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 L’Àrea Tècnica del CAATEEB ha 
cregut convenient, a la vista de les consul-
tes rebudes, fer unes notes per endreçar 
els coneixements dels nostres tècnics 
en matèria de protecció del patrimoni 
cultural immoble. Des de l’entrada en 
vigor de l’Ordenança reguladora dels 
Procediments d’Intervenció Municipal en 
les Obres (ORPIMO), l’1 d’octubre de 2011 
es va generar entre el nostre col·lectiu la 
necessitat d’aclarir com es classifica el 
patrimoni arquitectònic, històric i artís-
tic de la ciutat de Barcelona.

Hi ha diversa normativa d’aplicació al 
patrimoni arquitectònic, tant de caràc-
ter estatal, com autonòmic, com local o 
municipal. En aquest article s’ha fet una 
recopilació de les dades més importants 
d’aquestes que són d’aplicació a la ciutat 
de Barcelona.  

Protecció dels béns individualment 
Classificació dels nivells de protecció dels 
béns individualment considerats:
A.  Béns culturals declarats d’interès 

nacional, de rellevància per Catalu-
nya.

B.  Béns immobles catalogats d’interès 
local, també integrants del patrimoni 
cultural català, que han de quedar 
inclosos en el catàleg del Patrimoni 
Cultural Català i que, tot i llur signifi-
cació i importància, no posseeixen les 
condicions pròpies dels béns culturals 
d’interès nacional, encara que amb 
rellevància pel que fa a la ciutat.

C.  Els béns urbanísticament protegits 
que sense complir les condicions dels 
anteriors, no havent estat objecte de 
declaració ni de catalogació, reunei-
xen valors històrics, artístics, estètics 
o tradicionals a considerar com a relle-
vants pel sector urbà on s’emplacen.

D.  Els béns que, per les seves característi-

Immobles catalogats
Classificació dels immobles integrats al patrimoni arquitectònic, històric i artístic de Barcelona

Àrea Tècnica
assessoriatecnica@apabcn.cat

ques, poden ser traslladats del seu  
emplaçament actual sense problemes 
per a la seva conservació o que  
gaudeixen d’un interès cultural en el 
sector d’emplaçament que, malgrat 
no haver estat considerat en els tres 
nivells anteriors, cal conservar  
documentalment per al seu record.

Declaració d’interès cultural 
(classificació A i B)
S’identifiquen com a nivell A els béns 
declarats d’interès nacional d’acord 
amb la Llei 9/1993, de 30 de setembre, de 
Patrimoni Cultural Català. S’entendran 
incorporats automàticament els que es 
declarin en el futur. L’Ajuntament exerci-
rà la iniciativa per a la declaració de béns 
culturals d’interès nacional, en els ter-
mes de l’article 117 de la Llei 22/1998, de 30 
de desembre, de la Carta de Barcelona.

S’identifiquen com a nivell B els béns 

catalogats d’interès local. El Pla Especial 
incorpora:
a)  Els béns immobles que amb anteriori-

tat a la vigència de la Llei 9/1993 esta-
ven inclosos com a béns protegits en 
els catàlegs i plans de protecció del seu 
àmbit territorial.

b)  Els béns que són objecte de la decla-
ració de béns d’interès cultural local 
tramitada independentment del pla-
nejament.

La incorporació de futurs béns d’in-
terès local es tramitarà pel procediment 
establert a la Llei 9/1993, de 30 de setem-
bre, de Patrimoni Cultural Català.

La declaració d’un bé cultural d’in-
terès local es pot deixar sense efecte pel 
procediment establert a la Llei 9/1993, de 
30 de setembre, de Patrimoni Cultural 
Català. Comportarà a efectes del pla espe-
cial la consideració de bé de nivell D.

