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

El patrimoni rural del poble de Renau és el resultat d’una producció constructiva i arquitectònica  que 
reflecteix la trajectòria històrica i la seva identitat. Protegir, conservar i millorar aquest  patrimoni, i 
investigar i difondre el seu coneixement i els seus valors, és tant la vocació com la obligació de 
l’Ajuntament. Les masies formen part d’aquest ric patrimoni rural. 

El Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya inclou el Catàleg de masies i cases rurals entre els 
documents integrants del Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), en el que s’han d’identificar les 
masies i cases rurals susceptibles de reconstrucció o de rehabilitació que  calgui recuperar i preservar, 
per raons arquitectòniques, històriques, paisatgístiques o socials, justificant el motiu de la seva inclusió 
en el catàleg.  

Els efectes del catàleg de masies, situats en el sòl no urbanitzable, són globals: incideix en el model 
d’ordenació del municipi, concretant criteris sobre el foment de l’habitatge en les edificacions 
preexistents, evitant tant el despoblament com les noves ocupacions de sòl; conserva el paisatge; 
reforça l’activitat econòmica en el sòl no urbanitzable; i incideix en la sostenibilitat territorial d’acord amb 
els principis de l’autonomia local. 

La finalitat de la redacció del catàleg de masies i cases rurals és la de preservar-los per a tal de garantir 
la seva conservació i utilització, tot mantenint la seva tipologia i els seus valors. 

La necessària transformació que han de tenir, per tal d’adaptar-se a les noves formes de vida o als nous 
usos, s’ha d’harmonitzar amb el criteri de reconstrucció o rehabilitació, a l’efecte que tots els seus valors 
no es malmetin. Cal buscar, en cada cas, el just equilibri entre present i passat. 

El pes històric i artístic, que té el patrimoni rural de Renau, justifica suficientment la seva protecció per tal 
de no tant sols conservar aquesta herència, sinó mantenir la seva dignitat constructiva, als ulls dels seus 
usuaris i als de la societat que els ha de fer perdurar. 

L’article 50.2.del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme (TRLUC) inclou el Catàleg específic de masies i cases rurals entre els documents integrants 
del Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), que ha d’identificar les masies i cases rurals 
susceptibles de reconstrucció o de rehabilitació i justificar les raons arquitectòniques, històriques o 
paisatgístiques que en determinen la preservació i la recuperació, d’acord amb el que estableix l’article 
47.3. 

La mateixa Llei, en diferents articles, desenvolupa la normativa específica del règim d’ús del Sòl no 
urbanitzable (SNU), en els quals han estat basats les normes urbanístiques del POUM i, en concret, la 
redacció de criteris i la normativa d’aquest catàleg. 

També seran d’aplicació les normatives sectorials referides a l’ús que es doni al mas. 
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02. NORMATIVA 
Art. 1. Definició i objecte 

1. El Catàleg de masies i cases rurals, integrat dins del Pla d’ordenació urbanística (POUM), de l’àmbit 
del sòl no urbanitzable del terme municipal de Renau, es redacta d’acord amb els preceptes del Text 
refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, que diu que el planejament urbanístic general ha d’identificar, 
en un catàleg específic, les masies i les cases rurals susceptibles de reconstrucció o rehabilitació, que 
calgui preservar i recuperar per raons arquitectòniques, històriques, mediambientals, paisatgístiques o 
socials.  

2. En el medi rural podem trobar assentaments edificats (masies o cases rurals) constituïts per un sol 
edifici o per un conjunt d’edificacions en el qual es distingeix una edificació principal i unes altres de 
caràcter secundari annexes, auxiliars o complementàries de la principal: 

a. S’entén per mas, o masia, la construcció constituïda per un habitatge familiar i els seus annexos, 
vinculada en origen a una explotació agropecuària o forestal. 

b. S’entén per cases rurals, les construccions d’habitatges com masoveries, cases de pagès i altres 
construccions tradicionals, pròpies del sòl no urbanitzable, amb habitatge familiar no vinculat a 
l’activitat agrícola ni a la ramadera, com són els molins d’aigua. 

3. L’objecte del Catàleg de masies, integrants del ric patrimoni rural del municipi, és: 

a. Garantir la recuperació de les masies i les cases rurals, d’acord amb els criteris de la legislació 
urbanística i sectorial aplicable, tot regulant els aspectes comuns propis de les característiques 
constructives i tipològiques del municipi. 

b. Protegir els edificis i els conjunts, i el paisatge rural on estan integrats, que s’ha de mantenir sense 
desvirtuar-lo. 

c. Establir el règim d'edificació i ús de les masies, així com la normativa tècnica per a les intervencions, 
les formes d'actuació i el règim disciplinari de correcció de les infraccions. 

4. La necessària transformació que han de tenir per tal d’adaptar-se als nous usos i formes de vida 
vigents en cada moment històric s’ha d’harmonitzar amb el criteri de reconstrucció o rehabilitació, a 
l’efecte que tots els seus valors no es malmetin. Cal buscar, en cada cas, el just equilibri entre present i 
passat. 

Art. 2. Contingut i documents del catàleg 

1. Els documents que constitueixen el Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal de Renau, 
que forma part de la documentació del POUM i de les seves determinacions, són els següents: 

a. Memòria descriptiva: Descriu l’objecte, contingut i metodologia del document. 

b. Normativa: Conté la relació de disposicions que regulen les possibles actuacions en els elements 
objecte de protecció. En la normativa urbanística d’aquest catàleg hi ha les disposicions generals i 
particulars necessàries per a garantir la correcta recuperació de les masies, regulant els aspectes 
comuns que no s’especifiquen en la fitxa individual de cadascuna de les masies i cases rurals. 

c. Fitxes individualitzades de cada mas, on de manera particular s’inclou: la localització (adreça o sector, 
cadastre i UTM), descripció (referències històriques i altres dades rellevants), usos, raons de 
catalogació, determinacions normativa especifica,  plànol de localització general, un croquis de les 
edificacions i fotografies. 

2. L’emplaçament de les masies inclosos en el Catàleg figura, amb el seu número d’inventari, en els 
plànols d’ordenació corresponents. 

Art. 3. Marc legal i interpretació 

1. El Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, 
modificat per la  Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme 
aprovada per el Decret Legislatiu 1/2010 (TRLUC), diu en l’article 50.2 que el planejament urbanístic 
general o especial ha d’identificar en un catàleg específic les masies i les cases rurals susceptibles de 
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reconstrucció o rehabilitació i justificar les raons que en determinen la preservació i la recuperació, 
d’acord amb el que estableix l’article 47.3. També diu que els criteris paisatgístics que determinen la 
inclusió de les masies i les cases rurals en el catàleg s’han d’adequar a les determinacions que, si escau, 
estableix el planejament urbanístic o sectorial per a la protecció i el millorament del paisatge. Inclou la 
justificació de les raons arquitectòniques, històriques, mediambientals, paisatgístiques o socials que en 
determinen la preservació i la recuperació. 

