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1. INTRODUCCIÓ 
 
 
 
1.1. ENCÀRREC:  PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DE LA MASIA PAPIOL 
 
 
1.1.1. PROMOTOR(S). 
 
Nom: MASIA PAPIOL, S. L. NIF: B43074020 
 

Carrer: Masoveria Papiol Núm: s/n CP: 43720 
 

Població: L'Arboç Comarca: Baix Penedès Tel: 977670049 
 
Nom: Mª ANGELES AYXELÁ CASACUBERTA NIF: 36.678.346-Q 
 

Carrer: Emancipació Núm: 10, 5-1 CP: 08017 
 

Població: Barcelona Comarca: Barcelonès Tel: 932113808 
 
 
 
1.1.2. AUTOR DEL TREBALL. 
 
JOAN-JOSEP BUJALDÓN i SOLÉ, arquitecte col·legiat del COAC amb el núm. 19467/0, DNI 
77782139A, amb despatx professional situat al c/ Violetes, 27, CP 43715, Urb. El Priorat de 
Banyeres, tel 977678431 i e-mail: jjbs@coac.cat 
 
 
 
1.1.3. SITUACIÓ. 
 
Carrer: Masoveria Papiol Núm: s/n Parcel·la:  
 

Urbanització:  Població: L'Arboç Comarca: Baix Penedès 
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1.2. ENTORN. 
 
La finca de Masia Papiol està situada en ple Penedès, a cavall entre les dues comarques, Alt i 
Baix Penedès, seguint la divisió natural de la riera de Marmellar, que separa els termes de 
l’Arboç (al sud) i Castellet  i la Gornal (al nord). La part situada dins el terme de l’Arboç, 
d’aproximadament 100 hectàrees, limita al nord amb la riera de Marmellar, a l’est i sud amb la 
via del ferrocarril, i a l’oest amb el terme de Banyeres, tot i que dins d’aquest àmbit hi ha 
parcel·les d’altres propietaris.  
 
La topografia es força plana, amb una lleugera pendent descendent de NO a SE, excepte el 
curs de la riera, que circula per una gorja a uns 20 metres per sota el nivell del seu perímetre. 
La Casa Gran i els seus annexes estan situats al centre de la part arbocenca de la finca, a una 
alçada de 166 metres sobre el nivell del mar. 
 
La vegetació dominant, llevat de l’entorn de la riera de Marmellar, amb bosc i vegetació de 
ribera, es la vinya i una petita part a l’olivera. Donat que es tracta d’una propietat prou extensa, 
la producció de vi s’ha fet tradicionalment dins la mateixa finca i a finals del segle XX es va 
començar la elaboració de cava. 
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1.3. REFERÈNCIES HISTÒRIQUES. 
 
La història de l’heretat està íntimament lligada a la de les poblacions del seu entorn: l’Arboç, 
Banyeres i Castellet, ja que per la seva proximitat i dependència, tant els edificis com els seus 
pobladors, van viure els esdeveniments històrics locals. 
 
El nucli del Papiol està documentat des de l’any 1070 com a possessió del castell de Castellet, i 
posteriorment figura com a vinculat a la família Papiol, senyors del castell del Papiol. El castell 
del Papiol està documentat el 19 de gener de 1121 en el jurament de fidelitat que Berenguer de 
Queralt va fer al comte Ramon sobre diversos castells. La següent referència documental és 
del 1396, en al·lusió a la capella parroquial situada al costat del castell del Papiol. 
 
L’alternança de propietaris dels castells estableix un mosaic d’aliances i compravendes entre 
diversos llinatges de feudataris, els comtes de Barcelona, la Corona catalanoaragonesa i 
l’Església a través de privilegis i cessions de rendes, fet habitual en la història de les 
possessions de l’època i que també va viure el castell del Papiol. Aquesta circumstància i la 
desaparició física de l’edifici impossibiliten traçar una línia estricta de successió a l’època 
medieval. Es desconeixen dades del segle XV relatives al castell, ja que el llinatge Castellví no 
figura com a amo del Papiol fins al segle següent. A partir d’aleshores, l’arbre genealògic de la 
família propietària de l’heretat pot ser reconstruït, amb tota fiabilitat, fins a l’actualitat, ja que 
aquesta ha anat passant de generació en generació consanguíniament. 
 
Documentalment, coneixem com a propietari del Papiol Joan Castellví, nascut el 1524. L’hereu 
de Joan, que també es deia així, es va casar amb Eulàlia Ravell, i els següents primogènits, 
Pere i Josep, es van casar amb Elisabeth Raventós i Caterina Farrana. Francesca Castellví 
Farrana, l’hereva nascuda el 1654, va contraure matrimoni amb Joan Vidal Busquets, que va 
aportar l’Albornar, i a partir d’aleshores va ser el cognom Vidal el que va figurar com a 
propietari de l’heretat. Joan (1679) es va casar amb Maria Soler, Pau (1704) es va casar amb 
Francesca Batlle, i Joan (1754) es va casar amb Eulàlia Mestre. Aquest matrimoni va ser el que 
va fer construir la Casa Gran, on es va instal·lar la família el 1798. El seu fill Joan (1781) es va 
casar amb Antònia Romagosa, l’hereu, Bartomeu (1808), va contraure matrimoni amb 
Magdalena Palau, i el primogènit, Joan Baptista (1836), es va casar amb Aurèlia Parellada. Les 
finques del Papiol, la Masieta i l’Albornar van passar al nét d’aquest matrimoni, Gabriel Ayxelà 
Vidal (1891-1981), fill de Zorayda Vidal Parellada i Gabriel Ayxelà Juvé, que va morir solter. El 
seu hereu va ser el seu germà Pau, casat amb Angeleta Casacuberta. Quan va morir Pau, van 
heretar els seus béns les seves filles Maria Àngels i Maria Montserrat, i en el repartiment de les 
diferents propietats aquesta finca es va adjudicar a Maria Àngels, casada amb Santiago Fisas 
Mulleras. 
 
El castell, que devia seguir la tipologia dels de Castellet i altres de la zona, com els de Santa 
Oliva, Banyeres o Albinyana, degué enrunar-se a causa d’un desastre natural, i en aquest 
sentit cal recordar els terratrèmols dels segles XIV i XV que van assolar Catalunya, o a causa 
d’una guerra, i es va reconvertir en un nucli d’edificacions tipus masia construïdes al voltant de 
la torre de guaita. 
 
L’edificació més antiga conservada actualment és la torre de guaita, documentada el 1032, que 
es trobava ubicada al costat del castell. Aquestes torres de guaita, conegudes popularment 
com a torres dels moros, formaven part d’una xarxa de talaies. El 1958 es va desplomar a 
causa d’unes fortes pluges i va quedar dreta únicament la meitat de la torre. 
 
A prop de la torre hi ha l’ermita, dedicada a sant Ponç, encara que en els seus orígens ho 
estava també a sant Marc. Segons Antoni Poyo, l’octubre del 1304 l’ermita era església 
parroquial. Un decret episcopal datat el 12 d’abril de 1429 dictamina la unió de l’església de 
Sant Ponç amb la de Banyeres, ja que un terratrèmol havia destruït la casa rectoral d’aquesta 
vila. Actualment, l’ermita encara depèn d’aquesta diòcesi. 
 
A prop de l’ermita hi ha el nucli de les antigues masies, la torre de guaita, el celler, el dipòsit 
d’aigua i la masoveria, coneguda com a Cal Julià, construïda el 1930 per ordre de Gabriel 
Ayxelà i que va substituir l’antiga masia familiar.  
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La casa pairal senyorial va ser començada i acabada per Joan Vidal Batlle, nascut el 1754 i 
casat amb Eulàlia Mestre. La seva construcció respon a la mentalitat burgesa i humanista del 
segle XVIII, en un moment de creixement econòmic de Catalunya. La casa pairal del Papiol ha 
marcat la pauta arquitectònica de diverses edificacions de la zona, particularment els edificis de 
Can Parellada de l’Ordal i Ca n’Aixelà de Santa Margarida i els Monjos, ambdós pertanyents a 
familiars dels propietaris del Papiol. 
 
La finca i la casa constitueixen una perfecta memòria de diferents èpoques, costums i modes 
reunides a través de les vivències i contribucions de les successives generacions que l’han 
habilitat, fet que impossibilita precisar amb rigor cronològic les diferents intervencions 
arquitectòniques. 
 
La propietària actual, la senyora Maria Àngels Ayxelà Casacuberta, va heretar la finca en un 
estat de força abandonament, tant pel que fa a l’explotació agrícola com a l’estat dels edificis 
que formen tot el conjunt. Des del primer moment, la senyora Ayxelà i el seu difunt marit, el 
senyor Santiago Fisas Mulleras, van posar fil a l’agulla per reconduir l’explotació agrícola i 
recuperar l’esplendor de la Casa Pairal i de la resta dels edificis. Mica en mica, van anar 
invertint diners, temps i molt bon gust, en recuperar l’esplendor dels seus orígens, però adaptat 
a les necessitats actuals. Sense dubte, la formació artística i l’esperit empresarial del senyor 
Fisas han estat decisius en aquest important canvi. 
 
 
 
 
1.4. ANTECEDENTS. 
 
En data 25 de juny de 2009, la Comissió Territorial d’urbanisme de Tarragona va donar 
conformitat al Text Refós del Pla d’Ordenació Municipal de l’Arboç, en compliment de l’acord 
d’aprovació definitiva de 13 de març de 2009, amb la incorporació d’ofici de les prescripcions 
esmentades en aquest. 
 
L’Article 105 del POUM de l’Arboç dedica un apartat específic a l’ambit de la Masia Papiol, on diu: 
“A l’ambit de la Masia Papiol (fitxes D, E, F i G del Catàleg de Patrimoni Arquitectònic), qualsevol 
actuació que tingui per objecte un canvi d’us, un nou ús, i/o un increment de sostre, o qualsevol 
dels supòsit de l’article 67.1 a) de la LUC o definits a les fitxes esmentades, requerirà la prèvia 
formulació d’un Pla Especial Urbanístic”.
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2. DESCRIPCIÓ DE LA FINCA OBJECTE DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC. 
 
 
Es tracta de l’extensió de terres i edificacions que envolten la casa Pairal de la Masia Papiol, 
situada entre els termes municipals de l’Arboç i Castellet i La Gornal, a banda i banda de la 
Riera de Marmellar, que divideix els dos termes. La part corresponent a l’Arboç, situada al sud 
de la riera, es la que inclou tots els edificis catalogats i la majoria de no catalogats de la finca, a 
excepció de la Masieta Nova, que està situada al nord de la riera, dins el terme de Castellet i La 
Gornal.  
 
 
2.1. EXTENSIÓ DE LA FINCA. 
 
Donat que es tracta d’un Pla Especial Urbanístic d’àmbit municipal, aquest únicament afectarà 
a la part de la finca situada dins al terme de l’Arboç. 
 
 
RELACIÓ DE LES FINQUES CADASTRALS SITUADES DINS EL TERME DE L’ARBOÇ 
 

Municipi Pol Parc Paratge Superfície total 
(m2) 

l'Arboç 15 3 Camí de Lleger 93.135
l'Arboç 15 4 Autopista 29.878
l'Arboç 15 8 Autopista 21.376
l'Arboç 15 17 La Roca 68.916
l'Arboç 15 18 La Roca 52.057
l'Arboç 15 24 Camí del Papiol 17.205
l'Arboç 15 29 La Roca 7.300
l'Arboç 15 30 Camí del Papiol 28.677
l'Arboç 15 31 El Papiol 14.492
l'Arboç 15 32 Camí de Lleger 23.385
l'Arboç 15 34 El Papiol 55.519
l'Arboç 15 35 El Papiol 18.524
l'Arboç 15 36 El Papiol 157.327
l'Arboç 15 50 Casa Gran 1.313

Total polígon 589.104
l'Arboç 16 2 Bosc Gran del Papiol 31.058
l'Arboç 16 3 Sant Ponç 522
l'Arboç 16 4 Corral del Papiol 31.803
l'Arboç 16 8 Font de la Sargantana 96.824
l'Arboç 16 9 Font de la Sargantana 106.725
l'Arboç 16 12 Plana del Cosme 8.706
l'Arboç 16 30 Cal Julià i Celler 554

Total polígon 276.192
l'Arboç 17 44 Ferrocarril 17.644
l'Arboç 17 121 Riera de Marmellar 1.126
l'Arboç 17 132 Riera de Marmellar 800

Total polígon 19.570
l'Arboç 19 2 Quadre de Dalt 21.071
l'Arboç 19 5 Camí de Sant Ponç 48.353
l'Arboç 19 6 Quadre de Dalt 41.673

Total polígon 111.097
Total dins el terme municipal de l'Arboç 995.963
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2.2. DESCRIPCIÓ DELS EDIFICIS. 
 
 
 
2.2.1. EDIFICIS CATALOGATS. 
 
Torre del Papiol o Torre dels Moros: Es l’edificació mes antiga que es conserva, de la qual es 
tenen referències des de l’any 1.032. Construcció de planta circular amb la base atalussada, 
feta de pedra amb les filades d’opus spicatum. El 1.958, a causa d’unes fortes pluges, va 
ensorrar-se la part nord, restant únicament la meitat del cilindre sud que està unit a l’edifici del 
celler. De les fotografies antigues es pot veure que la torre responia a la tipologia original 
d’aquests tipus de construccions defensives. Constava de dos pisos amb un accés (poterna) 
situat a certa alçada. Catalogada com a BCIN (Bé Cultural d’interès Nacional). Inclosa en el 
Catàleg del Patrimoni Arquitectònic de l’Arboç com element amb la lletra G, d’acord amb la fitxa 
adjunta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ermita de Sant Ponç: Les primeres referències daten de l’any 1.304, on consta com a església 
parroquial. Es una capella de planta rectangular, amb teulada a dues aigües, coronada per un 
campanar de cadireta amb dues campanes, i amb contraforts laterals. A la façana, sobre l’arc 
de mig punt, hi trobem un escut de pedra, on hi figura un corn amb banya i un lleó rampant. 
Catalogada com a BCIL (Bé Cultural d’interès Local). Inclosa en el Catàleg del Patrimoni 
Arquitectònic de l’Arboç com element amb la lletra D, d’acord amb la fitxa adjunta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Casa Gran del Papiol: Data de 1.798. Edifici de planta rectangular, de planta baixa, pis i golfes i 
coberta a dues vessants. La façana principal, simètrica, està dividida en tres cossos per unes 
franges verticals a mode de pilastres adossades. Al cos central hi trobem una portalada amb 
arc escarser, un gran balcó a la planta primera i un joc d’arcs de mig punt a la planta golfes. 
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Està coronat per un frontó triangular. Als cossos laterals hi trobem una finestra de proporcions 
verticals amb unes importants reixes de ferro forjat, un balcó (igual al del cos central) a la 
planta pis i una obertura rectangular a la planta golfes. Tot està coronat per un ràfec i cornisa 
que uneixen visualment els tres cossos. 
 
