDGUHGHGLVWULEXFLy
WUDQVPLVVLyLOtQLDHOqFWULFDGHVGHODVDODGHPjTXLQHVILQVDXQHGLILFLDQRPHQDW%DWDGRUDR3DOOLVVDGHO*UXSR&HQWUR
HOVHGLILFLVGHODFROzQLDGH*UDXJpV 
6HJRQVFRQVWDDOOOLEUHGH0DWUtFXOD,QGXVWULDO  $QWRQLR5RVDO1DGDOIDEULFjHOHFWULFLWDWGHVGHODO
LGHDXWLOLW]DQWO HQHUJLDTXHSURSRUFLRQDYDODULHUDG $YLjDOVHXSDVSHU9LODMRDQD$OVDOWGH
9LODMRDQDHVIDEULFDYDHOHFWULFLWDWXWLOLW]DQWHOGHOVDOWG DLJXDJHQHUDQW.YGHIRUoDSHUYHQGDL.YSHU~V
SURSL(OGHVJXjVGHODWXUELQDVHPEODDSURILWDUXQDQWLFGHVJXjVWDOODWDODSHGUDLTXHEHQVHJXUIRVG XQSULPHUPROt
PHGLHYDOTXHHVWUREDULDXELFDWDOOORFRQDFWXDOPHQWKLKDODWXUELQDDL[zKRGHPRVWUHQHOVIRUDWVH[FDYDWVDODURFD
TXHHVWUREHQDODULHUDDSURSGHOPROtLTXHGDWHQG qSRFDPHGLHYDO
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Sòl no urbanitzable - Zona de valor agrícola

<  4656830

1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL 

Fotografia i ortofotomapa 

Localització geogràfica i plànol extern de
l'edifici

7LSXVGHSURWHFFLyDFWXDO

Protecció actual

DADES CADASTRALS

&ODX

4XDOLILFDFLyGHOVzO

DADES URBANÍSTIQUES

&RRUGHQDGHV870

;  404752

Avià (Berguedà)

0XQLFLSL &RPDUFD 



)LW[D 098

0DSD 293-1-6

Molí de Vilajoana. 08610 Avià

$GUHoDSRVWDO



98

Graugés

1XFOLRLQGUHW

,GHQWLILFDFLyDOSOjQROGHODFDVDDSUHVHUYDU



LOCALITZACIÓ

Vilajoana, Molí de

Text Refós del Pla Especial Urbanístic per a la identificació i la regulació de les masies i cases rurals
situades en sòl urbanitzable susceptibles de recuperació o de preservació
— Avià (Berguedà) —

Habitatge en desús

Titularitat

098 Molí de Vilajoana
Privada familiar



Fitxa 98

Cal conservar els elements interns procedents de l'antiga explotació de producció energètica. Les millores de
subministrament energètic no hi han de comportar cap estesa aèria. S’hi recomana l’ús d’energies alternatives i
renovables.

3.5. Altres condicions específiques

Manteniment del volum aparent. Se’n pot refer l’interior. Cal respectar la composició volumètrica, d’obertures i altres
elements originals. En la seva expressió exterior només es permetran les intervencions de manteniment i
consolidació o canvis per retornar la façana o la coberta a l’estat genuí de la construcció, sense modificar la
volumetria que constitueix el valor tipològic de la construcció. En les intervencions es minimitzarà l’afectació dels
hàbitats d’interès comunitari, tot prenent les mesures correctores i alternatives adients per protegir i conservar tant el
sentit natural d’aquests hàbitats com de les espècies vinculades a ells. Així mateix caldrà garantir la preservació
d’aquests hàbitats naturals, evitant l’ocupació temporal durant qualsevol obra que es realitzi i, un cop executats els
treballs, restaurant el sòl que hagi pogut veure’s alterat, mantenint ordenat i net l’entorn de qualsevol residu i
instal•lacions innecessàries.

3.4. Condicions d’ordenació, entorn, edificació, serveis i accés

No es permet la divisió horitzontal de l'edificació.

3.3. Volums no utilitzables pels usos previstos a l’apartat anterior i altres limitacions

(MP núm. 2) Se’n poden rehabilitar tots els volums. Els usos admesos per al volum principal són habitatge familiar,
turisme rural i activitats d’educació en el lleure. El canvi d’ús està subjecte a llicència urbanística. Es permet la
recuperació de tot el conjunt, aportant un projecte concret de volums de les antigues edificacions, un projecte concret
de l’ús d’establiment de turisme rural o activitats d’educació en el lleure que es donaria a tot el conjunt, amb l’interès
cultural i social que podria tenir degut a les característiques de l’entorn i tramitar un pla especial urbanístic (PEU) per
concretar-ho.

3.2. Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC i ús proposat

Manteniment de l'original

3.1. Tractament de la volumetria original

3. DETERMINACIONS NORMATIVES

Preservació per raons històriques per la tipologia de l'edifici vinculat a l'explotació agrícola i molí, característica de la
zona, raons arquitectòniques per l'estructura general i la ubicació i raons tipològiques per tractar-se d'un antic molí
amb aprofitament de l'aigua de la riera per a la producció d'energia.

2. JUSTIFICACIO DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

Camí de terra fins a l'edifici que s'agafa des de la pista asfaltada de Casserres a Graugés, al revolt del Carrer Nou.
No hi ha accés rodat fins a l'edifici. Es troba situat davant de Vilajoana.

1.4. Accessibilitat des dels camins públics

Immoble en un estat de conservació deficient. S'abasteix d'aigua, electricitat i sanejament autònom. Pot haver cert
risc d'incendi degut a què es troba en zona de bosc. Aquesta molí és susceptible de patir afeccions d'inundabilitat,
atès que es troba al costat de la riera d'Avià.

1.3. Estat de conservació de l’immoble o conjunt, serveis i situació de risc

1.2. Ús actual

Plànol extern de l'edifici

Localització geogràfica

Municipi (Comarca)

Nom

Fitxa

Fotografies

3DUFLDO



$PELHQWDO

&DS

%&,/
















1.1. Descripció de la volumetria, entorn paisatgístic i època de construcció:
9LODPDUtHVWUREDVLWXDGDHQXQSODHOHYDWDOSHXG¶XQDVHUUDODGDGHSRFDDOoDGDLDOVXGGHOSREOHG¶$YLjHQXQD]RQD
GHFDPSVGHFRQUHXLERVF/DPDVLDpVGHSODQWDUHFWDQJXODUDVVHQWDGDVREUHODURFDDPEODIDoDQDRULHQWDGDD
PLJGLDODFREHUWDpVGHGXHVYHVVDQWVDPEHOFDUHQHUSHUSHQGLFXODUDODIDoDQDLDPEXQYHVVDQWPpVDPSOH HOGH
SRQHQW LDPEXQFRVDIHJLWGDYDQWODIDoDQDSULQFLSDO$O LQWHULRUPDQWpO¶HVWUXFWXUDGHWUHVFUXJLHV/HVIDoDQHVVyQGH
SHGUDHQDOJXQHV]RQHVEHQWDOODGDLHQDOWUHVPROWEDUUHMDGDDPEUHEOH/DSULQFLSDOTXHV¶REUHDPLJGLDWpXQDIHJLW
GDYDQWIUXLWG¶XQDDPSOLDFLyWDUGDQDTXHWDSDO¶DQWLJDIDoDQDTXHGLVSRVDG¶XQDJUDQSRUWDDGRYHOODGD$TXHVWFRV
DIHJLWIRUPDXQDHL[LGDDOSULPHUSLVDPEXQSzUWLFG¶DUFUHEDL[DW$ODIDoDQDSRVWHULRUKLKDXQSRXLXQDWHUUDVVDTXH
SHUPHWO¶DFFpVSHUHVFDOHVH[WHULRUVGLUHFWDPHQWDODVDODGHOSLV$TXHVWDFDVDKDHVWDWIUXLWGHGLIHUHQWVqSRTXHVIHW
TXHHVYHXDOHVIDoDQHV/DSDUWPpVDQWLJDVHULDHOFRVGHOOHYDQWTXHFRQVHUYDO DUFGLDIUDJPjWLFLXQDHVSLWOOHUD
7HQLQWHQFRPSWHHOWRSzQLPSRVVLEOHPHQWODFDVDHVUHPXQWLDqSRFDURPDQDSHUzODPDQFDGHGDGHVIHUPHVHQV
LPSHGHL[HQFRQILUPDUKR6tSRGHPDILUPDUODVHYDH[LVWqQFLDHQqSRFDPHGLHYDOSULPHUFRPXQDGRPXVRFDVD
IRUWLILFDGDIHWTXHHVUHIOH[DHQHOVJUXL[XWVPXUVLOHVHVSLWOOHUHV/HVFLWHVHQGRFXPHQWVVyQIUHTHQWVHVVHQWODPpV
DQWLJDGHO $'6 HQTXqHVQRPHQDO DORXGH9LOOD0HUHGLTXHSHUWDQ\LDDOPRQHVWLUGH6DQWD0DULDGH
6HUUDWHL[HOGRFXPHQWpVODYHQGDGHODPHLWDWGHO DORXTXHYDIHUHO&RPWH%HUQDWDXQSDUWLFXODUDQRPHQDW+XJ$O
VXUWDOFDSEUHXGHOPRQHVWLUGH6DQWD0DULDGH6HUUDWHL[ 9LOOD0HUHGL  $'6 $OHVFLWDHOFDPtTXHYDD
9LODPDUH\ $30 DOXQHVWHUUHVTXHSHUWDQ\LHQD)UDQFHVF9LODPDUt &DSEUHXGH6HUUDWHL[ LDOHO
WHVWDPHQWGH3HUH&RURPLQDVKDELWDQWD9LODPDUtTXHHUDFDVDWDPEXQDILOODGH)UDQFHVF0DV $30 $OIRJDWJHGH
VXUW3HUH9LODPDUt VHJXUDPHQWILOOGHO DQWHULRU  ,*/(6,$6 $OFDSEUHXGHFRQVWDTXHHOPDV
9LODPDUt GH-RVHSK9LODPDUt HQFDUDHUDDORXGHOPRQHVWLUGH6HUUDWHL['HODOHVFRQVHUYHQGLIHUHQWV
GRFXPHQWVGHOVSURSLHWDULVGH9LODPDUtHQGLIHUHQWVqSRTXHV
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Sòl no urbanitzable - Zona de valors protegibles

<  4656483

1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL 

Fotografia i ortofotomapa 

Localització geogràfica i plànol extern de
l'edifici

7LSXVGHSURWHFFLyDFWXDO

Protecció actual

DADES CADASTRALS

&ODX

4XDOLILFDFLyGHOVzO

DADES URBANÍSTIQUES

&RRUGHQDGHV870

;  403127

Avià (Berguedà)

0XQLFLSL &RPDUFD 



)LW[D 099

0DSD 293-1-6

Vilamarí. 08610 Avià

$GUHoDSRVWDO



99

Avià

1XFOLRLQGUHW

,GHQWLILFDFLyDOSOjQROGHODFDVDDSUHVHUYDU



LOCALITZACIÓ

Vilamarí

Text Refós del Pla Especial Urbanístic per a la identificació i la regulació de les masies i cases rurals
situades en sòl urbanitzable susceptibles de recuperació o de preservació
— Avià (Berguedà) —

Habitatge

Titularitat

099 Vilamarí
Privada familiar



Fitxa 99

Es conservaràn especialment els elements arquitectònics d'interès històric: porta adovellada, obertures amb marcs
en pedra, cantonades de carreus, elements interiors (capella, foc a terra, obertures de la sala, escala principal de
pedra, encavallades de la teulada, paviment de tova de la sala, arcs diafragmàtics i estructura interna de la planta
baixa, tina a la planta baixa).
Cal tenir en compte que la zona és d’alta expectativa arqueològica, fet que condiciona qualsevol moviment de terres
a l’entorn de la casa, en el subsòl del seu interior i en les estructures del propi edifici susceptibles de ser estudiades
amb metodologia arqueològica.

