
DISPOSICIONS GENERALS

DEPARTAMENT DE TERRITORI

EDICTE de 23 de novembre de 2022, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
referent al municipi de Linyola.

La Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida, en la sessió de 5 d'octubre de 2022, va adoptar, entre d'altres,
l'acord següent:

Exp.: 2019 / 070345 / L

Pla especial urbanístic de catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions, al terme municipal de Linyola

Vista la proposta dels Serveis Tècnics, i d'acord amb els fonaments que s'hi exposen, aquesta Comissió
Territorial d'Urbanisme de Lleida acorda:

-1 Aprovar definitivament el Pla especial urbanístic de catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions, del
municipi de Linyola, promogut i tramès per l'Ajuntament.

-2 Publicar aquest acord i les normes urbanístiques corresponents al DOGC a l'efecte de la seva executivitat
immediata, tal com indica l'article 106 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu
1/2010, de 3 d'agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.

-3 Comunicar-ho a l'Ajuntament.

Contra aquest acord, que es refereix a una disposició administrativa de caràcter general, es pot interposar
recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la seva notificació o la publicació al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que preveu l'article 112.3 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del procediment administratiu comú i de les administracions públiques, i els articles 10, 25 i 46 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici que els
particulars puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin procedent, i de la possibilitat que tenen els
ajuntaments i altres administracions públiques de formular el requeriment previ que preveu l'article 44 de la
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

En el cas de formular requeriment, aquest s'entendrà rebutjat si, dins el mes següent a la recepció, no és
contestat. En aquest supòsit, el termini de dos mesos per a la interposició del recurs contenciós administratiu
es comptarà de l'endemà del dia en què es rebi la comunicació de l'acord exprés o del dia en què s'entengui
rebutjat presumptament.

Consulta i informació de l'expedient

L'expedient restarà, per a la consulta i informació que preveu l'article 107 del Text refós de la Llei d'urbanisme,
modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, dipositat en el Registre de planejament urbanístic de Catalunya,
tal com estableix l'article 103, apartats 1 i 2, del Text refós esmentat.

S'inclou, a continuació, l'enllaç al Registre de planejament urbanístic de Catalunya que permet la consulta
telemàtica i immediata dels documents que conformen l'instrument de planejament urbanístic aprovat, amb
plena garantia d'autenticitat i integritat, en virtut del que preveuen la disposició addicional quarta de la Llei
2/2007, de 5 de juny, del DOGC, i l'article 103.3 del Text refós de la Llei d'urbanisme, modificat per la Llei
3/2012, de 22 de febrer:

http://dtes.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?
reqCode=veureFitxa&codiPublic=2019/70345/L&set-locale=ca
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La consulta de l'expedient administratiu es podrà fer, presencialment, en qualsevol dels serveis territorials
d'Urbanisme, de 9 a 14 hores, de dilluns a divendres feiners.

Lleida, 23 de novembre de 2022

Mariona Surroca Cenarro

Secretària de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida

Annex

Normes urbanístiques del Pla especial urbanístic de catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions, del
municipi de Linyola.

(Vegeu la imatge al final del document)

Normativa_cat.pdf

(22.327.089)
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Annex  
Normes urbanístiques del Pla especial urbanístic de catàleg de masies, cases 
rurals i altres edificacions del municipi de Linyola 
 
Capítol I. Disposicions generals 
 
Article 1. Objecte i àmbit territorial 
 
1. Els objectius del present Pla especial de catàleg de masies i cases rurals 

són: 

- Identificar les masies i cases rurals susceptibles de ser reconstruïdes o 
rehabilitades per raons arquitectòniques, històriques, mediambientals, 
paisatgístiques o socials. 

- Regular les intervencions admeses, de forma que respectin la composició 
volumètrica original. 

- Determinar els usos permesos per la Llei d'urbanisme que es consideren 
més adequats, d'acord amb el model per al sòl no urbanitzable establert pel 
Planejament urbanístic general. 

 2. L'àmbit d'aplicació d'aquest Pla especial comprèn la totalitat del terme 
municipal de Linyola. 
 
Article 2. Principis de l’actuació 

El principi que regeix aquest Pla especial és el desenvolupament urbanístic 
sostenible definit com la utilització racional del territori i el medi ambient i que 
comporta conjuminar les necessitats de creixement amb la preservació dels 
recursos naturals i dels valors paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals, a 
fi de garantir la qualitat de vida de les generacions presents i futures. 
 