La façana posterior és molt similar a la principal, i les laterals, mes allargades, presenten 
obertures de les mateixes característiques que les descrites anteriorment. Destaca una torratxa 
de planta quadrada i coberta plana, en posició central, que s’eleva per sobre de la coberta. 
Presenta un conjunt de petites finestres, emmarcades, d’arc de mig punt i una cornisa 
rematada per una barana massissa. 
 
A l’interior hi destaca l’entrada, amb una escala de tipus barroc. L’edifici està rodejat per un 
frondós jardí que cal destacar. 
 
Catalogada com a BCIL (Bé Cultural d’interès Local). Inclosa en el Catàleg del Patrimoni 
Arquitectònic de l’Arboç com element amb la lletra E, d’acord amb la fitxa adjunta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cal Julià i Celler del Papiol:  Conjunt d’edificis agrícoles tradicionals, posteriorment transformats 
i rehabilitats, un com habitatge (1.930) i l’altre com a celler (1.910). 
 
L’edifici conegut com a Cal Julià (abans, Cal Cosme), situat al sud del conjunt, és la masoveria 
de la Casa Gran del Papiol. Es una construcció de planta rectangular, de tres plantes d’alçada, 
amb coberta a dues aigües, renovat completament el 1.930 (com s’indica a l’escalinata 
d’accés). Destaca la façana principal, amb una portalada dovellada d‘arc de mig punt en posició 
central, flanquejada per dues finestres rectangulars amb reixes de ferro forjat. L’accés és pel 
costat dret. El pis noble té tres finestres neogòtiques, rectangulars, emmarcades amb pedra. La 
finestra central, de majors dimensions, té una llinda amb trencaaigües rectangular, mentre que 
a les dues finestres laterals hi a un relleu en forma d’arc conopial. A la planta golfes, en posició 
central, hi ha una finestra coronella formada per tres arcs de mig punt i un petit ull de bou a la 
part superior. L’edifici es remata amb un coronament de formes ondulades. Actualment la 
planta pis està destinada a les oficines de Masia Papiol, s.l., mentre que la part baixa continua 
com a habitatge pels treballadors. 
 
El Celler, situat al nord del conjunt, és una construcció tradicional de planta rectangular, d’una 
sola planta, amb coberta a dues aigües, adossada a: la masoveria pel sud, a la torre del Papiol 
pel nord i al el dipòsit d’aigua pel l’oest. La façana principal és el lateral que mira a la Casa 
Gran. Consta, en planta baixa (alçada respecte a la cota exterior), de dues portes amb arc 
rebaixat, una a cada extrem, a les que s’accedeix a través d’un graonat de maons; al centre, hi 
ha dues obertures més amples amb arc rebaixat per la descàrrega de la verema; i a la part 
superior hi ha dues finestres, també amb arc rebaixat, centrades respecte les anteriors. Totes 
les obertures estan emmarcades amb maons disposats a sardinell. 
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El conjunt dels dos edificis està catalogat com a BPU (Bé de Protecció Urbanística), inclòs en el 
Catàleg del Patrimoni Arquitectònic de l’Arboç com element amb la lletra F, d’acord amb la fitxa 
adjunta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA DE LES EDIFICACIONS CATALOGADES   

Edifici catalogat PB P1 P2 Total 

Ermita de Sant Ponç (fitxa D) 102,51     102,51
Casa Gran del Papiol (fitxa E) 536,51 512,43 440,05 1.488,99
Cal Julià (fitxa F) 216,79 216,79 72,26 505,84
Celler (fitxa F) 279,09     279,09
Dipòsit d'aigua al costat del celler (fitxa F) 32,94     32,94
Torre del Papiol (fitxa G) (no te sostre)         
Total edificacions tancades 1.167,84 729,22 512,31 2.409,37
 
 
2.2.2. EDIFICIS NO CATALOGATS. 
 
Casa dels masovers: Edifici tradicional, adossat al cantó nord-oest de la casa pairal. De forma 
rectangular en sentit E/O, amb coberta a dues aigües. Consta de dues plantes destinades 
íntegrament a l’habitatge dels actuals masovers. 
 
Magatzem de la Casa Pairal: Construcció tradicional de principis del segle XX, d’una sola 
planta rectangular, orientada en sentit E/O, adossada a la cara nord de la casa dels masovers. 
Està coberta a dues aigües amb cavalls de fusta.  
 
Colomer: Edifici en miniatura, de construcció tradicional, situat dins al jardí de la Casa Pairal, 
adossat a la cara sud de la casa dels masovers. Consta de dues plantes amb coberta a dues 
aigües. 
 
Antic safareig: Edifici de construcció tradicional d’una sola planta, situat dins al jardí de la Casa 
Pairal, adossat al costat oest de la tanca. 
 
Edifici del tren: Edifici de finals del segle XX, d’una sola planta rectangular, orientada en sentit 
N/S, amb coberta a dues aigües. Situat dins el jardí de la Casa Pairal, adossat al costat SO de 
la tanca perimetral. Es va construir per acollir el tren miniatura particular mes important de la 
Península. 
 
Aparcament de cotxes: Cobert de finals del segle XX, de forma rectangular, d’una sola planta, 
adossat a la part interior del costat nord de la tanca del recinte de la casa Gran. 
 
Cobert per la maquinària agrícola: Edificació de finals del segle XX, de forma rectangular, d’una 
sola planta, adossat a la part exterior del costat nord de la tanca del recinte de la casa Gran. 
  
Porxos de Cal Julià: Porxo de la 2ª meitat del segle XX, situat a l’est de la Cal Julià, de forma 
rectangular en sentit E/O, de dues plantes i coberta a una vessant. S’utilitza com a magatzem. 
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Despatx de l’encarregat i accés a les caves: Conjunt de finals del segle XX, situat sobre la 
cava, format per: un despatx, dues porxades per aparcament i l’escala i el muntacàrregues de 
la cava. 
 
Corral del Papiol: Edifici de principis del segle XX, situat al nord del conjunt, de forma 
rectangular, orientat en sentit SE/NO, amb coberta a dues aigües. Pel costat SE  té una sola 
planta, destinada a magatzem, mentre que al NO consta de planta baixa i pis destinades a 
habitatge dels treballadors temporers. Pel cantó NE té adossat un tancat amb una part coberta 
amb peces de fibrociment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abocador de raïm, premses, sitges i bàscula: Situats al costat del Corral del Papiol. Són de 
construcció recent i estan dedicades a la producció de raïm. 
 
Galliners: Dues petites edificacions en planta baixa i coberta lleugera situades al NO del Corral 
del Papiol. 
 
SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA DE LES EDIFICACIONS NO CATALOGADES   

Edifici Soterrani PB P1 P2 
Total 

sobre la 
rasant 

Masoveria de la Casa Gran   87,88 74,30   162,18
Magatzem de la Casa Gran   92,43     92,43
Colomer o Casa de Nines   22,47 22,47   44,94
Tren miniatura   198,94     198,94
Serveis del jardí (zona tren)   58,31     58,31
Corral del Papiol   238,35 182,70   421,05
Abocador de raïm i premses   116,65     116,65
Caseta de la Bàscula   9,38     9,38
Despatx sobre les caves   23,54     23,54
Accés a les caves   13,16     13,16
Cava 480,10         
Total edificacions tancades 480,10 861,11 279,47   1.140,58
Aparcament cobert de la Casa Gran   90,15     90,15
Porxo de l'entrada nord   11,81     11,81
Porxo zona tren (antics safareigs)   54,81     54,81
Cobert de la maquinària   141,25     141,25
Porxos annexes a Cal Julià   54,42 54,42   108,84
Coberts annexes al Corral del Papiol   139,89     139,89
Galliner al NO del Corral del Papiol   23,63     23,63
Galliner al NO del Corral del Papiol   17,20     17,20
Porxada de les caves   60,69     60,69
Total porxos i coberts   593,85 54,42   648,27
Total edificacions actuals  480,10 1.454,96 333,89   1.788,85
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2.2.3. EDIFICIS EXISTENTS A REGULARITZAR. 
 
Magatzem de maquinària agrícola: Nau industrial d’una sola planta, construïda l’any 2000, de 
forma rectangular en sentit SE/NO, situada al nord de la masia i a l’est del Corral del Papiol. 
Està construïda amb estructura de pilars i cavalls de formigó prefabricat, amb coberta de xapa 
metàl·lica i tancaments de plafons de formigó prefabricat. Les façanes estan decorades amb 
petites finestres amb arc de mig punt que li donen un aire de construcció tradicional. L’edifici 
s’acaba d’integrar en el paisatge gràcies al color terrós de la façana i a la vegetació plantada a 
la façana SO, que es la que dona al camí i la Casa Gran. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Edifici polivalent: Situat a l’interior del sector NO del jardí de la Casa Gran. Està format per dos 
edificis en planta baixa: la sala polivalent (2005) i un annex destinat a serveis (2006). La sala 
polivalent és una peça diàfana sense pilars centrals, coberta a 4 aigües i envidrat en tot el 
perímetre; formada per: pilars i encavallada metàl·lics, corretges i taulell de fusta, i acabat amb 
teula àrab. L’edifici dels serveis es d’estructura de parets de càrrega, forjat unidireccional i 
coberta plana. Els dos edificis estan units per una coberta de metacrilat que manté la 
independència visual i els dona continuïtat ambiental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EDIFICACIONS EXISTENTS A REGULARITZAR AMB EL PEU 

Edifici PB P1 P2 Total 

Sala polivalent 278,65     278,65
Serveis auxiliars 87,00     87,00
Porxos 108,00     108,00
Total edifici polivalent 473,65     473,65
Nau dels tractors 501,84     501,84
Total nova edificació 975,49     975,49
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3. OBJECTIUS DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC 
 
 
Aquest Pla Espacial Urbanístic té un doble objectiu:  
 
A) Incorporar les dues últimes construccions que s’han fet a la finca: la nau de tractors (any 
2000) i la sala polivalent (2005-2006). Dites construccions es van fer per cobrir les necessitats 
urgents de la finca; la primera, per guardar la maquinaria de l’explotació agrícola; i la segona, 
per obrir una nova via d’entrada d’ingressos que ajudi a pagar l’elevat manteniment dels edificis 
catalogats de la finca. 
 
B) Planificar el futur de la finca. Donades les dificultats per les que passen les explotacions 
agrícoles i les males expectatives de futur, afegit a la reducció de producció que tindrà la finca 
una vegada s’hagin fet les expropiacions corresponents: Logis Penedès, A-7 i la nova via de 
ferrocarril per a mercaderies; es evident que els ingressos procedents de l’explotació agrícola 
no seran suficients per mantenir adequadament els edificis catalogats, per el que caldrà trobar 
una nova font d’ingressos. Aquesta nova font es l’explotació turística de la finca. De fet, amb la 
construcció de la Sala Polivalent, ja ha començat amb èxit aquesta nova via. Aquesta sala 
s’utilitza per a celebracions emmarcades dins d’un ambient envoltat de vinyes, participant del 
espectacular jardí de la Casa Gran. Així doncs, aprofitant que el nou POUM de l’Arboç permet 
els usos hotelers i/o turisme rural, la propietat te la intenció de potenciar aquesta via i aprofitar 
tots els valors de la finca: les vinyes, l’ermita, les caves, el tren miniatura i el conjunt de la Casa 
Gran amb el seu jardí.  
 
Aquesta planificació es pot dividir en dues fases: 
 

1) Fase a curt termini. Estarà basada en les expectatives actuals de la sala polivalent com 
a centre de celebracions. La sala i l’edifici de serveis van estar pensats per a 
celebracions privades de la família propietària de la finca, però el seu èxit ha fet que 
dites instal·lacions necessitin l’ampliació d’algun dels elements que formen aquest 
conjunt. En concret, es convenient augmentar la superfície de la cuina i la construcció 
d’una nova sala polivalent, que permeti: incrementar el nombre de convidats de les 
celebracions, disposar d’un espai pel còctel en dies de pluja, cerimònies de casaments 
civils i pista de ball. 

 
 

2) Fase a llarg termini. Dependrà de diversos factors, com: la construcció del Logis 
Penedès, la variant de la AP-7, els nous accessos a la finca, el manteniment de 
l’explotació agrícola i les perspectives del turisme rural. En aquesta fase es podria 
plantejar el canvi d’ús d’una part dels edificis actuals (El Corral del Papiol, la casa d’en 
Julià, el Celler i tots els edificis de la Casa Pairal) destinant-los a turisme rural. A més, 
en el cas  que l’explotació agrícola tingui bones perspectives, es podria plantejar 
l’ampliació de la nau de maquinària i el trasllat a aquest edifici de les actuals oficines 
situades a la casa d’en Julià.  
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4. MARC LEGAL. 
 
 
La finca objecte del present document està regulada per les següents normatives 
urbanístiques: 
 
 
A) POUM DE L’ARBOÇ, aprovat per la Comissió Territorial d’urbanisme de Tarragona en data 
25/06/2009, que es el que defineix les característiques del Pla Especial Urbanístic objecte del 
present document. 
 
B) PLA TERRITORIAL PARCIAL DEL CAMP DE TARRAGONA, aprovat per la Comissió de 
Política Territorial de la Generalitat de Catalunya, en data 12 de gener de 2010 i publicat al 
DOG el 03/02/2010. 
 
C) PLA DIRECTOR URBANÍSTIC PER AL DESENVOLUPAMENT D’INFRAESTRUCTURES 
VIÀRIES, FERROVIÀRIES I LOGÍSTIQUES AL PENEDÈS, aprovat definitivament pel 
Departament de Territori i Sostenibilitat amb data 15/07/2012. 
 
 
 
4.1.  POUM DE L’ARBOÇ. 
 
 
4.1.1. CLASSIFICACIÓ DEL SÒL. 
 
Urbanísticament el POUM de l’Arboç classifica el sòl de tota la finca com a no urbanitzable, 
dividint-la en les següents zones: 
 
ZONA A. Zona Agrícola, regulada per l’article 99 del POUM. Dins la finca hi ha dues subzones: 
 

A2. Sòl Agrícola d’Interès Paisatgístic Identitari, que ocupa la major part de la finca, llevat 
del sector mes proper a la Riera de Marmellar. Està ocupada per conreus, especialment 
de vinya. 
 
A3. Sòl Agrícola de Protecció de la Riera de Marmellar, que correspon a petites zones de 
conreu properes al curs de la riera.  

 
 
ZONA B. Zona de protecció Forestal, regulada per l’article 101 del POUM. Dins la finca hi ha la 
zubzona B1, que correspon a una petita zona de bosc situada a tocar de l’àrea de servei de 
l’autopista. 
 
 
ZONA C. Zona de Ribera, regulada per l’article 102 del POUM. Dins la finca hi ha dues 
subzones: 
 
C1. Zona de Protecció de Ribera, que ocupa petites zones a tocar de la riera que no estan 
ocupades per bosc. 
 
C2. Zona Forestal de Ribera. Zona de bosc a tocar de la Riera de Marmellar. Afecta el bosc 
existent a prop de la riera, incloses les zones fora de l’àmbit mínim de protecció. 
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4.1.2. EDIFICABILITAT I USOS. 
 