Classificació dels béns protegits 
(classificació C i D)
Constitueixen els edificis i elements 
urbanísticament protegits i s’identifi-

L’informe previ de patrimoni serà obligatori en cas 
d’edificis considerats de nivell D en el districte de Ciutat 
Vella, construïts abans de l’any 1950
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L’entorn, encara que en aquest article el
tractem per separat, no deixa de ser un
conjunt urbanísticament protegit. 

quen com a nivell C:
a)  Els edificis el valor dels quals resideix 

principalment en la seva estructura 
tipològica, exteriorment reflectida 
en la façana i en la disposició dels ele-
ments privatius o comuns (vestíbuls, 
caixa de l’escala, estructura i els que 
s’assenyala en la fitxa de protecció 
corresponent de l’annex), que són les 
parts protegides, essent susceptible la 
resta de l’edifici d’actuacions de reha-
bilitació que mantinguin o revalorin 
aquests elements.

b)  Els edificis el valor dels quals es troba 
fonamentalment en les façanes. En 
qualsevol cas, independentment de 
l’obra a realitzar, inclosa la substitució 
total de l’edificació, serà obligat el 
manteniment d’aquelles i dels ele-
ments estructurals que les consoliden.

c)  Elements com jardins, fonts i monu-
ments, xemeneies, aqüeductes, excava-
cions, locals comercials i altres d’inte-
rès.

Constitueixen els edificis i elements 
dels edificis urbanísticament considerats 
com a nivell D:
a)  Elements d’interès que es troben en un 

edifici respecte del qual no s’impedeix 
la seva desaparició però s’exigeix la 
conservació documental.

b)  Elements d’interès que per les seves 
característiques puguin ésser objecte 
de relocalització o desplaçament del 
seu emplaçament actual.

Protecció dels grups o zones: 
Conjunts urbanísticament protegits o
perímetres urbans protegits (sectors)
Constitueixen els conjunts urbanística-
ment protegits:
a) Aquells en els quals la protecció abasta 

solament a les façanes, considerant 
com a tals tots els paraments d’un edi-
fici, visibles des de la via pública o des 
de l’espai lliure interior de l’illa.

b) Els que siguin objecte de protecció sota 
el criteri de conservació ambiental 
d’un perímetre delimitat.

c) Els que participen de la memòria histò-
rica o valors tradicionals rellevants de 
sectors de la ciutat.

Els conjunts o perímetres urbans 
objecte de protecció es classificaran, a 
aquest efecte, en els tipus següents:

Tipus I : Els que siguin objecte de 
protecció integral, o sia, aquells en els 
quals les mesures de defensa i protec-
ció abastin la totalitat dels edificis del 
conjunt, les places, carrers i elements 
d’urbanització inclosos en el seu 
perímetre. En tot cas, es consideraran 
inclosos en aquest tipus els que siguin 
declarats «racó, plaça, carrer, barri o 
conjunt historicoartístic» de conformi-
tat amb la legislació específica.

    Els conjunts classificats en el tipus I 
estaran subjectes a les mateixes limi-
tacions assenyalades en l’Ordenança 
sobre protecció del patrimoni arqui-
tectònic, històric i artístic de la ciutat 
de Barcelona per als edificis catalogats 
individualment.
Tipus II: Aquells en què la protecció 
es limiti a la situació, volum o alçària 
dels edificis, als murs i tanques que els 
limitin, i a les entrades i vestíbuls.
Tipus III: Aquells en els quals la protec-
ció abasti només les façanes conside-
rant com a tals tots els paraments d’un 
edifici visibles des de la via pública.
Tipus IV: Els que siguin objecte de 
protecció només amb la finalitat de 
conservació ambiental d’un perímetre 
delimitat.
Tipus V: Els que siguin objecte d’una 
normativa específica, ja sigui en les 
Ordenança municipals, ja sigui a tra-
vés dels plans especials de protecció.

Els conjunts o perímetres urbans 
objecte de protecció, independentment de 
la seva classificació, estaran catalogats 
amb un nivell de protecció segons el Pla 
Especial de Protecció del Patrimoni i 
Catàleg de A, B, C i D; i estaran subjectes a 
les mateixes limitacions assenyalades en 
l’Ordenança sobre protecció del patrimo-
ni arquitectònic, històric i artístic de la 
ciutat de Barcelona per als edificis catalo-
gats individualment. 