2. L’article 47.3 del TRLUC diu que és permès, en sòl no urbanitzable, amb els requisits fixats pels 
articles 50 i 51, de reconstruir i rehabilitar les masies i les cases rurals que calgui preservar i recuperar 
per raons arquitectòniques, històriques, mediambientals, paisatgístiques o socials. Les masies i les cases 
rurals han d’haver estat incloses pel planejament urbanístic en el catàleg a que es refereix l’article 50.2, 
amb vista a destinar-les a habitatge familiar, a un establiment hoteler amb exclusió de la modalitat d’hotel 
apartament, a un establiment de turisme rural o a activitats d’educació en el lleure. Tanmateix, per a 
poder destinar les masies o les cases rurals a establiment hoteler ha d’estar previst expressament en el 
dit catàleg. 

3. El marc normatiu d’aplicació als masies catalogats en aquest document està format per la normativa 
del Catàleg de masies i cases rurals, en sòl no urbanitzable, la normativa i descripció específica de cada 
fitxa continguda en aquest Catàleg i la normativa urbanística del POUM, a més de la normativa general i 
sectorial vigent. Les normes urbanístiques s’interpretaran d’acord amb el seu contingut i amb subjecció 
als objectius i finalitats del mateix. 

4. El catàleg de masies, que té rang de planejament general, en estar tramitat conjuntament amb el 
POUM, és un document normatiu que, a través de fitxes detallades, ofereix una protecció física i 
determina les condicions de rehabilitació, o de reconstrucció, i els mecanismes d’intervenció en 
l’assentament o en les edificacions de tots les masies i cases rurals seleccionats. 

5. Aquesta normativa, comú a tots les masies inclosos en el Catàleg, conté aquelles disposicions 
generals i particulars necessàries per a garantir la correcta recuperació de les masies, regulant els 
aspectes comuns propis de les característiques del municipi i que no s’especifiquen en la fitxa concreta 
de cadascuna de les masies i cases rurals. 

6. En els casos d’imprecisió prevaldrà la solució més favorable a la menor edificabilitat, a la major dotació 
per a espais públics i a la major protecció ambiental. 

7. Per tot allò no regulat específicament en aquest Catàleg, es remet, com ja s’ha comentat, a la 
regulació general del POUM, a la regulació general de la Llei d’Urbanisme de Catalunya d’aplicació i a 
l’altra normativa general o sectorial d’aplicació, sense perjudici de les mesures que es dictin amb 
posterioritat amb major detall i precisió. 

8. Els particulars i l’Administració, queden obligats al compliment de les disposicions contingudes en el 
present Catàleg de masies i cases rurals situats en l’àmbit del sòl no urbanitzable del terme municipal de 
Renau, elaborat com un document annex al POUM, de manera que qualsevol actuació o intervenció 
sobre el territori, de caràcter provisional o definitiu, haurà d’ajustar-se al previst el mateix i en la legislació 
urbanística i sectorial d’aplicació. 

9. La resta de construccions rurals no incloses en aquest catàleg estaran regulades per el que es preveu 
en altres documents del POUM (normes urbanístiques) i per la normativa general, urbanística o sectorial 
d’aplicació. 

Art. 4. Intervenció de l’Ajuntament 

1. El deure de conservació de les masies correspon als seus propietaris. En les masies que siguin de 
domini públic seran competència de l'Ajuntament, que haurà d'assumir-ne el deure de la conservació. 

2. L'Ajuntament de Renau vetllarà per mantenir una correcta imatge de les masies catalogats dins el 
paisatge que conforma. En aquest sentit podrà actuar d’acord amb les atribucions que li dóna la 
legislació vigent. 

3. L’Ajuntament podrà ordenar a les persones o institucions responsables, la reparació dels danys 
causats il·lícitament, mitjançant ordres executives de reparació, reposició, reconstrucció, o 
enderrocament o mitjançant les que siguin necessàries, per a restituir el mas al seu estat anterior. 

Art. 5. Vigència, competència i revisió 

1. El Catàleg de masies i cases rurals és un document complementari i subsidiari del POUM i per tant 
serà vigent a partir de l’entrada en vigor del POUM. 

2. La vigència del catàleg serà indefinida fins a la seva revisió. 

3. Serà motiu de revisió del Catàleg de masies i cases rurals: 
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a. La revisió del POUM de Renau. 

b. El desenvolupament o l’aparició de nova legislació sectorial, que incideixi substancialment. 

c. El descobriment de nous masies o de noves circumstàncies en les masies existents (catalogats o no) 
que n’aconsellin la seva modificació. 

3. La seva modificació, si s'escau, haurà de seguir la mateixa tramitació desenvolupada per a l'aprovació 
d'aquest Catàleg, d’acord amb la legislació urbanística i la legislació sectorial. 

4. Correspon tant a la iniciativa pública com a la privada el desenvolupament i compliment d'aquest 
Catàleg, sense que això disminueixi les atribucions municipals en ordre a la tramitació i aprovació 
d'aquestes iniciatives. 

Art. 6. Procediment per a la modificació del Catàleg 

1. Per la modificació de qualsevol dels documents d’aquest catàleg de masies i cases rurals, s’haurà de 
seguir el tràmit previst en la legislació urbanística o sectorial d’aplicació i els tràmits establerts en aquest 
document i en la normativa general del present POUM. 

2. Les inclusions d'elements al Catàleg s'iniciaran d'ofici o a instància de particulars, en expedient 
individualitzat per a cada element. Caldrà l'aportació d'antecedents, dictàmens i demés elements que 
s'estimin necessaris per justificar la modificació proposada. 

3. De l'inici i tramitació de l'expedient d'inclusió a Catàleg es donarà compte de forma individualitzada als 
propietaris, titulars de drets reals, arrendataris i ocupants dels edificis o elements afectats. En cas de ser 
impossible la localització, es publicarà mitjançant edictes. 

4. L'acord d'iniciar l'expedient d'inclusió al Catàleg, un cop recollida la informació prèvia que s'estimi 
idònia, s’haurà d’adoptar per l'Ajuntament en ple, en el termini màxim de tres mesos des de l'entrada de 
la sol·licitud o de la formulació de la proposta per l'organisme municipal corresponent. En el mateix acte 
d'incoació de l'expedient s'haurà de fer pronunciament exprés i justificat sobre l'aplicació de la suspensió 
de l'atorgament de llicències o limitació de les mateixes, en els termes expressats en la legislació vigent. 

5. La proposta de catalogació haurà d'incloure, si és el cas,  la delimitació justificada de l'entorn de 
protecció. Caldrà concretar les afectacions, limitacions o prescripcions de tot ordre que s'hagin d'aplicar 
en aquest entorn. 

6. L'expedient s'haurà de complimentar d'acord amb el mateix tipus de fitxa que configura el Catàleg i, 
aplicar els criteris normatius generals i particulars que s’estableixen en el catàleg. 

7. En tot allò no al·ludit directament en aquest punt, s'estarà el que digui la legislació vigent de  
procediment administratiu, la urbanística i la sectorial d’aplicació. 