3.5. Altres condicions específiques

Es respectarà el volum edificat existent i la composició volumètrica i de façanes original, en especial aquells elements
que justifiquen la seva inclusió en el catàleg de masies, com cantonades de carreus, arcs, obertures i llindes de
pedra. Interiorment es mantindran els elements que configuren l’essència constructiva i arquitectònica de la seva
tipologia.
(TR) Serà d’aplicació el Pla Especial Urbanístic (PEU) per a l’establiment d’agroturisme a la finca de Vilamarí
(aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central –CTUCC- en sessió de 10 de
novembre del 2009, i donada la conformitat del text refós del Pla en sessió de 19 de maig del 2010 –DOGC de data
02/08/2010, núm. 5686).

Es permet la divisió horitzontal de l'edificació per ampliació del programa familiar. No es podrà augmentar l'alçada de
la casa ni modificar l'estructura de la teulada. Les edificacions destinades a l'explotació agrícola i ramadera no
podran ser emprades per a l'ús d'habitatge.
(TR) Serà d’aplicació el Pla Especial Urbanístic (PEU) per a l’establiment d’agroturisme a la finca de Vilamarí
(aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central –CTUCC- en sessió de 10 de
novembre del 2009, i donada la conformitat del text refós del Pla en sessió de 19 de maig del 2010 –DOGC de data
02/08/2010, núm. 5686).
3.4. Condicions d’ordenació, entorn, edificació, serveis i accés

3.3. Volums no utilitzables pels usos previstos a l’apartat anterior i altres limitacions

Se’n poden rehabilitar tots els volums tenint en compte la conservació dels elements arquitectònics històrics que no
es podran eliminar ni modificar. Els usos admesos per al volum principal són l’habitatge familiar i l’establiment de
turisme rural.
(TR) Serà d’aplicació el Pla Especial Urbanístic (PEU) per a l’establiment d’agroturisme a la finca de Vilamarí
(aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central –CTUCC- en sessió de 10 de
novembre del 2009, i donada la conformitat del text refós del Pla en sessió de 19 de maig del 2010 –DOGC de data
02/08/2010, núm. 5686).

3.2. Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC i ús proposat

Manteniment de l'original

3.1. Tractament de la volumetria original

3. DETERMINACIONS NORMATIVES

És una de les masies antigues del terme que conserva elements d'origen medieval. Es troba en un lloc de gran
visibilitat en l'entorn. Mostra l'estructura d'una gran casa pairal històrica originada en una domus o casa fortificada
amb continuitat d'hàbitat fins a l'actualitat. Preservació per raons arquitectòniques, històriques, paisatgístiques i
socials.

2. JUSTIFICACIO DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

El camí d'accés s'agafa des del poble d'Avià, al costat de camí de Santa Maria. Es pot accedir també des de
Casserres a través de la pista asfaltada de Graugés i agafant el trencant cap a Bernades i les Vinyes de Vilamarí.

1.4. Accessibilitat des dels camins públics

L'estat de conservació de l'immoble és bo. S'abasteix d'aigua de la xarxa comunitària i de pou, electricitat
subministrada per companyia elèctrica i sanejament autònom (pou mort). Hi ha cert risc d'incendi per la proximitat del
bosc i no hi ha risc d'inundació.

1.3. Estat de conservació de l’immoble o conjunt, serveis i situació de risc

1.2. Ús actual

Plànol extern de l'edifici

Localització geogràfica

Municipi (Comarca)

Nom

Fitxa

Fotografies

3DUFLDO



$PELHQWDO

&DS

%&,/
















1.1. Descripció de la volumetria, entorn paisatgístic i època de construcció:
$TXHVWDpVXQDPDVRYHULDSHWLWDGH9LODPDUt'HSODQWDTXDVLTXDGUDQJXODUDPEODFREHUWDGHGXHVYHVVDQWVTXHIDQ
HOGHVDLJXDWDOHVIDoDQHVODWHUDOVLDPEODIDoDQDSULQFLSDORULHQWDGDDPLJGLD)RXFRQVWUXwGDGDPXQWODURFDDPEHOV
PXUVGHSHGUDLWjSLDLSHWLWHVILQHVWUHVDPEOOLQGHVGHSHGUD$ODIDoDQDGHSRQHQWWpDGRVVDWVGRVSHWLWVFREHUWVLXQ
DOFRVWDWGUHWGHODIDoDQDSULQFLSDOHOHPHQWVTXHOLDIHJHL[HQEHOOHVDDXQDFDVDWDQVHQ]LOOD/ HVFDODTXHSXMDDOSLV
VHULDH[WHULRUHQXQLQLFLLSRVWHULRUPHQWHVYDIHUXQDFDL[DTXHVREUHVXUWGHODIDoDQDSHULQWHJUDUODDO LQWHULRU
/ HVWUXFWXUDpVGHWUHVFUXJLHVDPESODQWDEDL[DRQKLKDYLDOHVFRUWVLDUDKDELWDFLRQVSLVRQDUDKLKDO KDELWDWJHL
JROIHV/DSRUWDG HQWUDGDTXHTXHGDWDSDGDSHOFRVGHO HVFDODWpODOOLQGDGHIXVWDLJXDOTXHOHVOOLQGHVLQWHULRUV$OD
SODQWDEDL[DKLKDDOJXQVPXUVIHWVGHWjSLDSHUODSDUWLQWHULRULHVFRQVHUYHQOHVPHQMDGRUHVLODERFDGHOIRUQ'DYDQW
GHODFDVDV REUHXQDH[WHQVDHUDDPEXQFREHUWGHSHGUDTXHIRXDPSOLDWDLQLFLVGHOVDQ\VYXLWDQWDDPESDUHWVGH
PDy1RFRQVHUYDHOHPHQWVUHPDUFDEOHVH[FHSWHREMHFWHVDQWLFVGHSDJqVTXHFROāOHFFLRQDO DFWXDOKDELWDQW6HVLWXD
HQXQHQWRUQUXUDOHQYROWDGDGHFDPSVGHFRQUHXLERVF
1RV KDWUREDWGRFXPHQWDFLyTXHLQGLTXLODGDWDGHFRQVWUXFFLyG DTXHVWDFDVDSHUzSRGULDWUDFWDUVHGHOPDV/DYDOOR
GHOPDV6DXUDTXHHVWUREjYHQDSURSGH9LODPDUtGHUUXwWVLGHVKDELWDWVDO &DSEUHXGH6HUUDWHL[$'6 
3RVVLEOHPHQWDTXHVWDPDVRYHULDIRXFRQVWUXwGDVREUHOHVUHVWHVG DOJXQG DTXHVWVPDVRVDQWHULRUVDPLWMDQVGHOVHJOH
;9,,,FRLQFLGLQWDPEXQSHUtRGHGHSURVSHULWDWHFRQzPLFDGHO DJULFXOWXUDTXHHVUHIOH[DDODFDVD9LODPDUtDPEOHV
DPSOLDFLRQVUHDOLW]DGHVLDPEODFRQVWUXFFLyG DTXHVWDPDVRYHULDLODGH/D6HUUD(VPDQWLQJXpFRPDPDVRYHULDILQV
DPLWMDQVGHOVDQ\VYXLWDQWDHQTXqYDSDVVDUDUqJLPGHOORJXHU/DGRFXPHQWDFLyPpVDQWLJDTXHIDUHIHUqQFLDDOD
%DUUDFDpVHO&DGDVWUHGH $0$ %DUUDFDGH0DUWtQ&DQXGDVL9LODPDUt7DPEpIDUHIHUqQFLDO $PLOODUDPHQWGH
 $0$ SRVHVVLyDQRPHQDGD%DUUDFDGH9LODPDUtSURSLHWDWGH'&OHPHQWH&DVDOV
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Sòl no urbanitzable - Zona de valors protegibles

<  4657250

1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL 

Fotografia i ortofotomapa 

Localització geogràfica i plànol extern de
l'edifici

7LSXVGHSURWHFFLyDFWXDO

Protecció actual

DADES CADASTRALS

&ODX

4XDOLILFDFLyGHOVzO

DADES URBANÍSTIQUES

&RRUGHQDGHV870

;  403296

Avià (Berguedà)

0XQLFLSL &RPDUFD 



0DSD 293-1-6

Barraca de Vilamarí. 08610 Avià

$GUHoDSRVWDO

)LW[D 100

100

Avià

1XFOLRLQGUHW

,GHQWLILFDFLyDOSOjQROGHODFDVDDSUHVHUYDU





LOCALITZACIÓ

Vilamarí, Barraca de

Text Refós del Pla Especial Urbanístic per a la identificació i la regulació de les masies i cases rurals
situades en sòl urbanitzable susceptibles de recuperació o de preservació
— Avià (Berguedà) —

Habitatge

Titularitat

100 Barraca de Vilamarí
Privada familiar



Fitxa 100

Les millores de subministrament energètic no hi han de comportar cap estesa aèria. S’hi recomana l’ús d’energies
alternatives i renovables.

3.5. Altres condicions específiques

Manteniment del volum aparent. Se’n pot refer l’interior. Cal respectar la composició volumètrica, d’obertures i altres
elements originals. En els paràmetres exteriors de les façanes es mantindrà la fàbrica de pedra existent. Qualsevol
intervenció ha de tenir en compte la component paisatgística del conjunt.

3.4. Condicions d’ordenació, entorn, edificació, serveis i accés

Les construccions que tradicionalment estaven destinades a usos agrícoles no podran ser emprades per a l’ús
d’habitatge, com és el cas dels coberts. No es permet la divisió horitzontal de l'edificació.

