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1.

MEMÒRIA INFORMATIVA

1.1.

OBJECTE

L’objecte del Pla especial és la identificació i l’ordenació urbanística de les
masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable del municipi de
Les Franqueses del Vallès que siguin susceptibles de preservació, recuperació o
rehabilitació, ateses les raons històriques, arquitectòniques, ambientals,
paisatgístiques o socials que hi puguin concórrer. Aquest Pla especial estableix la
normativa general que és d’aplicació per a cada element inclòs al catàleg, així
com les condicions específiques d’ordenació i de règim d’usos de forma
individualitzada per a cada masia o casa rural.
L’objectiu principal del Pla és la conservació i recuperació del patrimoni construït de
masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable de Les
Franqueses del Vallès, regulant-ne les condicions d’ordenació i d’edificació, així com
els usos que hi són permesos, que siguin compatibles amb el medi rural en que
s’emplacen i amb les activitats admeses per la normativa urbanística vigent.
1.2.

PROMOCIÓ I REDACCIÓ

El Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no
urbanitzable és promogut per l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès en
col·laboració amb la Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats de
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona. L’equip redactor del
Pla és Interlands® ciutat i territori SL, dirigit per l’arquitecte Albert de Pablo.
1.3.

ÀMBIT TERRITORIAL

L’àmbit territorial d’aquest Pla especial comprèn la totalitat del sòl no urbanitzable
del municipi de Les Franqueses del Vallès, classificat com a tal pel vigent Pla
general d’ordenació urbana, amb una superfície aproximada d’unes 2.450
hectàrees, que representa entorn d’un 83% del total del terme municipal.
1.4.

CONVENIÈNCIA I OPORTUNITAT: MARC URBANÍSTIC I LEGISLATIU

de Pla i el corresponent Document ambiental estratègic a l’Oficina Territorial
d’Acció i Avaluació Ambiental (OTAAA). En data de 10 de desembre, moment del
prelliurament d'aquest document, l'equip redactor no ha rebut l'informe ambiental
estratègic de l'OTAAA. Prèviament a aquest informe, com a conseqüència de les
consultes efectuades per l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental, en
data 8 de novembre de 2018 la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona,
als efectes urbanístics, va emetre informe relatiu al present Pla especial,
assenyalant diverses observacions en la part valorativa de l'acord. En l’apartat 2.4
d’aquesta Memòria s’amplia aquesta informació.
Marc urbanístic
El Pla especial s’inscriu en el marc territorial que defineixen els instruments
urbanístics vigents a Les Franqueses del Vallès:
•

Pla territorial metropolità de Barcelona (PTMB), aprovat pel Govern de la
Generalitat en data 20 d’abril de 2010.

•

Text refós de la Revisió del Pla general d’ordenació urbana del municipi
(PGOU), aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Barcelona (CTUB) en sessió de 18 de juny de 2009.

El vigent PGOU de Les Franqueses del Vallès no es troba adaptat a la legislació
urbanística vigent pel que fa a la regulació de les masies, cases rurals i altres
construccions existents en el seu sòl no urbanitzable. El municipi tampoc disposa
de cap document urbanístic normatiu que reguli específicament aquest assumpte.
Per aquest motiu, l’any 2007 l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès va redactar
un Pla especial per a la identificació de les masies i cases rurals en sòl no
urbanitzable susceptibles de recuperació o rehabilitació d’acord amb la normativa
vigent en aquell moment, i el va trametre a la CTUB per a la seva aprovació
definitiva. Aquell Pla proposava catalogar 391 edificis. En sessió de 22 de febrer de
2007, la CTUB va acordar retornar el Pla a l’Ajuntament indicant la necessitat
d’elaborar un Text refós que incorporés les prescripcions contingudes en l’acord,
entre les quals indicava que calia excloure del Pla 242 edificacions o justificar-ne
adequadament seva la inclusió. El Pla no va continuar la seva tramitació, restant
sense aprovar el Text refós que va prescriure l’acord de la CTUB.

