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Objecte del Registre 

El “Registre de masies i cases rurals” del municipi de Sudanell és un document que forma part del seu Pla 
d’ordenació urbanística municipal. L’àmbit d’aplicació comprèn la totalitat del municipi de Sudanell. El 
seus objectius són: 

- Preservar o recuperar les edificacions rurals d’interès arquitectònic, històric i/o paisatgístic i 
aquelles que corresponen a una estructura correcta de colonització del territori. 

- Determinar quin dels usos permesos per la Llei d’Urbanisme es creuen els més adequats, 
d’acord amb el model per al sòl no urbanitzable establert per aquest Pla . 

- Regular les ampliacions admeses, de forma que respectin la composició volumétrica original. 

Contingut 

El “Registre de masies i cases rurals” del municipi de Sudanell està constituït pels següents documents: 

- Memòria. Descriu l’objecte, contingut i metodologia del document. 

- Fitxes. Conté la descripció dels edificis que són objecte de protecció. Cadascun dels elements 
disposa d’una fitxa, amb les següents dades: 

- Identificació (denominació, codi, adreça, altitud, coordenades UTM, referència cadastral, 
protecció actual, inclusió en el Catàleg de béns protegits i qualificació urbanística). 

- Descripció (descripció de la masia o casa rural). 

- Justificació de les raons que aconsellen la recuperació o preservació. 

- Determinacions normatives. 

- Documentació gràfica (fotografies i plànol de situació). 

- Plànols: Els elements del Registre estan localitzats en els plànols d’ordenació del Pla d’ordenació 
urbanística municipal de Sudanell. 

Metodologia 

El “Registre de masies i cases rurals” ha tingut com a preàmbul un procés d’inventariat d’aquells edificis 
existents en el sòl no urbanitzable que podien tenir un valor patrimonial, històric o paisatgístic, així com 
d’aquells altres que contenen usos que no sòn pròpies del sòl rústec.  

De la totalitat d’aquest inventari, han pasat a formar part d’aquest Registre aquelles edificacions que 
complien alguna de les següents premises: 

- Formar part dels elements inclosos al Catàleg de béns protegits. 

- Formar part del sistema d’edificacions rurals que han estructurat la colonització del territori 
agrícola, per les seves característiques funcionals. 

La resta d’edificacions ha restat en l’Inventari d’altres edificacions en sòl no urbanitzable, que també forma 
part de la documentació d’aquest Pla. 
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Edificacions incloses 

El conjunt d'edificacions incloses al Registre de masies i cases rurals que incorpora aquest POUM són les 
següents: 

  

Masia o casa rural Referècia cadastral Codi 

Torre del Patet 4/274 CM-01 

Torre Piteu 4/290 CM-02 

Torre Ginera 4/310 CM-03 

Torre Fusteret 1/150 CM-04 

Normativa d’aplicació 

Tal i com especifica l’article 180 de les Normes Urbanístiques d’aquest POUM, el Registre de masies i 
cases rurals constitueix, a tots els efectes, el catàleg específic de masies i cases rurals susceptibles de 
reconstrucció o rehabilitació establert en l'article 50 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme. La seva 
regulació específica es determina a l’article 184 de les Normes Urbanístiques d’aquest Pla, que es cita a 
continuació:  

article 184. Condicions de la rehabilitació de masies i cases rurals no destinades a habitatge 
rural 

1. Les edificacions identificades el Registre de masies i cases rurals que incorpora aquest POUM i 
reconegudes en l’article 180¬ d’aquestes Normes, podran destinar-se 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, tal i com preveu l’article 47.3 DL 1/2010, excepte en els casos en que 
la fitxa corresponent restringeixi algun d’aquests usos. 

2. La rehabilitació d’aquestes edificacions ha de respectar el volum edificat preexistent i la composició 
volumètrica original, prèviament determinats el Registre de masies i cases rurals que incorpora aquest 
POUM, d’acord a l’art. 50.3 DL 1/2010. Es consideren els aspectes següents: 

a) Documentació: Previ a qualsevol intervenció, caldrà fer uns estudis històrics i arquitectònics 
que permetin la documentació completa de l’element. 

b) Volumetria: Es prioritza la reutilització del volum originari principal, identificat en la fitxa del 
Registre de masies i cases rurals corresponent. La conveniència del manteniment de la resta de 
volums complementaris al principal es fixa, igualment, en la fitxa corresponent. 

Es permetran ampliacions de volum, sempre i quan: 

- no afectin els valors arquitectònics i paisatgístics concurrents. 

- estiguin justificades en les necessitats derivades del desenvolupament dels usos admesos. 

