
COMISSIÓ DE PATRIMONI I PAISATGE URBÀ  

FASE PRÈVIA 

 

1. PROTECCIÓ DEL PATRIMONI IMMOBLE DE CALELLA 

El Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Calella (POUM) té l’objectiu de classificar el sòl, 

amb la finalitat d’establir-ne el règim jurídic corresponent; definir el model d’implantació 

urbana i les determinacions per al desenvolupament urbanístic, així com definir l’estructura 

general de l’ordenació urbanística del territori i les pautes per fer-ne el desenvolupament. 

El POUM contempla la creació d’un catàleg per protegir el patrimoni cultural de Calella. La Llei 

9/1993 Regula el Patrimoni Cultural Català, l’objecte d’aquesta llei és protegir, conservar, 

acréixer, difondre, investigar i fomentar el Patrimoni Cultural Català. La Llei 9/1993 inclou els 

béns immobles relacionats amb la història i la cultura catalana amb un valor especial. La funció 

d’aquesta llei és conservar el patrimoni cultural català per les generacions presents i les 

futures.  

Per aconseguir aquest l’objectiu, la Llei 9/1993 estableix l’obligació que l’administració 

competent, en aquest cas l’Ajuntament de Calella, ha de col·laborar amb altres 

administracions, l’església o la pròpia ciutadania. En aquest sentit, l’Associació Amics del 

Patrimoni Històric de Calella, com a part de la ciutadania de Calella associada, juga un paper 

clau: la llei dóna un marc molt ampli a la ciutadania. Qualsevol ciutadà està legitimat per 

denunciar qualsevol situació de perill d’un be del patrimoni cultural català, així com exigir el 

compliment de la llei.  

El conveni entre l’Ajuntament de Calella i l’Associació Amics dels Patrimoni Històric de Calella 

contempla treballar conjuntament en la línia de l’elaboració d’un inventari del patrimoni 

històric, arquitectònic i ambiental de la ciutat, com a pas previ a l’elaboració d’un nou Catàleg, 

en el que es revisin i actualitzin els edificis protegits i s’incorporin, si s’escau, de nou i/o nous 

elements d’acord amb els nous criteris de protecció del patrimoni, els ambients, conjunts, 

fronts edificatoris i els valors històrics, incorporant zones d’ambient d’especial protecció i de 

valors ambientals-culturals-paisatgístics. 
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Abans de crear o revisar el Catàleg per protegir el patrimoni immoble de Calella és necessària 

una fase d’investigació prèvia per recopilar les majors dades possibles. Per aquest motiu s’ha 

creat (dins l’Associació Amics del Patrimoni Històric de Calella) una comissió del Patrimoni i 

Paisatge Urbà. La seva feina és elaborar una relació completa de tots els elements, edificacions 

o espais del terme municipal de Calella que mereixin ser considerats d’interès, des d’un punt 

de vista històric, arquitectònic i ambiental. La Comissió està formada per dos grups de treball:  

- TREBALL DE CAMP  per la fase d’investigació 

- COORDINACIÓ per la fase d’investigació (Arxiu Històric Municipal de Calella) 

 

3. LOGÍSTICA DE FUNCIONAMENT 

El grup de Treball de Camp, (15 persones aproximadament) és l’encarregat de buscar tota la 

informació possible sobre els edificis i espais del terme municipal de Calella, existents o 

susceptibles d’entrar al nou Catàleg. Cada persona s’haurà d’encarregar d’un espai patrimonial 

com a mínim (en funció de la disponibilitat es poden encarregar de més espais, d’ara endavant 

fitxa). La investigació prèvia consisteix en recopilar qualsevol tipus d’informació sobre la fitxa 

en qüestió. Les fonts per la recopilació d’aquesta informació són les següents. 

- Fitxa antiga del Catàleg POUM. 

- Transcripció de les sortides “Rutes del patrimoni. 

- Arxiu Històric Municipal de Calella. 

- Altres institucions o arxius, si s’escau. 

- Memòria oral. 

El grup de Coordinació serà l’encarregat de coordinar el grup de treball mitjançant l’assignació 

de les fitxes pels membres del grup Treball de Camp. També es revisarà periòdicament la 

recopilació d’informació (en temps real) i es faran propostes per millorar la recopilació 

d’informació (sempre d’acord amb l’encarregat de la fitxa en qüestió). Qualsevol dubte es 

podrà tractar amb el grup de coordinació.  

 

4. EINA INFORMÀTICA: DROPBOX 

Per realitzar aquesta feina s’utilitzarà la plataforma DROPBOX. Es tracta d’un servei 

d’allotjament de fitxes multi plataforma en el núvol. Permet emmagatzemar i sincronitzar 

arxius en línia entre ordinadors i compartir arxius i carpetes entre els membres del grup. Una 



vegada s’accedeix a DROPBOX amb les credencials oportunes, s’ha d’obrir la única carpeta 

existent: CATÀLEG POUM. 

Dins aquest fitxer hi haurà diferents carpetes, cada una amb un espai patrimonial de Calella 

(associat a un membre del grup de recerca). Cada membre del grup podrà entrar a la seva 

carpeta i modificar els documents que conté.  No es tindrà els permisos per modificar les altres 

carpetes d’espais patrimonials, però es podran visualitzar els documents i fitxers que els altres 

membres del grup vagin treballant. 

Les carpetes dels Espais Patrimonials tindran un únic document Word per redactar la recerca 

realitzada. Els espais patrimonials que disposin d’una fitxa de l’antic Catàleg POUM serà 

incorporada a cada carpeta d’espai patrimonial. D’aquí a uns dies es facilitarà un document 

amb els paràmetres que són necessaris investigar durant la recerca i que s’han d’incorporar en 

el document. Punts a tenir en compte per a la recerca: 

- No repetir informació en el document WORD, on es faci la recerca. 
- Contrastar les dades de la fitxa antiga del catàleg i actualitzar si s’escau. 
- Les fotografies i vídeos no es poden guardar al DROPOX, per qüestió d’espai. 

Per aquest motiu, el grup de coordinació disposarà d’un disc dur extern per la 
conservació d’aquests fitxers. 
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