Antecedents urbanístics de tramitació del Pla
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès, en
sessió de 19 de juliol de 2018, va aprovar l’inici del procediment d’avaluació
ambiental estratègica simplificada del present Pla especial, i va remetre l’Avanç

Posteriorment a l’aprovació del vigent PGOU i a la tramitació parcial de l’esmentat
Pla especial, s’han aprovat noves normatives urbanístiques i sectorials que han
suposat la modificació de la legislació actualment vigent pel que fa a la regulació

Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable del municipi de Les Franqueses del Vallès

p. 5

de les masies, cases rurals i altres construccions en el sòl no urbanitzable dels
municipis de Catalunya.
Per tot plegat, resulta procedent la redacció del present Pla especial als efectes
de regular normativament les condicions d’ordenació, d’edificació i d’ús de les
masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable que siguin
susceptibles de recuperació o rehabilitació en els termes establerts per la
legislació urbanística vigent.
Marc legislatiu
El present Pla especial es redacta de conformitat amb les determinacions
establertes pel marc legislatiu vigent:
•

•

Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei d’urbanisme (TRLU), amb les modificacions introduïdes per la Llei
3/2012, de 22 de febrer, i posteriors.
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’urbanisme (RLU) i les modificacions posteriors, entre les quals el Decret
64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de
la legalitat urbanística (RPLU).

•

Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el cual se aprueba el
Texto refundido de la Ley de suelo y rehabilitación urbana.

•

Totes les disposicions vigents de caràcter sectorial: edificació, habitatge,
avaluació ambiental, paisatge, turisme, mobilitat, carreteres, ferrocarril,
aigües, residus, activitats, prevenció d’incendis, patrimoni natural, patrimoni
cultural, arquitectònic, arqueològic i paleontològic, etc.

L’article 47.3 del TRLU estableix que en sòl no urbanitzable és permès:
•

Reconstruir i rehabilitar les masies i cases rurals que calgui preservar o
recuperar
per
raons
arquitectòniques,
històriques,
ambientals,
paisatgístiques o socials.

•

Reconstruir i rehabilitar altres construccions anteriors a l’entrada en vigor del
primer instrument de planejament urbanístic general del municipi, que calgui
preservar i recuperar per raons arquitectòniques o històriques.

•

Rehabilitar les construccions rurals en desús per a corregir-ne l’impacte
ambiental o paisatgístic negatiu.

L’article 47.3.bis del TRLU determina que, per a la rehabilitació i recuperació de
les construccions esmentades, aquestes hauran d’estar incloses pel planejament
urbanístic en un catàleg específic, als efectes de poder-les destinar a algun dels

usos admesos pel mateix TRLU i per la resta de legislació urbanística vigent. En
concordança amb l’anterior, l’article 50.2 del TRLU estableix que el planejament
urbanístic general o especial haurà d’identificar en un catàleg específic les
construccions situades en sòl no urbanitzable que siguin susceptibles de
reconstrucció o de rehabilitació, i haurà de justificar les raons que en determinen
la preservació o, si s’escau, la recuperació. En aquest mateix sentit, l’article 55 del
RLU –apartats 1 a 4- regula la reconstrucció i la rehabilitació de masies i cases
rurals d’acord amb les determinacions del TRLU, i desenvolupa aspectes relatius
als usos admesos i a les condicions per a dur a terme la reconstrucció o
rehabilitació.
Finalment, l’article 67.1.g del TRLU preveu la redacció de Plans urbanístics de
desenvolupament per a la identificació i la regulació de les masies, cases rurals i
altres construccions a les que fan referència els anteriors articles esmentats.
1.5.

CONTINGUT

El present Pla especial conté la documentació següent:
Document A..
Document B.
Document C.
Document D.
Document E.