Art. 7. Continguts dels projectes i desenvolupament de les obres 

1. Per intervenir en un mas inventariat, llevat d’en aquelles actuacions menors de manteniment, serà 
necessari la redacció d’un projecte tècnic, que haurà de justificar l’estat actual, el valor històric i cultural i 
descriure acuradament les obres d’intervenció a realitzar sobre l’element edificat. A més de la 
documentació legal preceptiva, contindrà: 

a. Aixecament complert amb emplaçament detallat de les edificacions existents, l’arbrat significatiu i 
elements d’interès de l’entorn com camins, feixes i tanques. 

b. Aixecament planimètric complert amb plantes, alçats i seccions, tant generals del conjunt com de 
detall de les diferents parts diferenciades que els composin, així com detalls constructius dels 
diferents elements significatius, amb un nivell de precisió i unes escales gràfiques suficients per a la 
seva plena comprensió fins permetre la seva possible reconstrucció total o parcial. S’inclouran també, 
si és el cas, aquelles parts del mas que hagin d’ésser eliminades per recuperar la volumetria original. 

c. Reportatge fotogràfic complert sobre la totalitat de l’edificació o del conjunt i de l’entorn, amb visions 
de conjunt i de detall dels diferents elements que la composen, tant de la formalització exterior com 
dels espais interiors. 

d. Si escau, estudi històric i arqueològic, complert de les edificacions, amb la major informació possible 
entorn a la seva construcció (identificació de sistemes constructius, estudi dels materials,...), els 
agents que hi van intervenir, identificació de les etapes constructives (modificacions o ampliacions 
més significatives que hagi experimentat en la seva història, context en que es varen produir i quina 
podia ser la seva funció). Les conclusions aniran acompanyades de la informació gràfica necessària 
perquè siguin comprensibles i perfectament identificables en l’edificació actual. L’estudi, en funció de 
la complexitat històrica i tipològica del mas, pot formar part del projecte o estar en un document 
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annex. Aquest estudi posarà les bases per tal d’establir els objectius de l’actuació i l’abast i forma de 
la intervenció adaptada a la tipologia del mas. 

e. El projecte justificarà convenientment, amb estudis previs, els enderrocs a realitzar, la reutilització 
dels materials procedents d’aquest, el tipus de material a emprar, els acabats, les textures i els colors 
dels diferents elements que composen el mas; especialment per el que fa als elements més 
representatius de la seva tipologia i a les façanes i aspecte exterior.  

f. Justificació de la conveniència o necessitat de les obres de modificació o intervenció a realitzar. 

g. En les masies situats en un indret amb risc natural reconegut, es farà un estudi acurat dels possibles 
riscos geològic, d’inundació, d’incendi, etc. ja sigui en el mateix projecte o en un document annex. 

h. En funció de la intervenció proposada, tant en l’edifici com en l’entorn, si escau, l’ajuntament podrà 
demanar un estudi d’impacte i integració paisatgística. 

2. Quan es trameti el projecte a l’administració, abans d’iniciar-se els tràmits per a la concessió de la 
llicència, els serveis tècnics de l’ajuntament realitzaran una visita prèvia al mas, per corroborar el 
contingut del document. 

3. En les actuacions de tipus menor, de manteniment o de petita reforma, que per la seva poca entitat no 
necessitin presentar la documentació esmentada, els serveis tècnics municipals faran una inspecció 
prèvia a l’informe de la llicència, que serà en tots els casos preceptiva.  

4. El promotor o propietari del mas té l’obligació de comunicar a l’administració qualsevol incidència que 
es produeixi durant l’execució de les obres d’intervenció, per tal d’actuar de forma conjunta, correcte i 
coherent en tot el procés constructiu. 

5. L’administració, es reserva el dret de realitzar visites durant les obres d’intervenció. 

Art. 8. Tramitació i aprovació de projectes de reconstrucció i rehabilitació 

Per a l’aprovació de projectes de reconstrucció i rehabilitació de masies i cases rurals en sòl no 
urbanitzable es seguirà el procediment establert a la legislació urbanística d’aplicació, tanmateix 
contindrà els preceptes que fixa aquesta legislació per a la concessió de llicències, referents a l’obtenció 
dels subministraments necessaris i l’assoliment dels nivells de sanejament adequats amb les degudes 
garanties de seguretat, salubritat i no contaminació que tinguin en compte els riscs geològics, naturals i 
tecnològics. 

Art. 9. Divisió horitzontal de la propietat 

Es permet la divisió horitzontal amb les limitacions que estableix la legislació urbanística d’aplicació i la 
normativa urbanística del POUM, i d’acord amb la normativa reguladora de les condicions objectives 
d’habitabilitat. A més complirà les condicions següents: 

a. Ha d’estar justificada; pot reconèixer situacions històriques, herències o preexistents degudament 
documentades. 

b. Respectarà l’estructura de l’edificació sense ampliacions. 

c. No es podrà variar la tipologia de l’edificació o del conjunt. 

d. S’admet un màxim de 4 habitatges, amb una mitjana de sostre mínima de 150 m2. 

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

Art. 10. Nivells de conservació de les masies 

1. Per a cada mas, en les fitxes individualitzades, s’estableix el nivell de conservació del conjunt o dels 
elements que el composen d’acord amb les següents categories: 

a. En ruïnes: Estat ruïnós, inhabitable, necessari de reconstrucció i rehabilitació integrals per qualsevol 
ús de destinació. 

b. Estat dolent o molt dolent: Part de les construccions poden estar en runes o deteriorades que 
implicarà que necessitin reconstrucció i rehabilitació. La resta del mas pot estar en millor estat, en tot 
cas pot necessitar obres de conservació, adequació, de millora i de manteniment. 

c. Estat normal o bo: El mas es conserva bé, encara que pot necessitar obres de conservació, 
adequació, millora i manteniment. 

d. Estat molt bo: l’edificació pot haver estat restaurada recentment; pot necessitar en tot cas obres de 
conservació i manteniment. 
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Art. 11. Nivell de protecció 

1. El règim de protecció general aplicable als masies inclosos en aquest catàleg, que són els que tenen 
el més alt grau d’importància històrica - arquitectònica, és el de protecció integral (total i tipològica). Per 
tant les intervencions de consolidació, rehabilitació o restauració, aniran encaminades a recuperar el 
volum edificat preexistent, la composició volumètrica original, els valors arquitectònics inicials i a 
mantenir les característiques que defineixen la seva estructura tipològica. 

2. També s’admeten obres de reutilització, reconstrucció o ampliació segons el que es defineix en l’article 
12.1 i en cada fitxa. 