- L’ampliació no ha de superar els percentatges que es fixen, en relació al sostre preexistent 
(cal tenir present que a les fitxes del Registre de masies i cases rurals es fa constar la 
superfície de la subparcel·la edificada, segons dades del cadastre de rústega): 
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Sostre preexistent (en m²) Ampliació màxima (en %) 

< 400 30 

> 400 15 

c) Cobertes: Es mantindrà la forma de les cobertes dels cossos originals que han configurat la 
masia o casa rural. El material usual serà la teula ceràmica de tipus àrab, si no hi ha precedents 
d’altres materials. En la resta de volums complementaris a mantenir podran utilitzar-se d’altres 
materials, sempre i quan la seva textura i cromatisme s’adaptin a l’homogeneïtat del conjunt. 

d) Façanes: Es mantindrà la formalització arquitectònica de la façana principal de la masia o casa 
rural, generalment orientada al sud, o altres elements arquitectònics singulars. En el cas que la 
reforma o ampliació proposi noves obertures a les façanes, aquestes respectaran les proporcions 
existents de les originals. 

e) Interior: Les obres de reforma o ampliació respectaran al màxim l’estructura portant de 
l’edificació, parets i forjats i l’estructura funcional més representativa des del punt de vista 
tipològic. 

3. El procediment d’atorgament de llicències per a la reconstrucció i rehabilitació de masies i cases rurals 
es regula a l’article 58 del RLU. D’acord amb ell, els projectes de rehabilitació d’edificacions incloses al 
Registre de masies i cases rurals han de ser sotmesos a informació pública per l’ajuntament per un 
termini de 20 dies i a l’informe de la comissió territorial d’urbanisme que s’ha d’emetre en un termini de 2 
mesos. Els projectes que només comportin obres de conservació, d’adequació, de millora o de 
manteniment d’un ús existent admès per aquest POUM, resten únicament subjectes a llicència municipal.  



 Crèdits 
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ANNEX. CROQUIS DELS ELEMENTS DEL REGISTRE 
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COMPOSICIÓ MUNICIPAL AMB L’ELABORACIÓ DEL POUM. TEXT REFÓS 

GRUP MUNICIPAL DE CIU: 

Josep Maria Sanjuan Cornadó Alcalde de Sudanell 
Ramon Biosca Raventós   Tinent d’alcalde.  
Josep Carles Gabriel Cornadó  regidor de mediambient, agricultura i hisenda. 
Fernando Figueras Marco   regidor d´educació, sanitat, cultura i festes. 
Lluís Bautista Piñol   regidor d´urbanisme i esports 
Cinto Abellaneda Fernández                  regidor d´educació, sanitat, cultura i festes. 
Jordi Marfull Menós                                regidor de mediambient, agricultura, cultura i festes. 

AJUNTAMENT DE SUDANELL 

Isabel Redondo Vahle  secretaria de l’ajuntament 
Gemma Gabarró Rius  administrativa 
Roger Perejuan Borras  algutzir 

EQUIP REDACTOR 

             JORNET-LLOP-PASTOR S.L.P.: 

JORNET-LLOP-PASTOR S.L.P.: 
Sebastià Jornet Forner  arquitecte 
Carles Llop Torné   doctor arquitecte 
Joan Enric Pastor Fernández   arquitecte 
Gabriel Jubete i Andreu  arquitecte 
Anna Pastor i Fernández  arquitecte 
Mònica Beguer i Jornet  arquitecte 
Napoleón Guerrero Flores  arquitecte 
Xavier Matilla Ayala   arquitecte 
Paula Sirvent i Raga  arquitecte  
Núria García i Soto   arquitecte 
Eduard Antorn i Monseny  arquitecte 
Mireia Valls Gil-Vernet  arquitecte 
Luca Mirandola   arquitecte 
Camila Acosta Amador  arquitecte 
Miriam Germeno   arquitecte 
Claudia Peñaranda Fuentes  arquitecte 
Manuel Güemes Menéndez  arquitecte 
María Ríos Carballeira  arquitecte 
Albert Mampel i Cava  estudiant 
Marcela Caldas Mantilla  estudiant 
Isabel Lacasa   administrativa 

COL·LABORADORS  

Departament de geografia, udl. 
Ignasi Aldomà   geògraf 
 
serveis i projectes ambientals –la llena. 
Ramón Queralt i Boldú   lic. Ciències ambientals 
Toni Costa Pedrós    lic. Ciències ambientals 
 
ADVOCATS ASSOCIATS 
Àngels Gil-Vernet    advocat 
Sònia Berlanga i Font  advocat 

 
 
 
 
 

Sudanell, juliol 2011 

Sebastià Jornet i Forner, arquitecte 

en nom de JORNETLLOPPASTOR arquitectes. 
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