Tal com s’ha comentat en els antecedents, l’Article 105 del POUM de l’Arboç dedica un apartat 
específic a l’ambit de la Masia Papiol, on diu: 
 
“A l’ambit de la Masia Papiol (fitxes D, E, F i G del Catàleg de Patrimoni Arquitectònic), 
qualsevol actuació que tingui per objecte un canvi d’us, un nou ús, i/o un increment de sostre, o 
qualsevol dels supòsit de l’article 67.1 a) de la LUC o definits a les fitxes esmentades, requerirà 
la prèvia formulació d’un Pla Especial Urbanístic”. 
 
El PEU abastarà tots els edificis del conjunt, tant els catalogats com els que no ho són, i 
determinarà les següents condicions: 
 

a) Usos admesos: qualsevol dels que preveu l’article 47 de la LUC, considerant preferents 
els lligats a l’agricultura, els hotelers i/o turisme rural amb els complements que un i 
altre cas comporten, i els d’habitatge per a mantenir els actuals. 

 
b) Caldrà definir molt clarament la vialitat i la seva incidència en el paisatge amb definició 

de materials, traçat i seccions. Per poder analitzar les modificacions i/o nous traçats 
viaris, caldrà aportar: visions des de –i cap a- qualsevol punt al voltant del turó del 
Papiol (amb especial atenció a les visions des de la Badalota, des de la carretera i des 
del nord, mes enllà de la riera de Marmellar). Assegurar que l’actual tanca de la casa 
nova (Cal Julià) s’adeqüi a l’entorn arquitectònic. És bàsic assegurar la imatge del perfil 
de la carena amb la capella allunyant-ne les edificacions tant “ en planta” com en alçat-
seccions. 

c) Definir la posició de les noves edificacions respecte de les existents, protegides o no, i 
sobretot els volums, materials i colors, evitant caure en falsos neos ni tipismes. 
Tanmateix, definir el manteniment total o parcial i les seves condicions, o l’enderroc de 
cada una de les edificacions no catalogades, en funció de la seva relació amb les 
catalogades. Se suggereix la possibilitat d’eliminar els cossos adossats a la banda de 
darrera de la Casa Gran. 

 
Caldrà definir les unions o obligar a la separació de les edificacions del celler respecte 
a la Torre, garantint-ne la consolidació: no és necessari refer-ne el volum inicial, però si 
assegurar que no es continuï degradant. 

 
d) Criteris d’intervenció en les actuacions sobre els edificis protegits, i tractament dels 

mateixos per adequar-los als nous usos que hagin de rebre. 
 
e) Edificabilitat del conjunt: la de l’edificació no catalogada –existent a mantenir o de nova 

construcció- no superarà 600 m2 de sostre per cada 4,5 ha d’extensió territorial de 
l’ambit del PEU. A aquests afectes, és d’interès que el PEU abasti la totalitat de la finca 
per tal de definir totes les actuacions possibles en un sol document, tot i les lògiques 
etapes en què s’hagin de dur a terme. 
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4.2. PLA TERRITORIAL PARCIAL DEL CAMP DE TARRAGONA.  
 
 
Aquest Pla, que abasta tot el Camp de Tarragona, fa la previsió dels corredors de 
comunicacions viàries i reserva sòl per futurs centres logístics. 
 
En el cas de Masia Papiol, la reserva de sòl afecta tant, als corredors de la variant de l’A-7 i la 
nova línia de ferrocarril per mercaderies, com a la instal·lació d’un centre logístic. En concret 
preveu: 
 

a) El pas de l’A-7 entre la Masia i la línia de ferrocarril. 
b) La futura línia ferroviària de mercaderies d’ample europeu que anirà adossada a 

l’actual línia de l’AVE. 
c) Una zona de Potencial Interès Estratègic situada entre la Masia i Banyeres. 

 
 
 



 
15/27 

4.3. PLA DIRECTOR URBANÍSTIC PER AL DESENVOLUPAMENT D’INFRAESTRUCTURES 
VIÀRIES, FERROVIÀRIES I LOGÍSTIQUES AL PENEDÈS. 
 
 
Aquest Pla s’empara en el Pla d’Infraestructures de Transport de Catalunya i els seus derivats: 
El Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona, el Pla Territorial Metropolità de Barcelona i el 
Pla Director Territorial de l’Alt Penedès. 
 
Pel que fa a l’ambit de Masia Papiol, inclou les afectacions següents: 
 

1) Logis Penedès: Centre logístic a construir entre els termes municipals de l’Arboç, 
Banyeres i Sant Jaume dels Domenys. Afecta les parcel·les situades mes a l’oest de la 
Masia, a tocar amb el terme de Banyeres. 

2) Variant de la A-7: Aquesta infraestructura preveu el seu pas per la zona est de la 
Masia, deixant una part de la finca aïllada entre l’actual línia de l’AVE i la futura A-7. 

3) Futur traçat de la nova línia ferroviària de mercaderies d’ample Europeu entre 
Tarragona i Castellbisbal: El Pla preveu situar aquesta nova línia a l’oest de la línia 
actual. Aquesta afectació serà la menys important, tant pel que fa a la superfície 
ocupada com pel trossejat del territori. 

 
En els tres casos no s’afecta cap edificació, tant catalogada com no catalogada. 
 
 
4.3.1. CLASSIFICACIÓ DEL SÒL. 
 
Llevat de les zones afectades per les infraestructures, que no formaran part d’aquest 
document, el Pla respecta les qualificacions del POUM de l’Arboç: A2, A3, B1, C1 i C2. 
 
Pel altra banda, en l’apartat 3.2.4 de la Memòria d’aquest pla es defineix una àrea de protecció 
per la Torre del Papiol i la Riera de Marmellar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
16/27 

El capítol V de les Normes Urbanístiques d’aquest pla, que regula el sòl no urbanitzable, 
defineix: les condicions d’edificació (art. 30) i les condicions d’integració paisatgística (art. 31). 
 
 
4.3.2. CONDICIONS D’EDIFICACIÓ.  (Article 30) 
 
1. En els sòls que aquest Pla director regula directament s’admetran com a noves edificacions 
únicament les ampliacions de les edificacions reconegudes en algun dels documents que 
integren els planejaments generals municipals vigents en els moment d’aprovació d’aquest Pla. 
En aquest sentit, en el plànols d’ordenació s’identifiquen les edificacions reconegudes 
següents: 
 
a) Edificacions incloses en l’Inventari de masies i cases rurals del POUM de Castellet i La 
Gornal aprovat definitivament el 15 de desembre de 2004: 
  

- La Masieta. Tot i pertànyer a la mateixa propietat promotora del present document, al 
estar dins d’un altre terme municipal, no està inclosa dins de l’ambit d’aquest PE. 
 

b) Edificacions incloses en el Catàleg del patrimoni arquitectònic i urbanístic del POUM de 
l’Arboç, aprovat definitivament el 5 de juny de 2009: 
 

- Ermita de Sant Ponç (BCIL identificat en aquest catàleg amb el codi D). 
- Casa Gran del Papiol (BCIL identificat en aquest catàleg amb el codi E). 
- Cal Julià i Celler del Papiol (BPU identificat en aquest catàleg amb el codi F). 
- Torre del Papiol (BCIN identificat en aquest catàleg amb el codi G). 

 
c) Edificacions incloses en l’Inventari d’edificacions en sòl no urbanitzable del POUM de 
l’Arboç: 
 

- Corral del Papiol (identificat amb el codi I-12 de l’inventari). 
- Celler del Papiol (identificat amb el codi I-13 de l’inventari). (Segurament el nom no es 
correcte, doncs no pertany a la finca del Papiol. El nom popular és Cal Rossell i segons 
l’ICC Masia de l’Estalella).  

 
2. Pel que fa al sostre màxim per les ampliacions de les edificacions existents, s’estarà al que 
s’estableixi en els instruments de planejament general de cada municipi. Altrament, per a les 
edificacions que formen part de l’àmbit del conjunt del Papiol, incloses en els apartats, 1.b) i 
1.c) d’aquest article, qualsevol actuació que tingui per objecte un canvi d’us, un nou ús, i/o un 
increment de sostre, o qualsevol dels supòsits de l’article 67.1 a) del DL 1/2005, requerirà la 
prèvia formulació d’un pla especial urbanístic, tal com estableix l’article 105 de la normativa del 
POUM de l’Arboç. 
 
 
4.3.3. CONDICIONS D’INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA.  (Article 31)  
 
1. Les actuacions que es realitzin sobre les edificacions existents i/o les seves ampliacions, ja 
siguin actuacions de reforma, millora, rehabilitació i/o ampliació, justificaran en el projecte que 
la intervenció s’integra paisatgísticament en el territori i no provocaran distorsions en el conjunt 
en el que s’emplacen. Aquest criteri s’aplicarà a la volumetria, els acabats, la composició de la 
façana i els colors, essent preferents les addicions i les extensions de les volumetries que 
formin un conjunt unitari, front al nou emplaçament d’arquitectures i volums aïllats en el territori, 
evitant posicionar les noves intervencions en els llocs de major exposició visual, d’acord amb 
l’estudi de criteris d’integració paisatgística d’aquest Pla director.  
 
 
4.3.4. EDIFICIS EXISTENTS.  
 
El Pla Director Urbanístic aprovat definitivament pel Departament del Territori i Sostenibilitat el 
passat 15 de juliol de 2012, recull totes les edificacions existents dins de l’àmbit protegit pel 
POUM, els quals es recullen també en aquest Pla Especial Urbanístic.
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5. DELIMITACIÓ DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC 
 
La delimitació del sòl que ha de formar part del present PEU vindrà condicionada per la posició 
respecte a les infraestructures existents: AP-7 i línies de ferrocarril actuals; i per les futures 
afectacions de les infraestructures descrites en el PLA DIRECTOR URBANÍSTIC PER AL 
DESENVOLUPAMENT D’INFRAESTRUCTURES VIÀRIES, FERROVIÀRIES I LOGÍSTIQUES 
AL PENEDÈS.  
 
D’entrada, hem de excloure les parcel·les situades a l’altre cantó de: la AP-7 (parc. 4 del pol. 
15) i de la via del ferrocarril actual (parc. 44, 121 i 132 del pol. 17). 
 
En segon terme, s’ha d’excloure la superfície afectada per la variant de la A-7 i la part de la 
finca que quedi aïllada entre dita variant i el futur traçat de la nova línia ferroviària de 
mercaderies d’ample Europeu entre Tarragona i Castellbisbal. Les parcel·les afectades per 
aquesta reducció de superfície són: les parcel·les 8, 9 i 12 del polígon 16; i 2, 5 i 6, del polígon 
19. En tots aquests casos l’afectació no serà total, restant una part inclosa en el PEU. 
 
Finalment, s’haurà d’excloure la superfície afectada pel futur Logis Penedès, que afecta: la 
totalitat de les parcel·les 8, 17, 18, 24, 29, 30, 31, 32, 34 i 35 del polígon 15; i part de les 
parcel·les 2, 5 i 6 del polígon 19. 
 
 
SUPERFÍCIE INCLOSA DINS EL PEU 

Municipi Pol Parc Paratge Superfície total 
(m2) 

Superfície 
inclosa dins el 

PEU 

l'Arboç 15 3 Camí de Lleger 93.135 93.135
l'Arboç 15 36 El Papiol 157.327 157.327
l'Arboç 15 50 Casa Gran  1.313 1.313

Total polígon 251.775 251.775
l'Arboç 16 2 Bosc Gran del Papiol 31.058 31.058
l'Arboç 16 3 Sant Ponç 522 522
l'Arboç 16 4 Corral del Papiol 31.803 31.580
l'Arboç 16 8 Font de la Sargantana 96.824 27.409
l'Arboç 16 9 Font de la Sargantana 106.725 84.780
l'Arboç 16 12 Plana del Cosme 8.706 3.945
l'Arboç 16 30 Cal Julià i Celler 554 554

Total polígon 276.192 179.848
l'Arboç 19 2 Quadre de Dalt 21.071 16.389
l'Arboç 19 5 Camí de Sant Ponç 48.353 24.168
l'Arboç 19 6 Quadre de Dalt 41.673 5.775

Total polígon 111.097 46.332
Totals  639.064 477.955
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6. COMPLIMENT DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA 
 
Tal com s’ha explicat en el capítol del Marc Legal, la finca està situada dins l’ambit del PLA 
DIRECTOR URBANÍSTIC PER AL DESENVOLUPAMENT D’INFRAESTRUCTURES VIÀRIES, 
FERROVIÀRIES I LOGÍSTIQUES AL PENEDÈS, que en l’apartat de noves edificacions, diu 
que “per a les edificacions que formen part de l’àmbit del conjunt del Papiol, incloses en els 
apartats, 1.b) i 1.c) d’aquest article, qualsevol actuació que tingui per objecte un canvi d’us, un 
nou ús, i/o un increment de sostre, o qualsevol dels supòsits de l’article 67.1 a) del DL 1/2005, 
requerirà la prèvia formulació d’un pla especial urbanístic, tal com estableix l’article 105 de la 
normativa del POUM de l’Arboç”. 
 
Així doncs, la normativa urbanística aplicada seguirà els paràmetres marcats pel POUM de 
l’Arboç. 
 
Aquest PEU es redacta a l’ampara del que estableix l’article 67 del Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme i conté les determinacions pròpies de la seva finalitat, tal com estableix l’article 66 
de dit Text Refós. La competència per a la seva tramitació i Aprovació definitiva correspon a 
l’Ajuntament de l’Arboç a l’ampara del que estableix l’article 81.1.d) de l’esmentat TRLU, previ 
l’informe de la Comissió Territorial d’urbanisme i segons procediment contemplat en l’art. 85. 
 
 
 
6.1. USOS. 
 
Tal com indica l’article 105 del POUM de l’Arboç els usos admesos seran qualsevol dels que 
preveu l’article 47 de la LUC, considerant preferents els lligats a l’agricultura, els hotelers i/o 
turisme rural amb els complements que un i altre cas comporten, i els d’habitatge per a 
mantenir els actuals. 
 
A curt termini. 
 
Tal com s’ha explicat en l’apartat dels objectius del PEU, a curt termini, no es preveu cap canvi 
d’ús en els edificis existents. Únicament s’ha de regularitzar l’ús com a hoteler i/o turisme rural 
del conjunt format per la sala polivalent i l’edifici auxiliar dels serveis. 
 
A llarg termini 
 
A llarg termini es vol considerar la possibilitat de fer els següents canvis: 
 
a) Conjunt de la Casa Gran i edificis annexes (BCIL). Es proposa el canvi d’ús residencial per el 
de turisme rural i/o hoteler. Es considera la possibilitat de construir una piscina a l’aire lliure 
situada al costat oest de la Casa Gran, on no afecti la part més important del jardí, situada al 
sud. 
 
b) Edifici format per Cal Julià i Celler del Papiol (BPU). Es proposa el canvi d’ús actual, 
d’habitatge, en el cas de Cal Julià; i ús agrícola, en el cas del Celler; per el nou ús hoteler i/o 
turisme rural. Es considera la possibilitat de construir una piscina a l’aire lliure situada al jardí 
de la Casa d’en Julià. 
 
c) Edifici del Corral del Papiol. Es proposa el canvi d’ús agrícola actual, per el de hoteler i/o 
turisme rural. També es proposa la creació d’una àrea esportiva a l’aire lliure, formada 
bàsicament per una piscina, que estaria situada al costat NO d’aquest edifici. 
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6.2. VIALITAT. 
 