3. En alguns de les masies, es concreten aquells elements que mereixen una protecció particular: 

a. Volum: Són els límits físics exteriors de l’edifici, construcció o element protegit. 

b. Façana: Per als nivells de protecció Total i Parcial, s’entén com a façana protegida el conjunt 
d’elements arquitectònics funcionals i ornamentals que formen els murs exteriors de tancament d’un 
edifici. Pel nivell de protecció Tipològica, s’entén com a façana protegida el conjunt de 
característiques que defineixen la seva tipologia (eixos verticals i horitzontals de composició, 
proporció de massís– buit, característiques dels cossos volats, textures, etc.) 

c. Coberta: Pels nivells de protecció Total i Parcial s’entén com a coberta protegida el conjunt 
d’elements arquitectònics funcionals i ornamentals que cobreixen un edifici. Pel nivell de protecció 
Tipològica, s’entén coma a coberta protegida el conjunt de característiques que defineixen la seva 
tipologia (nombre de vessant, pendents, materials, ràfecs i cornises, etc.) 

d. Elements comuns: Són els elements d’un edifici que comparteixen les diverses propietats del mateix a 
excepció de la façana i la coberta (estructura, vestíbul, caixa d’escala, etc.). Pels nivells de protecció 
Total i Parcial, els elements comuns conservaran el seu disseny original. Pel nivell de protecció 
tipològica, es conservaran les característiques d’aquests elements que defineixen aquesta tipologia. 

e. Elements específics: Són els elements històrics, arquitectònics, arqueològics, funcionals, constructius, 
ornamentals, etc. que pel seu valor individual, es protegeixen de forma específica i es determinen per 
a cada cas en la fitxa corresponent. 

f. Elements naturals: Són els elements, principalment vegetals, que formen unitats paisatgístiques amb 
l’edifici (jardins, arbredes, bosquets, etc.), o el conjunt vegetal i/o espai natural objecte de protecció. 
També s’hi contemplen els espais lliures conformats entre les edificacions principals, les pallisses o 
cabanes i els recintes emmurallats. 

Art. 12. Tipus d’intervenció 

1. El tipus d’intervenció pot variar en funció de les necessitats d’ús de cada mas. Malgrat que en general, 
excepte en els casos que tenen un nivell de conservació en estat dolent o de ruïnes, el procés 
d’intervenció ha d’ésser el de consolidació, de rehabilitació o de restauració, en les fitxes 
individualitzades de cada mas es determina la forma d’intervenció: 

a. Obres de consolidació, conservació, reparació, millora i adequació: són les que consisteixen en 
arranjar i reformar les parts que es consideren dèbils i que poden fer perillar la durabilitat, la estabilitat 
o la seguretat del mas, contribuint al manteniment del bon estat i a impedir la degradació de l’estat 
original, sense perjudici de considerar la seva evolució en el temps i amb l’objectiu de garantir 
l’estabilitat estructural i la durabilitat. En cap cas la intervenció suposarà l’alteració de les 
característiques pròpies de l’edifici o del conjunt. 

b. Obres de rehabilitació: són aquelles que tenen per finalitat la reparació, recuperació o restitució 
d'alguna part o de tot l'element en procés de degradació, o l’adequació de l’element a usos 
residencials, o d’altres, que precisen reunir determinades condicions de seguretat, salubritat i 
habitabilitat. En general s’aplica en elements estructurals. 

c. Obres de restauració: són aquelles que tenen per finalitat la recuperació de l’aspecte formal, material i 
cromàtica que tenia originalment el mas, sense perjudici de considerar la seva evolució al llarg de la 
història tot preservant la memòria original de l'element. Per aquestes actuacions serà necessari el 
suport de l’anàlisi de testimonis materials, gràfics i/o documentals que donin testimoni del seu estat 
original. 

d. Obres de reutilització: són aquelles que tenen per finalitat l’adequació del mas, o de part d’ell,  a una 
altra funcionalitat en les condicions més idònies, encara que els seu ús no sigui l’original. En cap cas, 
el canvi d’ús implicarà la pèrdua total o parcial dels volums dels valors arquitectònics inicials o de les 
característiques que defineixen la seva estructura tipològica. 
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e. Obres de reconstrucció o addicció: són aquelles que tenen per finalitat augmentar la superfície o 
volum del mas, normalment en alçada, amb la finalitat de recuperar els volums originals i els valors 
arquitectònics i paisatgístics inicials. El llenguatge arquitectònic, que ha de ser respectuós i integrador 
amb l’entorn, ha de permetre recuperar les característiques pròpies de l’edifici o del conjunt. Aquest 
tipus d’intervenció es preveu en casos molt concrets, degudament justificats i molt documentats, s’ha 
d’acreditar la volumetria original i el seu ús com habitatge, mitjançant fotografies, escriptures, 
registres, cadastre, etc. 

f. Obres d’ampliació: són aquelles que tenen per finalitat augmentar la superfície o volum del mas, 
sense modificar ni sobre passar la coberta. L’ampliació, que en cap cas suposarà la pèrdua dels 
valors arquitectònics, històrics o paisatgístics del conjunt edificat o l’alteració de les característiques 
pròpies de l’edifici o del conjunt, es plantejarà amb un llenguatge arquitectònic integrador, però que 
diferenciï, si és el cas, l’edifici original de la nova construcció. Tenint en compte que l’objectiu general 
del catàleg de masies és la rehabilitació i la recuperació de les volumetries preexistents a 
l’assentament, en general no s’admeten ampliacions de l’edificació, motiu per el qual aquest tipus 
d’intervenció es preveu en casos molt puntuals, que es concreten en les fitxes individualitzades. 

2. Els tipus d’intervenció s'han d'interpretar de la següent forma: 

- Mantenir: És qualsevol de les activitats compreses en els conceptes consolidar, conservar o 
restaurar. 

- Respectar: És contemplar les lleis compositives, estructurals, formals o tipològiques de l'edifici en el 
moment de realitzar qualsevol intervenció i reutilització sobre ell. 

- Recuperar: Es concreta en la restauració d'elements puntuals o específics. 

- Forma: És l'aparença externa de l'edificació o de part de l'edificació concretada en el volum entès com 
els límits físics exteriors actuals, en els espais buits i plens i en l'ordre compositiu i tipològic. 

- Llenguatge arquitectònic: És la composició i la formalització arquitectònica de l'edificació i els 
elements constructius complementaris, així com els recursos decoratius i els acabats utilitzats en ell. 

- Material: És la naturalesa física de les matèries utilitzades per a la construcció de l'edificació. 

- Textura: Són les qualitats referides a acabats superficials resultants dels materials utilitzats, així com 
dels possibles tractaments protectors. 

- Cromatisme: És tot el que fa referència als colors, així com dels possibles tractaments protectors. 

- Estructuració funcional: És el que fa referència a la composició arquitectònica en planta i en secció de 
l'edificació. 

- Estructura portant: Són tots els elements constructius que són necessaris per a garantir l'estabilitat de 
l'element. 

- Entorn: És  l'espai o els elements relacionats amb aquest, situats en l'àrea immediata i contigua al bé 
o espai a protegir que necessàriament mai no podran malmetre els valors del mateix. 

- Estètica: Paràmetres físics, estètics i psicològics que caracteritzen l'indret.  

