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La protecció del patrimoni
Un exercici cultural en un marc pluridisciplinar

El concepte “Patrimoni”

Marc legal diferenciat entre Inventari; Catàleg i Pla Especial
de Patrimoni + PEU Conjunt Històric (BCIN)
Procés de catalogació abans (1970-80) i ara (LPCC, 9/1993
i LUC 2/2012)

Metodologia i nous criteris de redacció
Noves eines aplicables a la protecció del patrimoni
Àmbits generals de protecció
Proteccions físiques i documentals (memòria)
Valors normatius, culturals i pedagògics dels documents de
protecció

L’avaluació del patrimoni
Mètodes de valorització

Visió estàtica
Avui no podem considerar el valor patrimonial, únicament, des
de l'òptica d’un model urbanístic o d’un element arquitectònic
determinat

Visió dinàmica
Cal tenir una mirada àmplia que llegeixi el desenvolupament i
la transformació d’un àmbit urbà, com un territori no homogeni
format d’elements, conjunts i àrees amb personalitat pròpia,
establint diferències a partir del grau de protecció i objectivant
la seva transformació i renovació
Visió paisatgística
Cal avançar en la idea de l’entorn i la interrelació dels
diversos elements en una imatge que ha de determinar el
valor del paisatge urbà amb les seves singularitats

La redacció del PEP de Sabadell

Visió conjunta dels valors patrimonials
Utilització de noves metodologies i tècniques integradores en
la valoració i regulació dels béns, conjunts i ambients objecte
de protecció
Patrimoni arquitectònic
Ambients, fronts edificatoris, conjunts, elements
Patrimoni arqueològic i paleontològic
Jaciments (arqueològics / paleontològics) + Espais de
Protecció Arqueològica (EPA) + Àrees d’Expectativa
Arqueològica (AEA)
Elements de paisatge (urbà i periurbà)
Creus de terme, fonts,... (en àmbit urbà)
Camins, construccions de pedra en sec,... (en àmbit SNU)
Patrimoni geològic - natural
Patrimoni històric – social
Els refugis de la Guerra Civil

Un nou tractament del patrimoni

La redacció del PEP de Sabadell

RELACIÓ ENTRE ELS BÉNS DEFINITS
Formant part d’una categoria arquitectònica / urbanística amb
capacitat d’interrelació constituint ambients i paisatges
MARC TERRITORIAL
Nucli Antic – Ciutat – Municipi (de la urbs al territori)
L’abast municipal (Plans Especials de Patrimoni)
L’escala supramunicipal (Plans Directors de Patrimoni)
VALORITZACIÓ DELS AMBIENTS / FRONTS EDIFICATORIS
Unitats morfològiques tipològiques i compositives de façanes
RECONEIXEMENT DELS ENTORNS
Identitat i associació de l’element amb el marc físic que l’envolta
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Un nou tractament del patrimoni
RELACIÓ ENTRE BÉNS DEFINITS QUE PERTANYEN A
DUES O MÉS CATEGORÍES
A partir de l’anàlisi global es desprèn la necessitat d’integrar
en un mateix document de protecció, les 5 diferents categories
de béns del patrimoni cultural reconegudes en el document de
criteris per a la redacció dels Plans especials de patrimoni i
catàlegs, de la Generalitat de Catalunya:
1. Béns Arquitectònics
2. Béns Arqueològics, Paleontològics, Geològics
3. Béns Socioculturals i Etnològics
4. Béns Naturals
5. Béns Ambientals i Paisatgístics
Tots ells recullen els àmbits de protecció específica en
funció de les característiques del marc físic del treball
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Visió conjunta dels valors patrimonials

Les noves metodologies en la redacció dels documents
urbanístics de protecció (Plans Directors, Plans Especials
i Catàlegs de Patrimoni) sintetitzen l’anàlisi i el seu
resultat ha de ser fruit de les aportacions multidisciplinars
i dels debats entre els membres de l’equip redactor i
col·laboradors, format per arquitectes, urbanistes,
historiadors, historiadors de l’art, advocats, geògrafs,
arqueòlegs,
paleontòlegs,
restauradors,
sociòlegs,
informàtics..., amb les comissions de seguiment de les
administracions, les entitats culturals, la societat civil i la
ciutadania en general.

Què cal protegir a Sabadell ?

Nous elements considerats
▪ Béns patrimonials procedents del PEPBAMAS (arquitectònics,
arqueològics, medi natural, espais de memòria) i altres inclosos a
partir de la diagnosi i del treball de camp
▪ Elements patrimonials en sòl no urbanitzable (Patrimoni del rodal)
▪ Elements i itineraris patrimonials en sòl urbà i en sòl no urbanitzable
(El conjunt patrimonial als marges del riu Ripoll)
▪ Ambients i fronts configuradors del paisatge urbà
▪ La façanes de ciutat com a valor paisatgístic identificador
▪ Conjunts i elements industrials
▪ Elements patrimonials procedents del Catàleg de Masies
▪ Béns del patrimoni històric – social (Els refugis de la Guerra Civil)
▪ Noves tipologies com l’arquitectura racionalista de postguerra
▪ Els comerços històrics i tradicionals
▪ Elements patrimonials de les infraestructures de transport
▪ El Cementiri municipal: Conjunt + panteons i tombes individuals
▪ Béns mobles que no havien estat considerats (mobiliari, lluminàries,
plaques i altres peces referents en el paisatge urbà

1. CONCEPTES BÀSICS
1.1 Tipologia de valors
Tipologia 1: Béns arquitectònics
• Monuments arquitectònics, historicoartístics declarats i fortificacions.

