Departament d’informació Urbanística

Normativa de protecció dels Béns Patrimonials.

“Entorn d’Edificis i/o Elements del Catàleg”

EN
L’abast d’aquet Pla inclou totes les edificacions, elements naturals o construïts i ambients urbans considerants
d’interès cultural, històric o artístic al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet.
Les finques situades dins un àmbit de protecció hauran de complir, a més a més del que dictamini la normativa (clau
urbanística) que el regula, el que estigui determinat de forma específica pel seu tipus de protecció.
Es pot consultar la normativa detallada al “Pla Especial de Protecció del Patrimoni de Santa Coloma de Gramenet” en
el següent enllaç:
https://www.gramenet.cat/ajuntament/arees-municipals/informacio-urbanistica/planejament-urbanistic/expedients-urbanisticsvigents/planejament-derivat-plans-especials-plans-de-millora-urbana/pu-158pe-pla-especial-de-proteccio-del-patrimoni-de-santacoloma-de-gramenet/

DISPOSICIONS DE CARÀCTER GENERAL:
Classificació dels Béns i valors a protegir
a) Les determinacions específiques del Pla complementen el règim de protecció contingut a la Llei del Patrimoni
Cultural català.
b) En les fitxes normatives hi consta el tipus de protecció, d’acord amb el Títol I de la Llei 9/93, de 30 de setembre, del
patrimoni cultural català, que classifica el béns en:
- Béns Culturals d’interès Nacional (BCIN) que són els béns més rellevants del patrimoni cultural català, tant
mobles com immobles.
- Béns Catalogats, també coneguts com Béns Culturals d’interès Local (BCIL), com els béns integrants del patrimoni
cultural català que, tot i llur significació i importància, no compleixen les condicions pròpies dels béns culturals
d’interès nacional i que han de ser inclosos en el Catàleg del Patrimoni Cultural Català.
- Entorn de Protecció. La declaració d’un BCIN Immoble pot incloure la delimitació de l’entorn necessari per a la
protecció adequada del bé. L’entorn que pot incloure el subsòl, és constituït per l’espai, sigui edificat o no, que
dóna suport ambiental al bé i l’alteració del qual pot afectar-ne els valors, la contemplació o l’estudi.
- Espais de Protecció Arqueològica (EPA). Es consideren espais de protecció arqueològica els llocs que no han estat
declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per altres indicis, es presumeix
l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.
- Altres Béns: Hi romanen els restants béns integrants del patrimoni cultural català, és a dir, aquells que, tot i no
haver estat seleccionats com a BCIN o BCIL, reuneixen els valors descrits en l’article 1 de la Llei 9/93, o sigui, valor
històric, artístic, arquitectònic, arqueològic, paleontològic, etnològic, documental, bibliogràfic, científic o tècnic.
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Departament d’informació Urbanística
Carta de Colors
Amb caràcter informatiu s’inclouen recomanacions envers el cromatisme de façanes en
edificis del segles XVIII i XIX:
- S’aconsella l’exploració prèvia dels colors originals, preferentment sota voladissos i ràfecs, triant la capa de
pintura més pròxima a l’arrebossat i la seva reproducció amb els pigments tradicionals de terres naturals.
- L’exploració i reproducció dels colors originals hauria d’estendre’s a brancals i llindes d’obertures, als balcons i a
la fusteria, molt possiblement tractats diferenciadament de la resta de façanes.
- Quan no es trobi cap resta, és aconsellable que els colors siguin l’ocre groc o vermellós (mangra) i es preparin
amb pigments naturals de terres. Si les pintures són sintètiques, els tons haurien d’aproximar-se als de la Norma
DIN següents:
* per al groc, DIN 6164 / 3:6:1 i 3:6:2
* per al mangra, DIN 6164 / 7:4:4 - 7:5:5 - 7:6:4 - 7:6:5 i 7:7:4
- També és aconsellable el "blauet", preparat amb "blau de Montserrat", quan hi hagi testimonis de la seva
existència a la façana.
- S’haurien de rebutjar, en tot cas, les pintures mancades de transparència i els tons pàl·lids del groc, el rosat i el
blanc, si no són els originals.
- El edificis amb façanes esgrafiades, en cas de restauració, hauran de reproduir aquesta ornamentació amb
tècniques i materials tradicionals, que reproduiran formalment i cromàticament, els existents.

DISPOSICIONS DE CARÀCTER ESPECÍFIC:
Actuació en entorns
L'àmbit d'aplicació d'aquest règim serà a totes les parcel.les o parts de parcel.les incloses dins la delimitació d'entorn
en les fitxes normatives.
Podran enderrocar-se i substituir-se aquells edificis de l'entorn que no es protegeixin expressament en la fitxa de
protecció del Catàleg.
Els edificis que substitueixen els existents a l'entorn, s'adequaran al planejament vigent, tenint especial cura de no
malmetre la imatge de l'edifici catalogat, sobretot en els punts de contacte.
Si l'actuació es limita a la reforma d'interiors, modificació d'obertures o realçament d'edificis de l'entorn, l'actuació no
ha de perjudicar la imatge de l'edifici del Catàleg.
Les mitgeres al descobert d'edificis en contacte amb un edifici protegit, tindran el tractament de façana pel que fa als
acabats.
Qualsevol operació de modificació de l'ordenació de la jardineria de l'arbrat i la tala d'arbres en un jardí que formi part
de l'entorn d'un bé catalogat, estarà subjecte a llicència prèvia municipal.
S'admetran les edificacions o construccions auxiliars en patis o espais lliures de parcel.les amb edificis catalogats, per
tal d'adaptar-se a nous usos o ampliació dels actuals, vetllant per que no afectin físicament ni els elements protegits
per aquest Pla ni les visuals des de l'espai públic.
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