La vialitat actual està basada en el camí de l’Arboç a Sant Marçal. Es un camí asfaltat d’una 
amplada mitjana de 5 metres, que es utilitzat per accedir a les finques agrícoles i les masies de 
la zona. 
 
L’altre camí important es el de Banyeres al Papiol, que a dia d’avui únicament es fa servir a 
nivell peatonal i per ús agrícola. En canvi, en el PLA DIRECTOR URBANÍSTIC PER AL 
DESENVOLUPAMENT D’INFRAESTRUCTURES VIÀRIES, FERROVIÀRIES I LOGÍSTIQUES 
AL PENEDÈS, es preveu la construcció del Parc central del Camí del Papiol, situat en el centre 
del Logis Penedès, que ha de garantir la connexió entre el Banyeres i el conjunt del Papiol. 
 
Per la regularització de les edificacions i activitats que motiven la redacció d’aquest PEU i les 
ampliacions previstes a curt termini, no es necessària cap actuació en la vialitat actual, sobretot 
pensant que serien actuacions provisionals fins la construcció de les noves infraestructures que 
han de afectar molt directament el perímetre d’aquest PEU. 
 
A l’hora de redactar la futura variant de la A-7, serà fonamental el nou traçat del camí de l’Arboç 
a Sant Marçal, doncs s’hauria d’aprofitar aquesta infraestructura per eliminar el pas per la llera 
de la Riera de Marmellar i pel mig de la finca del Papiol. Segurament el traçat menys agressiu 
seria situar el camí adossat al cantó NO de la variant i aprofitar el seu pas elevat per sobre la 
riera. Aquest camí podria arribar fins a l’escola de Camp Joliu i d’aquesta manera millorar 
l’accés a dita escola i a les masies de Sant Marçal, deixant l’accés al conjunt del Papiol per la 
continuació del camí de Banyeres al Papiol fins a la seva connexió amb el nou camí adossat a 
la futura variant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vista des del camí de l’Arboç
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6.3. IMPACTE PAISATGÍSTIC . 
 
 
D’acord amb PLA DIRECTOR URBANÍSTIC PER AL DESENVOLUPAMENT 
D’INFRAESTRUCTURES VIÀRIES, FERROVIÀRIES I LOGÍSTIQUES AL PENEDÈS, les 
ampliacions de sostre es faran relacionant les noves volumetries amb edificacions existents, en 
front al nou emplaçament d’arquitectures i volums aïllats en el territori, evitant posicionar les 
noves intervencions en els llocs de major exposició visual. 
 
Tant les edificacions a incorporar, com les futures ampliacions previstes, se situen fora de 
l’àrea de protecció del conjunt del Papiol i no interfereixen les visuals dels edificis protegits, tant 
des del camí de l’Arboç, com des de la futura variant i el camí de Sant Marçal. 
 
Les edificacions a incorporar, tal com es pot apreciar en les fotografies, tenen una volumetria i 
acabats que respecte l’entorn. Les futures ampliacions previstes a curt termini, tindran el mateix 
tractament. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sala polivalent vista des del sud.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Magatzem de maquinària agrícola 
 
L’ampliació de les edificacions destinades a celebracions se situarà al cantó oest. Des 
d’aquesta visual, on se situarà el futur Logis Penedès, no es visible cap de les edificacions 
catalogades. Únicament es veu el badalot de la Casa Gran i l’arbrat del seu jardí, que sobresurt 
per sobre la tanca perimetral. Aquest costat del recinte es el mes adient pel creixement de 
l’activitat destinada a ser la principal font d’ingressos de la finca. Com ja s’ha comentat en 
l’apartat d’objectius d’aquest PEU, es convenient augmentar la superfície de la cuina i la 
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construcció d’una nova sala polivalent, que permeti: incrementar el nombre de convidats de les 
celebracions, disposar d’un espai pel còctel en dies de pluja, fer cerimònies de casaments civils 
i disposar d’una pista de ball.  
Aquesta zona també es ideal per situar-hi l’aparcament i una entrada independent per aquesta 
activitat, amb accés directe des del camí de Banyeres al Papiol, que tindrà molta importància 
un cop construït el Logis Penedès. També si contempla construir un petit edifici de recepció, 
que alhora serveixi d’agrobotiga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista des del costat oest 
 
 
No es preveu l’enderroc de cap de les edificacions no catalogades, en especial les situades al 
darrera de la Casa Gran, doncs: son edificacions auxiliars de l’edifici principal, son necessàries 
per el seu funcionament, formen part del conjunt des de fa molts anys i ocupen la part més 
amagada de les visuals principals.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vista del cantó nord de la Casa Gran 
 
 
Pel que fa a l’estabilitat de la Torre, cal remarcar que es troba recolzada sobre dues 
edificacions de propietaris diferents, i que conseqüentment aquest PEU únicament pot definir 
les intervencions des de la part oest de la Torre. Per garantir la seva conservació no es 
aconsellable aïllar-la del edifici del Celler. Sense la presència d’aquest edifici segurament ja 
faria temps que s’hauria ensorrat del tot. Per millorar la estabilitat, es aconsellable assegurar el 
talús de la seva base i eliminar la vegetació que hi ha crescut.  
 
Respecte a les visuals sobre la Torre, en la situació actual, únicament es visible des de la cara 
NO, doncs des del SO està tapada pel Celler i des de l’est per l’edifici de la propietat veïna, que 
per cert es troba en estat ruïnós. Per tal de ser visible des de la futura variant, seria necessària 
la supressió d’aquesta última edificació. 
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Vista NO de la Torre declarada BCIN 
 
 
En referència a l’apartat del POUM de l’Arboç, sobre l’adequació a l’entorn arquitectònic de la 
tanca de Cal Julià, recentment, dita tanca de formigó, s’ha pintat amb un color adient a l’entorn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vista des del Camí de l’Arboç, on s’aprecien: l’ermita, la Casa d’en Julià i les edificacions de la propietat 
veïna que queden fora de l’ambit del PEU. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista des del Camí de Sant Marçal, on s’aprecien: l’ermita,  les edificacions de la propietat veïna, la Torre i 
la Casa Gran. 
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6.4. CRITERIS D’INTERVENCIÓ EN ELS EDIFICIS PROTEGITS. 
 
D’acord amb les fitxes del Catàleg del Patrimoni Arquitectònic del POUM de l’Arboç, els criteris 
d’intervenció són els següents: 
 
 
Fitxa D. Ermita de Sant Ponç BCIL (Bé Cultural d’Interès Local):: 
 

-- Manteniment estricte de la volumetria actual i de l’acabat (textura i color) de les 
façanes i coberta. 
-- Es permet l’ús religiós i el cultural. 

 
Fitxa E. Casa Gran del Papiol BCIL (Bé Cultural d’Interès Local): 
 

-- Manteniment de la volumetria i aspecte exterior (obertures i acabats) de l’edificació 
principal i dels espais interiors més significatius. 
-- Manteniment del jardí (es permet reposar espècies que puguin estar en mal estat) i de 
la tanca que l’envolta. 
-- Es permet un augment de l’edificabilitat de fins a un 10% de la superfície construïda 
existent, que s’haurà de materialitzar en construccions aïllades, no adossades al volum 
principal i de planta baixa com a màxim, mitjançant la redacció d’un Pla Especial. 
-- Es permet l’ús residencial (fins a tres habitatges), l’hoteler i el cultural tot i compaginar-
los amb l’activitat agrícola. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En les condicions establertes en l’apartat anterior, l’augment màxim de la edificabilitat per 
ampliacions dins l’àmbit protegit de la Casa Gran, serà de 203 m2, corresponent al 10% del 
sostre actual existent dins d’aquest recinte. 
 
 
Fitxa F. Cal Julià i Celler del Papiol, BPU (Bé de Protecció Urbanística): 
 

-- Manteniment de les envolvents del volum existent i de les obertures i característiques 
de la façana principal.. 
-- Interiorment es poden remodelar els dos edificis. 

 
 
Fitxa G. Torre del Papiol BCIN (Bé Cultural d’Interès Nacional): 
 

-- Restauració estructural, neteja de l’espai interior i protecció de l’accés a la base i 
interior.. 

 
Tal com ja s’ha comentat anteriorment, no es descarta, que a llarg termini, es plantegi el canvi 
d’ús de: el conjunt d’edificacions que formen la Casa Gran, l’edifici format per la Casa d’en Julià 
i el Celler, i l’edifici del Corral del Papiol. El nou ús proposat seria el hoteler i/o turisme rural.  
 

SUP. CONSTRUÏDA DE LES EDIFICACIONS SITUADES DINS L'ÀMBIT PROTEGIT DE LA CASA GRAN 

Edifici PB P1 P2 
Total 

sobre la 
rasant 

Casa Gran del Papiol (fitxa E) 536,51 512,43 440,05 1.488,99
Masoveria de la Casa Gran 87,88 74,30   162,18
Magatzem de la Casa Gran 92,43     92,43
Colomer o Casa de Nines 22,47 22,47   44,94
Aparcament cobert de la Casa Gran 90,15     90,15
Porxo de l'entrada nord 11,81     11,81
Cobert de la maquinària 141,25     141,25
Total edificacions actuals  982,50 609,20 440,05 2.031,75
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6.5. EDIFICABILITAT. 
 
 
Tal com indica l’article 105 del POUM de l’Arboç, deixant a part l’edificació catalogada,  
l’edificació no catalogada-existent a mantenir o de nova construcció- no superarà 600 m2 de 
sostre per cada 4,5 ha d’extensió territorial de l’ambit del PEU. A aquests afectes, és d’interès 
que el PEU abasti la totalitat de la finca per tal de definir totes les actuacions possibles en un 
sol document, tot i les lògiques etapes en què s’hagin de dur a terme. 
 
 
Una vegada excloses les parts de la finca que, per raons de futures expropiacions i per quedar 
aïllades de la resta, queden fora de l’ambit del PEU, la superfície resultant es de 477.955 m2, 
que donen una edificabilitat màxima de 6.372,73 m2. de sostre. 
 

Parcel·les incloses en el PEU Superfície (m2) Edif. màx 600 m2 / 4,,5 Ha

Parcel·les incloses en el PEU 477.955 6.372,73 
 
 
Donat que les edificacions catalogades no computen, el sostre actual, resultant de la suma de 
les edificacions no catalogades, es de 2.764,34 m2. 
 
SOSTRE ACTUAL   
Total sostre actual (els edificis catalogats no computen) 2.764,34
 
 
Per tant, el sostre màxim que es podrà afegir a l’existent es de 3.608,39 m2, resultant de la 
diferència entre el màxim autoritzat, 6.372,73 m2, menys el sostre actual, 2.764,34 m2. 
 
EDIFICABILITAT DISPONIBLE PER FUTURES EDIFICACIONS  
Sostre actual màxim   6.372,73
Total sostre actual (els edificis catalogats no computen) -2.764,34
Sostre lliure per edificar   3.608,39
 
 
Del sostre disponible per a futures ampliacions, 3.608,39 m2, vistes les perspectives actuals, 
en aquest pla s’ha previst a curt/mitjà termini utilitzar-ne 993,00 m2, sense renunciar a la resta, 
que es podran concretar quan les importants infraestructures que estan projectades als voltants 
de la finca siguin una realitat. 
 
 
PROPOSTA DE NOVES EDIFICACIONS A CURT/MITJÀ TERMINI 

Edifici PB P1 Total 

Nova Sala Polivalent 411,00   411,00
Ampliació dels serveis auxiliars de la sala polivalent 164,00   164,00
Agrobotiga 68,00   68,00
Total 1ª fase 643,00   643,00
Ampliació nau de tractors 300,00   300,00
Oficines sobre la nau de tractors   50,00 50,00
Total 2ª fase 300,00 50,00 350,00
Total nova edificació 943,00 50,00 993,00
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6.6. NORMATIVA GENERAL DEL POUM APLICABLE EN SÒL NO URBANITZABLE. 
 
Pel que fa altres paràmetres generals del POUM de l’Arboç, que regulen les actuacions en sòl 
no urbanitzable: 
 
a) Totes les edificacions han de ser aïllades. 
 
b) La disposició de l’edificació de la parcel·la ha de guardar sempre les distàncies mínimes de 
10 m. respecte tots els llindars de les parcel·les. 
 
c) El sòl proper a l’edificació, que no s’utilitzi per a finalitats agrícoles, ha de ser objecte de 
tractament paisatgístic, amb arbrat i vegetació. 
 
d) L’alçada màxima serà de PB+1P, amb un màxim de 8,50 m. al carener. S’exceptuen 
d’aquesta regulació els dipòsits o instal·lacions que han de justificar la conveniència de majors 
alçades. 
 
e) Només poden autoritzar-se edificacions que prevegin el corresponent sistema de depuració 
o sanejament d’aigües residuals. 
 
f) Els edificis destinats a turisme rural tindran un nombre màxim de places de dos per cada 50 
m2 construïts. 
 
g) És recomanable l’ús d’energies alternatives.
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7. GESTIÓ FASES D’EXECUCIÓ I AVALUACIÓ ECONÒMICA  
 
 
GESTIÓ. 
 
Donat que l’àmbit d’aquest Pla Especial Urbanístic afecta a un sol propietari, la gestió 
urbanística serà d’iniciativa privada i no requerirà procés reparcel·latori, doncs no modifica: la 
classificació del sòl, l’estructura de la propietat i no cal efectuar cessions de sòl a l’administració 
actuant. 
 
 
FASES D’EXECUCIÓ. 
 
FASE INICIAL. 
 
-- Presentació del Pla Especial Urbanístic. 
 
-- Aprovació del Pla Especial Urbanístic. 
 
-- Presentació del Projecte de canvi d’ús de la zona d’aparcament de la sala polivalent. 
 
-- Presentació del Projecte d’Activitats de la Sala Polivalent i l’edifici auxiliar. 
 
-- Aprovació de la Llicència d’Activitats de la Sala Polivalent i l’edifici auxiliar. 
 
 
FASE A CURT/MITJÀ TERMINI. 
 
-- Presentació del Projecte d’ampliació de l’edifici polivalent. 
 
-- Aprovació del Projecte d’ampliació de l’edifici polivalent. 
 
-- Execució del Projecte d’ampliació de l’edifici polivalent. 
 
 
FASE A MITJÀ I LLARG TERMINI. 
 
-- Presentació, aprovació i execució del projecte o projectes de rehabilitació i canvi d’ús 
d’edificis actuals, tant residencials com agrícoles, per adequar-los al nou ús de turisme rural i/o 
hoteler. 
 
-- Presentació, aprovació i execució del projectes de nous edificis. 
 
 
AVALUACIÓ ECONÒMICA. 
 
No es preveu l’execució de cap obra d’urbanització, pel que es considera innecessari preveure 
costos urbanístics. Els costos de construcció de les edificacions contemplades en els apartats 
precedents, es determinaran en el corresponent projecte d’edificació. 
 