3.3. Volums no utilitzables pels usos previstos a l’apartat anterior i altres limitacions

(MP núm. 2) Se’n poden rehabilitar tots els volums. Els usos admesos per al volum principal són habitatge familiar,
activitats d’educació en el lleure i establiment de turisme rural.

3.2. Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC i ús proposat

Manteniment de l'original

3.1. Tractament de la volumetria original

3. DETERMINACIONS NORMATIVES

L'estructura del medi rural del municipi es fonamenta en un sistema de masies gairebé equidistants que facilita
l'explotació i el control del medi. L'ocupació permanent de la masia en facilitarà l'explotació agrícola i la preservació
del medi. Preservació per raons arquitectòniques, paisatgístiques i socials.

2. JUSTIFICACIO DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

Des del nucli d'Avià, s'agafa el camí de Santamaria en direcció a Vilamarí.

1.4. Accessibilitat des dels camins públics

Presenta bon estat de conservació en general, tot i que en no haver-se fet reformes, el conjunt és antic i pot tenir risc
de patologies estructurals. S'abasteix d'aigua de la xarxa comunitària, electricitat subministrada per companyia
elèctrica i sanejament autònom. Presenta relatiu risc d'incendi en trobar-se en una zona aïllada amb presència de
bosc i no hi ha risc d'inundació.

1.3. Estat de conservació de l’immoble o conjunt, serveis i situació de risc

1.2. Ús actual

Plànol extern de l'edifici

Localització geogràfica

Municipi (Comarca)

Nom

Fitxa

Fotografies

3DUFLDO



$PELHQWDO

&DS

%&,/
















1.1. Descripció de la volumetria, entorn paisatgístic i època de construcció:
0DVLDGHSODQWDEDL[DSLVLJROIHVDPEODFREHUWDGHGXHVYHVVDQWVTXHIDQHOGHVDLJXDWDOHVIDoDQHVODWHUDOVLDPEHO
FDUHQHUSHUSHQGLFXODUDODIDoDQDSULQFLSDOTXHV REUHDPLJGLD1RSUHVHQWDHOHPHQWVUHPDUFDEOHV~QLFDPHQWXQD
HVWUXFWXUDFRUUHVSRQHQWDILQDOVGHOVHJOH;9,,,GHSHGUDYLVWDDPEUHVWHVG DUUHPROLQDWLOHVSRUWHVLOHVILQHVWUHVVyQ
HPPDUFDGHVDPEUDMROVFHUjPLFV/DIDoDQDSULQFLSDOpVVLPqWULFD(OWDQFDPHQWODWHUDOGHODSHGUDpVODPLQDUDPE
JUDQVFDUUHXV$OFRVWDWKLKDXQFREHUW6HVLWXDHQXQHQWRUQUXUDOHQYROWDGDGHFDPSVGHFRQUHXLERVF
1RV KDWUREDWGRFXPHQWDFLyTXHLQGLTXLODGDWDGHFRQVWUXFFLyG DTXHVWDFDVDSHUzSRGULDWUDFWDUVHGHO0DV/DYDOOR
GHO0DV6DXUDTXHHVWUREDYHQDSURSGH9LODPDUtGHUUXwWVLGHVKDELWDWVO DQ\ &DSEUHXGH6HUUDWHL[$'6 
3RVVLEOHPHQWDTXHVWDPDVRYHULDIRXFRQVWUXwGDVREUHOHVUHVWHVG DOJXQG DTXHVWVPDVRVDQWHULRUVDPLWMDQVGHOVHJOH
;9,,,FRLQFLGLQWDPEXQSHUtRGHGHSURVSHULWDWHFRQzPLFDGHO DJULFXOWXUDTXHHVUHIOH[DDODFDVD9LODPDUtDPEOHV
DPSOLDFLRQVUHDOLW]DGHVLDPEODFRQVWUXFFLyG DTXHVWDPDVRYHULDLODGHOD6HUUD(VPDQWLQJXpFRPDPDVRYHULDILQV
DPLWMDQVGHOVDQ\VYXLWDQWDHQTXHYDSDVVDUDUqJLPGHOORJXHU
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Sòl no urbanitzable - Zona de valors protegibles

<  4656242

1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL 

Fotografia i ortofotomapa 

Localització geogràfica i plànol extern de
l'edifici

7LSXVGHSURWHFFLyDFWXDO

Protecció actual

DADES CADASTRALS

&ODX

4XDOLILFDFLyGHOVzO

DADES URBANÍSTIQUES

&RRUGHQDGHV870

;  402848

Avià (Berguedà)

0XQLFLSL &RPDUFD 



0DSD 293-1-6

Casanova de Vilamarí. 08610 Avià

$GUHoDSRVWDO

)LW[D 101

101

Avià

1XFOLRLQGUHW

,GHQWLILFDFLyDOSOjQROGHODFDVDDSUHVHUYDU





LOCALITZACIÓ

Vilamarí, Casanova de

Text Refós del Pla Especial Urbanístic per a la identificació i la regulació de les masies i cases rurals
situades en sòl urbanitzable susceptibles de recuperació o de preservació
— Avià (Berguedà) —

Habitatge

Titularitat

101 Casanova de Vilamarí
Privada familiar



Fitxa 101

Se'n mantindrà l'acabat exterior de pedra vista amb restes d'arremolinat i les portes i les finestres emmarcades amb
rajols ceràmics. Les millores de subministrament energètic no hi han de comportar cap estesa aèria. S’hi recomana
l’ús d’energies alternatives i renovables.

3.5. Altres condicions específiques

Es respectarà la composició volumètrica de façanes i teulades, en especial els elements arquitectònics que denoten
l’antiguitat de l'edificació. Les actuacions que es permeten són les de reparació i de reforç estructural en els murs
existents, mantenint l’estructura original de façanes i cobertes, utilitzant materials afins a l’època constructiva i
mantenint els elements que configuren l’essència constructiva i arquitectònica de la seva tipologia.

3.4. Condicions d’ordenació, entorn, edificació, serveis i accés

Les construccions que tradicionalment estaven destinades a usos agrícoles no podran ser emprades per a l’ús
d’habitatge, com és el cas dels coberts. No es permet la divisió horitzontal de l'edificació.

3.3. Volums no utilitzables pels usos previstos a l’apartat anterior i altres limitacions

(MP núm. 2) Se’n poden rehabilitar tots els volums. Els usos admesos per al volum principal són habitatge familiar,
activitats d’educació en el lleure i establiment de turisme rural.

3.2. Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC i ús proposat

Manteniment de l'original

3.1. Tractament de la volumetria original

3. DETERMINACIONS NORMATIVES

L'estructura del medi rural del municipi es fonamenta en un sistema de masies gairebé equidistants que facilita
l'explotació i el control del medi. L'ocupació permanent de la masia en facilitarà l'explotació agrícola i la preservació
del medi. Preservació per raons arquitectòniques, paisatgístiques i socials.

2. JUSTIFICACIO DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

S'hi accedeix des del nucli d'Avià pel camí de Santamaria en direcció a Vilamarí, un cop s'arriba a aquesta masia cal
agafar el primer camí a la dreta que porta fins la Casanova i Pagerols.

1.4. Accessibilitat des dels camins públics

Presenta bon estat de conservació general. S'abasteix d'aigua de la xarxa comunitària, electricitat subministrada per
companyia elèctrica i sanejament autònom. Hi ha cert risc d'incendi per la proximitat del bosc i no hi ha risc
d'inundació.

1.3. Estat de conservació de l’immoble o conjunt, serveis i situació de risc

1.2. Ús actual

Plànol extern de l'edifici

Localització geogràfica

Municipi (Comarca)

Nom

Fitxa

Fotografies

3DUFLDO



$PELHQWDO

&DS

%&,/
















1.1. Descripció de la volumetria, entorn paisatgístic i època de construcció:
(GLILFLGHSODQWDEDL[DSLVLJROIHVDPEODFREHUWDGHGXHVYHVVDQWVTXHIDQHOGHVDLJXDWDODIDoDQDSULQFLSDOL
SRVWHULRU/ DFDEDWH[WHULRUpVGHSHGUDYLVWDLOHVREHUWXUHVVyQHPPDUFDGHVDPEUDMROVFHUjPLFV7pWUHVFUXJLHV
LQWHULRUVLXQDHVFDOD6 KDQIHWGXHVFRQVWUXFFLRQVQRYHVDX[LOLDUVGHODFDVDGHFROzQLHVXQPHQMDGRUFXLQDDOD
EDQGDGHWUDPXQWDQDLXQVHGLILFLVDOODUJDWVGHPDWHULDOSUHIDEULFDWDODEDQGDVXGTXHV XWLOLW]HQFRPDGRUPLWRULV
(VWjXELFDGDHQXQSOD
1RV KDWUREDWGRFXPHQWDFLyTXHLQGLTXLODGDWDGHFRQVWUXFFLyG DTXHVWDFDVDSHUzSRGULDWUDFWDUVHGHOPDV/DYDOOR
GHOPDV6DXUDTXHHVWUREDYHQDSURSGH9LODPDUtGHUUXwWVLGHVKDELWDWVO DQ\ &DSEUHXGH6HUUDWHL[$'6 
3RVVLEOHPHQWDTXHVWDPDVRYHULDIRXFRQVWUXwGDVREUHOHVUHVWHVG DOJXQG DTXHVWVPDVRVDQWHULRUVDPLWMDQVGHOVHJOH
;9,,,FRLQFLGLQWDPEXQSHUtRGHGHSURVSHULWDWHFRQzPLFDGHO DJULFXOWXUDTXHHVUHIOH[DDODFDVD9LODPDUtDPEOHV
DPSOLDFLRQVUHDOLW]DGHVLDPEODFRQVWUXFFLyG DTXHVWDPDVRYHULDLODGH/D6HUUD(VPDQWLQJXpFRPDPDVRYHULDILQV
DPLWMDQVGHOVDQ\VYXLWDQWDHQTXHHVYHQJXpLSDVVjDVHUXWLOLW]DGDFRPDFDVDGHFROzQLHVDFWLYLWDWTXHHQFDUDHV
PDQWp
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Sòl no urbanitzable - Zona de valors protegibles

<  4655904

1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL 

Fotografia i ortofotomapa 

Localització geogràfica i plànol extern de
l'edifici

7LSXVGHSURWHFFLyDFWXDO

Protecció actual

DADES CADASTRALS

&ODX

4XDOLILFDFLyGHOVzO

DADES URBANÍSTIQUES

&RRUGHQDGHV870

;  403765

Avià (Berguedà)

0XQLFLSL &RPDUFD 



0DSD 293-1-6

les Vinyes de Vilamarí, 08610 Avià

$GUHoDSRVWDO

)LW[D 102

102

Avià

1XFOLRLQGUHW

,GHQWLILFDFLyDOSOjQROGHODFDVDDSUHVHUYDU





LOCALITZACIÓ

Vilamarí, les Vinyes de

Text Refós del Pla Especial Urbanístic per a la identificació i la regulació de les masies i cases rurals
situades en sòl urbanitzable susceptibles de recuperació o de preservació
— Avià (Berguedà) —

Casa de colònies

Titularitat

102 Les Vinyes de Vilamarí
Privada fundació



Fitxa 102

Se'n mantindran els elements característics de l'època de construcció de l'edifici. Caldria realitzar alguna intervenció
que disimuli la nau nova ja que és un elements que desentona molt amb el paissatge. Les millores de
subministrament elèctric no hi han de comportar cap estesa de cablejat aeri. S’hi recomana l’ús d’energies
alternatives i renovables.