Article 3. Marc legal 

1.  Aquest Pla especial es redacta a l’empara del que disposen els articles 47.3, 
50 i concordants del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei d’urbanisme modificat per la Llei 3/2012, de 22 de 
febrer i de conformitat amb el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme i demés preceptes concordants, 
així com a l’empara de la legislació estatal i de la legislació sectorial vigent 
d’aplicació. 
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2. En tot allò no previst expressament en aquesta normativa serà d’aplicació el 
que estableixin les Normes subsidiàries de planejament vigents al municipi 
de Linyola, text refós aprovat definitivament el 25 de setembre de 2002. 

3. La legislació a què es fa menció concreta en aquesta normativa ha 
d’entendre’s aplicable en tant que sigui vigent i s’entendrà substituïda, en el 
seu cas, per la legislació equivalent que es promulgui i que derogui l’anterior. 

 
Article 4. Contingut 

1. El contingut d’aquest Pla especial l’integren els documents següents: 
 
- Memòria justificativa 
- Normativa 
- Documentació gràfica 
- Fitxes normatives individuals de les construccions 
 
Article 5. Vigència, modificació i adaptació 

1. La vigència d’aquest Pla especial s’inicia el mateix dia de la publicació de 
l’acord de la seva aprovació definitiva i de la seva normativa al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya i mantindrà la seva vigència mentre no es 
produeixi la seva modificació. 

2. La modificació de les previsions del present Pla especial hauran de respectar 
les determinacions fonamentals del Planejament general municipal i 
s’ajustaran a la legislació urbanística vigent. 

3. No suposaran modificació de Pla especial aquells ajustos que es puguin 
introduir en el seu desenvolupament per raons justificades, sempre que 
suposin una millora de l’ordenació o dels criteris definits en aquest Pla 
especial. La modificació, adaptació o ajust dels paràmetres d’ordenació 
també han de donar compliment als requeriments de la legislació urbanística 
vigent. 

 
Article 6. Relació d’edificacions incloses en el catàleg 

Són objecte del Pla especial les edificacions següents: 
 
Codi fitxa 

 
Nom 

 
Localització 

M-01 Morrut-Llet nostra Parcel·la 1 Polígon 5 
M-02 Panxa 1 Parcel·la 65 Polígon 6 
M-03 Balasch Parcel·la 66 Polígon 6 
M-04 Teuleria  Parcel·la 4 Polígon 7 
M-05 Conxo Parcel·la 84 Polígon 8 
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M-06 Xeixo Parcel·la 93 Polígon 8 
M-07 Franceset Parcel·la 25 Polígon 9 
M-08 Quereta Parcel·la 11 Polígon 11 
M-09 Joan del Nino Parcel·la 10 Polígon 10 
M-10 Gravat del Mas Parcel·la 52 Polígon 14 
M-11 Coio Parcel·la 83 Polígon 13 
M-12 Panxa 2 Parcel·la 22 Polígon 16 
M-13 Serafí-Bonell Parcel·la 59 Polígon 15 
M-14 Estrella Parcel·la 20 Polígon 17 
M-15 Andorrà Parcel·la 30 Polígon 13 
M-16 Torre del Blanc Parcel·la 1 Polígon 18 
M-17 Masia del Camilo Parcel·la 8 Polígon 24 
M-18 Torre del Senyorito Parcel·la 1 Polígon 27 
M-19 Casilla 2 Sèquia Parcel·la 35 Polígon 30 
M-20 Muntaner Parcel·la 47 Polígon 30 
M-21 Cuco Parcel·la 46 Polígon 27 

 
Article 7. Interpretació dels documents 

1. La present normativa, juntament amb les fitxes individualitzades de les 
edificacions, constitueixen el cos normatiu específic del Pla especial i 
prevalen sobre els restants documents. En allò no previst per aquesta 
normativa, s’estarà al que disposi el planejament general municipal i la 
legislació urbanística i d’ordenació del territori aplicable en cada cas. 

2. Les determinacions d’aquest Pla especial s’apliquen amb referència a 
qualsevol altra disposició municipal que reguli l’ús i l’ordenació, dins del seu 
àmbit específic. 

3. Els documents d’aquest Pla especial s’interpretaran sempre atenent al seu 
contingut i d’acord amb els objectius i finalitat expressades en la Memòria 
justificativa. En cas de contradiccions entre els diferents documents del 
mateix rang normatiu, s’aplicarà les regles d’interpretació establertes en la 
legislació vigent. 