• Conjunts: conjunts històrics, cementiris, carrers, barris, cases, etc...
• Edificis i construccions: esglésies, monestirs, edificis històrics, etc...
• Elements: creus de terme, escuts, pedres heràldiques, etc..
• Fragments: una portalada, una tanca, una tribuna, un relleu, una
pintura mural a una façana, etc..
• Obra civil: camins, ponts, vies de comunicació, obres d’abastament
d’aigua, electricitat, etc...
• Estructures urbanes
• Arquitectura popular (manifestació material on es barregen factors
x econòmics, socials, culturals) en tant que més contribueix a potenciar
les senyes d’identitat d’un territori)
Altres enfocaments: per èpoques / per autors / per tipologies o estils
arquitectòniques, etc...

Escales de treball

1. ANÀLISI TERRITORIAL: SÒL URBÀ I SÒL NO
URBANITZABLE
2. ANÀLISI PER ÀMBITS URBANS (Morfologia dels barris)

Metodologia

3. ANÀLISI PER CARRERS (Ambients, Fronts edificatoris,...)
4. ANÀLISI DE L’ELEMENT CATALOGAT / PROPOSAT I DE
L’ENTORN (Medi urbà i rural)

Nivells de protecció

Nivells de protecció fisica (valors materials)
1. INTEGRAL

2. TIPOLÒGICA (Volumètrica)
3. PARCIAL
(AMBIENTAL: Ambients, Fronts edificatoris, Façanes ciutat)
Nivell de protecció no física (valors immaterials)
4. DOCUMENTAL (Justificada)

L’aplicació a Sabadell: una visió conjunta
dels valors patrimonials

Portada de selecció

Portada categories de béns (© Access)

Districtes i Barris de Sabadell

Proposta urbanística dels barris de Sabadell

16. Sant Pau

16

01 Anàlisi disfuncions urbanístiques PEUPiC - PGMO

Objectiu
Definir els instruments urbanístics que permetin assolir
l’edificabilitat permesa pel planejament vigent, en els edificis
que el Pla especial urbanístic del patrimoni de Sabadell
(PEUPiC) catalogui i que no són inclosos com a catalogats
en el Pla General Municipal d’Ordenació de Sabadell
(PGMOS).

Criteris
1 Delimitar àmbits d’ordenació de volums d’acord amb l’art 58.3 del
TRLU, per al cas que es vulguin ampliar quan no hagin esgotat
l’edificabilitat permesa pel planejament vigent.
2 Concretar els paràmetres de l’edificació que, sense alterar
l’aprofitament urbanístic del sector, admeten variació per a una
ordenació volumètrica alternativa a la prevista pel planejament vigent.
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3 Delimitar àmbits de Plans de millora urbana per regular la composició
volumètrica i de façanes, d’acord amb el què preveu l’art. 70.1.b del DL
1/2010 de TRLU i de l’art. 90.1 del Decret 305/2006 del RLU, en els
casos d’edificis catalogats pel PEUPiC poden ser objecte d’ampliació
per assolir l’edificabilitat que els atorga el planejament vigent.
a. Establir els objectius particulars per cada Pla de millora urbana
b. Establir els paràmetres i criteris per a l’ordenació de volums
alternativa.
4 Revisar altres aspectes menors de la normativa del PGMOS per
ajustar-los i fer-los coherents i compatibles amb la proposta del
PEUPiC.

El PEUPiC de Sabadell

01 Participació i Comunicació

Participació i comunicació

El Patrimoni cultural: una responsabilitat compartida
•El patrimoni cultural és un dels testimonis fonamentals de la
trajectòria històrica i d'identitat d'una col·lectivitat nacional.
•Els béns que l'integren constitueixen una herència insubstituïble,
que cal transmetre en les millors condicions a les generacions
futures.
•La protecció, la conservació, l'acreixement, la investigació i la
difusió del coneixement del patrimoni cultural és una de les
obligacions fonamentals que tenen els poders públics.
(LLEI 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català)
Corresponsabilitat:
• Administracions públiques
• Agents públics
• Agents privats

El PEUPiC de Sabadell
Participació i comunicació
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Participació:
Taula de seguiment (reunions cada 2 mesos)
Composició:
Entitats culturals...
Entitats acadèmiques...
Col·legis professionals
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (Delegació del Vallès)
Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya (Vallès)
Cambra de Comerç

Promoure dins el PEUPiC la creació a partir d’una ordenança
Comissió de Patrimoni de Sabadell = Taula de Patrimoni

El PEUPiC de Sabadell
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Participació:
• Accions de participació obertes a tota la ciutadania
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Presentació general del patrimoni de Sabadell i el seu terme.
Sobre patrimoni industrial. Sobre paisatge urbà /ambients protegits.
Sobre la gestió del patrimoni

CAMPANYA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
A través de butlletes en paper i digitals,

SESSIONS INFORMATIVES
Destinades a col·lectius específics
JORNADES DE PRESENTACIÓ I DEBAT DEL PEUPiC DE
SABADELL
Obertes a la ciutadania

Participació ciutadana
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possible web Ajuntament de Sabadell

Participació ciutadana

05 Participació i Comunicació

possible web Ajuntament de Sabadell

El PEUPiC de Sabadell
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Comunicació/pedagogia/Serveis al ciutadà
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• Tot i que es tracta d’un document urbanístic cal fer
entendre a la ciutadania que també és un instrument per
posar en valor el patrimoni cultural del municipi
• Transparència: informació clara i assequible
• Facilitats a la ciutadania: finestreta única, assessorament,
facilitats tècniques, ajuts a la rehabilitació
• Activitats de difusió: Coordinar activitats pel coneixement
del patrimoni a través dels béns protegits en les seves
diverses categories