3.5. Altres condicions específiques

Manteniment del volum aparent. Se’n pot refer l’interior. Cal respectar la composició volumètrica, d’obertures i altres
elements originals. Qualsevol intervenció ha de tenir en compte la component paisatgística del conjunt.

3.4. Condicions d’ordenació, entorn, edificació, serveis i accés

No es permet la divisió horitzontal de l'edificació

3.3. Volums no utilitzables pels usos previstos a l’apartat anterior i altres limitacions

Se’n poden rehabilitar tots els volums. Els usos admesos per al volum principal són habitatge familiar, alberg amb
una ocupació màxima de 176 persones, establiment de turisme rural, restauració i activitats d’educació en el lleure.

3.2. Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC i ús proposat

Manteniment de l'original

3.1. Tractament de la volumetria original

3. DETERMINACIONS NORMATIVES

Preservació per raons arquitectòniques, paisatgístiques i socials en tractar-se d'una edificació rural del tipus
masoveria.

2. JUSTIFICACIO DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

S'hi accedeix agafant el camí de Graugés i després el camí de Vilamarí a Bernades, el primer camí a mà dreta ens
porta directament a la casa.

1.4. Accessibilitat des dels camins públics

Presenta bon estat de conservació general. S'abasteix d'aigua de la xarxa comunitària, electricitat subministrada per
companyia elèctrica i sanejament autònom (fossa sèptica). Presenta relatiu risc d'incendi en trobar-se en una zona
aïllada amb presència de bosc.

1.3. Estat de conservació de l’immoble o conjunt, serveis i situació de risc

1.2. Ús actual

Plànol extern de l'edifici

Localització geogràfica

Municipi (Comarca)

Nom

Fitxa

Fotografies

3DUFLDO



$PELHQWDO

&DS

%&,/
















1.1. Descripció de la volumetria, entorn paisatgístic i època de construcció:
/DFDVDHVWjIRUPDGDSHUXQFRVSULQFLSDOLXQVFREHUWVTXHHVWUREHQDGRVVDWVDODIDoDQDGHSRQHQW(OFRQMXQWV DOoD
VREUHXQDVXSHUItFLHSODQDGHURFDTXHV DSURILWDFRPDWHUUDGHODFDVDLGHO HUDLTXHHVWUREDOOHXJHUDPHQWLQFOLQDGD
GH1RUGD6XG/DFDVDV DL[HFjVREUHXQDSDUWGHODURFDTXHRFXSDXQDWHUFHUDSDUWGHODVXSHUItFLHWRWDOGHODSODQWD
EDL[DGHPDQHUDTXHODFUXJLD1RUGGHOSULPHUSLVpVVXSRUWDGDSHUDTXHVWDEDVHGHSHGUD/DFDVDTXHpVGHSODQWD
TXDVLTXDGUDQJXODULWHXODGDGHGXHVYHVVDQWVIRXFRQVWUXwGDHQGLIHUHQWVHWDSHVIHWTXHHVUHIOH[DHQHOVPXUV(Q
XQLQLFLODFDVDHVWDULDIRUPDGDSHOFRVTXHDUDTXHGDDOFHQWUHLDOTXDOV KLDFFHGLULDDWUDYpVG XQDSRUWDDGRYHOODGD
G DUFGHPLJSXQWREHUWDDOSULPHUSLVMDTXHO DOoDGDGHODURFDSHUPHWLDVDOYDUHOGHVQLYHOOLVLWXDGDDODIDoDQDQRUG
3RVWHULRUPHQWV KLDIHJLUHQGRVFRVVRVXQTXHYDDPSOLDUODIDoDQD1RUGTXHGDQWODSRUWDDGRYHOODGDDO LQWHULRUGHOD
FDVDLXQDOWUHDODIDoDQDGHSRQHQWHQODTXHV REUtXQDVHJRQDSRUWDDGRYHOODGDDTXHVWDYHJDGDDQLYHOOGHOD
SODQWDEDL[D/DIXOODGHIXVWDG DTXHVWDSRUWDWpJUDYDGDXQDGDWDHQFDUDTXHODIXVWDpVSRVWHULRUDOD
FRQVWUXFFLyGHODSRUWD0pVWDUGGDYDQWG DTXHVWDPDWHL[DIDoDQDHVFRQVWUXtXQDOWUHFRVDGRVVDWDPEXQDQRYD
SRUWDDPEOOLQGDKRULW]RQWDOGHIXVWDLXQDGDWDJUDYDGDTXHQRHVGLVWLQJHL[SHUzTXHVHPEODSRVDU$1<
/DSULPHUDQRWtFLDGRFXPHQWDOODWUREHPHQXQSHUJDPtGH&DO0DVG $YLjGDWDWHOHQTXHV DQRPHQDHOPDV
9LODQRYDIRUPDQWWHUPHDPEHOPDV*XUDQV DTXHVW~OWLPSURSLHWDWGHOV0DV $OIRJDWJHGH ,*/e6,(6 
HVFLWDD3HUH0DVDOPDV9LODQRYDGLQVGHODSDUUzTXLDLWHUPHGH6DQW0DUWtG $YLj$ILQDOVGHOVHJOH;9,HOPDVHUD
SURSLHWDWGH)HOLS*UDXJpVTXHWDPEpSRVVHwDHOVPDVRV*UDXJpVL3XLJG 2ELROV$TXHVWYDGHL[DUHOPDVHQ
WHVWDPHQWD,VDEHO6RUULEHVFDVDGDDPE(VWHYH6HQHVSOHGDGH%HUJDTXHKRYDQYHQGUHHOD0Q)UDQFHVF
&ODULVUHFWRUGH*LURQHOOD/ DQ\DTXHVWHOYHQJXpDOVHXQHERW1XUL-RDQ&ODULVTXHYDWHVWDUDIDYRUGHOVHXQpW
'LHJR&ODULV5RFDIRUW
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Sòl no urbanitzable - Zona de valors protegibles

<  4657380

1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL 

Fotografia i ortofotomapa 

Localització geogràfica i plànol extern de
l'edifici

7LSXVGHSURWHFFLyDFWXDO

Protecció actual

DADES CADASTRALS

&ODX

4XDOLILFDFLyGHOVzO

DADES URBANÍSTIQUES

&RRUGHQDGHV870

;  402216

Avià (Berguedà)

0XQLFLSL &RPDUFD 



)LW[D 103

0DSD 293-1-6

Vilanova. 08610 Avià

$GUHoDSRVWDO



103

Avià

1XFOLRLQGUHW

,GHQWLILFDFLyDOSOjQROGHODFDVDDSUHVHUYDU



LOCALITZACIÓ

Vilanova

Text Refós del Pla Especial Urbanístic per a la identificació i la regulació de les masies i cases rurals
situades en sòl urbanitzable susceptibles de recuperació o de preservació
— Avià (Berguedà) —

Habitatge en desús

Titularitat

103 Vilanova
Privada familiar



Fitxa 103

Se'n mantindrà la porta adovellada i els sostres de la planta baixa. Cal tenir en compte que la zona és d’alta
expectativa arqueològica, fet que condiciona qualsevol moviment de terres a l’entorn de la casa, en el subsòl del seu
interior i en les estructures del propi edifici susceptibles de ser estudiades amb metodologia arqueològica. S’ha de
garantir el sanejament autònom amb sistema de depuració. Les millores de subministrament elèctric no hi han de
comportar cap estesa de cablejat aeri.

3.5. Altres condicions específiques

Cal respectar la composició volumètrica, d’obertures i altres elements originals. Les actuacions que es permeten són
les de reparació i de reforç estructural en els murs existents, mantenint l’estructura original de façanes i cobertes
utilitzant materials afins a l’època constructiva i mantenint els elements que configuren l’essència constructiva i
arquitectònica de la seva tipologia a l’exterior i a l’interior. En les intervencions es minimitzarà l’afectació dels hàbitats
d’interès comunitari, tot prenent les mesures correctores i alternatives adients per protegir i conservar tant el sentit
natural d’aquests hàbitats com de les espècies vinculades a ells. Així mateix caldrà garantir la preservació d’aquests
hàbitats naturals, evitant l’ocupació temporal durant qualsevol obra que es realitzi i, un cop executats els treballs,
restaurant el sòl que hagi pogut veure’s alterat, mantenint ordenat i net l’entorn de qualsevol residu i instal•lacions
innecessàries.

3.4. Condicions d’ordenació, entorn, edificació, serveis i accés

Les construccions que tradicionalment estaven destinades a usos agrícoles no podran ser emprades per a l’ús
d’habitatge, com és el cas dels coberts. No es permet la divisió horitzontal de l'edificació.

3.3. Volums no utilitzables pels usos previstos a l’apartat anterior i altres limitacions

Se’n poden rehabilitar tots els volums. Els usos admesos per al volum principal són habitatge familiar, establiment de
turisme rural i activitats d’educació en el lleure.

3.2. Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC i ús proposat

Manteniment de l'original

3.1. Tractament de la volumetria original

3. DETERMINACIONS NORMATIVES

Es tracta d'una edificació amb origen històric medieval documentat i visible en l'estructura. Preservació per raons
arquitectòniques, històriques, paisatgístiques i socials.

2. JUSTIFICACIO DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

Camí de terra fins a l'edifici que s'agafa des del cementiri d'Avià cap a Santandreu. Després de Guarans cal agafar
un camí a la dreta senyalitzat que porta a la casa.

1.4. Accessibilitat des dels camins públics

Presenta bon estat de conservació general tot i que en estar deshabitada i no haver-se fet reformes, el conjunt és
antic i pot tenir risc de patologies estructurals. S'abasteix d'aigua de la xarxa comunitària, electricitat subministrada
per companyia elèctrica i sanejament autònom. Presenta relatiu risc d'incendi en trobar-se en una zona aïllada amb
presència de bosc.