Memòria informativa i justificativa
Normativa urbanística
Fitxes dels elements inclosos al catàleg
Recull fotogràfic dels elements inclosos al catàleg
Plànols

Annex 1. Relació dels elements inclosos al catàleg, en ordre alfabètic
Annex 2. Document ambiental estratègic
Annex 3. Inventari d’altres edificacions residencials en sòl no urbanitzable
Els Documents B, C i D constitueixen el cos normatiu d’aquest Pla especial. El
Document B conté la normativa urbanística general d’aplicació per al conjunt dels
elements inclosos al Pla. El Document C incorpora una fitxa individualitzada per a
cada masia o casa rural, que conté la descripció de les seves característiques i
del seu entorn, la justificació de les raons per a la seva recuperació i preservació, i
les determinacions normatives específiques pel que fa a les condicions
d’ordenació de l’edificació i l’entorn, així com el règim d’usos. El Document D
recull les fotografies de l’estat actual dels elements inclosos al catàleg a data del
treball de camp realitzat per l’equip redactor entre els mesos de febrer a maig de
l’any 2018. En aquest recull, s’incorporen les façanes dels volums principals, els
volums complementaris catalogats, detalls arquitectònics i decoratius singulars, i
totes aquelles construccions associades que poden ser susceptibles de ser
catalogades, protegides i conservades tals com basses, pous, tanques, safarejos,
etc.
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L’apartat 2.3 d’aquesta Memòria detalla els aspectes i paràmetres que el present
Pla especial regula normativament.
En paral·lel al present Pla especial, es redacta una Modificació puntual del PGOU
de Les Franqueses del Vallès, als efectes de la seva adaptació a la legislació
urbanística vigent pel que fa a aquelles construccions incloses en el catàleg.
1.6.

PLANEJAMENT URBANÍSTIC I TERRITORIAL VIGENT

Planejament vigent d’abast territorial:
Pla territorial metropolità de Barcelona
Pel que fa al seu encaix territorial, el planejament urbanístic de Les Franqueses
del Vallès té com a primer referent la Llei 1/1995, de 16 de març, per la qual
s’aprovà el Pla territorial general de Catalunya (PTGC). El Pla territorial
metropolità de Barcelona (PTMB), aprovat definitivament pel Govern de la
Generalitat en data 20 d’abril de 2010, va concretar i desenvolupar les
determinacions del PTGC, i constitueix el marc legal i conceptual on inscriure els
diversos instruments d’ordenació urbanística de Les Franqueses del Vallès.

Sistema d’espais oberts
El PTMB parteix de la noció que els espais oberts són una part estructurant
fonamental del territori metropolità dels qual depèn, en molt bona mesura, el
benestar dels ciutadans. Fa referència als problemes tradicionalment més
destacats en la configuració dels espais oberts metropolitans: la manca de
connexió entre els espais protegits i la manca de protecció de molts espais oberts
situats a les planes, amb risc d’una incorporació innecessària al procés
d’urbanització. Estableix una matriu d’espais oberts interconnectats amb els
objectius següents:
•
•
•
•

El PTMB distingeix tres categories bàsiques d’espais oberts, en funció del seu
nivell de protecció:
•

Espais de protecció especial pel seu interès natural i/o agrari. Inclou aquells
espais en que concorren valors que justifiquen un grau de protecció altament
restrictiu pel que fa a les possibilitats de transformació que els poguessin
afectar. En el cas de Les Franqueses del Vallès, el PTMB defineix com a
espais de protecció especial els sòls que es situen al nord del traçat previst
de la Ronda del Vallès. En conseqüència, queden englobats en aquesta
categoria gairebé tots els espais oberts dels veïnats del Corró d'Amunt,
Marata i Llerona i una petita part del veïnat del Corró d'Avall. El PTMB
preveu la redacció del PDU de la plana agroforestal del Vallès, que inclouria
tots els sòls de protecció especial que el PTMB identifica a les planes del
Vallès.

•

Espais de protecció especial de la vinya. Inclou les àrees d’alt valor agrícola
amb conreu de vinya amb denominacions d’origen, indicacions geogràfiques
protegides i produccions ecològiques, així com les àrees dedicades a altres
conreus i a activitats relacionades amb l’agricultura i la ramaderia,
vitivinícoles, etc. A Les Franqueses del Vallès el PTMB no inclou cap espai
d’aquesta categoria.