La vialitat econòmica de l’execució del PEU queda garantida per l’interès del promotor en la 
seva execució i pel valor actual de les edificacions existents que, junt amb la capacitat 
econòmica de la propietat, garanteixen la vialitat de l’execució d’aquest Planejament. 
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8.  ESTUDI DE MOBILITAT.  
 
 
La proposta continguda en aquest PEU, no comporta, ni comportarà, un increment del trànsit 
actualment existent a través dels dos accessos a la finca de Masia Papiol, amb el que no es 
considera necessari incloure un estudi de mobilitat generada. En tot cas, amb l’execució del 
CIM LOGIS PENEDÈS, l’accessibilitat a la Masia Papiol millorarà, doncs podrà utilitzar-se la 
vialitat generada i contemplada pel dit futur Centre Logístic que promou la Generalitat. 
 
 
 
 
 

Joan-Josep Bujaldón i Solé. 

l’Arboç, novembre de 2.012.

Mª Ángeles Ayxelá Casacuberta
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Article 105. Edificabilitat i usos. 

Les edificacions protegides tenen la mateixa edificabilitat que les edificacions de la zona en què es troben 
(d’aquí que se'ls hi atorgui la mateixa clau, seguida d’una indicació (p) per indicar la protecció). Pel que fa 
als usos són possibles els que la zona admet sempre i quan no comportin la realització d’obres o 
instal·lacions que incideixin directament, i desmereixin, els motius que han fet que l’element hagi estat 
mereixedor de protecció     

Per tant els edificis i àmbits catalogats tindran la possibilitat d’edificar en els espais lliures dels solars o 
d’augmentar el volum edificat, si en el seu cas així ho determina la corresponent fitxa del Catàleg, per a 
cada un dels elements en forma individualitzada i concreta. La indicació “Manteniment de la volumetria 
actual” vol indicar no la impossibilitat d’assolir la potencial que el POUM els atorga, sinó que la nova 
edificabilitat possible haurà de quedar visualment separada de la protegida. 

A l'àmbit de la Masia Papiol (fitxes D, E, F i G del Catàleg de Patrimoni Arquitectònic), qualsevol actuació 
que tingui per objecte un canvi d'ús, un nou ús, i/o un increment de sostre, o qualsevol dels supòsits de 
l'article 67.1 a) de la LUC o definits a les fitxes esmentades, requerirà la prèvia formulació d'un Pla Especial 
Urbanístic. 

El PEU abastarà tots els edificis del conjunt, tant els catalogats com els que no ho són, i determinarà les 
següents condicions: 

a) Usos admesos: qualsevol dels que preveu l'article 47 de la LUC, considerant preferents els lligats a 
l'agricultura, els hotelers i/o de turisme rural amb els complements que un i altre cas comporten, i els 
d'habitatge per a mantenir els actuals. 

b) Caldrà definir molt clarament la vialitat i la seva incidència en el paisatge amb definició de materials, 
traçat i seccions. Per poder analitzar les modificacions i/o nous traçats viaris, caldrà aportar: visions 
des de -i cap a- qualsevol punt al voltant del turó del Papiol (amb especial atenció a les visions des de 
la Badalota, des de la carretera i des del nord, més enllà de la riera de Marmellar). Assegurar que 
l'actual tanca al camí de la casa nova (Cal Julià) s’adeqüi a l'entorn arquitectònic. És bàsic assegurar la 
imatge del perfil de la carena amb la capella allunyant-ne les edificacions tant "en planta" com en alçat-
seccions. 

c) Definir la posició de les noves edificacions respecte de les existents, protegides o no, i sobretot els 
volums, materials i colors, evitant caure en falsos neos ni tipismes. Tanmateix, definir el manteniment 
total o parcial i les seves condicions, o l'enderroc de cada una de les edificacions no catalogades, en 
funció de la seva relació amb les catalogades. Se suggereix la possibilitat d'eliminar els cossos 
adossats a la banda de darrera de la Casa Gran. 

Caldrà definir les unions o obligar a la separació de les edificacions del celler respecte a la Torre, 
garantint-ne la consolidació: no és necessari refer-ne el volum inicial, però si assegurar que no es 
continuï degradant. 

d) Criteris d'intervenció en les actuacions sobre els edificis protegits, i tractament dels mateixos per a 
adequar-los als nous usos que hagin de rebre. 

e) Edificabilitat del conjunt: la de l'edificació no catalogada -existent a mantenir o de nova construcció- no 
superarà 600 m² de sostre per cada 4,5 ha. d'extensió territorial de l'àmbit del PEU. A aquests efectes, 
és d’interès que el PEU abasti la totalitat de la finca per tal de definir totes les actuacions possibles en 
un sol document, tot i les lògiques etapes en què s'hagin de dur a terme. 
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CAPÍTOL 1. REGULACIÓ D’USOS I ACTIVITATS DEL SÒL NO URBANITZABLE 

Article 95.  Usos no admesos en Sòl No Urbanitzable. 

No es permeten en sòl no urbanitzable i s'hauran d'emplaçar en sòls urbans o aptes per urbanitzar els usos 
o instal·lacions següents: 

1. Nous edificis d'habitatge no vinculats a les activitats agràries, forestals i ramaderes. 

2. Usos comercials excepte els admesos a l'article 96. 

3. Usos d'oficines i serveis. 

4. Ús sanitari - assistencial, excepte el complementari dels usos admesos. 

5. Ús educatiu no relacionat amb l'ensenyament obligatori o la natura. 

6. Ús socio-cultural no relacionat amb aspectes culturals o del lloc. 

7. Ús industrial excepte els relacionats a l'article 96,7. 

8. Ús d'estacionament, excepte els relacionats amb activitats pròpies del sòl lliure. 

9. Ús públic-administratiu. 

10. Ús d'abastament. 

11. Qualsevol altre ús anàleg amb els anteriors i que no estigui comprés en l'article següent. 

Article 96.  Usos admesos en Sòl No Urbanitzable. 

En coherència amb el model d’ordenació territorial definit pel present Pla d’Ordenació, i en observança de la 
LUC:

1. És permès, en sòl no urbanitzable, i pel procediment dels articles 48 a 51 de la LUC, de reconstruir i 
rehabilitar les masies i cases rurals que calgui preservar i recuperar per raons arquitectòniques, 
històriques o paisatgístiques i hagin estat incloses en el catàleg de masies i cases rurals, amb vista a 
destinar-les a un ús residencial, turístic o d’hostaleria rural o a activitats d’educació en el lleure. 

2. El sòl no urbanitzable pot ésser objecte d’actuacions específiques per a destinar-lo a les activitats o els 
equipaments d’interès públic que s’hagin d’emplaçar en el medi rural. A aquest efecte, són d’interès 
públic: 

a) Les activitats col·lectives de caràcter esportiu, cultural, d’educació en el lleure i d’esbarjo que es 
desenvolupin a l’aire lliure, amb les obres i instal·lacions mínimes i imprescindibles per a l’ús de què 
es tracti. 

b) Els equipaments i serveis comunitaris no compatibles amb els usos urbans. 

c) Les infraestructures d’accessibilitat. 

g) Les instal·lacions i les obres necessàries per a serveis tècnics com les telecomunicacions, la 
infraestructura hidràulica general, les xarxes de subministrament d’energia elèctrica, d’abastament i 
subministrament d’aigua i de sanejament, el tractament de residus, la producció d’energia a partir 
de fonts renovables i les altres instal·lacions ambientals d’interès públic. Cal tenir en compte que 
l’apartat 1 de l’article 2 de la LGTel, declara que les telecomunicacions són serveis d’interès general 
que es presten en règim de lliure competència. 
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3. L’autorització de les actuacions específiques d’interès públic a què es refereix l’apartat 2 ha de justificar 
degudament que l’àmbit d’actuació no està sotmès a un règim especial de protecció amb el qual siguin 
incompatibles, per raó dels seus valors paisatgístics, històrics, arqueològics, científics, ambientals o 
culturals, per l’existència de riscs naturals o pel fet d’estar subjecte a limitacions o a servituds per a la 
protecció del domini públic. 

4. En sòl no urbanitzable, ultra les actuacions d’interès públic a què es refereix l’apartat 2, només es poden 
admetre com a noves construccions, respectant en qualsevol cas les incompatibilitats i les 
determinacions de la normativa urbanística i sectorial aplicable: 

a) Les construccions pròpies d’una activitat agrícola, ramadera, d’explotació de recursos naturals o, en 
general, rústica. 

b) Les construccions destinades a habitatge familiar que estiguin directament i justificadament 
associades a una de les activitats d’explotació enumerades per la lletra a). 

c) Les estacions de subministrament de carburants i de prestació d’altres serveis de la xarxa viària. 

d) Les construccions i les instal·lacions vinculades a l’execució, el manteniment i el funcionament de 
les obres públiques. 

e) Les construccions destinades a les activitats de turisme rural o de càmping autoritzades pel pla 
d’ordenació urbanística municipal que exigeixen en tot cas la tramitació prèvia d’un pla especial 
urbanístic. 

5. L’autorització d’obres i usos en sòl no urbanitzable ha de garantir en qualsevol cas la preservació 
d’aquest sòl respecte al procés de desenvolupament urbà i la màxima integració ambiental de les 
construccions i les activitats autoritzades. Dita autorització se subjectarà al que preveuen els articles 48, 
49 i 50 de la LUC. 

6. El sòl no urbanitzable no pot ésser dedicat a usos que, atenent els valors que el pla d’ordenació 
urbanística municipal protegeix o preserva i les finalitats que persegueix, en transformin la destinació o 
la naturalesa o bé lesionin o impedeixin la realització de dits valors i l’assoliment de les dites finalitats. 

7. Els edificis de caràcter industrial implantats en sòl no urbanitzable i que disposin de llicència d'edificació 
no es consideraran fora d'ordenació, sinó disconformes, i podran subsistir mentre mantinguin les seves 
activitats actuals. 

8. En el cas concret de l’indústria MAGASA, ubicada en sòl no urbanitzable, i en cumpliment de la 
Disposició Transitòria Setena del RLUC, seran autoritzables vàries activitats diferents, sempre que 
estiguin autoritzades en sòl industrial, subjectes al procediment de l’art.58 de l’esmentat RLUC, i amb la 
condició de mantenir la titularitat única del sòl i les edificacions, i de l’adequat manteniment del llac 
existent.

Article 97.  Condicions d’ordenació per als diferents tipus d’edificació. 

1. Condicions generals per a totes les edificacions.

La construcció d’edificacions només s’admet quan es pugui justificar la necessitat de l’edificació en 
relació amb l’explotació agrícola, forestal o ramadera, o en altres circumstàncies previstes als articles 47 
a 51 de la LUC. 

a) Totes les edificacions han de ser aïllades. 

b) La disposició de l’edificació a la parcel·la ha de guardar sempre les distàncies mínimes de 10 m. 
respecte de tots els llindars de les parcel·les. 
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c) El sòl proper a l’edificació, que no s’utilitzi per a finalitats agrícoles, ha de ser objecte de tractament 
paisatgístic, amb arbrat i vegetació. La concessió de llicència d’edificació en sòl no urbanitzable 
comporta el compromís de no deixar sòl vacant, és a dir, sòl erm sense tractament i/o cobertura 
vegetal.

d) L’alçada màxima serà de PB+1P, amb un màxim de 8,50 m. al carener. S’exceptuen d’aquesta 
regulació els dipòsits o instal·lacions especials que han de justificar la conveniència de majors 
alçades. 

e) Només poden autoritzar-se edificacions que prevegin el corresponent sistema de depuració o 
sanejament d’aigües residuals. 

2. Condicions particulars per a tipus d’edificació.

A. Masies i cases rurals.

En termes generals, i salvant el que en particular puguin determinar les fitxes del Catàleg: 

a) Les masies i cases rurals existents poden realitzar obres de manteniment i rehabilitació sempre 
que conservin o recuperin la volumetria i les característiques arquitectòniques originals de 
l’edifici, acceptant els cossos afegits. 

Els cossos construïts tancats que calgui enderrocar (per què desfiguren el conjunt i/o utilitzen 
materials no adients) poden substituir-se per altres adequats volumètricament, i del mateix 
sostre i volum. 

Si es tracta d'una masia envoltada de granges en desús, grans coberts distorsionants, etc, pot 
substituir tota aquesta edificació en general de baixa qualitat per un volum coherent amb la 
masia, amb una superfície de la meitat del que s'enderroca, amb un màxim de 300 m². 

b) Les masies i cases rurals rehabilitades poden destinar-se a residències familiars, restauració, 
equipaments o educació en el lleure. 

c) Les masies poden també destinar-se a turisme rural, amb un nombre de places màxim de dos 
per cada 50 m² construïts. 

d) Podran fer-se segregacions en propietat horitzontal, d'acord amb l'article 50,3 de la LUC, de 
manera que cap d'elles resulti inferior a 100 m² construïts, i el màxim d'habitatges resultants 
sigui de quatre. 

e) La reconstrucció de les ruïnes no superarà el volum que previsiblement tingués l'edifici original, 
i en cap cas el 300 m² de sostre. 

f) Les ampliacions i/o canvis de volum, així com els canvis d'ús s'admeten en les següents 
condicions: 

- Accés: Si presenta problemes -camí rost, mal conservat, etc...- s'han d'arreglar al mateix 
temps que qualsevol rehabilitació, canvi d'ús, etc.... 

- Elements especials: Si hi ha algun element digne d'especial protecció segons les fitxes del 
Catàleg, caldrà posar-lo en valor. 

- S'haurà de construir un sistema de depuració de les aigües residuals, si no existeix o no  és 
prou eficient. 

- És recomanable l'ús d'energies alternatives. 
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g) Els projectes de reconstrucció o rehabilitació de masies i cases rurals han d’ésser sotmesos a 
informació pública per l’ajuntament, per un termini de vint dies, i a l’informe de la comissió 
territorial d’urbanisme competent, que s’ha d’emetre en el termini de dos mesos. 

La llicència corresponent només es pot atorgar si el dit informe és favorable i, si s’escau, ha de 
fixar les mesures correctores i les condicions de caràcter urbanístic a què fa referència l’article 
48.2. de la LUC. 

Els projectes que només comportin obres de conservació, d’adequació, de rehabilitació, de 
millora o de manteniment d’un ús existent admès per l’ordenament urbanístic resten únicament 
subjectes a llicència municipal. També les ampliacions residencials admeses pel Catàleg de 
Masies i Cases Rurals. 

B. Altres edificacions residencials en sòl no urbanitzable.

La inclusió a l'inventari implica el coneixement de l’existència d’aquestes edificacions. 

S’autoritzaran obres de millora de les seves condicions d’habitabilitat, però en cap cas podran 
realitzar-s’hi ampliacions ni increments de sostre edificat ni reconstrucció d'edificis ruïnosos, ni s'hi 
autoritzarà segregacions en propietat horitzontal (excepte els casos en què la fitxa corresponent ho 
autoritzi). Qualsevol actuació sobre aquestes edificacions comportarà: 

a) Si hi ha problemes d'accés -camí rost, mal conservat, etc...- s'han d'arreglar al mateix temps 
que qualsevol rehabilitació. 

b) Caldrà preveure i construir un sistema de depuració de les aigües residuals, si no existeix o no 
és prou eficient. 

c) Serà exigible la utilització d'energies alternatives i renovables. 