 
Article 8. Inclusió en el catàleg 

1. Es consideren elements inclosos en el catàleg o susceptibles d’entrar els 
següents: 

 
- Masies 
- Cases rurals 

2. S’estableixen els criteris per a la inclusió en el catàleg que es relacionen a 
continuació. Només els supòsits en què es diu específicament seran motiu 
d’inclusió directa en el catàleg. La resta de criteris no són, individualment, 
suficients per a la inclusió directa. Caldrà que concorrin diversos d’aquests 
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criteris perquè siguin considerats com a possibles elements del catàleg. 

- Criteris arquitectònics i patrimonials: 

- Edificis que per la serva morfologia, tècnica constructiva o 
composició - arquitectònica posseeixin un valor remarcable. 

- Criteris històrics: 
 

- Masies i cases rurals amb una antiguitat prou contrastada, al voltant 
de l’any 1865, any que van finalitzar les obres de construcció del canal 
d’Urgell i les seves quatre sèquies principals, la segona de les quals 
passa pel terme municipal de Linyola, sempre que mantinguin el 
volum edificat preexistent i la composició volumètrica original (amb 
independència del seu estat físic). 

 
Aquestes construccions queden incloses directament en el catàleg. 

- Masies i cases rurals anteriors a 1957.  

- Edificis que constitueixen un clar referent històric simbòlic dins del 
municipi o de la partida on estan situats. 

- Criteris ambientals: 
 

- Edificacions vinculades i necessàries per a un determinat ús del 
territori, ús que comporta uns valors ambientals que cal preservar i 
edificacions característiques, per dimensions i tipologia, d’un teixit 
rural característic. 

 
- Edificacions situades en sòl de valor natural i de connexió segons el 

Pla territorial parcial de Ponent. En aquests casos, es podrà 
considerar la inclusió directa de les construccions en el present 
catàleg. 

 

- Criteris paisatgístics: 
 

- Edificacions situades en àmbits d’especial interès paisatgístic que cal 
preservar o millorar.  

- Edificacions que per la seva posició topogràfica, proporcions i escala 
adequada tinguin efectes identificadors, de fita o de referència en el 
paisatge. 
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- Criteris socials: 
 

- Edificacions vinculades a una utilització social i/o col·lectiva 
relacionada amb l’entorn on estan ubicades. 

- Edificacions d’habitatge que són domicili d’una explotació agrària 
prioritària 

 
Article 9. Protecció arqueològica 

Tots els projectes d’intervenció i els usos admesos queden supeditats a les 
restes d’interès arqueològic que es puguin localitzar. 

 
Capítol II. Desenvolupament i execució del Pla 
 
Article 10. Cossos principals, cossos auxiliars i cossos a suprimir 
 

a) Concepte: 
  

- Cos principal. És aquell volum originari del conjunt d’edificacions i en 
què, generalment, es situa l’ús principal del conjunt; és a dir, l’ús 
d’habitatge, al qual es van anar afegint altres edificacions 
complementàries.  

 
- Cos auxiliar. Cossos complementaris al cos principal, generalment 

destinats a usos agrícoles. Acostumen a ser construccions de menys 
entitat que el cos principal i d’una sola Planta.  

 
- Cos a suprimir. Cossos auxiliars que no tenen cap interès en ésser 

conservats, ja sigui pel seu mal estat o poc interès arquitectònic o 
perquè estan adossats al cos principal desvirtuant-lo. 

 
a) Determinacions: 

 
1. Les fitxes individuals identifiquen amb caràcter normatiu la composició 

edificatòria de cada construcció del Pla especial, diferenciant els cossos 
principals dels cossos auxiliars i dels cossos a suprimir i definint les 
intervencions permeses sobre cadascun. En el cas que aquestes 
intervencions no estiguin definides caldrà justificar l’actuació a realitzar en 
el projecte. 

 
2. En el cas que el projecte d’intervenció identifiqui un volum preexistent 

diferent del que s’identifica a la fitxa corresponent es consideraran les 
superfícies, els volums i la composició acreditats. 

 
3. La divisió horitzontal es permetrà quan aquesta es reguli en el 

planejament general vigent i es farà d’acord amb les seves 
determinacions. 
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4. Qualsevol projecte que intervingui sobre el cos principal comportarà 

sempre la intervenció sobre els cossos a suprimir.  
 

5. En tots els casos caldrà substituir les cobertes plàstiques o de fibrociment 
i el manteniment del sistema constructiu de l’element. 

