
 

Àrea de Cohesió Territorial. Desenvolupament Urbà, Seguretat i Civisme  
Servei d’Urbanisme 
Secció de Planificació urbanística/ FM 
 
 
 
PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI I CATÀLEG DE 
BÉNS ARQUITECTÒNICS, ARQUEOLÒGICS I AMBIENTALS DE S ABADELL (PEPS) 
(PE-131) 
 
RESUM COMPRENSIU 
 

 
1. Antecedents 

El Servei de Planificació Urbanística de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, el dia 1 de març de 2017 
proposa a l’Ajuntament l’inici del procediment de licitació per a contractar els serveis per a la 
redacció de la revisió del Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell. La Junta de Govern aprova el procediment 
en sessió celebrada el 10 d’abril del mateix any. 
 
Una vegada aprovades les bases del concurs de licitació i resolt, l’equip adjudicatari va començar 
amb els treballs relatius a l’encàrrec, es presentà un cronograma de treball i s’establí el calendari 
de les sessions tècniques i de participació amb entitats i col·lectius culturals, associatius i 
professionals, així com de participació ciutadana, amb les Àrees de Cohesió Territorial (Servei de 
Planificació Urbanística) i de Cultura (Museu Històric de Sabadell i Arxiu Històric de Sabadell). 
 
Des de l’inici del procés per a la redacció del PEPS, s’ha treballat a tres nivells: intern, 
principalment amb les Àrees d’Urbanisme i Cultura de l’Ajuntament (Comissió de seguiment de 
tècnics municipals); a través de la Comissió tècnica de seguiment del PEPS, formada per entitats, 
com institucions expertes en l’àmbit de la cultura i el patrimoni en particular i amb les 
presentacions a la ciutadania, en el marc dels diferents barris de la ciutat, donant compliment a 
l’Acord de d’Aprovació del programa de participació ciutadana (JGL de data 23.04.2018 (BOP 
3.05.2018))  en el procediment de la Revisió del Pla especial urbanístic de protecció del Patrimoni i 
Catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals de Sabadell (PEPPS)  
 
2. Els plans especials de patrimoni precedents en e l marc del planejament 

En data 19.10.1988, en desenvolupament del Pla General de 1978, la Comissió d’Urbanisme de 
Barcelona va aprovar definitivament el text refós del Pla Especial de Protecció del Patrimoni 
Arquitectònic de Sabadell (PEPPAS) (PE-16). Aquest instrument i el seu catàleg eren el resultat de 
la reflexió, en aquell moment, de l’evolució que de la Protecció del Patrimoni se’n feia. En 
posterioritat, a principis dels anys noranta, durant el procés de revisió del Pla General d’Ordenació 
Municipal de la Comarca de Sabadell, que va culminar amb l’aprovació de l’actual Pla General 
Municipal d’Ordenació de Sabadell (PGMOS), s’iniciaren els treballs de revisió del PEPPAS tant 
en el seu vessant arquitectònic com arqueològic. Així, l’any 1992, s’aprovava inicialment la Revisió 
del Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic de Sabadell i Catàleg tot i que no es va 
continuar la tramitació. 
 
En data 24.01.2008, la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona va aprovar definitivament el 
Pla especial de protecció dels béns arquitectònics, arqueològics i mediambientals de Sabadell 



 

(PEPPS) (DOGC 17.09.2008), que com a revisió del PEPPAS incorpora nous elements emergents 
amb valor  arquitectònic, arqueològics i paleontològics, així com els valors intrínsecs (agraris, 
forestals, ecològics, paisatgístics), tots ells com a valors patrimonials. 
 