C. Habitatge familiar vinculat a l’explotació agrària, forestal o ramadera.

No s’admet la construcció de nous habitatges en sòl no urbanitzable, amb l’excepció del que preveu 
l’article 47.6.b de la LUC. La seva superfície màxima serà de 300 m² construïts en les condicions 
dels anteriors apartats 2.1.f) 2 a 5. 

D. Jardins envoltant habitatges.

Les edificacions dels tres anteriors apartats poden envoltar-se de jardineria en una superfície de 
2.000 m² que pot tancar-se d'acord amb els criteris de l'article 87.6. 

E. Magatzems agrícoles.

S’autoritzaran amb ocupació del 2% de la parcel·la, sense superar mai els 500 m² de superfície. 
Alçada màxima a carener 7,00 m., i pendent màxim 30%. Només s'admet planta baixa. La superfície 
mínima de la parcel·la serà de 2 ha. 

F. Altres construccions agràries.

No s'admeten. 

G. Hivernacles.

S’autoritzaran en les següents condicions: 

a) Ocupació màxima de parcel·la: 30%. 

b) Separació a llindars: una vegada i mitja l’alçada. 
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c) Els materials utilitzats hauran de ser reciclables, i desmuntables amb facilitat. 

d) La superfície màxima de cada hivernacle no superarà els 5.000 m², i se separarà un mínim de 
40 m. de qualsevol altre hivernacle de la mateixa finca. 

H. Granges.

a) Es regulen per l'article 168 i la corresponent Ordenança Municipal. 

b) Les granges-escola es consideren d'interès públic. No s'hi fixa parcel·la mínima, i s'han de 
tramitar pel procediment que preveu l'article 48 de la LUC. 

Article 98.   Àrees  extractives. 

1. Es consideren àrees extractives els sòls on temporalment es realitzen activitats d'extracció de terres, 
granulats, o s'exploten pedreres. 

2. Aquestes activitats tenen sempre caràcter temporal i provisional, i per tant no constitueixen una zona 
diferenciada, sinó que s'admeten com a ús compatible en part o la totalitat d'altres zones. L'Ajuntament 
fixarà en cada cas la duració màxima de l'extracció. 

3. Prèviament a l’obtenció de la llicència municipal, caldrà obtenir l’autorització de la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Tarragona, segons el tràmit establert a l’article 50.1 de la Llei d’Urbanisme, així com 
recaptar la resta d’autoritzacions pertinents. 

4. Es poden regular per Ordenança Municipal, sotmetent-se en tot cas al marc legal bàsic referent a la 
protecció i a la restauració dels espais afectats per les activitats extractives a cel obert, que a Catalunya 
està constituït, d’una banda, per la Llei 12/1981, de 24 de desembre, per la qual s’estableixen normes 
addicionals de protecció dels espais d’especial interès natural afectats per activitats extractives i, de 
l’altra, pel seu decret de desplegament; el Decret 343/1983, de 15 de juliol. Ambdues disposicions són 
actualitzades pel Decret 202/1994, de 14 de juny, i pel Decret Legislatiu 14/1994, de 26 de juliol, que 
estableixen normes addicionals més adients al procés evolutiu que han experimentat la gestió i el 
control d’aquestes activitats des de 1983. A escala estatal, el marc legislatiu bàsic, el conformen la Llei 
22/1973, de 21 de juliol, de mines i el Reglament de mines, desenvolupat al Decret 2857/1978 de 25 
d’agost. 

5. Només són compatibles amb la zona agrícola forestal (clau B2), garantint, en qualsevol cas, la 
restauració adequada.  

6. A la pedrera propietat d'"OMYA Clariana SL", situada al Sud del terme, l’àrea d’explotació de la pedrera 
no superarà les 16,20 Ha. d’una forma simultània, d’acord al conveni amb l’empresa explotadora.  
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CAPÍTOL 2. REGULACIÓ ESPECÍFICA DE ZONES EN SÒL NO URBANITZABLE. 

SECCIÓ PRIMERA. ZONA D'ESPAIS AGRÍCOLES D'INTERÈS. 

Article 99. Zona agrícola (claus A1, A2, A3). 

A. Definició i objectius.

La zona d’espais agrícoles d'interès està constituïda per: 

1. Els àmbits territorials d'especial valor a escala municipal, amb predomini d'usos agraris, que per la 
seva estructura en mosaic, la seva diversitat de sistemes agrícoles i seminaturals, així com per 
tractar-se de zones de transició entre les àrees naturals d'especial interès i la resta d'àrees forestals, 
fluvials i d'especial interès natural. 

Aquests espais estan constituïts principalment per zones on existeixen usos agrícoles, tot i que en 
algunes àrees estan constituïdes per un mosaic de conreus, i erms que representen un element de 
gran interès per a la conservació de la fauna i la flora mediterrània d'espais oberts. En general, 
aquests espais se situen en terrenys agrícoles. 

També inclou les àrees on la vocació i els usos actuals són netament agrícoles i ramaderes. 

2. Constitueixen en general sòls d'especial valor agrícola els sòls lliures que per les seves 
característiques naturals (morfologia, composició del sòl, disponibilitat de recursos hidràulics, 
posició, etc...) i la seva destinació tradicional a l'explotació agrària han de mantenir l'activitat 
agropecuària com a ús primordial. 

3. Els objectius de l'ordenació territorial són preservar les explotacions agrícoles i potenciar-ne la 
millora, per quin motiu és necessari definir clarament els requisits específics que la permetin. 

Amb aquesta finalitat es pretén facilitar la incorporació dels avenços tecnològics en la matèria, i 
protegir els elements més destacats constitutius de la seva expressió territorial, tant els 
arquitectònics com els naturals. La protecció i el manteniment de la seva actual destinació exigeix 
per prohibir qualsevol altre ús contradictori amb la seva finalitat central, i en especial exigeix 
preservar-los dels processos d'urbanització. 

4. El sòl agrícola s'ha de preservar de tota intervenció que, actualment o potencialment, impliqui 
transformació de la seva destinació o naturalesa o lesioni els seus valors específics, paisatgístics, 
ecològics i agrícoles. 

5. Dintre de la zona d’espais agrícoles d’interès es defineixen com a subzones la franja agroforestal, 
amb petites àrees de bosc i predominança agrícola, com a àmbit de transició cap a la zona de 
protecció forestal, i àmbit de gran interès ecològic i paisatgístic. 

A1.  Agrícola en general. 
A2. Agrícola d'interès paisatgístic identitari, pel valor de la relació entre el territori, i el nucli urbà de 

l'Arboç.
A3 Agrícola de protecció de la riera de Marmellar, que  inclou els conreus molt propers a la riera. 

B. Usos compatibles.

1. La utilització dels terrenys compresos en el sòl agrícola ha d'obeir a una finalitat agrícola, ramadera 
o en general vinculada a l'explotació racional dels recursos naturals, conforme al que estableixi la 
legislació sectorial que els reguli. 
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2. S'admeten els usos rurals vinculats a l'explotació dels recursos naturals, a la regeneració dels 
conreus abandonats, i a la promoció i desenvolupament de l'activitat agrícola i ramadera, i en 
general els de l'article 96, i es prohibeixen amb caràcter general els referenciats a l'article 95. 

3. Igualment es permet la millora de la xarxa rural de camins i infraestructures i dels serveis necessaris 
per a dotar els hàbitats rurals de les prestacions que demana l'actual organització social i la 
implantació de les noves tecnologies d'aplicació en l'àmbit agrícola o pecuari. 

4. En aquests sòls, els usos que suposin la incorporació a una lògica urbana i els que impliquin 
transformació de la destinació agrària són incompatibles. També ho són els que lesionin el valor 
productiu de les terres des del punt de vista agrícola en estar estrictament protegits pel pla. 

5. Es prohibeix la implantació de granges al sòl de regadiu i a les claus A2 i A3. 

C. Condicions d'edificació.

Per a la clau A1 són les expressades a l'article 97 d'aquestes normes. 

Per a la clau A2 també, excepte granges. 

La clau A3 no admet cap tipus d'edificació, llevat de les admeses a l'article 97,2,F. 

SECCIÓ SEGONA. ZONA DE SERVEIS PRIVATS. 

Article 100. Zona de serveis privats (clau A4). 

A. Definició i objectius.

1. Es tracta d'un àmbit artificialitzat per l'existència d'una estació de servei als automòbils, i un 
magatzem a l'aire lliure, o aparcament, de caravanes i "motor-home". 

2. Es pretén a través d'aquesta zona regularitzar aquests usos. 

B. Usos compatibles.

1. Amb caràcter general, ho són tots els que accepta la zona A1, agrícola. 

2. Mentre subsisteixin, s'admeten els usos existents d'estació de servei als automobilistes, i magatzem 
o aparcament a l'aire lliure de caravanes i "motor-home", així com també els que permet l'article 47 
de la LUC i aquells que hi resultin connexos, excepte l’ús recreatiu. 

C. Condicions d'edificació.

S'admeten les edificacions existents. 

D. Subzona A4-J Camp Joliu.

Les condicions per a la clau A4-J són les següents: 

a) Comprèn aquells terrenys on actualment hi ha equipaments docents agraris. 

b) La superfície mínima de la parcel·la serà de 4 Ha. 
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c) L'edificabilitat màxima serà de 0,25 m² sostre/m² sòl. 

d) L'ocupació del sòl, incloent-hi edificacions, camps d'esport i equipaments exteriors (piscines, etc...) 
no serà superior al 35%. 

e) L'alçada màxima permesa en el punt mig de qualsevol construcció serà d'11 metres (PB+2P). 

f) La distància serà la major entre dos vegades l'alçada de la façana propera a límit o 8 metres. 

g) Els accessos hauran de permetre el pas de vehicles de transport escolar i particulars. 

h) L'evacuació d'aigües residuals es farà amb estació depuradora homologada i legalitzada. 

i) La urbanització interior haurà de tenir tots els serveis necessaris, entre ells l'enllumenat exterior, 
tanca a tota la finca i camins interiors amb paviment suficient per al normal trànsit rodat. 

j) Usos: Admet l'ús educatiu, i tots aquells necessaris per al seu bon funcionament (esportiu, cultural, 
etc...). (Actualment equipament docent agrari). 

SECCIÓ TERCERA. ZONA DE PROTECCIÓ FORESTAL. 

Article 101. Zona forestal (claus B1 i B2) 

A. Definició i objectius.

1. S'hi inclouen les àrees on la vocació i els usos actuals del sòl són forestals amb àmplies clarianes 
agrícoles. 

2. El motiu de protecció és el valor de la forestal tant des del punt de vista de la biodiversitat com 
d'explotació i la seva relació en mosaic amb sòls agrícoles. Caldrà per tant, establir-ne els requisits 
específics per a la seva protecció i manteniment. 

3. La zona de protecció forestal clau B1 es defineix com l'àmbit del bosc interior, sigui existent o de 
reforestació, o les seves clarianes. 

4. Tanmateix es defineix una clau B2 on és admesa l'explotació de pedrera condicionada a la 
restauració amb els criteris que es fixaran. 

B. Usos compatibles. 

B.1. Clau B1.

1. Només s'admeten els usos de naturalesa rural compatibles amb el manteniment de les condicions 
naturals i els valors que són objecte de protecció. 

2. Els aprofitaments forestals només són possibles als boscos (subzona 21d) han de respondre a un 
pla tècnic de gestió i millora forestal autoritzat pel Departament de Medi Ambient redactat responent 
als principis de persistència, conservació i millora de les masses forestals. 

3. S'admet la implantació d'elements relacionats amb la conservació del bosc i la reducció del perill 
d'incendi forestal (obertura de pistes d'accés o extensió de les existents, construcció de basses, 
torres de vigilància, etc.), i també l'ús ramader de tipus tradicional i extensiu. 
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4. En cap cas es permet l'obertura d'altres pistes que les exclusivament necessàries per a 
l'aprofitament dels productes forestals i per a prevenir i aturar els incendis, incloses en els 
programes de l'Administració de Medi Ambient. 

5. a) Les condicions necessàries per a admetre l'artigatge dels boscos a fi de retornar els terrenys 
forestals a fins agrícoles són: 

a) 1.  El pendent del sòl no superi el 30% 

a) 2.  Que es disposin en terrasses afaissats per reduir els processos d'erosió del sòl pel vent, la 
pluja o els bussaments dels seus estrats i pels arrossegaments de l'aigua. 

a) 3. No superin 1 ha. de superfície. 

a) 4. La relació entre superfície artigada i bosc no superi el 20%. 

b) No s’admet artigatge ni estassades a la subzona de bosc interior. 

6. Les clarianes i prats enmig de les superfícies arbrades poden ser objecte d’explotació agrícola, i són 
espais de gran importància per al manteniment de la biodiversitat. 

7. Els boscos de pi blanc amb alzines i margallons que es desenvolupen sobre els relleus suaus del 
sud-est del terme a l'entorn de les activitats extractives, presenten diversos punts on el risc d'incendi 
és elevat a causa d'una densitat excessiva d'arbres. 

Es proposa així cercar fórmules per realitzar una aclarida que potenciï els margallons i redueixi 
l'acumulació de llenya seca derivada de la mort de branques a causa dels processos d'autotala. 

B2. Clau B2.

Són compatibles els usos anteriors i, transitòriament, el d'explotació de pedrera. 

C. Condicions d'edificació.

1. Sobre aquests terrenys, es podran realitzar, amb llicència municipal prèvia, construccions 
destinades a explotacions agrícoles, forestals o ramaderes que tinguin relació amb la naturalesa i 
destinació de la finca i s'ajustin, si s'escau, als plans o normes del Departament de Medi Ambient de 
la Generalitat de Catalunya. 

2. Les edificacions, atenent als trets topogràfics del terreny, s'han de situar: 

- Fora de les masses arbòries madures, i fora de la subzona de bosc interior. 

- Sobre sòls d'escàs valor forestal. 

- Separades com a mínim 30 metres de les lleres de rius, rieres i barrancs. 

- Sense sobresortir per damunt de les carenes i altres inflexions convexes del terreny, ni ocupar 
els punts culminants d'aquest. 

3. Transitòriament, a la clau B2 s'hi admeten les construccions necessàries per a l'explotació de la 
pedrera, dintre del projecte d'explotació quina aprovació per part de l'Ajuntament és condició 
ineludible per a la pròpia explotació. 

4. La restauració dels terrenys objecte d'explotació de pedrera preveurà àmbits de prat i bosc tancats a 
la presència humana durant un període prolongat (3 a 4 anys) com a espais de refugi i reproducció 
per a la fauna del territori, i la posterior incorporació d'aquestes clarianes al bosc veí. 
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SECCIÓ QUARTA. ZONES DE RIBERA. 

Article 102. Zones de protecció de ribera (clau C1) i forestal de ribera (clau C2). 

A. Definició i objectius.

1. Inclouen el territori d’influència de les rieres i torrents que travessen el territori. En aquest àmbit els 
usos actuals són diversos i majoritàriament agrícoles i forestals. Els forestals conformen la clau C2, 
mentre la clau C1 ocupa la resta de l'àmbit. 