Protecció dels grups o zones: 
entorn dels edificis protegits
L’entorn, encara que en aquest article el 
tractem per separat, no deixa de ser un 
conjunt urbanísticament protegit. Són 

entorn dels edificis protegits les finques 
contigües, les que tinguin façana davant 
l’edifici protegit (amb qualificació indi-
vidual A i B) en el mateix carrer, les que 
donin davant de places on tingui façana 
l’edifici protegit (amb qualificació indi-
vidual A i B) i les que siguin incloses per 
conjunts delimitats per pla especial, a 
més dels entorns dels béns culturals d’in-
terès nacionals, la delimitació dels quals 
ha estat aprovada pel Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Nivell A: Els entorns dels béns cultu-
rals d’interès nacional , la delimitació 
dels quals ha estat aprovada pel Depar-
tament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya.
Nivell B: Els entorns dels béns cultu-
rals d’interès local, la delimitació dels 
quals ha estat aprovada per l’Ajunta-
ment de Barcelona.

L’entorn dels edificis catalogats estarà 
subjecte a les mateixes obligacions que 
les establertes per als conjunts tipus IV. 
Independentment de la seva classificació, 
estaran catalogats amb un nivell de pro-
tecció segons el Pla Especial de Protecció 
del Patrimoni i Catàleg d’A o B; i estaran 
subjectes a les mateixes limitacions asse-
nyalades en l’Ordenança sobre protecció 
del patrimoni arquitectònic, històric i 
artístic de la ciutat de Barcelona per als 
edificis catalogats individualment.  

ENLLAÇOS D’INTERÈS:

Catàleg del Patrimoni Arquitectònic 
de la ciutat de Barcelona, http://w10.
bcn.es/APPS/cat_patri/home.do
Cercador de patrimoni que pertanyen 
a altres administracions, en aquest cas 
la Generalitat de Catalunya disposa 
del seu cercador de patrimoni: http://
cultura.gencat.cat/mapinvarquit/
Cercador de patrimoni que pertanyen 
a altres poblacions de Catalunya que 
disposa del seu cercador de patrimoni 
via Diputació de Barcelona: http://
www.diba.cat/web/opc/mapa_patri-
moni_cultural
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 Documentació per a la 
sol·licitud de l’informe previ 
de patrimoni i documentació 
complementària al projecte 
obligatori (excepte en obres de 
conservació o reparació menor 
dels edificis catalogats A, B o en 
el cas d’intervenció en l’element 
protegit d’edificis catalogats C)
L’informe previ de patrimoni serà 
obligatori en cas d’edificis considerats 
de nivell D en el districte de Ciutat 
Vella, construïts abans de l’any 1950, 
s’haurà d’aportar l’informe previ del 
Servei de Patrimoni (segons Disposició 
Addicional Primera de la ORPIMO) i la 
documentació demostrativa de les cates 
o proves realitzades (segons Annex 3b de 
la ORPIMO).
1. Relació dels usos als quals es vol des-

tinar l’edifici i les particularitats que 
aquests puguin tenir o necessitar.

2.  Fitxa del pla especial de protecció 
corresponent.

3.  Aixecament planimètric de l’edifici i 
de la parcel·la.

4.  Fotografies generals de l’edifici (inte-
riors i exteriors), de detalls i generals 
de l’entorn.

5.  Avanç de memòria històrica, que per-
meti justificar l’enfocament donat al 
projecte.

6.  Avanç de l’estudi de patologies 
(estructurals, de conservació en 
general i pròpies dels elements més 
interessants, com ara els revesti-
ments, els decoratius).

7.  Avanç de l’estudi de la problemàtica 
general de l’edifici en relació amb les 
normatives vigents (amb especial 
atenció a les mesures de protecció 
contra incendis, accessibilitat i el 
Codi tècnic de l’edificació).

8.  Avanç de l’anàlisi global de l’edifici 
actual en relació amb la intervenció.

9.  Avanç de proposta d’intervenció en 
virtut del que es dedueixi dels apar-
tats anteriors.

10. Les actuacions que afectin façanes 
han d’incloure la documentació 
demostrativa de les cates o proves 
realitzades.

L’informe previ de patrimoni serà 
voluntari en cas d’edificis considerats 
A, B, C, D (excepte els de Ciutat Vella 
anteriors a 1950. Apartat anterior), con-
junts protegits o entorns de protecció on 
es podrà sol·licitar l’informe previ del 
Servei de Patrimoni aportant la docu-
mentació relacionada en el paràgraf  
anterior (segons l’Art. 31 i l’Annex 3a de 
la ORPIMO). 