 
Article 11. Tipus d’intervenció 
 

1. Cada fitxa individual concreta les intervencions a realitzar en les 
edificacions que inclou. Es determina per separat les que es podran 
realitzar al cos principal i les de la resta de volums, essent el manteniment 
d’aquests últims vinculat a la justificació de necessitat com a complement 
de l’ús que s’ubicarà al cos principal.  

 
2. Les ampliacions admeses en aquesta normativa sobre les edificacions 

catalogades es regulen a l’article 21. 
 
Article 12. Projectes d’intervenció 
 
Per a l’execució de qualsevol intervenció en les edificacions regulades pel 
present Pla especial es redactaran projectes d’intervenció que, a més de complir 
amb les disposicions d’aquest Pla especial i del Planejament general municipal, 
hauran de complir amb la legislació sectorial. 
 
Capítol III. Determinacions en relació a les edificacions, als usos i a la finca 
 
Secció primera. Determinacions en relació a la finca 
 
Article 13. Determinacions generals 
 
1. Els projectes de rehabilitació o reconstrucció de l’edificació hauran de garantir 

les infraestructures de serveis, l’accés i l’estacionament (en condicions 
adequades de qualitat i quantitat, en funció de l’ús a implementar). En tots els 
casos, també caldrà garantir el tractament acurat de l’entorn de l’edificació. 

 
2. Cadascuna de les fitxes individuals de les edificacions, determina les 

actuacions mínimes necessàries en matèria de serveis i accés, especificant 
aquells aspectes que, si és el cas, cal millorar o adequar. 

 
3. Els nous projectes que es desenvolupin en el marc del present Planejament 

hauran d’assegurar la disponibilitat de recursos hídrics (tant en quantitat com 
en qualitat), així com l’adequada gestió de les aigües residuals generades 
amb les corresponents autoritzacions d’acord amb l’establert en la normativa 
sectorial aplicable.  

 
4. El titular de qualsevol actuació es farà responsable dels danys i perjudicis que 

es puguin ocasionar a l’interès públic i/o privat i resta obligat a satisfer les 
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indemnitzacions oportunes i a l’execució de les obres complementàries que 
es considerin necessàries per evitar que es produeixin. 

 
5. Els projectes que es desenvolupin a partir del present Pla especial hauran 

d’adaptar-se, si escau, al risc d’inundabilitat per mitjà d’una ordenació que 
sigui coherent amb la legislació vigent al respecte i establir les mesures 
corresponents, en cas d’ésser necessàries, per evitar el risc per inundacions. 

  
6. El sistema de gestió i evacuació d’aigües pluvials no originarà cap afecció a 

terrenys externs, infraestructures i/o instal·lacions. Tanmateix, tota actuació 
definirà i executarà les noves xarxes de sanejament tipus separatiu 
(residuals/pluvials) amb la corresponent descripció de la gestió de les aigües 
residuals i pluvials i disposant, si escau, dels permisos escaients. 

 
7. S’aplicaran les mesures necessàries per evitar afeccions a la vegetació, 

fauna, sòls, aigües i atmosfera, tenint la màxima cura i respecte pel medi. 
 
8. Les despeses relatives al finançament de les noves infraestructures 

d’abastament i sanejament, o bé l’ampliació de les ja existents, corresponen 
als propietaris afectats, d’acord amb la normativa urbanística relativa a les 
obres d’urbanització (internalització de costos). 

 
Article 14. Condicions d’accés 
 

1. Es tindrà cura de mantenir el camí d’accés amb una sub-base granular 
d’acabat permeable (com per exemple terra compactada, tot-ú o sauló). 
Únicament s’admetran els paviments impermeables, tipus aglomerat asfàltic o 
formigó, en aquells trams del recorregut en què la topografia, la geologia o la 
hidrologia ho justifiqui. 

 
2. Caldrà mantenir la secció actual del camí o, com a norma general, ampliar-la 

fins a l’amplada prevista pel Planejament general municipal vigent. Únicament 
es podrà modificar en aquells casos en què es justifiqui degudament, per 
qüestions de seguretat o d’accessibilitat. Aquestes modificacions tindran 
sempre un caràcter excepcional. 

 
Article 15. Condicions d’entorn 
 
Es mantindrà l’entorn de l’edificació en condicions de neteja i endreça coherents 
amb el paisatge rural del qual forma part i amb el seu ús original, o bé el nou que 
es vulgui implantar. 
 