Al febrer de l’any 2015 el Tribunal Suprem va declarar nul el Pla especial de protecció del 
patrimoni de Sabadell (PEPPS), que estava vigent des de gener de 2008. La declaració de nul·litat 
es justificava per la insuficiència de continguts en l’estudi econòmic. A la pràctica, anul·lar el 
PEPPS comportava la desprotecció de la major part del Patrimoni de Sabadell i la recuperació de 
vigència del Pla Especial anterior, el PEPPAS de 1989, que protegia bàsicament els béns 
arquitectònics, amb alguna excepció pel que fa a algun jaciment arqueològic 
 
Aquest fet va comportar redactar i tramitar un nou Pla especial de Protecció que contingués 
l’estudi econòmic en condicions així com tots els béns emergents i modificacions del Pla especial 
que hi havia hagut fins aleshores. El Text refós del Pla especial de protecció dels béns 
arqueològics, mediambientals i arquitectònics de Sabadell [PEP] BAMAS es va aprovar 
definitivament en data 15.12.2016 (DOGC, 22.02.2017),el qual és el planejament actualment 
vigent. 
 
3. El planejament vigent  

Planejament general 

� Pla general municipal d’ordenació de Sabadell (PGMOS) (DOGC, 7.01.1994) i text refós del 
PGMOS (MPG-8-TR) aprovat definitivament el 31 de juliol de 2000 (DOGC, 2.10.2000). 

 
� Modificació puntual del Pla general municipal d'ordenació a l'àmbit del Ripoll (MPG-5) aprovada 

definitivament en data 03.12.02 (DOGC. 03.03.03). 
 

� Text refós de la Modificació puntual de Pla general d’ordenació municipal de Sabadell a l’àmbit 
del Parc Agrari (MPG-54), aprovat definitivament en data 21.04.2010 (DOGC 04.06.2010).  

 
� Text refós de la Modificació puntual del Pla general municipal d'ordenació de Sabadell per a 

determinats elements protegits pel PEPPS (MPG-55), aprovat definitivament en data 19 d’abril 
de 2011 (DOGC 04.05.2011) 

 

Planejament derivat relacionat amb la protecció patrimonial 

� Text refós del Pla especial d'intervenció en el paisatge urbà (PE-51TR) aprovat definitivament 
en data 22 de febrer de 2007 (DOGC 03.05.07). 

 
Planejament que es revisa 
 
� Text refós del Pla especial de protecció dels béns arqueològics, mediambientals i arquitectònics 

de Sabadell [PEP] BAMAS (PE-122), aprovat definitivament en data 15 de desembre de 2016 
(DOGC 22.02.2017) 

 
4. Marc general 

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



 

Per a aconseguir l’efectivitat de les mesures de protecció, els municipis han d’incloure en el seu 
planejament general un catàleg dels béns protegits, que ha d’incloure aquells que figuren en els 
inventaris del Departament de Cultura (béns culturals d’interès nacional, d’interès local i espais de 
protecció arqueològica), els protegits per altra via sectorial o els que el municipi vulgui protegir per 
la via urbanística.  
 
El Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya (RLUC) estableix que es pot redactar un Pla 
Especial de Protecció si és necessari per a l’ordenació de recintes i conjunts artístics; quan cal 
incorporar el Catàleg de béns, si el planejament general del municipi es limita a enumerar i 
identificar els béns immobles que són objecte de protecció i, també, quan sigui necessària la 
revisió del Pla especial i Catàleg de béns vigent. Aquest és el cas de Sabadell.  
 
La Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’art. 127 de l’Estatut d’autonomia, té competència 
exclusiva en matèria de patrimoni cultural català. En aquest sentit, el Departament de Cultura, els 
Consells Comarcals i els Ajuntaments, d’acord amb la Llei de Patrimoni Cultural Català (en 
endavant, LPCC) i la legislació local, assumeixen importants atribucions de protecció del patrimoni 
cultural local, dins l’esfera de les seves competències.  
 
Aquest Pla especial urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns arquitectònics, històrics 
i ambientals de Sabadell, en endavant PEPS, ha de tenir en consideració les determinacions de la 
Llei 9/1993 de Patrimoni Cultural Català. 
 