2. L'àmbit és el de les àrees col·lindants a dites lleres, els marges erosionats des del nivell de la 
planta, i els boscos i/o explotacions forestals adjacents. 

3. L'objectiu d'aquestes àrees és la preservació en condicions naturals de les lleres de les rieres i 
torrents i del sistema natural que, com a boscos i vegetació de ribera, s’hi troba directament 
associat. 

4. Cal considerar que la protecció dels cursos d’aigua ha de permetre una delimitació més acurada, 
que no és possible a l’escala utilitzada pels plànols de les NSP fonamentada en els següents criteris 
bàsics: 

- Protegir, com a mínim, una distància de 15 m. a banda i banda dels marges superiors del curs 
d’aigua, en sòl no urbanitzable. Així, es va més enllà dels anomenats "Criteris hidrourbanístics" 
aprovats pel Consell d'Administració de l'ACA de data 28 de juny de 2001 i modificats el 17 de 
juliol de 2003. Segons aquests criteris, es contempla com Sistema Hídric, la zona ocupada pel 
cabal de 100 anys de període de retorn. A l'establir un mínim de 30 m. d'amplada a les zones no 
edificables, possiblement es supera la zona ocupada per l'esmentat cabal de 100 anys de 
període de retorn. 

- Augmentar, si s’escau, aquesta amplitud en funció de les característiques del sistema natural 
associat al curs d’aigua. 

Aquestes actuacions de restauració i protecció de la vegetació de ribera autòctona i, en general, 
dels sistemes naturals associats als cursos d’aigua han de dur-se a terme mitjançant Plans 
Especials previstos a l’article 67.1.a) de la LUC. 

B. Protecció i tractament 

1. Les riberes i els marges de les lleres públiques, és a dir, les àrees de protecció, estan subjectes a 
les limitacions corresponents a les zones de servitud per a ús públic i de policia que estableixen 
l'article 6 de la Llei d'Aigües i els articles 6 i 8 del Reglament de domini públic hidràulic. 

2. Així mateix, s'hauran de tenir en compte les limitacions establertes en l'ús de les zones inundables, 
conforme l'article 11 de la Llei i article 14 del Reglament esmentats. 

3. Són espais totalment inedificables, tant les lleres públiques com les zones de servitud o protecció. 

4. Admeten els usos agrícola, forestal i pecuari només quan no requereixin cap mena d'edificació. 

5. Les àrees destinades a explotació forestal han de mantenir aquest ús, o retornar a la condició de 
bosc de ribera. 

6. La protecció de les masses arbòries comporta demanar permís per tallar qualsevol arbre de fulla 
caduca propi del bosc de galeria o de les plantacions de frondoses que aprofiten la humitat edàfica 
de l'ambient perifluvial (Populus alba, Populus nigra, Fraxinus angustifolia, Fraxinus excelsior, Salix 
alba, Alnus glutinosa, Platanus hispanica, etc...). 
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7. En cas de tractar-se de plantacions de frondoses, en cas de canvi d'ús, caldrà garantir el 
manteniment d'un poblament arbori de qualsevol de les espècies abans esmentades anteriorment, 
de manera que es mantingui estructuralment un sistema forestal de ribera. 
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FITXA CADASTRAL:

DENOMINACIÓ: ERMITA DE SANT PONÇ

ADREÇA/LOCALITZACIÓ EL PAPIOL
AUTOR:

NÚM.ELEMENT: D
TIPUS DE VIA: nucli

CRONOLOGIA: ANTERIOR A 1304 / 1987
ESTIL: ARQUITECTURA POPULAR
TIPUS DE BÉ: Immoble
ÚS ORIGINAL: RELIGIÓS
ÚS ACTUAL: RELIGIÓS
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FITXA CADASTRAL:

DENOMINACIÓ: ERMITA DE SANT PONÇ

ADREÇA/LOCALITZACIÓ EL PAPIOL
AUTOR:

NÚM.ELEMENT: D
TIPUS DE VIA: nucli

Formant part del nucli del Papiol (antiga quadra del Papiol), sobre un turó, enmig 
de camps de conreu, a uns 1,5km al nord del nucli urbà.

CONTEXT:

El 1304 era església parroquial.
El 1429 va ser unida a la parròquia de Banyeres, de la que encara depèn, a 
l'ensorrar-se la casa parroquial a causa d'un terratrèmol.

NOTÍCIES HISTÒRIQUES:

1987: restauracióINTERVENCIONS REALITZADES:

AA.VV.: EL BAIX PENEDÈS I EL GARRAF (Inventari del Patrimoni 
Arquitectònic). Direcció General de Patrimoni Cultural, Servei del Patrimoni 
Arquitectònic. Barcelona, 1991
CRUAÑES i OLIVER, ESTEVE: EL LLIBRE DE L'ARBOÇ. Diputació de 
Tarragona. Tarragona, 1985.
CRUAÑES i OLIVER, ESTEVE: 100 FITES HISTÒRIQUES DE LA VILA DE 
L'ARBOÇ. Aj. de l'Arboç. L'Arboç, 2002.

BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ
ADDICIONAL:

Fitxa IPCE de l'Arxiu Històric del COAC, Demarcació de Tarragona (1980)
Fitxa de l'Inventari del Servei del Patrimoni Arquitectònic, Departament de Cultura 
i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya (1983)

ALTRES:

DESCRIPCIÓ:
Capella de planta rectangular, amb teulada a dues aigües, coronada per un campanar de cadireta amb dues campanes, 
i amb contraforts laterals. A la façana, sobre la porta d'arc de mig punt, hi trobem un escut de pedra, on hi figura un corn 
de banya i un lleó rampant.
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FITXA CADASTRAL:

DENOMINACIÓ: ERMITA DE SANT PONÇ

ADREÇA/LOCALITZACIÓ EL PAPIOL
AUTOR:

NÚM.ELEMENT: D
TIPUS DE VIA: nucli

PLANEJAMENT

NIVELL DE PROTECCIÓ

INTERVENCIONS I USOS ADMESOS:

Sòl No Urbanitzable

PGOM 1986 (annex 3)

CLASSIFICACIÓ SÒL:
QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA:
PROTECCIÓ EXISTENT:

Bé Cultural d'Interès Nacional

Bé Cultural d'Interès LocalBCIL

Bé de Protecció Urbanística

Manteniment estricte de la volumetria actual i de l'acabat (textura i color) de les façanes i coberta.

Es permet l'ús religiós i el cultural.
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FITXA CADASTRAL:

DENOMINACIÓ: CASA GRAN DEL PAPIOL

ADREÇA/LOCALITZACIÓ EL PAPIOL
AUTOR:

NÚM.ELEMENT: E
TIPUS DE VIA: nucli

CRONOLOGIA: 1798 - FINALS S. XIX
ESTIL: NEOCLÀSSIC
TIPUS DE BÉ: Immoble
ÚS ORIGINAL: MASIA
ÚS ACTUAL: RESIDENCIAL
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FITXA CADASTRAL:

DENOMINACIÓ: CASA GRAN DEL PAPIOL

ADREÇA/LOCALITZACIÓ EL PAPIOL
AUTOR:

NÚM.ELEMENT: E
TIPUS DE VIA: nucli

Al nucli rural del Papiol, sobre un petit turonet prop la riera de Marmellar, al nord 
del terme municipal de l'Arboç.

CONTEXT:

1798: construcció de la masia
s. XIX: obres de reforma

NOTÍCIES HISTÒRIQUES:

INTERVENCIONS REALITZADES:

AA.VV.: EL BAIX PENEDÈS I EL GARRAF (Inventari del Patrimoni 
Arquitectònic). Direcció General de Patrimoni Cultural, Servei del Patrimoni 
Arquitectònic. Barcelona, 1991

BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ
ADDICIONAL:

Fitxa IPCE de l'Arxiu Històric del COAC, Demarcació de Tarragona (1980)
Fitxa de l'Inventari del Servei del Patrimoni Arquitectònic, Departament de Cultura 
i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya (1983)

ALTRES:

DESCRIPCIÓ:
Edifici de planta rectangular, de planta baixa, pis i golfes i coberta a dues vessants. La façana principal, simètrica, està 
dividida en tres cossos per unes franges verticals a mode de pilastres adossades. Al cos central hi trobem una portalada 
amb arc escarser, un gran balcó a la planta primera i un joc de tres arcs de mig punt a la planta golfes. Està coronat per 
un frontó triangular. Als cossos laterals hi trobem una finestra de proporcions verticals amb unes importants reixes de 
ferro forjat, un balcó (igual al del cos central) a la planta pis i una obertura rectangular a la planta golfes. Tot està coronat
per un ràfec i cornisa que uneixen visualment els tres cossos.

La façana posterior és molt similar a la principal, i les laterals, més allargades, presenten obertures de les mateixes 
característiques que les descrites anteriorment. Destaca una torratxa de planta quadrada i coberta plana, en posició 
central, que s'eleva per sobre la coberta. Presenta un conjunt de petites finestres, emmarcades, d'arc de mig punt i una 
cornisa rematada per una barana massissa.

A l'interior hi destaca l'entrada, amb una escala de tipus barroc. L'edifici està rodejat per un frondós jardí que cal 
destacar.
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FITXA CADASTRAL:

DENOMINACIÓ: CASA GRAN DEL PAPIOL

ADREÇA/LOCALITZACIÓ EL PAPIOL
AUTOR:

NÚM.ELEMENT: E
TIPUS DE VIA: nucli

PLANEJAMENT

NIVELL DE PROTECCIÓ

INTERVENCIONS I USOS ADMESOS:

Sòl No Urbanitzable

---

CLASSIFICACIÓ SÒL:
QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA:
PROTECCIÓ EXISTENT:

Bé Cultural d'Interès Nacional

Bé Cultural d'Interès LocalPROPOSAT

Bé de Protecció Urbanística

Manteniment de la volumetria i aspecte exterior (obertures i acabats) de l'edificació principal i dels espais interiors més 
significatius.

Manteniment del jardí (es permet reposar espècies que puguin estar en mal estat) i de la tanca que l'envolta.

Es permet l'enderroc de les edificacions no originals, adossades a la façana posterior.

Es permet la divisió interior de l'edificació (fins a 3 habitatges) sempre i quan es garanteixi el manteniment dels espais 
comuns més significatius (entrada, escala, etc) que s'hauran de restaurar.

Per als altres usos possibles, caldrà seguir les disposicions del Pla Especial Urbanístic "Àmbit Masia del Papiol" que 
es defineix a l'article 105 de les normes urbanístiques del POUM.
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FITXA CADASTRAL:

DENOMINACIÓ: CAL JULIÀ I CELLER DEL PAPIOL

ADREÇA/LOCALITZACIÓ EL PAPIOL
AUTOR:

NÚM.ELEMENT: F
TIPUS DE VIA: nucli

CRONOLOGIA: - / 1930
ESTIL: NOUCENTISME
TIPUS DE BÉ: Immoble
ÚS ORIGINAL: MASIA
ÚS ACTUAL: MASOVERIA (HABITATGE I  DEPENDÈNCIES AGRÍCOLES)
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FITXA CADASTRAL:

DENOMINACIÓ: CAL JULIÀ I CELLER DEL PAPIOL

ADREÇA/LOCALITZACIÓ EL PAPIOL
AUTOR:

NÚM.ELEMENT: F
TIPUS DE VIA: nucli

Al nucli rural del Papiol, sobre un petit turonet prop la riera de Marmellar, al nord 
del terme municipal de l'Arboç.

CONTEXT:

1910: reforma de l'edificació del celler (inscripció a la façana)
1930: reforma de l'edificació de l'habitatge existent per donar-li la imatge actual

NOTÍCIES HISTÒRIQUES:

INTERVENCIONS REALITZADES:

AA.VV.: EL BAIX PENEDÈS I EL GARRAF (Inventari del Patrimoni 
Arquitectònic). Direcció General de Patrimoni Cultural, Servei del Patrimoni 
Arquitectònic. Barcelona, 1991

BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ
ADDICIONAL:

Fitxa IPCE de l'Arxiu Històric del COAC, Demarcació de Tarragona (1980)
Fitxa de l'Inventari del Servei del Patrimoni Arquitectònic, Departament de Cultura 
i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya (1983)

ALTRES:

DESCRIPCIÓ:
Conjunt de dos edificis agrícoles tradicionals, posteriorment transformats i rehabilitats un com habitatge i l'altre com a 
celler.

L'edifici conegut com a Cal Julià (abans, Cal Cosme) és la masoveria de la Casa Gran del Papiol. És una construcció de 
planta rectangular, de tres plantes d'alçada, renovat completament el 1930 (s'indica a l'escalinata d'accés). Destaca la 
façana principal, amb una portalada adovellada d'arc de mig punt en posició central, flanquejada per dues finestres 
rectangulars amb reixes de ferro forjat (tanmateix l'accés és pel costat dret). El pis noble té tres finestres neogòtiques, 
rectangulars, emmarcades amb pedra. La finestra central, de majors dimensions, té una llinda amb trencaigües 
rectangular, mentre que a les dues finestres laterals hi ha un relleu en forma d'arc conopial. A la planta golfes, en posició 
central, hi ha una finestra coronella formada per tres arcs de mig punt i un petit ull de bou a la part superior. L'edifici es 
remata amb un coronament de formes ondulades.

El celler és una construcció, de planta rectangular, dues plantes d'alçada i coberta a dues aigües, adossada a la 
masoveria pel davant i a la torre del Papiol a la part posterior. La façana principal és el lateral que mira a la Casa Gran. 
Consta, en planta baixa (alçada respecte la cota exterior), de dues portes amb arc rebaixat, una a cada extrem, a les que 
s'accedeix a través d'un graonat de maons; al centre, hi ha dues obertures més amples amb arc rebaixat per a la 
descàrrega de la verema. A la planta superior hi ha dues finestres, també amb arc rebaixat, centrades respecte les 
anteriors. Totes les obertures estan emmarcades amb maons disposats a sardinell.
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FITXA CADASTRAL:

DENOMINACIÓ: CAL JULIÀ I CELLER DEL PAPIOL

ADREÇA/LOCALITZACIÓ EL PAPIOL
AUTOR:

NÚM.ELEMENT: F
TIPUS DE VIA: nucli

PLANEJAMENT

NIVELL DE PROTECCIÓ

INTERVENCIONS I USOS ADMESOS:

Sòl No Urbanitzable

---

CLASSIFICACIÓ SÒL:
QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA:
PROTECCIÓ EXISTENT:

Bé Cultural d'Interès Nacional

Bé Cultural d'Interès Local

Bé de Protecció UrbanísticaBPU

Manteniment de les envolvents del volum existent i de les obertures i característiques de la façana principal.

Millora de l'aspecte exterior del nou mur de contenció fet davant la façana principal.

Interiorment es poden remodelar els dos edificis, assegurant-ne el manteniment de la tipologia i els espais 
característics.

Per als altres usos possibles, caldrà seguir les disposicions del Pla Especial Urbanístic "àmbit Masia del Papiol" que es 
defineix a l'article 105 de les normes urbanístiques del POUM.