En qualsevol cas, i sempre que no es 
presenti l’informe previ de patrimoni, 
caldrà aportar en el projecte presentat la 
documentació complementària (d’acord 
amb l’Annex 3c de la ORPIMO).
1.  Relació dels usos als quals es vol des-

tinar l’edifici i les particularitats que 
aquests puguin tenir o necessitar.

2.  Fitxa del pla especial de protecció 
corresponent.

3.  Aixecament planimètric de l’edifici i 
de la parcel·la.

4.  Fotografies generals de l’edifici (inte-
riors i exteriors), de detalls i generals 
de l’entorn.

5.  Avanç de memòria històrica, que per-
meti justificar l’enfocament donat al 
projecte.

6.  Avanç de l’estudi de patologies 
(estructurals, de conservació en 
general i pròpies dels elements més 
interessants, com ara els revesti-
ments, els decoratius).

7.  Avanç de l’estudi de la problemàtica 
general de l’edifici en relació amb les 
normatives vigents (amb especial 
atenció a les mesures de protecció 
contra incendis, accessibilitat i el 
Codi tècnic de l’edificació).

8.  Avanç de l’anàlisi global de l’edifici 
actual en relació amb la intervenció.

9.  Avanç de proposta d’intervenció en 
virtut del que es dedueixi dels apar-

tats anteriors.
10. Les actuacions que afectin façanes 

han d’incloure la documentació 
demostrativa de les cates o proves 
realitzades.

11. Notícies històriques sobre l’emplaça-
ment.

12. Notícies històriques sobre l’edifici: 
antecedents, reculls sobre l’edifici i la 
seva evolució (documentació histò-
rica, imatges, declaracions adminis-
tratives, explicació de les tècniques 
constructives i materials emprats, 
usos i d’altres).

13. Aixecament de l’estat actual (plani-
mètric i fotogràfic).

14. Resum on quedi clara l’evolució de 
l’edificació fins a l’estat actual.

15. Valoració de l’edificació des del punt 
de vista historicoartístic i patrimo-
nial.
Tant en la documentació per sol-

licitar l’informe previ com en la docu-
mentació de projecte seria convenient 
no descuidar d’altres normes urbanísti-
ques dels Plans especials del patrimoni 
arquitectònic, històric i artístic de la 
ciutat de Barcelona de cada districte, on 
ens demanen:

Article 33. Documentació de llicènci-
es en projectes en edificis protegits
a)  Les sol·licituds de llicència per actu-

acions arquitectòniques en edificis 
protegits que exigeixen un projecte tèc-
nic, complimentaran l’establert a les 
disposicions generals al respecte i en 
particular, les següents prescripcions:

- Memòria justificativa de la solució 
proposada en projecte tècnic que 
inclogui una valoració dels elements 
arquitectònics, estètics i construc-
tius adoptats.

- Plànols a escala 1:50 que continguin 
les façanes principal i posterior de 
l’edifici i les dels altres edificis conti-
gus.

- Seccions que reflecteixin el perfil 
transversal de l’edifici projectat i dels 

Documentació per a la sol·licitud 
de l’informe previ de patrimoni i documentació 
complementària al projecte obligatori 
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confortants.
-Reportatge fotogràfic a color.

En els projectes constarà la naturale-
sa, qualitat i color o colors dels materials 
a emprar en la façana, i es podran rebut-
jar aquells que no s’adaptin a l’ambient 
del Sector que es tracta de conservar.

b)  La concessió d’una llicència d’ender-
roc, en els casos que estigui permès, 
estarà condicionada a la presentació 
de la documentació mínima següent, 
amb la finalitat de testimoniar docu-
mentalment l’edifici existent:

- Plànol detallat de les façanes, plantes 
i seccions a l’escala 1:100.

- Reportatge fotogràfic complet de 
l’obra existent.

Documentació per la sol·licitud 
de l’informe previ de patrimoni i 
documentació complementaria al 
projecte obligatori per a obres de 
conservació o reparació menor dels 
edificis catalogats A, B o en el cas 
d’intervindré en el element protegit 
d’edificis catalogats C.
L’informe previ de patrimoni serà 
obligatori en cas d’edificis considerats 
de nivell D en el districte de Ciutat 
Vella, construïts abans de l’any 1950, 
s’haurà d’aportar l’informe previ del 
Servei de Patrimoni (segons Disposició 
Addicional Primera de la ORPIMO) i la 
documentació demostrativa de les cates 
o proves realitzades (segons Annex 3b de 
la ORPIMO).
1. Aixecament planimètric de la zona 

d’actuació.
2. Reportatge fotogràfic suficient.
3. Memòria explicativa de les obres que 

s’executaran i de les tècniques que 
s’empraran.

