
PROJECTE 
D’EMPRENEDORIA 
A LA MASIA 
CASTELLNOU DE 
VALLCEBRE



Tens una proposta de 

negoci i estàs disposat 

a dur-la a terme?

Vols venir a viure a 

Vallcebre, 

un petit poble del 

BERGUEDÀ?

L’Ajuntament de Vallcebre ofereix la possibilitat d’explotació 
de la Masia Castellnou amb l’objectiu de creació de nova 

activitat econòmica al municipi i l’instal·lació de noves 
famílies o persones emprenedores al poble.”

Presenta’ns     
el teu projecte !
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 ? Persones  amb una idea de negoci…

 Que s’adapti a les estratègies de desenvolupament del municipi: Conservació i/o aprofitament 

sostenible dels recursos naturals; desenvolupament d’activitats relacionades amb el sector primari; 

desenvolupament del sector agroalimentari; desenvolupament de la producció artística, cultural i/o 

artesanal; creació d’una oferta turística o de serveis de qualitat, que complementi o reforci la ja existent 

al municipi. Altres propostes d’interès que es puguin plantejar.

 Que tingueu una idea de negoci innovadora i/o complementària al teixit productiu del 

municipi: Es valorarà que el vostre projecte estableixi sinèrgies de complementarietat amb els negocis 

ja existents al poble, i/o la creació d’activitat econòmica en nous sectors potencials a Vallcebre. A priori 

no es tindran en compte projectes que impulsin serveis i activitats ja existents a Vallcebre (bars, 

restaurants i allotjaments).

 Que vulgueu viure a Vallcebre: Un dels requisits del projecte és fixar la residència a Vallcebre, ja 

sigui al mateix immoble de Castellnou, o a d’altres habitatges del municipi.

 Que tingueu esperit emprenedor:  Amb una idea clara i concreta de negoci, i ganes de tirar-la 

endavant.

 Que sigui un projecte econòmicament viable, i que estigueu disposats a assumir el cost 

d’una part de les reformes de l’edifici.

 Que creï nous llocs de treball al municipi, ja sigui de forma directa i/o indirecte.



Un espai on viure i posar en marxa

la teva idea de negoci

 L’Ajuntament de Vallcebre, amb el suport de la Diputació de Barcelona,

assumiran els costos d’una primera fase de rehabilitació de l’edifici Castellnou

amb un cost de 30.000€ amb previsió de finalització al març 2016. La resta

d’actuacions a l’edifici per tal de posar en funcionament el futur negoci aniran a

càrrec de la persona o empresa adjudicatària.

 L’Ajuntament de Vallcebre oferirà les màximes facilitats contractuals en la

concessió de l’explotació de l’immoble de Castellnou per un període ampli de

temps, que permeti la viabilitat econòmica del negoci i l’amortització de la inversió

inicial.

 L’Agència de Desenvolupament del Berguedà oferirà assessorament al projecte

guanyador del concurs d’adjudicació (que tindrà lloc durant el 2016), tant pel que

fa al pla d’empresa i implementació de l’activitat, com pel que fa a la recerca

d’ajuts i subvencions de caràcter públic i/o privat.Q
U

È
 T

’O
F

E
R

IM
 ?



Viure a Vallcebre

Vallcebre té bones comunicacions i 

disposa d’infraestructures i serveis 

bàsics: dispensari mèdic, escola 

pública d’infantil i primària, servei 

de menjador escolar, transport 

escolar al IES Bagà, botiga, etc...

És un poble amb un teixit associatiu 

molt dinàmic amb una important 

oferta d’activitats esportives, 

culturals i festives al llarg de l’any.

Ofereix un entorn natural 

espectacular a l’entorn del 

Pedraforca on s’hi respira...

... un ritme de vida rural i tranquil.



Vallcebre és un municipi de 264 habitants, situat a les muntanyes del Prepirineu Berguedà,

al nord de la província de Barcelona. El poble està format per un petit nucli urbà i més d'un

centenar de masies disseminades, tot ell encerclat per una muralla natural: els Cingles de

Vallcebre, un espectacular sinclinal que voreja i protegeix aquesta població. Durant la

darrera dècada s’està desenvolupant una oferta de serveis, principalment encarada al

sector turístic, que s’està convertint en la principal activitat econòmica del municipi.E
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* Activitats esportives i turisme actiu al medi natural: l’Espai Actiu Vallcebre 

-barranquisme, vies ferrades, escalada, etc  www.espaiactiuvallcebre.cat ; 

senderisme, BTT, cicloturisme, rutes a cavall, etc.

* Oferta cultural lligada al patrimoni històric, geològic i paleontològic 

www.dinosauresfumanya.com. 

* L’Edifici Plurifuncional, de propietat municipal, disposarà enguany de l’Oficina de 

Turisme Local, sales d’activitats i diversos espais polivalents. En els propers anys es 

preveuen 50 places d’allotjament.  

* Oferta d’allotjament, restauració i comercial. Està en augment l’oferta d’allotjament al 

poble (especialment turisme rural),  i restauració.

http://www.espaiactiuvallcebre.cat/
http://www.dinosauresfumanya.com/




Castellnou és una masia del s. 

XIX, de propietat municipal, 

emplaçada al nord del nucli urbà 

del poble. L’entorn es troba 

urbanitzat, amb sanejament i 

xarxes d’aigua, electricitat, 

enllumenat públic i possibilitat de 

bona connexió a internet.

És una edificació aïllada, amb 

semisoterrani, planta baixa i primer 

pis. Fins el moment, el primer pis 

s’havia utilitzat com a vivenda, i a la 

planta baixa i el semisoterrani hi 

havia un restaurant. El cobert 

annex a l’edifici es podria 

rehabilitar. 

[Imatges]



[plànols
façanes]



[plànols
soterrani]



[plànols
Planta baixa]



[plànols
Planta pis]



[Actuacions]: [masia]

FASE 1. Actuacions estructurals –forjats, sostres, 
parets...- amb un cost de 30.000 euros assumits per 
l’Ajuntament de Vallcebre i Diputació de Barcelona. 
Finalització març 2016.

FASE 2. Finalització reforma de l’edifici – envans, 
paviments, fusteria, bany, cuina, instal·lacions d’aigua, 
llum, calefacció i telecomunicacions -. Així com les 
actuacions complementàries i inversions específiques 
per posar en marxa el negoci –maquinària, mobiliari...-.
Pressupost previst a partir de 50.000 euros  a càrrec de 
l’adjudicatari. 

[pallissa]

Possibilitat de rehabilitar l’antiga pallissa annexa a 
l’edifici de dues plantes de 40 m2. 