•

Espais de protecció preventiva. Inclou els espais classificats com a no
urbanitzables en el planejament urbanístic que no han estats considerats
espais de protecció especial. El PTMB estableix la seva protecció preventiva,
sense perjudici que, mitjançant el planejament d’ordenació urbanística
municipal i en el marc de les estratègies establertes per a cada tipus
d’assentament, es puguin delimitar àrees per a ésser urbanitzades i
edificades, si s’escau. En el cas de Les Franqueses del Vallès, es

El PTMB preveu la redacció del Pla director urbanístic (PDU) del Baix Congost,
amb l’objectiu de desenvolupar les estratègies que preveu el propi Pla per a
aquest àmbit territorial. Aquest PDU, pendent de redacció, englobaria la centralitat
de Granollers i els municipis de la Roca del Vallès, Canovelles, l’Ametlla del
Vallès i Les Franqueses del Vallès.
El PTMB és un pla de naturalesa eminentment física. El seu objectiu principal és
proporcionar un canemàs territorial bàsic a partir del qual es puguin ordenar el
conjunt dels usos del sòl i les activitats. És per això que el PTMB conté normes
d’aplicació directa i directius vinculants per als instruments de planejament
urbanístic i per a la planificació sectorial. D’acord amb les determinacions
contingudes a les Normes d’ordenació territorial del PTMB, els àmbits conceptuals
que regula s’articulen en tres categories principals:
•
•
•

El sistema d’espais oberts
El sistema d’assentaments
El sistema d’infraestructures de mobilitat

D’acord amb l’objecte del present Pla especial, s’exposen a continuació les
determinacions del PTMB pel que fa al sistema d'espais oberts i pel que fa als
sistemes d’assentament i d’infraestructures de mobilitat que poden tenir incidència
en els sòls no urbanitzables de Les Franqueses del Vallès.

Garantir la diversitat del territori i preservar-ne la matriu biofísica.
Protegir els espais naturals agraris i no urbanitzables.
Preservar el paisatge com a valor social i actiu econòmic.
Moderar el consum de sòl.
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classifiquen com a tal els espais oberts del veïnat del Corró d'Avall gairebé
en la seva totalitat i una petita part dels veïnats de Llerona i Marata, al sud
del traçat previst de la Ronda del Vallès.
El PTMB reconeix l’àmbit PEIN corresponent al riu Congost i al torrent de Can
Rovira del Villar i de Can Patusca, que també es troba inclòs dins la Xarxa Natura
2000, i el defineix com a corredor fluvial al llarg de tot el seu recorregut.
Així mateix, el PTMB defineix dos connectors d’espais de protecció pel seu interès
natural i ambiental: un connector que travessa longitudinalment el terme municipal
d’est a oest i que discorre per la part alta de la plana del Vallès, i un altre
connector que uneix les rieres de l’entorn de Can Suquet i el torrent del Foguerar i
que enllaça el connector longitudinal amb la serralada litoral a la part alta del
Maresme.

Sistema d’assentaments
Pel que fa al Vallès Oriental, el PTMB inscriu Les Franqueses del Vallès en el
sistema urbà que té Granollers com a centralitat urbana metropolitana, juntament
amb els municipis de La Roca del Vallès, Canovelles i l’Ametlla del Vallès.
El PTMB reconeix com nuclis urbans Llerona, el Corró d’Avall i el barri de Bellavista;
el Corró d’Amunt i Marata són considerats com a petits nuclis urbans; i les
urbanitzacions dels Gorgs, Milpins, Can Baldic i Can Suquet, són considerades com
àrees especialitzades residencials, fonamentalment de baixa densitat. Pel que fa a
les estratègies de creixement o millora urbana, el PTMB assigna l’estratègia de
reducció / extinció per a la urbanització dels Gorgs, i de manteniment del caràcter
rural per als assentaments del Corró d’Amunt i de Marata.
Sistema d’infraestructures de mobilitat

En el plànol 5 del present Pla especial es grafia la localització de les masies,
cases rurals i altres construccions incloses al catàleg, amb la seva corresponent
numeració, sobre la transcripció de la proposta d’espais d’oberts del Pla territorial
metropolità de Barcelona.