1.3. Estat de conservació de l’immoble o conjunt, serveis i situació de risc

1.2. Ús actual

Plànol extern de l'edifici

Localització geogràfica

Municipi (Comarca)

Nom

Fitxa

Fotografies

3DUFLDO



$PELHQWDO

&DS

%&,/
















1.1. Descripció de la volumetria, entorn paisatgístic i època de construcció:
(O9LODUpVIRUPDWDFWXDOPHQWSHUXQFRQMXQWGHWUHVFDVHVLGRVFREHUWVTXHUHEHQODGHQRPLQDFLyGH9LODUGH'DOWL
9LODUGH%DL[HQWUHOHVTXDOVSDVVDHOFDPtTXHPHQDG $YLjD9LODPDUteVPROWSRVVLEOHTXHHOWRSzQLPIRXIUXLWG XQ
FRQMXQWGHFDVHVMDH[LVWHQWVDOVHJOH;,9PRPHQWHQTXqWHQLPODSULPHUDGRFXPHQWDFLyTXHSDUODGHOOORFHQFDUD
TXHSRGULDVHUDQWHULRU/DFDVDPpVDQWLJDpVODTXHV DQRPHQDDFWXDOPHQW9LODUGH%DL[LRQHVWDULDXELFDWXQ
FRQYHQWGHPRQJHVHOVHJOH;,9(VWUDFWDG XQDFDVDGHSODQWDTXDVLTXDGUDGDDPEFREHUWDGHGXHVYHVVDQWV
WDQFDGDSHOFRVWDWVXGSHUXQEDOXDUGIRUPDWSHUWUHVFREHUWVDPEODWHXODGDG XQVROYHVVDQWLTXHOLSURSRUFLRQDXQ
DVSHFWHVLQJXODULHOHJDQW(OVPXUVVyQGHSHGUDGHGLIHUHQWVWDPDQ\VLDPEOHVFDQWRQHUHVGHSHGUDHVFDLUDGDILQVD
ODPHLWDWGHO DOoDGDWRWDOLDSDUWLUG DTXtGHPDy1RPpVXQDILQHVWUDWpODOOLQGDDPSLWLPXQWDQWVGHSHGUDODUHVWD
GHILQHVWUHVLSRUWHVHOVWHQHQGHUDMROVFHUjPLFVLVyQGHGLIHUHQWVWDPDQ\V$ODIDoDQDQRUGHVSRWYHXUHO HVWUXFWXUD
GHODFDVDDEDQVGHTXHV DL[HTXpVODWHXODGDMDTXHFDQYLDHOFRORUGHOPRUWHU
(O9LODUpVXQDGHOHVPDVLHVDQWLJXHVGHOWHUPH/DSULPHUDQRWtFLDKLVWzULFDTXHKHPWUREDWpVGHOG DEULOGH
TXDQO $EDGHVVD&tOLDLODFRPXQLWDWGHOPRQHVWLUFLVWHUFHQFIHPHQtGH6DQW%HQHW TXHWHQLDVHXD%HUJDGHVGHO
 FRPSUHQHO0DV9LODUVLWXDWDODSDUUzTXLDGH6DQW0DUWtG $YLjLTXHHVWDYDVRWDGRPLQLGHOPRQHVWLUGH5LSROOD
(OLVHQGDYtGXDGH-DXPHG 2OYjQDPEYLQ\HVWHUUHVKRQRUVLSRVVHVVLRQV 5,8S (OODFRPXQLWDW
HVWDEOHL[XQDYLQ\DGHOPDVGHO9LODUHQDORXGHOPRQHVWLUGH6DQW%HQHWGH%HUJDD*XLOOHPGH*XDUDQVSHU
VRXV SHUJDPLQVGH&DO0DV (OGHMXQ\GH0RVVqQ-RDQ%HUHQJXHUGH7RUUHQWVSUHYHUHGH6DQW0DUWt
G $YLjFRPSUDDO DEDGHVVDLDOFRQYHQWHOPDVGHO9LODUDPEHOVVHXVKRQRUVYLQ\HVKRUWVKRUWDOVDUEUHVLERVFRV
SHUOOLXUHVSDJDGRUHVDFHQVDQXDO 5,8S 






%&,1

SDUFHOāOD 45

$OWUHV=RQDG H[SHFWDWLYDDUTXHROzJLFD

'DWDGHSURWHFFLy GGPPDDDD 

7RWDO

SROtJRQ 3

11

Sòl no urbanitzable - Zona de valors protegibles

<  4657736

1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL 

Fotografia i ortofotomapa 

Localització geogràfica i plànol extern de
l'edifici

7LSXVGHSURWHFFLyDFWXDO

Protecció actual

DADES CADASTRALS

&ODX

4XDOLILFDFLyGHOVzO

DADES URBANÍSTIQUES

&RRUGHQDGHV870

;  403356

Avià (Berguedà)

0XQLFLSL &RPDUFD 



)LW[D 104

0DSD 293-1-5

el Vilar, 08610 Avià

$GUHoDSRVWDO



104

Avià

1XFOLRLQGUHW

,GHQWLILFDFLyDOSOjQROGHODFDVDDSUHVHUYDU



LOCALITZACIÓ

Vilar de Baix, el

Text Refós del Pla Especial Urbanístic per a la identificació i la regulació de les masies i cases rurals
situades en sòl urbanitzable susceptibles de recuperació o de preservació
— Avià (Berguedà) —

Habitatge

Titularitat

104 El Vilar de Baix
Privada familiar



Fitxa 104

Se'n mantindran les obertures.
Cal tenir en compte que la zona és d’alta expectativa arqueològica, fet que condiciona qualsevol moviment de terres
a l’entorn de la casa, en el subsòl del seu interior i en les estructures del propi edifici susceptibles de ser estudiades
amb metodologia arqueològica.
S’ha de garantir el sanejament autònom amb sistema de depuració. Les millores de subministrament elèctric no hi
han de comportar cap estesa de cablejat aeri. S’hi recomana l’ús d’energies alternatives i renovables.

3.5. Altres condicions específiques

Manteniment integral de l’edificació principal, volum original, tipologia i elements constructius. Conservació dels
elements arquitectònics i ornamentals de la façana (portes i finestres). En els paràmetres exteriors de les façanes es
mantindrà la fàbrica de pedra existent.

3.4. Condicions d’ordenació, entorn, edificació, serveis i accés

Les edificacions destinades a l’explotació agrícola i ramadera no podran ser emprades per a l'ús d'habitatge. No es
permet la divisió horitzontal de l'edificació.

3.3. Volums no utilitzables pels usos previstos a l’apartat anterior i altres limitacions

(MP núm. 2) Se’n poden rehabilitar tots els volums. Els usos admesos per al volum principal són habitatge familiar,
activitats d’educació en el lleure i establiment de turisme rural.

3.2. Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC i ús proposat

Manteniment de l'original

3.1. Tractament de la volumetria original

3. DETERMINACIONS NORMATIVES

Preservació per raons arquitectòniques, històriques, paisatgístiques i socials en tractar-se d'una casa amb probable
origen medieval tot i que reformada als segles XVII, XVIII i XX.

2. JUSTIFICACIO DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

Camí que arriba a la casa i s'agafa des del Camí de Santamaria, al poble d'Avià.

1.4. Accessibilitat des dels camins públics

Presenta bon estat de conservació general. S'abasteix d'aigua de la xarxa comunitària, electricitat subministrada per
companyia elèctrica i sanejament autònom (fossa sèptica). Hi ha cert risc d'incendi per la proximitat del bosc i no hi
ha risc d'inundació.

1.3. Estat de conservació de l’immoble o conjunt, serveis i situació de risc

1.2. Ús actual

Plànol extern de l'edifici

Localització geogràfica

Municipi (Comarca)

Nom

Fitxa

Fotografies

3DUFLDO



$PELHQWDO

&DS

%&,/
















1.1. Descripció de la volumetria, entorn paisatgístic i època de construcció:
(GLILFLTXHVHJXHL[ODWLSRORJLDGHOHVFDVHVGHSDJqVGHOD]RQD(VFRPSRQGHSODQWDEDL[DLGRVSLVRVDPEOD
FREHUWDGHGXHVYHVVDQWVTXHIDQHOGHVDLJXDWDOHVIDoDQHVODWHUDOVLDPEHOFDUHQHUSHUSHQGLFXODUDODIDoDQD
SULQFLSDOTXHV REUHDOOHYDQW(VWjGLYLGLGDHQGRVKDELWDWJHVLQGHSHQGHQWVXQDOSULPHUSLVLDOWUHDOVHJRQDPE
DFFHVVRVGLIHUHQFLDWVMDTXHO DFFpVDOSULPHUSLVHVIDDSHXSODSHUODIDoDQDGHPLJGLDGHJXWDOGHVQLYHOOGHOWHUUHQ\
LO DFFpVDOVHJRQSLVHVIDSHUODIDoDQDGHWUDPXQWDQDDWUDYpVG XQSDVHOHYDWTXHVDOYDHOVGHVQLYHOO7RWDODFDVD
IRXUHKDELOLWDGDIDSRFVDQ\VWRWLTXHHVFRQVHUYjODIDoDQDPpVDQWLJDGDWDGDGHOVHJOH;,;TXHpVGHSHGUDYLVWD
DPEHOVYROWDQWVGHILQHVWUHVLSRUWHVGHPDySRVDWDVDUGLQHOOIRUPDQWDUFVGHGHVFjUUHJDVREUHODOOLQGDGHILQHVWUHVL
EDOFRQV/HVFDQWRQHUHVG DTXHVWDIDoDQDVyQWDPEpGHPDyLTXHGHQUHPDWDGHVSHUXQFDSLWHOOGHPDRQVGHOVTXH
DUUHQFDODWHXODGD/DUHVWDGHSDUHWVVyQDUUHERVVDGHVDPEPRUWHU6HVLWXDHQXQHQWRUQUXUDOHQYROWDGDGHFDPSV
GHFRQUHXLERVF
(O9LODUpVIRUPDWDFWXDOPHQWSHUXQFRQMXQWGHWUHVFDVHVLGRVFREHUWVTXHUHEHQODGHQRPLQDFLyGH9LODUGH'DOWL
9LODUGH%DL[HQWUHOHVTXDOVSDVVDHOFDPtTXHPHQDG $YLjD9LODPDUteVPROWSRVVLEOHTXHHOWRSzQLPIRXIUXwWG XQ
FRQMXQWGHFDVHVMDH[LVWHQWVDOVHJOH;,9PRPHQWHQTXHWHQLPODSULPHUDGRFXPHQWDFLyTXHSDUODGHOOORFHQFDUD
TXHSRGULDVHUDQWHULRU/DFDVDPpVDQWLJDpVODTXHV DQRPHQDDFWXDOPHQW9LODUGH%DL[LRQHVWDULDXELFDWXQ
FRQYHQWGHPRQJHVDOVHJOH;,9/DFDVD9LODUGH'DOWpVPpVPRGHUQDLSUHVHQWDXQDWLSRORJLDSUz[LPDDOVHGLILFLV
UHODFLRQDWVDPEODLQGXVWULDOLW]DFLyDPEPROWVHOHPHQWVG REUDYLVWDDODIDoDQD