5. Objecte del Pla especial 

L'objecte del Pla especial és l'establiment de totes aquelles determinacions i mesures necessàries 
per a l'adequada preservació, foment, restauració, intervenció i gestió dels béns arqueològics, 
paisatgístics, naturals i arquitectònics que constitueixen el patrimoni del municipi de Sabadell.  
 
D’aquesta manera el Pla especial tracta, específicament, la protecció del patrimoni cultural del 
municipi, entès com el derivat de l’acció humana al llarg dels segles, en totes les seves 
manifestacions incloses les relatives al seu relleu històric, social, natural i ambiental. 
 
En aquest marc, els objectius bàsics del PEPS són els següents:  
 
- Inventariar exhaustivament els béns immobles, els jaciments arqueològics i altres elements 
singulars de valor patrimonial, així com els valors naturals i paisatgístics del municipi, amb la 
finalitat d’aprehendre el territori i facilitar la presa de decisions quant a quins elements cal protegir. 
  
- Aprofundir en el coneixement de la història de cadascun d’aquests elements, així com dels trets 
urbanístics i arquitectònics que els defineixen i caracteritzen, per a determinar els seus valors 
històrics, tipològics i ambientals, definir els motius de la seva catalogació i fixar la categoria i el 
nivell de protecció.  
 
- Establir un seguit de mesures urbanístiques de protecció jurídica que serveixin d’instrument 
normatiu capaç de permetre la preservació i la posada en valor de tots aquests elements i valors.  
 
- Permetre la difusió i el coneixement per part de la ciutadania dels valors patrimonials i 
paisatgístics i de la història que aquests elements transmeten com un actiu cultural. 
 
6. Descripció de la proposta 

La selecció dels elements recollits en el PEPS s’ha realitzat d’acord amb els criteris establerts en 
el document Directrius de contingut per als catàlegs de béns protegits i plans especials de 
protecció, redactat conjuntament pel Departament de Territori i Sostenibilitat i el Departament de 



 

Cultura de la Generalitat de Catalunya (versió de febrer de 2013). Per desenvolupar i justificar 
l’ordenació proposada en el PEPS, els elements del catàleg es classifiquen com: 
 
� Conjunts Arquitectònics (CA): Conjunts històrics, barris, carrers, cementiris, etc. Dins aquesta 

classificació quedarien inclosos: els conjunts d’edificació, els Ambients (carrers del Centre i de 
la Creu Alta catalogats; Polígons d’habitatges dels anys 1950-60 i operacions de plurihabitatge i 
d’espai públic).  

 
� Elements Arquitectònics (EA): Monuments arquitectònics historicoartístics declarats. Elements 

singulars: escuts, pedres heràldiques, creus de terme, etc. Fragments: portalades, tanques, 
tribunes, relleus, pintures murals o esgrafiats a una façana, etc... Obra civil: camins, vies de 
transport, ponts i túnels, obres d’abastament d’aigua (Torres d’aigua) o d’electricitat, mines, etc. 
Arquitectura popular: masies, molins de vent, etc.  

 
� Béns Arqueològics i Paleontològics (BARP): − Els espais de protecció arqueològica: àrees en 

les quals, o bé per evidències materials o per antecedents històrics o per altres indicis 
documentals, es pensa que poden existir restes arqueològiques o paleontològiques. En 
aquestes zones, prèviament a la concessió de llicències d’obres, s’han de realitzar sondeigs i 
prospeccions arqueològiques d’acord amb el Servei d’Arqueologia de la Direcció General del 
Patrimoni Cultural, per tal de confirmar l’existència del jaciment. Poden tenir aprofitament privat 
sempre i quan no hi hagi restes arqueològiques. El patrimoni paleontològic: llocs on hi ha 
vestigis fossilitzats (fòssils com esquelets, closques, impressions de plantes, petjades, fems 
fossilitzats, etc.), que constitueixen una unitat coherent i amb entitat pròpia, encara que 
cadascun individualment no tingui valors rellevants.  