- Contorn: Conjunt de línies i de superfícies que determinen la forma del  conjunt en general.    

- Relleu: Condicions geològiques del terreny sobre el qual s'ubica l'element o elements del conjunt. 

Art. 13. Usos 

1. L’ús principal admès a qualsevol de les construccions incloses en aquest catàleg és el de l’activitat 
agrària i el de l’habitatge de les persones vinculades a aquesta activitat. Normalment l’ús d’habitatge es 
farà en el cos principal i el de magatzem en les construccions auxiliars. 

2. També s’admeten els usos següents: 

a. Habitatge familiar 

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

- Usos artesanals: s’admeten vinculats a l’habitatge familiar, en el ben entès que són edificacions 
pròpies del medi rural, com són els usos d’elaboració i transformació artesanal dels recursos naturals 
i agropecuaris o altres activitats que tinguin en l’espai rural i el paisatge la seva identitat, així com 
comercialització d’aquests productes vinculats a la mateixa finca o finques de l’entorn territorial.  

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

c. Restauració. 
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d. Educació en el lleure: s’admeten els usos lúdicoformatius. 

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

f. Hoteler, amb exclusió de la modalitat d’hotel apartament ni els usos d’hotel en condomini. 

3. Per tal de mantenir, conservar i adequar els usos actuals de l’edificació principal i de les annexes, es 
podran realitzar les reformes necessàries, tot respectant els paràmetres establers en aquesta normativa.  

4. En tots els casos els usos seran coherents a l’entorn en que s’emplacen i amb la posada en valor de 
les masies. 

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

6. La implantació dels nous usos admesos (o rehabilitats) suposa la immediata adequació de l’entorn, els 
accessos, els aparcaments i els serveis adequats al nou ús. 

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

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

Art. 14. Criteris d’intervenció 

1. Criteris generals 

1. Aquestes disposicions són aplicables a tots els elements catalogats independentment de la seva 
funcionalitat actual, del seu estat de conservació i de la seva antiguitat. 

2. El règim de protecció aplicable als masies catalogats és el de protecció total o tipològica. No obstant, 
s’estableixen unes disposicions especials en funció de les seves particulars característiques (estat de 
conservació, antiguitat, importància històrica o cultural o d’altres), que seran d’aplicació a un mas en 
concret en funció del que s’especifica en la corresponent fitxa. 

3. Sense perjudici del que determina cada fitxa, es respectarà, conservarà o restituirà la composició 
volumètrica principal, les característiques tipològiques d’ordenació espacial i morfològiques més 
remarcables i la configuració arquitectònica original o característica que conforma el mas; conservant en 
la forma adequada els elements estilístics, funcionals i ornamentals de l’obra original. 

4. En cap cas es permetran obres que suposin un canvi en les característiques tipològiques  essencials o 
que entrin en contradicció amb la configuració del mas. 

5. Les intervencions, sigui quin sigui el tipus, no modificaran el caràcter unitari del conjunt. 

6. L’enderroc o la transformació i canvi de les característiques físiques dels edificis només són permesos 
parcialment quan: 

a. Tinguin per finalitat retornar l’edifici al seu estat primitiu o tradicional 

b. Una part de l’edificació estigui en estat de ruïna manifesta i es faci la previsió de  reconstrucció 
d’acord amb el seu estat primitiu o es formuli un projecte de reforma global de l’edifici justificant 
adequadament la solució adoptada. Aquesta operació, si és el cas, anirà sempre justificada per un 
estudi que en determini l’estat original o inicial, i en concreti les parts afectades. 

7. Es podran realitzar les reformes necessàries per mantenir, conservar i adequar l’ús actual de 
l’edificació principal i de les annexes. 

8. Les intervencions respectaran les condicions ambientals, arquitectòniques, materials i característiques 
del lloc o del seu entorn immediat. 

9. Les obres de reconstrucció, d’addició o d’ampliació només es permetran en els casos en que 
expressament s’indica en la fitxa particular, complint els requisits especificats en altres apartats 
d’aquesta normativa. 

10. No s’admet ni el trasllat ni la substitució de l’edificació; només en casos excepcionals (afectació per 
un sistema general, situació de risc sobrevingut,...), i sempre que estigui degudament justificat, se’n 
podrà fer el trasllat. En qualsevol cas la reconstrucció reproduirà fidelment la volumetria original i no 
suposarà un impacte paisatgístic més gran. Si és el cas, es podrà demanar un estudi d’impacte i 
integració paisatgística. 
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11. S’han de respectar els valors que han motivat la catalogació del mas, sens perjudici que pugui ésser 
autoritzat l'ús d'elements, tècniques i materials contemporanis per a la millor adaptació del bé al seu ús i 
per a valorar determinats elements o èpoques. 

12. Cal garantir els serveis (electricitat, aigua, telefonia, sanejament,...), l’accés i l’estacionament en 
condicions adequades, de qualitat i quantitat, en funció de l’ús a que es destina. 

13. La necessària transformació que han de tenir, per tal d’adaptar-se a les noves formes de vida o als 
nous usos, s’ha d’harmonitzar amb el criteri de reconstrucció o rehabilitació, a l’efecte de no malmetre els 
seus valors. Cal buscar, en cada cas, el just equilibri entre present i passat. 

14. Les intervencions compliran els requisits derivats de la normativa vigent, tan la general (CTE, 
habitabilitat,...) com la sectorial. Es tindrà especial cura en el compliment de la normativa de prevenció 
d’incendis. 

2. Tractament de les edificacions i façanes 

1. Aquestes disposicions són aplicables a tots els elements catalogats independentment de la seva 
funcionalitat actual, del seu estat de conservació i de la seva antiguitat.  

2. En les obres de consolidació, conservació, rehabilitació o restauració s’utilitzaran els materials propis 
de l’edifici, atenent a les característiques de l’arquitectura original o tradicional. Cap intervenció 
desvirtuarà aquestes característiques introduint elements agressius o incompatibles amb l’edificació. 

3. En les intervencions s’actuarà seguint els principis de la bona construcció sense oblidar el bon fer. 

Tipologia: 

4. Es mantindrà l’estructura bàsica i funcional i la volumetria que identifica el conjunt, tant l’edifici 
residencial com les dependències auxiliars de caràcter agrícola, així com tanques, patis i altres elements 
especialment significatius, cuidant especialment el tractament de l’edificació principal i/o original i la 
tipologia aparent (tant exterior com interior). 

5. A l’edifici principal s’han de mantenir les peces i dependències que formen l’esquema bàsic de 
distribució que caracteritzen la seva tipologia. 

6. Els sistemes constructius, els materials i els acabats seran els propis del lloc. 

Materials: 

7. Els materials, tractaments, acabats, textures i colors de tots els elements i parts de l’edifici on 
s’intervingui s’adequaran a les característiques tipològiques del mas i s’escolliran d’acord amb les 
preexistències de l’element original. 

8. Cal utilitzar materials i colors coherents amb les característiques de l’edificació tradicional del lloc, el 
caràcter del conjunt i el paisatge de l’entorn. 