%&,1

SDUFHOāOD 37

$OWUHV=RQDG H[SHFWDWLYDDUTXHROzJLFD

'DWDGHSURWHFFLy GGPPDDDD 

7RWDO

SROtJRQ 3

11

Sòl no urbanitzable - Zona de valors protegibles

<  4657704

1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL 

Fotografia i ortofotomapa 

Localització geogràfica i plànol extern de
l'edifici

7LSXVGHSURWHFFLyDFWXDO

Protecció actual

DADES CADASTRALS

&ODX

4XDOLILFDFLyGHOVzO

DADES URBANÍSTIQUES

&RRUGHQDGHV870

;  403323

Avià (Berguedà)

0XQLFLSL &RPDUFD 



)LW[D 105

0DSD 293-1-5

el Vilar de Dalt, 08610 Avià

$GUHoDSRVWDO



105

Avià

1XFOLRLQGUHW

,GHQWLILFDFLyDOSOjQROGHODFDVDDSUHVHUYDU



LOCALITZACIÓ

Vilar de Dalt, el

Text Refós del Pla Especial Urbanístic per a la identificació i la regulació de les masies i cases rurals
situades en sòl urbanitzable susceptibles de recuperació o de preservació
— Avià (Berguedà) —

Habitatge

Titularitat

105 El Vilar de Dalt
Privada familiar



Fitxa 105

Se'n mantindran els elements decoratius de la façana principal. Les millores de subministrament energètic no hi han
de comportar cap estesa aèria. S’hi recomana l’ús d’energies alternatives i renovables.

3.5. Altres condicions específiques

Manteniment del volum aparent. Se’n pot refer l’interior. Cal respectar la composició volumètrica, d’obertures i altres
elements originals. Les intervencions permeses són les destinades a la conservació de l’edifici, les de consolidació i
rehabilitació. Qualsevol intervenció ha de tenir en compte la component paisatgística del conjunt.

3.4. Condicions d’ordenació, entorn, edificació, serveis i accés

Es permet l'actual divisió horitzontal de l'edificació en dos habitatges.

3.3. Volums no utilitzables pels usos previstos a l’apartat anterior i altres limitacions

(MP núm. 2) Se’n pot rehabilitar el volum principal. Els usos admesos per al volum principal són habitatge familiar i
establiment de turisme rural.

3.2. Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC i ús proposat

Manteniment de l'original

3.1. Tractament de la volumetria original

3. DETERMINACIONS NORMATIVES

L'estructura del medi rural del municipi es fonamenta en un sistema de masies gairebé equidistants que facilita
l'explotació i el control del medi. L'ocupació permanent de la masia en facilitarà l'explotació agrícola i la preservació
del medi. Preservació per raons arquitectòniques, paisatgístiques i socials.

2. JUSTIFICACIO DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

Des del nucli d'Avià, s'agafa el camí de Santamaria en direcció a Vilamarí.

1.4. Accessibilitat des dels camins públics

Presenta bon estat de conservació en general. S'abasteix d'aigua de la xarxa comunitària, electricitat subministrada
per companyia elèctrica i sanejament autònom (pou mort). Presenta relatiu risc d'incendi en trobar-se en una zona
aïllada amb presència de bosc i no hi ha risc d'inundació.

1.3. Estat de conservació de l’immoble o conjunt, serveis i situació de risc

1.2. Ús actual

Plànol extern de l'edifici

Localització geogràfica

Municipi (Comarca)

Nom

Fitxa

Fotografies

3DUFLDO



$PELHQWDO

&DS

%&,/















1.1. Descripció de la volumetria, entorn paisatgístic i època de construcció:
&DVDGHIRUPDUHFWDQJXODUDPESODQWDEDL[DGRVSLVRVLSHWLWHVJROIHVDPEODFREHUWDGHGXHVYHVVDQWVLDPEHO
FDUHQHUSHUSHQGLFXODUDODIDoDQDSULQFLSDOTXHV REUHDPLJGLD/DIDoDQDSULQFLSDOpVVLPqWULFDDPEODSRUWDSULQFLSDO
DOFHQWUHXQDWULEXQDDOFHQWUHGHOSULPHUSLVLXQEDOFyDPEWHUUDVVDVREUHODWULEXQDDOVHJRQSLV$ODIDoDQD
SRVWHULRUDSURILWDQWO H[LVWqQFLDG XQDSDOOLVVDDFRQWLQXDFLyGHODFDVDHVYDIHUXQDWHUUDVVDHQWUHPLJGHOHVGXHV
HGLILFDFLRQVTXHGLVSRVDGHJDUDWJHVDODSODQWDEDL[DLTXHVHUYHL[G DFFpVGLUHFWHDOSULPHUSLVGHODFDVDRQKLKD
O KDELWDWJH/ DFDEDWH[WHULRUpVGHSHGUDYLVWDDPEFDQWRQHUHVILQHVWUHVLSRUWHVGHPDy/ HQWRUQLPPHGLDWpVGH
FDPSVGHFRQUHX
9LODUGDJDpVXQDFDVDGHSDJqVUHODWLYDPHQWPRGHUQDDWqVTXHODVHYDHVWUXFWXUDDUTXLWHFWzQLFDUHVSRQDOD
FDUDFWHUtVWLFDGHILQDOVGHOVHJOH;,;LSULQFLSLVGHO;;DOD]RQD1RKLKDGRFXPHQWDFLyDQWHULRUDILQDOVGHO;,;IHW
TXHFRPILUPDO qSRFDGHFRQVWUXFFLyGHODFDVD






%&,1

SDUFHOāOD 25

$OWUHV=RQDG H[SHFWDWLYDDUTXHROzJLFD

'DWDGHSURWHFFLy GGPPDDDD 

7RWDO

SROtJRQ 6

10

Sòl no urbanitzable - Zona de valor agrícola

<  4657710

1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL 

Fotografia i ortofotomapa 

Localització geogràfica i plànol extern de
l'edifici

7LSXVGHSURWHFFLyDFWXDO

Protecció actual

DADES CADASTRALS

&ODX

4XDOLILFDFLyGHOVzO

DADES URBANÍSTIQUES

&RRUGHQDGHV870



;  405300

Avià (Berguedà)

0XQLFLSL &RPDUFD 



)LW[D 106

0DSD 293-1-5 i 293-2-5

Vilardaga. 08610 Avià

$GUHoDSRVWDO



106

Graugés

1XFOLRLQGUHW

,GHQWLILFDFLyDOSOjQROGHODFDVDDSUHVHUYDU



LOCALITZACIÓ

Vilardaga

Text Refós del Pla Especial Urbanístic per a la identificació i la regulació de les masies i cases rurals
situades en sòl urbanitzable susceptibles de recuperació o de preservació
— Avià (Berguedà) —

Habitatge vinculat a l'explotació agrícola i ramadera

Titularitat

106 Vilardaga
Privada familiar



Fitxa 106

Les millores de subministrament energètic no hi han de comportar cap estesa aèria. S’hi recomana l’ús d’energies
alternatives i renovables.

3.5. Altres condicions específiques

Manteniment del volum aparent. Se’n pot refer l’interior. Cal respectar la composició volumètrica, d’obertures i altres
elements originals. Les intervencions permeses són les destinades a la conservació de l’edifici, les de consolidació i
rehabilitació. Qualsevol intervenció ha de tenir en compte la component paisatgística del conjunt.

3.4. Condicions d’ordenació, entorn, edificació, serveis i accés

Les edificacions destinades a l’explotació agrícola i ramadera no podran ser emprades per a l'ús d'habitatge. S'admet
la divisió horitzontal de l'edificació per ampliació del programa familiar i amb les condicions previstes a l'article 35 de
la normativa del Pla especial.

3.3. Volums no utilitzables pels usos previstos a l’apartat anterior i altres limitacions

(MP núm. 2) Se’n pot rehabilitar el volum principal. Els usos admesos per al volum principal són habitatge familiar i
establiment de turisme rural.

3.2. Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC i ús proposat

Manteniment de l'original

3.1. Tractament de la volumetria original

3. DETERMINACIONS NORMATIVES

L'estructura del medi rural del municipi es fonamenta en un sistema de masies gairebé equidistants que facilita
l'explotació i el control del medi. L'ocupació permanent de la masia en facilitarà l'explotació agrícola i la preservació
del medi. Preservació per raons mediambientals i socials.

2. JUSTIFICACIO DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

Des del centre de Graugés cal agafar el camí asfaltat que porta a Obiols. La casa es troba després del carrer del Mig.

1.4. Accessibilitat des dels camins públics

Presenta bon estat de conservació en general. S'abasteix d'aigua de la xarxa comunitària, electricitat subministrada
per companyia elèctrica i sanejament autònom (pou mort). Hi ha cert risc d'incendi per la proximitat del bosc i no hi ha
risc d'inundació.

1.3. Estat de conservació de l’immoble o conjunt, serveis i situació de risc

1.2. Ús actual

Plànol extern de l'edifici

Localització geogràfica

Municipi (Comarca)

Nom

Fitxa

Fotografies

3DUFLDO



$PELHQWDO

&DS

SDUFHOāOD 7


%&,1

%&,/
















1.1. Descripció de la volumetria, entorn paisatgístic i època de construcció:
+DELWDWJHGHSODQWDEDL[DLGRVSLVRVDPEODFREHUWDGHGXHVYHVVDQWVTXHIDQHOGHVDLJXDWDOHVIDoDQHVODWHUDOVL
DPEHOFDUHQHUSHUSHQGLFXODUDODIDoDQDSULQFLSDOTXHV REUHDPLJGLD(VWjGLVWULEXwGDHQWUHVFUXJLHVLQWHULRUV
([WHUQDPHQWQRFRQVHUYDHOHPHQWVDQWLFVMDTXHHVWjWRWDDUUHERVVDGDDPEFLPHQWPRGHUQ$OFRVWDWKLKDXQD
HVWUXFWXUDFRQVWUXwGDGHFDUDFWHUtVWLTXHVVLPLODUVIHWDDPEPDyLTXHV XWLOLW]DFRPDFREHUW'DYDQWODFDVDKLKDXQD
SDOOLVVDGHSODQWDEDL[DLXQSLVDPEDVVHFDGRUREHUWDOSLV6HVLWXDHQXQHQWRUQUXUDOHQYROWDGDGHFDPSVGHFRQUHX
(GLILFLFRQVWUXwWDILQDOVGHOVHJOH;,;RFRPHQoDPHQWVGHO;;DPEHVWUXFWXUDGHPDVRYHULD1RHVFRQVHUYD
GRFXPHQWDFLy





$OWUHV=RQDG H[SHFWDWLYDDUTXHROzJLFD

'DWDGHSURWHFFLy GGPPDDDD 

7RWDO

SROtJRQ 3

10

Sòl no urbanitzable - Zona de valor agrícola

<  4658603

1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL 

Fotografia i ortofotomapa 

Localització geogràfica i plànol extern de
l'edifici

7LSXVGHSURWHFFLyDFWXDO

Protecció actual

DADES CADASTRALS

&ODX

4XDOLILFDFLyGHOVzO

DADES URBANÍSTIQUES

&RRUGHQDGHV870

;  403010

Avià (Berguedà)

0XQLFLSL &RPDUFD 



)LW[D 107

0DSD 293-1-5

Cal Vima Nou. 08610 Avià

$GUHoDSRVWDO



107

Avià

1XFOLRLQGUHW

,GHQWLILFDFLyDOSOjQROGHODFDVDDSUHVHUYDU



LOCALITZACIÓ

Vima Nou, Cal

Text Refós del Pla Especial Urbanístic per a la identificació i la regulació de les masies i cases rurals
situades en sòl urbanitzable susceptibles de recuperació o de preservació
— Avià (Berguedà) —

Habitatge vinculat a l'explotació agrícola

Titularitat

107 Cal Vima Nou
Privada familiar



Fitxa 107

Les millores de subministrament energètic no hi han de comportar cap estesa aèria. S’hi recomana l’ús d’energies
alternatives i renovables.