 
� Béns Socioculturals i Etnològics (BSE). Les zones d’interès etnològic: tipologies residencials, 

vestigis d’una activitat econòmica (industrial, militar, religiosa, agropecuària, forestal, pesquera, 
extractiva, etc.), intervencions en el paisatge... Els camins, les fonts, els pous, les basses, els 
pantans, les mines, etc.  

 
� Béns Naturals (BN) El patrimoni natural, el configuren els indrets i/o elements naturals i els 

espais geològics que signifiquen el municipi, així com els referents a la biodiversitat del territori. 
Inclou: Els espais d’interès geològic: coves, abrics, singularitats naturals, entre d’altres. Les 
zones de recàrrega d’aqüífers. Els entorns fluvials (riberals, penya-segats, torrents i rieres, 
etc.). Els boscos singulars. Els arbres monumentals. Altres elements naturals i/o ecològics. 

  
� Béns Ambientals i Paisatgístics (BAMP) El patrimoni paisatgístic, el conformen les àrees el 

valor de les quals és el resultat de la interacció dinàmica entre els factors naturals (geologia, 
climatologia, hidrologia, etc.) i els humans (activitat econòmica, assentaments, etc.). En 
aquesta tipologia es poden incloure:  Les àrees i entorns d’interès paisatgístic. Els recorreguts: 
camí ral, itineraris paisatgístics, etc. Les fonts i les dolls. Els miradors i els fons escènics. Els 
elements que ho caracteritzen: cingleres, turons, feixes, marges, tanques, cabanes, etc. Els 
jardins històrics.  

 
Descripció de la tipologia funcional de béns protegits  
 
Per les seves característiques funcionals, es diferencien els conjunts i elements catalogats atenent 
a les diverses categories de béns ajustades a la realitat del patrimoni de Sabadell. El catàleg de 
béns està composat per: 
 

Béns Arquitectònics  
01 Arquitectura Agrícola (AA)  



 

02 Arquitectura Funerària (AF)  
03 Arquitectura Industrial (AI)  
04 Comerços emblemàtics (AC)  
05 Despatxos (D)  
06 Arquitectura de Defensa (AD)  
07 Arquitectura Pública, semipública, Representativa (AP/R)  
08 Arquitectura Religiosa (AR)  
09 Arquitectura Residencial Rural (ARR)  
10 Arquitectura Residencial Urbana / Blocs singulars (ARU/B)  
11 Arquitectura Residencial Urbana / Aïllada (ARU/A)  
12 Arquitectura Residencial Urbana / Mitgeres (ARU/M)  
13 Obres d’Enginyeria (OE)  
14 Elements Singulars / Espais i Mobiliari Urbà (S)  
15 Ambients (AM)  
Béns Arqueològics - Paleontològics  
01 Àrees d’Expectativa Arqueològica (AEA)  
02 Jaciments Arqueològics (JA) – Jaciments Paleontològics (JP)  
Béns Socioculturals i Etnològics  
Béns Naturals ,Ambientals i Paisatgístics 

 
Descripció de les categories de protecció  
 
La categoria a la que pertany cada bé s’ha determinat atenent als principis derivats de la legislació 
sectorial i a les característiques particulars de cada un dels elements. S’estableixen quatre 
categories: tres que corresponen a les definides per la LPCC (BCIN, BCIL i EPA) i una quarta per 
als béns que es protegeixen per via urbanística (BPU); aquesta darrera categoria pot tenir tants 
subtipus com es desitgi en funció de les diferents especificitats.  
 
� Béns Culturals d’Interès Nacional (BCIN)  
Són els béns immobles més rellevants del patrimoni cultural català inclosos en el Registre de Béns 
Cultural d’Interès Nacional el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 
 
� Béns Culturals d’Interès Local (BCIL)  
Són els béns integrants del patrimoni cultural català que, tot i llur significació i importància, no 
compleixen les condicions pròpies dels BCIN. Han d’ésser inclosos en el Catàleg del Patrimoni 
Cultural Català. Els instruments de protecció i control d’aquests béns recauen principalment en els 
municipis. 
 