9. Es mantindran tots els elements originals que es puguin: constructius, d’acabat, de tancament,... 

Estructura: 

10. Es mantindran, sempre que sigui possible i l’estat de conservació ho permeti, els elements que 
formen part de l’estructura portant original: murs, arcs, voltes, cavalls de cobertura, així com els seus 
materials. 

Coberta: 

11. Les cobertes, les barbacanes tradicionals de teula i rajola i els elements que identifiquen el conjunt es 
mantindran o recuperaran seguint el model existent. Si han desaparegut, i  hi ha constància de la seva 
preexistència, es reproduiran, si escau, seguint el model majoritari de la zona. Per a la substitució 
d’elements s’emprarà el mateix tipus de material que l’existent, normalment la teula ceràmica tipus àrab, 
o altres materials del lloc. 

12. La coberta, llevat de preexistències, serà de teula àrab o acabat similar, amb un pendent màxim del 
30%; no s’admet el seu trencament per la formació d’àtics o terrasses. 

Façanes: 

13. Es conservaran les façanes i tots els elements d’interès originals, constructius i ornamentals, sempre 
que sigui possible i l’estat de conservació ho permeti, en especial aquells elements d’interès que en si 
mateixos ja justifiquen la inclusió dins del catàleg, com poden ser: portals dovellats, arcs, obertures, 
brancals i llindes de pedra o fusta treballada, baranes, fusteries, escrits, escuts, rellotges de sol,... i altres 
elements. 

14. En els paraments exteriors, es mantindran, recuperaran o reproduiran els acabats (fàbrica de pedra, 
arrebossats o encalats, textures, cromatisme,...) i la composició original existents. En tot cas s’acabaran 
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amb morter acolorit o pintura de color terrós. El projecte, seguint l’estudi històric si és el cas, justificarà la 
textura i acabat previst. 

Obertures: 

15. Es mantindran, en el que sigui possible, les obertures i tancaments (fusteries i proteccions) existents, 
per el que fa a tipologia, composició, proporció, ritme,  materials i cromatisme. En tot cas les noves 
obertures i tancaments seran les pròpies del lloc i s’impregnaran de l’esperit de les  existents. 

16. Es permet efectuar noves obertures sempre i quan mantinguin proporcions i dimensions semblants a 
les existents i siguin acord amb la tipologia de l’edifici. 

Instal·lacions: 

17. Les instal·lacions vistes s’integraran de forma que no siguin agressives ni per l’edificació ni per el 
conjunt. 

18. Els conductes de ventilació i les xemeneies s’agruparan i no s’acceptarà acabats de formigó. 

Altres: 

19. En les masies de construcció més moderna, no contemplats en els casos esmentats anteriorment, 
les obres de conservació, adequació, millora i manteniment es realitzaran de forma que es respecti les 
estructures, colors i volumetries originals. En tot cas es recomana que es recobreixin amb morter acolorit 
o s’acabin amb pintura de color terròs. 

3. Obres d’ampliació 

1. En alguns masies, per la seva tipologia, només és possible la recuperació de l’assentament amb un ús 
nou, que requereix d’alguna ampliació localitzada i, normalment, d’enderrocs de volums no reutilitzables. 
L’ampliació s’especifica en les fitxes concretes amb un percentatge sobre la superfície construïda de les 
edificacions existents i haurà de complir els següents requisits: 

a. Es permeten ampliacions de volum en les masies indicats, sempre i quan s’adaptin a la morfologia 
volumètrica total del conjunt i es situïn seguint l’esquema original de creixement. Els nous volums 
permesos s’integraran a l’ambient sense modificar el caràcter unitari del conjunt. No es permeten 
ampliacions en alçada. 

b. L’ampliació ha d’estar degudament justificada, ha de ser la mínima imprescindible i, sempre, 
directament relacionada amb el nou ús del mas. 

c. Cal prioritzar l’ampliació a través de la reutilització i transformació de les edificacions existents 
annexes a la principal, evitant al màxim les noves ocupacions. 

d. Atesa la seva tipologia i les condicions del lloc on està ubicat, en alguns casos l’ampliació es permesa 
en volums exempts integrats en el conjunt del mas, en l’entorn i en el paisatge. 

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

f. Les ampliacions només s’admeten fins esgotar el % que es preveu en la fitxa respecte de la 
superfície inicial. L’aixecament, tant del conjunt com de les edificacions existents, serà prou complert 
per concretar amb total precisió la superfície que es podrà ampliar. 

2. A més d’aquests requisits les ampliacions s’adequaran a la definició que es fa en l’article de tipus 
d’intervenció. 

4. Reconstrucció de ruïnes 

1. Una ruïna es pot considerar recuperable, a efectes de la seva reconstrucció en el marc del catàleg de 
masies, només per raons socials, sempre i quan estigui previst en la fitxa del mas i quan es pugui 
identificar la situació i la planta de l’assentament i les característiques del volum. 

2. Tant les raons socials com les relatives a situació i característiques del volum estaran degudament 
documentades i justificades.  

3. No es consideren recuperables aquelles ruïnes situades en espais on els valors ecològics i 
paisatgístics prevalen sobre la recuperació arquitectònica. Tampoc ho són aquelles ruïnes situades en 
espais de risc reconegut. 

5. Intervenció en l’entorn del mas 

1. Cal garantir el tractament acurat del recinte de la masia i del seu entorn, que s’ha de conservar i  posar 
en valor, posant especial atenció en els elements més propers i definidors, entre d’altres i si és el cas: 

- El camí d’accés: es mantindrà el seu traçat i la seva morfologia 
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- Eres: s’ha de mantenir la seva forma, el paviment original i el seu caràcter tancat o obert 

-  Pati o jardí: no es permet cap tipus d’edificació al seu interior, llevat del cas que la es permeti en les 
especificacions de la fitxa 

- Arbrat que envolta la masia: s’ha de mantenir, especialment les espècies de caràcter simbòlic i 
tradicional com els xiprers, les palmeres i d’altres  

- Tanques i talussos 

- Marges de pedra seca existents, o altres tanques de valor, que delimiten parcel·les, respecte dels 
camins de la xarxa viaria o respecte d’altres parcel·les, o que fan de mur de contenció de terrasses i 
que configuren el paisatge 

-  Elements relacionats amb el cicle de l’aigua 

2. En tot cas no es permetrà la seva destrucció o l’alteració formal amb elements constructius no 
tradicionals. 

6. Protecció del paisatge 

1. En la intervenció, en les masies i en el seu entorn, es respectaran els criteris del Pla territorial parcial 
del Camp de Tarragona i del Catàleg del paisatge del Camp de Tarragona. 