3.5. Altres condicions específiques

Es respectarà el volum edificat existent i la composició volumètrica. Les intervencions permeses són les destinades a
la conservació de l’edifici, les de consolidació i rehabilitació.

3.4. Condicions d’ordenació, entorn, edificació, serveis i accés

Les edificacions destinades a l’explotació agrícola no podran ser emprades per a l'ús d'habitatge. No es permet la
divisió horitzontal de l'edificació.

3.3. Volums no utilitzables pels usos previstos a l’apartat anterior i altres limitacions

(MP núm. 2) Se’n pot rehabilitar el volum principal. Els usos admesos per al volum principal són habitatge familiar i
establiment de turisme rural.

3.2. Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC i ús proposat

Manteniment de l'original

3.1. Tractament de la volumetria original

3. DETERMINACIONS NORMATIVES

L'ocupació permanent de la masia en facilitarà l'explotació agrícola i la preservació del medi. Preservació per raons
mediambientals i socials.

2. JUSTIFICACIO DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

Des del nucli d'Avià, s'agafa el camí de Vilamarí que surt del camí de Santa Maria.

1.4. Accessibilitat des dels camins públics

Presenta bon estat de conservació. S'abasteix d'aigua de la xarxa comunitària, electricitat subministrada per
companyia elèctrica i sanejament autònom (pou mort). Aparentment no presenta cap situació de risc.

1.3. Estat de conservació de l’immoble o conjunt, serveis i situació de risc

1.2. Ús actual

Plànol extern de l'edifici

Localització geogràfica

Municipi (Comarca)

Nom

Fitxa

Fotografies

3DUFLDO



$PELHQWDO

&DS

%&,/
















1.1. Descripció de la volumetria, entorn paisatgístic i època de construcció:
/ HVWUXFWXUDpVEDVWDQWPRGHUQDGHSODQWDEDL[DSLVLJROIHVDPEODFREHUWDGHGREOHYHVVDQWLDPEHOFDUHQHU
SHUSHQGLFXODUDODIDoDQDSULQFLSDOTXHV REUHDVXGRHVW/DSRUWDSULQFLSDOpVG DUFUHEDL[DWLODPHLWDWHVWjWDSLDGD
DPEXQPXUGHPDy$OFRVWDWGHODFDVDKLKDXQFREHUWTXHVHJXHL[ODPDWHL[DWLSRORJLDFRQVWUXFWLYDWRWLTXHQRHVWj
DUUHERVVDWLOLVHJXHL[XQDOWUHFREHUWVLWXDWSHUSHQGLFXODUPHQW/ DFFpVDO KDELWDWJHHVIDGLUHFWDPHQWDOSULPHUSLVD
WUDYpVG XQDHVFDODH[WHULRU6HVLWXDHQXQHQWRUQUXUDOHQYROWDGDGHFDPSVGHFRQUHXLERVF
/D9LQ\DGH&ODUjpVXQDSHWLWDFDVDGHSDJqVGHSULQFLSLVGHOVHJOH;;RSUREDEOHPHQWGHILQDOVGHO;,;






%&,1

SDUFHOāOD 26

$OWUHV=RQDG H[SHFWDWLYDDUTXHROzJLFD

'DWDGHSURWHFFLy GGPPDDDD 

7RWDO

SROtJRQ 1

10

Sòl no urbanitzable - Zona de valor agrícola

<  4658123

1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL 

Fotografia i ortofotomapa 

Localització geogràfica i plànol extern de
l'edifici

7LSXVGHSURWHFFLyDFWXDO

Protecció actual

DADES CADASTRALS

&ODX

4XDOLILFDFLyGHOVzO

DADES URBANÍSTIQUES

&RRUGHQDGHV870

;  400841

Avià (Berguedà)

0XQLFLSL &RPDUFD 



)LW[D 108

0DSD 292-8-5

la Vinya de Clarà. 08610 Avià

$GUHoDSRVWDO



108

Avià

1XFOLRLQGUHW

,GHQWLILFDFLyDOSOjQROGHODFDVDDSUHVHUYDU



LOCALITZACIÓ

Vinya de Clarà, la

Text Refós del Pla Especial Urbanístic per a la identificació i la regulació de les masies i cases rurals
situades en sòl urbanitzable susceptibles de recuperació o de preservació
— Avià (Berguedà) —

Habitatge

Titularitat

108 La Vinya de Clarà
Privada familiar



Fitxa 108

Les millores de subministrament energètic no hi han de comportar cap estesa aèria. S’hi recomana l’ús d’energies
alternatives i renovables.

3.5. Altres condicions específiques

Es respectarà el volum edificat existent i la composició volumètrica. Les intervencions permeses són les destinades a
la conservació de l’edifici, les de consolidació i rehabilitació.

3.4. Condicions d’ordenació, entorn, edificació, serveis i accés

Les edificacions destinades a l’explotació agrícola no podran ser emprades per a l'ús d'habitatge. No es permet la
divisió horitzontal de l'edificació.

3.3. Volums no utilitzables pels usos previstos a l’apartat anterior i altres limitacions

(MP núm. 2) Se’n pot rehabilitar el volum principal. Els usos admesos per al volum principal són habitatge familiar i
establiment de turisme rural.

3.2. Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 LUC i ús proposat

Manteniment de l'original

3.1. Tractament de la volumetria original

3. DETERMINACIONS NORMATIVES

L'estructura del medi rural del municipi es fonamenta en un sistema de masies gairebé equidistants que facilita
l'explotació i el control del medi. L'ocupació permanent de la casa en facilitarà l'explotació agrícola i la preservació del
medi. Preservació per raons mediambientals i socials.

2. JUSTIFICACIO DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

Des de la C-149 cal agafar un camí a la dreta després de passar l'entrada d'Avià en direcció Solsona.

1.4. Accessibilitat des dels camins públics

Presenta bon estat de conservació en general. S'abasteix d'aigua de la xarxa comunitària, electricitat subministrada
per companyia elèctrica i sanejament autònom (pou mort). Hi ha cert risc d'incendi per la proximitat del bosc. Aquesta
casa és susceptible de patir afeccions d'inundabilitat, atès que es troba a la vora d'un torrent.

1.3. Estat de conservació de l’immoble o conjunt, serveis i situació de risc

1.2. Ús actual

Plànol extern de l'edifici

Localització geogràfica

Municipi (Comarca)

Nom

Fitxa

Fotografies
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EDICTE
de 22 de juliol de 2010, sobre acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la
Catalunya Central referents al municipi d’Avià.
La Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, en les sessions
de 10 de novembre de 2009 i de 19 de maig de 2010, va adoptar, entre altres, els
acords següents:
Exp.: 2009/037987/N
Pla especial urbanístic per a l’establiment d’agroturisme a la inca de Vilamarí,
al terme municipal d’Avià
Acord de 19 de maig de 2010
Vista la proposta de la Ponència Tècnica i d’acord amb els fonaments que s’hi
exposen, aquesta Comissió acorda:
—1 Donar conformitat al text refós del Pla especial urbanístic per a l’establiment
d’agroturisme a la finca de Vilamarí, d’Avià, promogut pel senyor Bernardí Casals
Pagerols i tramès per l’Ajuntament, en compliment de l’acord d’aprovació definitiva de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central de data 10 de
novembre de 2009.
—2 Publicar aquest acord, el d’aprovació definitiva de data 10 de novembre de
2009 i les normes urbanístiques corresponents al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya a l’efecte de la seva executivitat immediata, tal com indica l’article
100 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de
26 de juliol.
—3 Indicar a l’Ajuntament i al promotor que l’eficàcia de la concessió de la
llicència per part de l’Ajuntament restarà supeditada al fet que al Registre de la
Propietat corresponent es faci constar l’esgotament de l’aprofitament urbanístic a
la finca objecte d’aquest Pla especial urbanístic.
—4 Comunicar-ho a l’Ajuntament d’Avià i al promotor.
Acord de 10 de novembre de 2009
Vista la proposta de la Ponència Tècnica i d’acord amb els fonaments que s’hi
exposen, aquesta Comissió acorda:
—1 Aprovar definitivament el Pla especial urbanístic per a l’establiment d’agroturisme a la finca de Vilamarí, d’Avià, promogut pel senyor Bernardí Casal Pagerols i tramès per l’Ajuntament, i supeditar-ne la publicació al DOGC i consegüent
executivitat a la presentació d’un text refós, per triplicat, verificat per l’òrgan que
ha atorgat l’aprovació provisional de l’expedient i degudament diligenciat, que
incorpori la prescripció següent:
Cal eliminar de la normativa la previsió de destinar el cobert situat al sud-est
de l’edificació principal a habitatge familiar, ja que el conjunt constructiu no està
vinculat a cap explotació agrària, ramadera o rústica que justifiqui la implantació
d’un segon habitatge a la finca.
—2 Indicar a l’Ajuntament que el text refós inclourà el text de les normes urbanístiques i els plànols d’ordenació en suport informàtic i en format de tractament
de textos, en compliment de l’Ordre PTO/343/2005, de 27 de juliol, per la qual
s’estableixen els requeriments tècnics de la presentació, en suport informàtic, de
les normes urbanístiques de les figures de planejament urbanístic als òrgans de la
Generalitat de Catalunya competents per a la seva aprovació definitiva.
—3 Indicar a l’Ajuntament i al promotor que l’eficàcia de la concessió de la
llicència per part de l’Ajuntament restarà supeditada al fet que al Registre de la
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propietat corresponent es faci constar l’esgotament de l’aprofitament urbanístic a
la finca objecte d’aquest Pla especial urbanístic.
—4 Comunicar-ho a l’Ajuntament d’Avià i al promotor.
Contra els acords anteriors, que no posen fi a la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada, de conformitat amb el que preveuen els articles 107.1, 114 i
115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999,
de 13 de gener, davant el conseller de Política Territorial i Obres Públiques, en
el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest Edicte
al DOGC. El recurs s’entendrà desestimat si passen tres mesos sense que s’hagi
dictat i notificat la resolució expressa i quedarà aleshores oberta la via contenciosa
administrativa.
L’expedient restarà, per a la consulta i la informació que preveu l’article 101 del
Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 26 de
juliol, a l’arxiu de planejament de la Direcció General d’Urbanisme del Departament
de Política Territorial i Obres Públiques, avinguda Josep Tarradellas, 2-6, planta
baixa, 08029 Barcelona, de 9.30 h a 13.30 h.
Barcelona, 22 de juliol de 2010
TERESA MENDOZA I CARRANCÀ
Secretària de la Comissió Territorial d’Urbanisme
de la Catalunya Central
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ANNEX
Normes urbanístiques del Pla especial urbanístic per a l’establiment d’agroturisme a la inca Vilamarí, d’Avià
NORMATIVA URBANÍSTICA
PLA