� Béns amb Protecció Urbanística (BPU)  
Són aquells béns immobles (elements, conjunts, indrets, etc.), no declarats ni incoats BCIN o 
BCIL, els valors dels quals identifiquen l’arquitectura tradicional del lloc i/o el paisatge del municipi, 
que el PEPS vol protegir pels seus valors d’interès cultural. 
 
� Espais de Protecció Arqueològica (EPA)  
Es consideren espais de protecció arqueològica i són objecte de catalogació, els jaciments que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per altres 
indicis, se suposa l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.  
Tots els EPA s’han d’incorporar al Catàleg de Patrimoni Cultural Català i en els catàlegs 
urbanístics. 
 
Els béns patrimonials recollits en el PEPS es classifiquen en les diferents categories: 
  

- Béns Arquitectònics (BA)  
- Béns Arqueològics – Paleontològics (BARP)  



 

- Béns Socioculturals – Etnològics (BSE)  
- Béns Naturals (BN)  
- Béns Ambientals – Paisatgístics (BAMP)  

 
Els nivells de protecció dels elements protegits són: 

Béns arquitectònics 
N.1 INTEGRAL  
N.2 CONSERVACIÓ (Tipològic)  
N.3 PARCIAL  
N.4 AMBIENTAL (només pels Ambients declarats)  
N.5 DOCUMENTAL 

 
Béns Naturals o Mediambientals 
S’estableixen igualment diferents nivells de protecció en funció de dos variables: tipus 
d’element i tipus d’intervenció admissible. Així per exemple, en el cas dels arbres hi ha definits 
tres graus: nivell de protecció I (no admet la substitució de l’element), nivell de protecció II 
(s’admet la substitució per un altre exemplar de característiques similars) i nivell de protecció 
III (s’admet la substitució per altres espècies que contribueixin a garantir unes millors 
condicions per a l’entorn natural). 

 
 
7. Avaluació econòmica i Pla d’actuació 

El document avalua el cost que suposa la protecció patrimonial fixada pel Pla Especial, i determina 
una previsió de despesa per fer front als ajuts directes als particulars necessàries que el 
desenvolupament del Pla especial comporta i que es veurà reflectida en els capítols i projectes 
que conformen el pressupost municipal. La quantia anual d’aquesta despesa, no serà inferior a 
l’1% anual de la partida corresponent al capítol VI (inversions reals, descomptant aquelles partides 
destinades a la compra de sòl i edificis) del pressupost municipal 
 
Aquesta quantitat, es destinarà a: Ajudes i subvencions per les intervencions realitzades a 
propietaris i promotors d’actuacions en béns protegits i Mesures de divulgació i activitats 
didàctiques relacionades amb el patrimoni arqueològic, mediambiental i arquitectònic. 
 
Així mateix, s’inclourà en el pressupost municipal, en el projecte corresponent una previsió per 
adquisicions de béns de particulars objecte de catalogació o per l’exercici del dret de tanteig i 
retracte. 
 
Per abordar la sostenibilitat econòmica del Pla en relació amb les finances municipals, el 
document preveu quina és l’aportació econòmica municipal derivada dels ajuts indirectes i 
exempcions que repercuteix a les finances públiques al deixar d’ingressar part de l’impost de l’IBI, 
reducció de l’ICIO i exempció de la Taxa per la intervenció municipal en les obres i usos. 
 
El document adjunta el Pla d’Actuació, que amb una previsió quadriennal, defineix la programació 
de les actuacions previstes sota el criteri de suficiència pressupostària establerta en l’avaluació 
econòmica i financera. 
 
Per tant, els mitjans econòmics amb el que es dota l’Ajuntament de Sabadell per a fer-se càrrec 
del desenvolupament i execució del Pla especial de protecció, esdevenen justificats i sostenibles a 
partir del detall d’aquesta avaluació que, tot i no ser detallada, esdevé suficient per assolir els seus 
objectius. 
 
 