També, mitjançant aquest Pla Especial Urbanístic es definiran les possibles actuacions per deixar aïllada, o no, la 
Torre del Papiol.
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FITXA CADASTRAL:

DENOMINACIÓ: TORRE DEL PAPIOL (TORRE DELS MOROS)

ADREÇA/LOCALITZACIÓ EL PAPIOL
AUTOR:

NÚM.ELEMENT: G
TIPUS DE VIA: nucli

CRONOLOGIA: S. XI / 1958
ESTIL: ARQUITECTURA MILITAR HISTÒRICA
TIPUS DE BÉ: Immoble
ÚS ORIGINAL: VIGIA I DEFENSA
ÚS ACTUAL: SENSE ÚS
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FITXA CADASTRAL:

DENOMINACIÓ: TORRE DEL PAPIOL (TORRE DELS MOROS)

ADREÇA/LOCALITZACIÓ EL PAPIOL
AUTOR:

NÚM.ELEMENT: G
TIPUS DE VIA: nucli

Al nucli rural del Papiol, sobre un petit turonet prop la riera de Marmellar, al nord 
del terme municipal de l'Arboç.

CONTEXT:

1173-1265 i 1671: consta el nom de diferents propietaris
1958: ensulsiada parcial degut una forta pluja i el seu mal estat (existeixen fotos 
anteriors a aquesta data)

NOTÍCIES HISTÒRIQUES:

INTERVENCIONS REALITZADES:

AA.VV.: EL BAIX PENEDÈS I EL GARRAF (Inventari del Patrimoni 
Arquitectònic). Direcció General de Patrimoni Cultural, Servei del Patrimoni 
Arquitectònic. Barcelona, 1991
CRUAÑES i OLIVER, ESTEVE: EL LLIBRE DE L'ARBOÇ. Diputació de 
Tarragona. Tarragona, 1985.

BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ
ADDICIONAL:

Fitxa IPCE de l'Arxiu Històric del COAC, Demarcació de Tarragona (1980)
Fitxa de l'Inventari del Servei del Patrimoni Arquitectònic, Departament de Cultura 
i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya (1983)

ALTRES:

DESCRIPCIÓ:
Construcció de planta circular amb la base atalussada. Feta de pedra, presenta filades d'OPUS SPICATUM 
perfectament visibles allí on l'ensulsiada deixa veure l'interior.

De les fotografies antigues (veure fotografia de Català Roca a la pàgina 3, feta els anys 50) es pot veure que la torre 
responia a la tipologia original d'aquests tipus de construccions defensives: constava de dos pisos amb un accés 
(poterna) situada a una certa alçada (s'hi accedia per una escala mòbil) i una finestra al pis superior. També presenta 
diverses espitlleres.
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FITXA CADASTRAL:

DENOMINACIÓ: TORRE DEL PAPIOL (TORRE DELS MOROS)

ADREÇA/LOCALITZACIÓ EL PAPIOL
AUTOR:

NÚM.ELEMENT: G
TIPUS DE VIA: nucli

PLANEJAMENT

NIVELL DE PROTECCIÓ

INTERVENCIONS I USOS ADMESOS:

Sòl No Urbanitzable

DECRET DE 1949 SOBRE ARQUITECTURA MILITAR

CLASSIFICACIÓ SÒL:
QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA:
PROTECCIÓ EXISTENT:

Bé Cultural d'Interès NacionalBCIN

Bé Cultural d'Interès Local

Bé de Protecció Urbanística

Restauració estructural, neteja de l'espai interior i protecció de l'accés a la base i interior.

Mitjançant el Pla Especial Urbanístic "àmbit Masia del Papiol" que es defineix a l'article 105 de les normes 
urbanístiques del POUM, es definiran les possibles actuacions per deixar aïllada, o no, la torre respecte les altres 
edificacions actualment adossades.
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PLA DIRECTOR URBANÍSTIC PER AL DESENVOLUPAMENT D’INFRAESTRUCTURES VIÀRIES, FERROVIÀRIES I LOGÍSTIQUES AL PENEDÈS 

MEMÒRIA 66

3.2.4. ÀREA DE PROTECCIÓ: RIERA DE MARMELLAR I TORRE DEL PAPIOL

El conjunt format per la riera de Marmellar i les edificacions entorn de la 
torre del Papiol constitueixen, sense cap mena de dubte, el elements 
naturals i del patrimoni arquitectònic de major rellevància inclosos dins 
de l’àmbit d’aquest Pla director urbanístic. 

La riera i el seu espai associat, per ser un dels connectors ambientals 
més significatius en el conjunt del Penedès, entre la serralada litoral i 
prelitoral. Aquesta condició és una veritable raresa en el conjunt del 
Penedès, per la qual cosa, per si sola, ja justifica la màxima atenció, 
davant de qualsevol afecció que pogués incidir sobre ell: la riera de 
Marmellar, acull les millors mostres d’hàbitats naturals dins del domini 
extensament antropitzat, de la plana circumdant. 

Bona part de la vall està ocupada per hàbitats d’interès comunitari, de la 
mateixa manera que per aquesta riquesa natural, bona part de la vall 
concentra també els principals valors pel que fa a la biodiversitat 
faunística local. Altrament, al marge del medi biòtic, la vall també 
incorpora valors destacables a l’espai que encarna la riera, ja que es 
tracta d’una important línea de drenatge del territori i un afluent de 
primer ordre del riu Foix, destacant el paper que ha de pressuposar-se pel 
que fa a la llera en relació a la recàrrega dels aqüífers locals, que són 
objecte de protecció. 

Per la seva part el conjunt de les edificacions entorn a la torre del 
Papiol, constitueix un referent de primer ordre pel que fa als elements del 
patrimoni cultural, significant-se també pels seus valors identitaris en el 
conjunt del paisatge de la plana del Baix Penedès. 

En el conjunt es concentren fins a quatre edificacions incloses dins del 
patrimoni inventariat: la casa Gran del Papiol, el celler del Papiol, Cal
Julià i la capella dedicada a sant Ponç. Tot aquest conjunt, així com un 
cert nombre d’arbres de grans dimensions, que també formen part del 
nucli, es troben situats en un petit promontori, que ostenta una posició 
lleugerament dominant sobre les terres baixes i entapissades de camps de 
raïm, que s’estenen cap al sud, que li confereixen al conjunt una 
significativa rellevància que el Pla director haurà d’integrar en l’ordenació 
conjunta de tot l’àmbit delimitat. 

Al respecte d’aquesta extensa àrea de més de 100 hectàrees de sòl, el Pla 
director, en determinarà les condicions que garanteixin la seva 
preservació i integració, en el conjunt de l’àmbit delimitat, establint les 
regulacions normatives necessàries respecte les condicions d’edificació, 
urbanització i règim d’usos admesos. De forma particular, el Pla director 
ordenarà el següent: 

- L’espai de transició entre l’àrea del centre logístic i aquesta àrea de 
protecció de la riera de Marmellar i el conjunt de la torre del Papiol, 
amb criteris d’integració paisatgística, garantint entorn del conjunt 
patrimonial un espai de conreu suficient i associat al mateix nucli 
arquitectònic. 

- Respecte el conjunt de les edificacions, el Pla director identificarà 
les actuals construccions existents i n’establirà, segons el que es regula 
en l’actual legislació urbanística, les condicions d’edificació i el règim 
d’usos i activitats admesos, d’acord amb la classificació de sòl no 
urbanitzable que li correspon a aquests espai, que permeti 
desenvolupar un projecte integral coherent amb la significació i 
importància d’aquest conjunt patrimonial. 

- Respecte l’espai de la riera de Marmellar, es definiran els sòls del 
domini públic hidràulic de l’espai fluvial, així com la naturalesa dels 
camins i itineraris que garanteixin, de forma controlada l’accés a 
aquest espai, respectant sempre els seus valors ambientals, biològics i 
naturals d’aquest corredor ecològic. 

Conclusions i elecció de la proposta respecte l’àrea Àrea de protecció: 
riera de Marmellar i torre del Papiol 

En la proposta que s’incorpora en el present PDU, i que es desenvolupa a 
l’apartat 3.2 d’aquesta memòria sobre la proposta d’ordenació del Pla 
director, l’alternativa escollida es correspon plenament amb el que es 
citava en el document de l’avanç, de forma que en el Pla director es 
determina considerar la totalitat d’aquesta àrea dins del sistema d’espais 
oberts de protecció especial que estableix el Pla parcial territorial del 
Camp de Tarragona, aprovat definitivament, ampliant aquesta superfícies 
fins els límits de l’espai del Centre intermodal. 

Àrea de protecció: riera de Marmellar i Torre del Papiol 



PLA DIRECTOR URBANÍSTIC PER AL DESENVOLUPAMENT D’INFRAESTRUCTURES VIÀRIES, FERROVIÀRIES I LOGÍSTIQUES AL PENEDÈS 

NORMES 12

CAPÍTOL CINQUÈ. REGULACIÓ DIRECTA DEL SÒL NO URBANITZABLE 

article 29. Sòl de regulació directa 

Tal i com s'estableix a l'article 20 i a l'article 21 d'aquestes Normes urbanístiques, aquest Pla incorpora en el seu 
àmbit el sòl no urbanitzable de regulació directa d’acord amb els planejaments urbanístics i territorials vigents, 
següent:

En el terme municipal de l’Arboç: 

- Zona agrícola d’interès paisatgístic identitari, clau PE-A2. 

- Zona agrícola de protecció de la riera de Marmellar, clau PE-A3. 

- Zona de protecció forestal, clau PE-B1. 

- Zona de protecció de ribera, clau PE-C1. 

- Zona forestal de ribera, clau PE-C2. 

En el terme municipal de Castellet i la Gornal: 

- Zona de protecció agrícola i ramadera, clau PE-23. 

- Zona de protecció per a servituds d’infraestructures, clau PE-25. 

- Zona de masies i cases rurals, clau PE-26. 

En el terme municipal de Banyeres del Penedès: 

- Sistema d’equipaments, clau E. 

- Sòl d’especial protecció valor agrícola, clau 20. 

- Sòl de protecció per servituds, clau 22. 

- Zona d’indústries existents en sòl no urbanitzable, clau 24. 

El sòl de regulació directa s'identifica en el plànol d'ordenació 04. Qualificació del sòl amb les claus corresponents. 

article 30. Condicions d'edificació 

1. En els sòls que aquest Pla director regula directament s'admetran com a noves edificacions únicament les 
ampliacions de les edificacions reconegudes en algun dels documents que integren els planejaments generals 
municipals vigents en el moment d’aprovació d’aquest Pla. En aquest sentit, en els plànols d’ordenació 
s’identifiquen les edificacions reconegudes següents: 

a) Edificacions incloses en l’Inventari de masies i cases rurals del POUM de Castellet i la Gornal aprovat 
definitivament el 15 de desembre de 2004: 

- La Masieta (identificada amb el codi M 4.22 en l'Inventari). 

b) Edificacions incloses en el Catàleg del patrimoni arquitectònic i urbanístic del POUM de l’Arboç aprovat 
definitivament el 5 de juny de 2009: 

- Ermita de Sant Ponç (BCIL identificat com amb el codi D en el Catàleg). 

- Casa gran del Papiol (BCIL identificat com amb el codi E en el Catàleg). 

- Cal Julià i Celler del Papiol (PPU identificat com amb el codi F en el Catàleg). 

- Torre del Papiol o Torre dels Moros (BCIN identificat com amb el codi G en el Catàleg). 

c) Edificacions incloses en l’Inventari d’edificacions en sòl no urbanitzable del POUM de l'Arboç aprovat 
definitivament el 5 de juny de 2009: 

- Corral del Papiol (identificat amb el codi I-12 en l'Inventari). 

- Celler del Papiol (identificat amb el codi I-13 en l'Inventari). 

d) Edificacions del complex esportiu de Banyeres del Penedès. 

e) Edificacions industrials existents de la fàbrica Zaera, a Banyeres del Penedès. 

2. Pel que fa al sostre màxim per a les ampliacions de les edificacions existents s'estarà al que s'estableixi en els 
instruments de planejament general de cada municipi. Altrament, per a les edificacions que formen part de l'àmbit 
del conjunt del Papiol incloses en els apartats 1.b) i 1.c) d'aquest article, qualsevol actuació que tingui per objecte 
un canvi d'ús, un nou ús, i/o un increment de sostre, o qualsevol dels supòsits de l'article 67.1 a) del DL 1/2005, 
requerirà la prèvia formulació d'un pla especial urbanístic, tal com estableix l'article 105 de la normativa del POUM 
de l'Arboç. 

3. La resta d'edificacions existents es sotmetran al règim establert en les Disposicions addicionals sisena i setena del 
RLU, excepte pel que fa a les ampliacions, que no seran admeses en cap cas. 

article 31. Condicions d'integració paisatgística 

1. Les actuacions que es realitzin sobre les edificacions existents i/o les seves ampliacions, ja siguin actuacions de 
reforma, millora, rehabilitació i/o ampliació, justificaran en el projecte que la intervenció s’integra 
paisatgísticament en el territori i no provocaran distorsions en el conjunt en el que s’emplacen. Aquest criteri 
s’aplicarà a la volumetria, els acabats, la composició de la façana i els colors, essent preferents les addicions i les 
extensions de les volumetries que formin un conjunt unitari, front al nou emplaçament d’arquitectures i volums 
aïllats en el territori, evitant posicionar les noves intervencions en els llocs de major exposició visual, d'acord amb 
l'estudi de criteris d’integració paisatgística d'aquest Pla director. 

2. Totes les actuacions de construcció, urbanització, moviments de terres i/o plantacions, que es realitzin en el sòl 
no urbanitzable d’ordenació directa establert per aquest Pla director, justificaran la seva integració en el paisatge 
atenent als valors ambientals especificats en aquest Pla director i en aquest sentit es minimitzarà la potencial 
impermeabilització i transformació del sòl, es respectaran els dominis visuals més exposats de tot l'àmbit i 
s’adequaran les solucions a una millor lectura del conjunt que formen els elements construïts, els camps de conreu 
del seu entorn i la seva topografia, així com a la presència d’arbres o conjunts d’arbres més significatius d'aquest 
àmbit.

3. En l'àmbit dels entorns de la riera de Marmellar, donada l’absència de bosc de ribera i el valor reconegut de la 
pineda i la zona de cultius agrícoles que ressegueixen la Riera de Marmellar, es recomana el tractament d’aquesta 
com un àmbit relacionat a un sistema de paisatge més ampli i en aquest sentit s'estarà al següent: 

- Es reforçarà el seu paper com a part d’un sistema hidrològic territorial, potenciant-la com a connector 
ecològic i paisatgístic i generant una millora de la seva qualitat ambiental i paisatgística (restauració de la 
llera, control de l’erosió, consolidació dels marges, implementació d’una xarxa de camins de vora i punts 
d’accés per al seu gaudiment i manteniment, gestió en el temps segons el sistema hidrològic, etc.). 

- L’entorn de la Riera es tractarà com a zona de transició entre l’àmbit inherent a la riera i l’àmbit 
d’actuació propi de l’àrea logística valoritzant el patró agrícola existent i dels seus elements constitutius 
(valorització dels camins existents; de les línies arbrades que els acompanyen; dels talussos i marges de 
camins; i de les peces agrícoles i la seva estructura). 
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