Article 16. Infraestructures de serveis 
 

1. La rehabilitació o reconstrucció de l’edificació ha de garantir suficientment la 
disposició, la distribució i la garantia dels serveis següents: 

 
- Abastament d’aigua: qualsevol edificació haurà de tenir regularitzada la 

situació administrativa del seu punt d’abastament. Aquelles que es 
subministrin a partir d’aprofitament d’aigua de pous i de lleres públiques, 
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hauran de regularitzar la seva situació davant l’organisme corresponent. Els 
projectes de rehabilitacions caldrà que incorporin sistemes de racionalització 
i estalvi d’aigua. 

 
- Sanejament: les edificacions que no estiguin connectades al sistema públic 

de sanejament, hauran de disposar d’un sistema de sanejament domèstic 
autònom i obtenir la corresponent autorització d’abocament o tractament dels 
residus emès per l’òrgan competent 

 
- Subministrament energètic: s’utilitzaran preferentment energies alternatives o 

renovables. 
 

2. Les actuacions a realitzar no poden comportar l’aparició d’instal·lacions a 
l’entorn de les edificacions ni cap nova estesa aèria. Sempre que sigui 
possible, es prioritza el seu soterrament i, en tot cas, la transformació del traçat 
aeri a soterrat s’haurà de realitzar en un radi de protecció d’uns 10 m de l’edifici 
catalogat i, en tot cas, caldrà minimitzar-ne l’impacte prenent les mesures 
necessàries corresponents. 

 
Article 17. Segregació de finques 
 
Les segregacions de finques rústiques queden regulades per la legislació 
urbanística i sectorial vigent. 
 
La rehabilitació de la masia no ha de suposar la segregació de la finca. Només 
és admissible si hi ha interès social o si es manté la seva funcionalitat (ús agrari 
o ramader), d’acord amb els requisits del Departament d’Agricultura, Alimentació 
i Acció Rural i sempre respectant la unitat mínima de conreu i/o forestal així com 
la normativa urbanística vigent. 
 
Secció segona. Determinacions en relació a les edificacions 
 
Article 18. Manteniment de l’estructura bàsica i funcional de l’edificació 
 

1. De forma general, s’estableix que totes les intervencions a realitzar en les 
edificacions s’integraran en el conjunt de l’entorn rural en què es troben, seran 
coherents amb el paisatge on estan ubicades i vetllaran per mantenir els valors 
que justifiquen la seva inclusió en el catàleg. 

 
2. Les intervencions respectaran, tant com sigui possible, la composició original 

de la construcció, tant exterior, com interior. Cal vetllar, especialment, pel 
tractament del volum edificat dels cossos principals determinats en les fitxes 
individuals d’aquest Pla especial. 

 
3. Caldrà que les intervencions donin compliment als requisits derivats de 

l’aplicació de les normatives sectorials d’habitabilitat, d’incendis i altres que els 
hi siguin d’aplicació. 

 
Article 19. Substitució de l’edificació. 
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No és admissible el trasllat de l’edificació, no es permet l’enderroc dels elements 
inclosos en aquest catàleg. 
 
Article 20. Materials i colors de façana i coberta 
 

1. En qualsevol tipus d’intervenció sobre les edificacions principals i auxiliars 
caldrà utilitzar materials i colors coherents amb les característiques de les 
edificacions tradicionals, el caràcter del conjunt i el paisatge de l’entorn. El 
projecte d’intervenció haurà de justificar aquesta coherència. 

 
2. Es mantindrà la composició arquitectònica dels elements identificats en les 

fitxes. En el cas que es prevegin noves obertures, respectaran el caràcter 
compositiu de les obertures preexistents. 

 
3. Es mantindrà la composició volumètrica de les cobertes dels cossos principals 

i auxiliars catalogats, amb la finalitat de mantenir la composició arquitectònica 
del conjunt. 

 
Article 21. Ampliació de les construccions 

 
Tenint en compte que l’objectiu general del catàleg de masies és la rehabilitació 
i la recuperació de les volumetries preexistents a l’assentament, en general no 
s’admeten ampliacions de l’edificació. 
 
Malgrat tot, hi ha masies i cases rurals que, per la seva tipologia, només és 
possible la recuperació de l’assentament amb un ús col·lectiu concret, que 
requereix d’alguna ampliació localitzada i, simultàniament, d’enderrocs de 
volums no reutilitzables. En aquests casos, cal prioritzar l’ampliació a través de 
la reutilització i transformació de les edificacions existents annexes a la principal, 
evitant al màxim les noves ocupacions. 
 