2. El paisatge natural és un dels elements característics i importants del terme de Renau, que té uns 
valors que cal preservar per el seu interès ecològic, paisatgístic i d’oci, en el marc de l’ordenació racional 
i equilibrada del territori. Per aquest motiu es preservaran com a mínim en els aspectes següents: 

- Les escomeses de subministrament seran soterrades 

- Es controlarà la presència de publicitat i retolació 

- S’evitarà la construcció de nous volums, si estan permesos, davant de les façanes més exposades 
visualment 

- S’evitarà l’emplaçament de construccions temporals en les visuals més importants 

- S’ordenarà l’espai lliure de la masia 

- Es conservaran els elements simbòlics singulars identificats 

- S’evitarà perjudicar les funcions productives 

- Es garantirà la continuïtat de les funcions ecològiques 

- No s’alteraran els recorreguts associats a les tradicions 

- Es condicionarà l’accés als punts d’interès històric general o local, facilitant-ne la visita 

- Es mantindran o rehabilitaran les alineacions i masses arbòries de l’entorn. Les intervencions tendiran 
al manteniment i millora i, si escau, a la regeneració dels ecosistemes i elements vegetals objecte de 
protecció 

Art. 15. Detecció del risc 

1. En les fitxes individualitzades es fa referència a l’entorn del mas i al possible risc d’incendis. 

2. En les masies situats en un indret amb risc natural reconegut, en el projecte d’intervenció, o en un 
document annex, inclourà un estudi acurat dels possibles riscos geològic, d’inundació, d’incendi, etc. 

3. Dins de la zona fluvial (Q10) només és possible la recuperació d’edificacions si es tracta d’antics 
molins i sempre que l’ús no suposi la pernoctació (o la permanència continuada de persones). 

Art. 16. Relació de masies i cases rurals catalogades 

1. Aquest catàleg està integrat per un total de 6 masies i cases rurals: 

01 - La Teuleria: deshabitat i en estat de ruïna 

02 - Mas de Pujals: destinat a habitatge, està restaurat i té electricitat i servei d’aigua 

03 - Mas de l’Aleix: destinat a habitatge, està restaurat i té electricitat 

04 - Mas d’en Soler: destinat a habitatge i està restaurat 

05 - Mas de Nincles: està deshabitat i en estat de ruïna 

06 - Pallera: deshabitat  

2. Cadascun amb la seva corresponent fitxa, on de manera individualitzada s’inclou: la localització 
(adreça o sector, cadastre i UTM), descripció de cada mas, usos del mas, raons de catalogació, 
determinacions normatives,  plànol de localització general, un croquis de les edificacions i fotografies. A 
més estan situats, amb el número d’inventari, en els plànols d’ordenació. 
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 Ajuntament de RENAU (Tarragonès) 

 PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL - CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS 

03. FITXES DEL CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS 
 
01 - La Teuleria: deshabitat i en estat de ruïna 

02 - Mas de Pujals: destinat a habitatge, està restaurat i té electricitat i servei d’aigua 

03 - Mas de l’Aleix: destinat a habitatge, està restaurat i té electricitat 

04 - Mas d’en Soler: destinat a habitatge i està restaurat 

05 - Mas de Nincles: està deshabitat i en estat de ruïna 

06 - Pallera: deshabitat 
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Catàleg de cases i masies rurals 

L’any 2005 el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei d’urbanisme de Catalunya (en 
endavant LUC), l’art. 50.2 de la qual determina que el planejament urbanístic general ha 
d’identificar en un catàleg específic les masies i les cases rurals susceptibles de 
reconstrucció o rehabilitació radicades en sòl no urbanitzable i justificar les raons que en 
determinen la preservació i la recuperació. 

Aquest inventari identifica aquelles construccions que responen a unes qualitats o 
característiques definides per la LUC. 

Aquest nou règim per la construcció en sòl no urbanitzable preveu que en sòl 
urbanitzable no pugui edificar-se per a determinats usos, si no és a través de la 
reconstrucció o rehabilitació de masies i cases rurals existents i a partir de raons 
arquitectòniques, històriques, mediambientals, paisatgístiques o socials. 

Taula resum de les cases i masies rurals catalogades i inventariades a Renau. 
Codi Denominació de la construcció o 

element 
1a Residència Tipologia 

CM-01 La teuleria No Masia o casa rural 
CM-02 Mas de Pujals Si Masia o casa rural 
CM-03 Mas de l’Aleix Si Masia o casa rural 
CM-04 Mas d’en Soler No Masia o casa rural 
CM-05 Mas de Nincles No Masia o casa rural 
CM-06 Pallera No Bé d’interès 
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Coordenades UTM:
358.730

Altitud (m)
166,92

Referència cadastral:
43124A004000480000FH

Proposta d'incloure al Catàleg de Béns Protegits

1.-DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

Edifici històric de la vila, anterior al segle XX que acredita l'antiga fabricació de 
teules a base d'argila per a subminstrament d'aquest material a les cases del 
poble i la rodalia. En estat d'abadonament fins a època recent, consta d'un 
sol cos principal amb teulada a una aigua, paraments en pedra i arrebossat 
exterior. Annex al cos principal hi ha un volum més recent en totxana de 
dimensions inferiors. Actualment s`hi porten a terme actuacions de 
rehabilitació sense llicència. Annex al cos principal, hi ha un cos en runa que 
forma part d'una parcel.la cadastral i propietat diferent.

2.-JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I 
PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

3.- DETERMINACIONS NORMATIVES

A.- Sobre el cos principal

Consolidació i mateniment de la volumetria

B.- Sobre la resta de volums

Ampliació del 20%

4.565.550

LA TEULERIA CM-01 B

C.- Condicions

Ocupació cos principal (m2): 35,69

Volumetria cos principal: PB+1

Documentació complementària:

Consta una sol.licitud de serveis a l'ajuntament denegada per no constituir 
residència habitual

Electricitat:

Sense serveis

Qualificació del sòl:

No Urbanitzable

Edifici històric

Estat conservació:
Millorable

Època de construcció:

Històric, anterior al segle XX

Ocupació cossos annexes (m2): 124

Volumetria cossos annexes: PB

Sense serveis

Propietari:
RECASENS ROVIRA RAMON

Accessibilitat:
A peu de xarxa primària

Tancament:
NO

Presència d'animals:
NO

Sense serveis

Abastament: Sanejament:
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Coordenades UTM:
358.799

Altitud (m)
171,56

Referència cadastral:
002400100CF56F0001ID

Proposta d'incloure al Catàleg de Béns Protegits

1.-DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

Edifici històric de la vila, anterior al segle XX que mostra un tipus d'assentament 
típic rural amb gran explotació agrícola i mas amb diverses dependències. 
Constitueix primera residència, consta de diversos cossos principals amb 
teulada a dues aigues, paraments en pedra i arrebossats blanc. Annex al cos 
principal hi ha diversos volums de dimensions inferiors

2.-JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I 
PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

3.- DETERMINACIONS NORMATIVES

A.- Sobre el cos principal

Consolidació i mateniment de la volumetria

B.- Sobre la resta de volums

Ampliació del 20%

4.565.224

MAS DE PUJALS CM-02 B

C.- Condicions

Ocupació cos principal (m2): 53,15

Volumetria cos principal: PB+2

Documentació complementària:

--

Electricitat:

Xarxa elèctrica

Qualificació del sòl:

No Urbanitzable

Edifici històric

Estat conservació:
Molt bo

Època de construcció:

anterior a la primera meitat del segle XX

Ocupació cossos annexes (m2): 247

Volumetria cossos annexes: PB+1

Xarxa d'abastament

Propietari:

Accessibilitat:
Camí de finca de curta longitud, a partir de vial urbà

Tancament:
NO

Presència d'animals:
NO

Fossa sèptica

Abastament: Sanejament:
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Coordenades UTM:
359.223

Altitud (m)
186,95

Referència cadastral:
43124A005000120000FK

Proposta d'incloure al Catàleg de Béns Protegits

1.-DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

Mas tradicional i emblemàtic del terme de Renau, habitat tradicionalment per 
pagesos fins al seu abandonament. Ha estat rehabilitat molt recentment, 
mitjançant l'adhesió de diversos cossos laterals al cos principal únic original 
que ha restat al centre. Actualment és residència habitual.

2.-JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I 
PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

3.- DETERMINACIONS NORMATIVES

A.- Sobre el cos principal

Consolidació i mateniment de la volumetria

B.- Sobre la resta de volums

Consolidació i mateniment de la volumetria

4.564.412

MAS DE L'ALEIX CM-03 B

C.- Condicions

Ocupació cos principal (m2): 69,3

Volumetria cos principal: PB+2

Documentació complementària:

La rehabilitació ha comptat amb llicència municipal

Electricitat:

Pou

Qualificació del sòl:

No Urbanitzable

Edifici històric

Estat conservació:
Molt bo

Època de construcció:

Anterior al s. XX en el cos principal.

Ocupació cossos annexes (m2): 286

Volumetria cossos annexes: PB+1

Xarxa elèctrica

Propietari:
CAMPS VIVAS RAMON

Accessibilitat:
A peu de xarxa rural primària. Camí asfaltat fins encreuament previ proper.

Tancament:
Si, opaca i seto

Presència d'animals:
NO

Sense serveis

Abastament: Sanejament:
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Coordenades UTM:
357.340

Altitud (m)
214,91

Referència cadastral:
43124A001000180000FS

Proposta d'incloure al Catàleg de Béns Protegits

1.-DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

Mas tradicional i emblemàtic del terme de Renau, habitat tradicionalment per 
pagesos fins al seu abandonament. S'està rehabilitant, mitjançant l'adhesió de 
diversos cossos laterals al cos principal únic original que ha restat al centre. Els 
cossos principals consten de planta baixa i una planta pis a dues aigües i els 
cossos annexes, d'una planta baixa. Els paraments són en pedra. En la part ja 
rehabilitada actualment és residència secundària.

2.-JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I 
PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

3.- DETERMINACIONS NORMATIVES

A.- Sobre el cos principal

Consolidació i mateniment de la volumetria

B.- Sobre la resta de volums

Ampliació del 20%

4.566.036

MAS D'EN SOLER CM-04 B

C.- Condicions

Ocupació cos principal (m2): 280,49

Volumetria cos principal: PB+2

Documentació complementària:

La rehabilitació ha comptat amb llicència municipal

Electricitat:

Xarxa elèctrica

Qualificació del sòl:

No Urbanitzable

Edifici històric

Estat conservació:
Molt bo

Època de construcció:

Anterior al segle XX

Ocupació cossos annexes (m2): 303

Volumetria cossos annexes: PB

Pou

Propietari:
AGRO TOUS PLANA SL

Accessibilitat:
A peu de la xarxa secundària, amb camí pavimentat en el primer tram

Tancament:
Forma un recinte tancat, amb porta d'accés

Presència d'animals:
NO

Fossa sèptica

Abastament: Sanejament:
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--

Coordenades UTM:
357.646

Altitud (m)
188,86

Referència cadastral:
43124A001000030000FL

Proposta d'incloure al Catàleg de Béns Protegits

1.-DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

Mas tradicional i emblemàtic del terme de Renau, habitat tradicionalment per 
pagesos fins al seu abandonament en època desconeguda amb tota 
probabilitat cap als anys 60, tot i que s'hauria anat utitlitzant fins a temps més 
recents. Consta d'un cos únic quadrat, amb planta baixa, planta pis i golfes, i 
a dues aigües que presenta símptomes de deteriorament. Els paraments són 
en pedra. Avui,aparentment l'edifici no presenta  cap ús, tot i que la finca es 
conrea. Al costat de l'edifici hi ha una alzina centenària.

2.-JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I 
PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

3.- DETERMINACIONS NORMATIVES

A.- Sobre el cos principal

Consolidació i mateniment de la volumetria

B.- Sobre la resta de volums

--

4.566.447

MAS DE NINCLES CM-05 B

C.- Condicions

Ocupació cos principal (m2): 108,2

Volumetria cos principal: PB+2

Documentació complementària:

--

Electricitat:

Sense serveis

Qualificació del sòl:

No Urbanitzable

Edifici històric

Estat conservació:
Deficient

Època de construcció:

Anterior al s.XX

Ocupació cossos annexes (m2): 0

Volumetria cossos annexes: --

Sense serveis

Propietari:
FIGUEROLA ESTEVE TERESA

Accessibilitat:
Camí de finca, que resulta pavimentat fins a la finca veïna precedent

Tancament:
NO

Presència d'animals:
NO

Sense serveis

Abastament: Sanejament:
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--

Coordenades UTM:
358.469

Altitud (m)
168,66

Referència cadastral:
43124A008000060000FD

Proposta d'incloure al Catàleg de Béns Protegits

1.-DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

Pallera tradicional d'ús agrícola llindant al nucli urbà de Renau, utilitzada 
tradicionalment per pagesos fins al seu abandonament en època 
desconeguda amb tota probabilitat cap als anys 60. Consta d'un cos únic 
rectangular de planta baixa amb coberta a una aigua, que presenta 
símptomes de deteriorament. Els paraments són en pedra. Avui, l'edifici i la 
finca agrícola que l'envolten no presenten cap ús.

2.-JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I 
PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

3.- DETERMINACIONS NORMATIVES

A.- Sobre el cos principal

Consolidació i mateniment de la volumetria

B.- Sobre la resta de volums

--

4.565.224

PALLERA CM-06 B

C.- Condicions

Ocupació cos principal (m2): 83,28

Volumetria cos principal: PB

Documentació complementària:

--

Electricitat:

Sense serveis

Qualificació del sòl:

No Urbanitzable

Edifici històric

Estat conservació:
Deficient

Època de construcció:

Finals s. XIX/ primers segle XX

Ocupació cossos annexes (m2): 0

Volumetria cossos annexes: --

Sense serveis

Propietari:
ARMENGOL MENASANCH M TERESA

Accessibilitat:
Vial urbà a <25 m.

Tancament:
NO

Presència d'animals:
NO

Sense serveis

Abastament: Sanejament:
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