ESPECIAL

URBANÍSTIC

PER

A

L’ESTABLIMENT

D’AGROTURISME A LA FINCA DE VILAMARÍ, D’AVIÀ
1.- NATURALESA
1 - El Pla especial urbanístic de canvi d’ús del cobert de Vilamarí es redacta en
compliment de l’article 47 del text refós de la Llei d’urbanisme Decret legislatiu 1/2005, de
26 de juliol, i l’article 51 del Reglament de la Llei d’urbanisme. Decret 305/2006, de 18 de
juliol. Per regular els establiments de turisme rural i de càmping.
2.- ABAST
1 - Les determinacions del present Pla especial afecten l’entorn de la casa de
Vilamarí, accessos, i infraestructures necessàries per al funcionament de l’establiment.
2 - El Pla especial regula els usos, la superfície de l’actuació, i l’emplaçament,
ocupació, alçades i la resta de paràmetres d’edificació, entre altres, en compliment de
l’article 51 del Reglament de la Llei d’urbanisme.
3 - El Pla especial també precisa les condicions específiques d’ordenació per al nou
ús, al qual es destina el conjunt edificat.
3.- CONTINGUT
1 - El Pla especial urbanístic del Cobert de Vilamarí consta dels documents
següents:
- Memòria
- Estudi d’impacte paisatgístic
- Catàleg de masies i cases rurals
- Estudi econòmic
- Plànols
4.- CARÀCTER SUPLETORI DE LES NNSSPP
1 – Per a tot el que no està regulat explícitament per aquest Pla especial es tindrà
en compte la Normativa vigent de planejament al municipi d’Avià, actualment les
NNSSPP.
5.- DESENVOLUPAMENT I EXECUCIÓ
1 - En desenvolupament de les determinacions d’aquest Pla especial es redactaran
els projectes d’obra necessaris per a l’execució de les obres d’implantació de l’establiment
de turisme rural (agroturisme), les seves infraestructures i els accessos.

1
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2 - Els projectes que s’executin seguint les directrius d’aquest Pla especial no caldrà
que siguin sotmesos a informació pública, ni a l’informe de la Comissió d’Urbanisme, atès
que el present Pla especial determina les condicions que hauran d’acomplir els projectes
esmentats.
3 - La llicència d’obres i/o activitats serà tramitada per l’Ajuntament.
6.- REGULACIÓ DELS USOS
D’acord amb el text refós de les Normes subsidiàries de planejament del Municipi d’Avià,
s’estableixen els usos següents:
1 – La casa Vilamarí (construcció principal) mantindrà els usos actuals d’habitatge.
No s’hi actua.
2 – La construcció annexa a la casa Vilamarí, es destina a l’ús d’establiment
d’agroturisme en la modalitat de masia.
3 - El cobert A es destinarà a l’ús global d’establiment de turisme rural, en concret
d’establiment d’agroturisme en la modalitat de masoveria.
4 – El cobert B es regula com a ús d’espai de garatge, magatzem, instal·lacions, o
similar, al servei de l’establiment d’agroturisme format per la masia i la masoveria.
7.- REGULACIÓ DE LES EDIFICACIONS
7.1 Superfície de l’actuació
1 – L’àmbit objecte de l’actuació està grafiat en el plànol P5, Plànol d’estat actual
de l’entorn, i comprèn l’adequació d’aquest i l’establiment dels serveis necessaris per
portar a terme els usos admesos. El condicionament de l’accés queda dins l’àmbit
esmentat.
2 – La superfície de l’àmbit d’actuació és de 6.553 metres quadrats. La superfície
ordenada pel present Pla especial urbanístic es considera indivisible i amb l’aprofitament
urbanístic esgotat.
7.2 L’emplaçament
1 – L’emplaçament de les actuacions correspon a l’entorn de la casa Vilamarí.
Límits establerts en el Plànol P5.
7.3 Ocupació i sostre
1 – Es permet la ocupació actual de les construccions, amb un sostre màxim igual
a l’existent.
7.4 Alçades
1 – No es podrà augmentar l’alçada de les cobertes existents, amb una tolerància
de més / menys cinquanta centímetres, per solucionar possibles problemes de la teulada
actual.
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7.5 Resta de paràmetres d’edificació
1 – Els materials a utilitzar són els següents:
1.1. paraments de pedra o paraments esquerdejats o arrebossats del color
que dóna la pedra vista o l’arrebossat de calç.
1.2. coberta de teula àrab envellida o colors similars.
1.3. fusteria d’alumini de fusta pintada, o alumini de color fosc, o amb
fusteria oculta.
1.4. baranes de ferro amb barrots verticals.
2 – La composició de les obertures s’ordenaran seguint els paràmetres
tradicionals de composició, seguint eixos verticals.
8.- REGULACIÓ DE l’ESPAI LLIURE SENSE EDIFICAR
1 – L’espai lliure sense edificar es regularà seguint les directrius següents:
1.1. Es revegetaran els talussos
1.2. Es pavimentarà l’àrea d’entrada a les edificacions
1.3. S’arranjaran els camins existents d’accés
1.4. S’adequaran i es mantindran degudament els espais lliures i zones
verdes
9.- REGULACIÓ DE LES INFRAESTRUCTURES
Es realitzaran les infraestructures necessàries per al bon funcionament de l’activitat
d’agroturisme.
Les instal·lacions de la piscina es realitzaran soterrades juntament amb aquesta, sense
causar cap mena d’impacte paisatgístic.
La resta d’instal·lacions complementàries quedaran incloses dins les edificacions actuals,
sense causar cap mena d’impacte paisatgístic.
El tractament de les aigües residuals es durà a terme mitjançant la implantació d’una
fossa sèptica soterrada a la feixa de camp sota l’edificació del cobert A.
Les edificacions existents ja disposen de les infraestructures d’aigua potable i d’electricitat.
10.- REGULACIÓ MEDIAMBIENTAL I PAISATGÍSTICA
1 – S’aprofitarà la vegetació autòctona espontània com a alternativa a
l’enjardinament a l’àmbit d’actuació o en el seu cas, s’enjardinarà amb espècies
autòctones.
2 - La gestió dels residus generats durant les obres previstes i durant l’activitat es
farà d’acord amb el que contempla la legislació vigent al respecte. Tanmateix,
s’implantaran els mètodes de gestió dels residus tals com la recollida selectiva o el
compostatge.
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3 – Per a un millor compromís de sostenibilitat s’incorporaran en el projecte
d’edificació, si és el cas, els criteris bàsics i opcionals pel que fa a la gestió de residus,
l’estalvi d’aigua, l’estalvi energètic, la integració paisatgística, i el soroll, entre altres, per tal
d’obtenir el distintiu de garantia de qualitat ambiental pels establiments de turisme rural,
segons els criteris ambientals que s’estableixen a la Resolució MAH/901/2004.
11.- REGULACIÓ DELS ACCESSOS
1 – Es condicionaran els accessos per al bon funcionament de l’activitat
d’agroturisme.
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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
EDICTE de 17 de juny de 2014, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya
Central referent al municipi d'Avià.
La Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central, en la sessió de 24 de gener de 2014, va adoptar,
entre d’altres, l’acord següent:

Exp.: 2013 / 050570 / N
Modificació puntual 1a del Pla especial urbanístic del Catàleg de masies i cases rurals, Hostal del Gran Nom, al
municipi d’Avià

Vista la proposta de la Ponència Tècnica i d’acord amb els fonaments que s’hi exposen, aquesta Comissió
acorda:
-1 Aprovar definitivament la Modificació puntual 1ª del Pla especial del catàleg de masies i cases rurals, Hostal
del Gran Nom, d’Avià, formulat pel senyor Ramon Comaposada Seuba i tramès per l’Ajuntament.
-2 Publicar aquest acord al DOGC, a l’efecte de la seva executivitat immediata, tal com indica l’article 106 del
Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei
3/2012, de 22 de febrer.
-3 Comunicar-ho a l’Ajuntament i a la persona interessada.

Contra aquests acord, que es refereix a una disposició administrativa de caràcter general, es pot interposar
recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, de conformitat amb el que preveuen l’article 107.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i els articles 10, 25 i 46 de
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici que els
particulars puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin procedent, i de la possibilitat que tenen els
ajuntaments i altres administracions públiques de formular el requeriment previ que preveu l’article 44 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
En el cas de formular requeriment, aquest s’entendrà rebutjat si, dins el mes següent a la recepció, no és
contestat. En aquest supòsit, el termini de dos mesos per a la interposició del recurs contenciós administratiu
es comptarà des de l’endemà del dia en què es rebi la comunicació de l’acord exprés o del dia en què
s’entengui rebutjat presumptament.

Consulta i informació de l’expedient
L’expedient estarà, per a la consulta i la informació que preveu l’article 107 del Text refós de la Llei
d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, als locals de la Comissió Territorial
d'Urbanisme de la Catalunya Central, carrer Àngel Guimerà, 14 - 2n pis, 08241 Manresa, de 9:30 h a 13:30 h,
de dilluns a divendres feiners.
S’inclou a continuació l’enllaç al Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya que permet la consulta
telemàtica i immediata del contingut dels documents que conformen l’instrument de planejament urbanístic
aprovat amb plena garantia d’autenticitat, i integritat en virtut del que preveuen la disposició addicional quarta
de la Llei 2/2007, del 5 de juny, del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i l’article 103.3 del Text refós
de la Llei d’urbanisme modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer:
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Manresa, 17 de juny de 2014

Ferran Caparroz Pérez
Secretari de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central
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