L’ampliació ha de ser la mínima imprescindible i directament relacionada amb el 
nou ús de l’assentament. Quan la masia es destina a habitatge permanent, 
excepcionalment, s’admet l’ampliació del volum fins a assolir les condicions 
mínimes d’habitabilitat. 
 
Les ampliacions s’operaran preferentment sobre els cossos auxiliars, sense 
modificar els valors de l’element, i documentant en el projecte corresponent 
aquells que no consten en la fitxa individual del catàleg. 
 
En el cas justificat que es consideri oportuna l’ampliació, aquesta serà com a 
màxim: 
 
- Fins a un 10% del total del sostre dels cossos principals per a edificacions en 

les que es vulguin implantar els usos següents: habitatge familiar, restauració, 
activitat artesanal, activitat artística, establiments de turisme rural i 
establiment hoteler. 
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- Fins a un 20% del total del sostre dels cossos principals per a edificacions 
amb els usos següents: educació en el lleure, equipaments i serveis 
comunitaris. 

 
Quan la superfície total superi els 1.000 m2 caldrà tramitar un Pla especial 
urbanístic per tal de concretar-ho. 
 

 
Secció tercera. Determinacions en relació als usos 
 
Article 22. Definició i regulació dels usos 
 

1. Els usos admesos en les edificacions incloses en aquest Pla especial són els 
establerts en la legislació urbanística vigent i la seva regulació segueix allò 
que estableix el Planejament general municipal. 

 
2. Aquest Pla especial, per a cadascun del elements del catàleg, precisa els usos 

específics establerts de forma genèrica en el planejament general municipal. 
En aquest sentit es fan les següents consideracions: 
 

- Habitatge familiar: es refereix als allotjaments destinats a acollir una llar o 
família. L’habitatge unifamiliar tindrà lloc dins d’un edifici aïllat o integrat a 
nivell horitzontal, que disposa d’un accés independent i exclusiu amb l’exterior 
i en el qual s’allotja una sola família o llar. L’ús d’habitatge sempre es limitarà 
al cos principal, no s’admetrà mai al cos auxiliar a no ser que aquest sigui una 
ampliació del primer. 

 
- També es preveu la possibilitat de la divisió horitzontal de l’habitatge sempre 

que així es determini en la fitxa normativa corresponent, i sempre limitat al 
cos principal, mai s’admetrà en els cossos auxiliars. 

 
- Establiment de turisme rural: comprèn els establiments que presten servei 

d’allotjament temporal en habitatges rurals, en règim d’habitacions o de cessió 
de l’habitatge sencer. Les modalitats i els requisits es regulen en el Decret 
159/2012, de 20 de novembre, d’establiments d’allotjament turístic i 
habitatges d’ús turístic. 

 
- Establiment hoteler: es refereix als establiments de més de 750m2, que 

presten servei d’allotjament temporal en unitats d’allotjament als usuaris 
turístics, com establiment únic o com a unitat empresarial d’explotació amb 
els serveis turístics corresponents. S’exclou expressament la modalitat d’hotel 
apartament. 

 
- Establiment de restauració: comprèn les activitats de restauració establertes 

per la legislació sectorial vigent. 
 
- Activitat artesanal: comprèn les activitats vinculades a l’emmagatzematge, la 

conservació, la manipulació, l’envasat i la transformació de productes, així 
com les destinades a prestació de serveis, sempre que els esmentats 
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productes i serveis s’hagin originat o tingut com a destinació, una unitat 
d’explotació agropecuària. 

 
- Activitat artística: comprèn les activitats vinculades a professions lliberals de 

caire creatiu. 
 
- Educació en el lleure: comprèn les activitats d’ensenyament vinculades al 

medi natural i aquelles d’esbarjo, espai o repòs que, necessàriament, s’han 
de desenvolupar en espais a l’aire lliure i en contacte amb la natura. 
S’admeten les activitats de formació, capacitació professional, innovació i 
incorporació de noves tecnologies destinades a la millora qualitativa i a 
l’ordenació de les produccions agràries i que comporti la integració i 
recuperació del caràcter rural de l’entorn. 

 
- Equipaments: comprèn aquells elements que configuren els equipaments 

públics permesos per la legislació vigent, vinculats a les activitats d’interès 
públic, social o comunitari. 

 
- Serveis comunitaris: comprèn aquells elements que configuren els Serveis 

comunitaris permesos per la legislació vigent. 
 

3. En tots els casos, els usos esmentats hauran de ser compatibles amb les 
activitats agràries implantades en l’entorn immediat de les construccions. 
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