L’informe previ de patrimoni serà 
voluntari en cas d’edificis considerats 
A, B, C, D (excepte els de Ciutat Vella 
anteriors a 1950. Apartat anterior), con-
junts protegits o entorns de protecció on 
es podrà sol·licitar l’informe previ del 
Servei de Patrimoni aportant la docu-
mentació relacionada en el paràgraf  
anterior (segons l’art. 31 i l’annex 3a de 
la ORPIMO). 

En qualsevol cas, i sempre que no es 
presenti l’informe previ de patrimoni, 
caldrà aportar en el projecte presentat la 
documentació complementària (d’acord 
amb l’Annex 3c de la ORPIMO).
1. Aixecament planimètric de la zona 

d’actuació.
2. Reportatge fotogràfic suficient.
3. Memòria explicativa de les obres que 

s’executaran i de les tècniques que 
s’empraran.

4. Noticies històriques sobre l’emplaça-
ment.

5. Noticies històriques sobre l’edifici: 
antecedents, reculls sobre l’edifici i la 
seva evolució (documentació histò-
rica, imatges, declaracions adminis-
tratives, explicació de les tècniques 
constructives i materials emprats, 
usos i d’altres).

6. Aixecament de l’estat actual (plani-
mètric i fotogràfic).

7. Resum on quedi clara l’evolució de 

l’edificació fins a l’estat actual.
8. Valoració de l’edificació des del punt de 

vista historicoartístic i patrimonial.

Definició d’obres de conservació 
o reparació menor
Segons el decret 179/1995, de 13 de juny, 
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals. 
(ROAS), em el seu article 12 “Classifica-
ció de les obres ordinàries”, diu:

Article 12
Classificació de les obres ordinàries.
12.1  A l’efecte de l’elaboració dels 

projectes corresponents, les obres 
locals ordinàries es classifiquen, 
segons el seu objecte i la naturale-
sa, en els grups següents:

 a) Obres de primer establiment, 
reforma o gran reparació.

 b) Obres de reparacions menors.
 c) Obres de conservació i manteni-

ment.
12.2  Són obres de primer establiment 

les que donen lloc a la creació d’un 
bé immoble.

12.3  El concepte general de reforma 
abasta el conjunt d’obres d’am-
pliació, millora, modernització, 
adaptació, adequació o reforç d’un 
bé immoble ja existent.

12.4  Es consideren obres de reparació 
les necessàries per esmenar un 
dany produït en un bé immoble 
per causes fortuïtes o accidentals. 
Quan afecten fonamentalment l’es-
tructura de la resistència, la sus-
tentació, la seguretat dels edificis i 
instal·lacions, o suposen alteració 
del volum, tenen la qualificació de 
gran reparació. En els altres casos, 
que no revesteixen complexitat 
tècnica constructiva, per no ser 
necessàries obres arquitectòni-
ques bàsiques com les esmentades, 
es consideren obres de reparació 
menor.

12.5  Quan tenen per objecte fer front 
al deteriorament que es produeix 
pel mer transcurs del temps o 
per l’ús natural del bé, les obres 
necessàries tenen la consideració 
d’obres de conservació i mante-
niment. 
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A la Biblioteca hi trobareu els millors recursos i fonts 
d’informació relacionats amb el procés constructiu 
(edificació, planificació i gestió, seguretat, sostenibilitat, 
etc.) . Per a aquest número de L’Informatiu, el Centre de 
Documentació ha preparat una selecció de les darreres 
monografies que poden interessar el professional.

Podeu consultar tots els llibres i recursos disponibles 
al catàleg de la Biblioteca, fer-nos arribar consultes, 
suggeriments, dubtes, etc. al web: www.apabcn.cat 
dins l’apartat del Centre de Documentació, 
i a l’adreça electrònica: biblioteca@apabcn.cat
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