Pel que fa a les infraestructures de mobilitat, el PTMB preveu millorar
l’accessibilitat i la connectivitat del territori metropolità, per tal de facilitar la
mobilitat dels ciutadans, d’acord amb el Pacte Nacional de les Infraestructures.
Pel que fa a la xarxa ferroviària, el PTMB proposa el desdoblament del traçat de la
línia de la xarxa de rodalies Barcelona-Vic i la seva millora a la vall del riu
Congost, així com la seva interconnexió amb la línia Barcelona-Girona a Les
Franqueses del Vallès –actuacions R3 i R19-.
Tot i que el PTMB dóna primacia a la xarxa de mobilitat en transport públic, pel que
fa al municipi de Les Franqueses del Vallès la proposta més rellevant es refereix a
la xarxa viària: la Ronda del Vallès, que el Pla defineix com a via estructurant
primària i que haurà d’unir els nuclis urbans de la plana del Vallès i el Baix Llobregat
–actuació 1.3-. El PTMB dibuixa un traçat indicatiu que s’haurà de concretar
definitivament a partir dels resultats de l’estudi informatiu que l’administració de
l’Estat haurà d’aprovar. En el seu pas pel terme municipal de Les Franqueses del
Vallès, el traçat que proposa el PTMB creua el municipi per sòls classificats pel
vigent PGOU com a no urbanitzables. A partir del seu enllaç amb l’autovia C-17, la
Ronda travessaria l’àmbit sud del Pla de Llerona a tocar del polígon industrial,
creuaria el riu Congost just al sud del nucli de Llerona, continuaria entre el turó de
les Mentides i el pla de l’Olivet fins passar pel nord de la urbanització Milpins i, des
d’allà, seguiria cap el sud fins el seu enllaç amb la carretera de Granollers a Girona.

Pla territorial metropolità de Barcelona (PTMB). Plànol 1.2. Espais oberts. Proposta.
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El primer Pla general que ordenava el municipi data de 1984. Passats onze anys, el
1995 se’n va revisar el Programa d’actuació i es va redactar i aprovar un primer Text
refós del Pla general. Cap a l’any 2000 es va considerar que el planejament vigent
havia esgotat les seves previsions principals i que calia adequar les determinacions
al nou marc normatiu vigent que, en aquell moment, eren el Decret Legislatiu 1/1990
de refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística, de 12 de
juliol, així com la Llei 6/1998, de 13 d’abril, sobre règim del sòl i valoracions.
Tot i això, el primer acord d’aprovació de la CTUB, de 9 d’abril de 2003, determina
que la normativa urbanística s’ha de supeditar a les referències legals de la llavors
ja aprovada Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme. Per tant, ens trobem davant
d’una normativa pensada i redactada amb les determinacions del Decret 1/1990,
adaptada a les noves directrius que marcava la Llei 2/2002.

Pla territorial metropolità de Barcelona (PTMB). Plànol 3.4. Xarxa viària. Actuacions.

El PTMB reconeix també, com a vies estructurants secundàries: la Via d’Europa, a
ponent del riu Congost; la carretera de Ribes per sobre del seu enllaç amb la
carretera de l’Ametlla a Llerona; i la carretera de Granollers a Girona. I defineix com
a vies integrades la carretera de Cànoves; la carretera de Ribes al seu pas pel
Corró d’Avall i fins l’enllaç amb la carretera de l’Ametlla a Llerona; i també aquesta
darrera carretera. El PTMB preveu la compleció de la malla viària mitjançant noves
vies urbanes distribuïdores que permetrien enllaçar l’autovia C-17 amb la
carretera de Cànoves, passant pel polígon industrial del Pla de Llerona, creuant el
riu Congost i la línia del ferrocarril fins la carretera de Ribes i, des d’allà, amb un
traçat que discorreria fins l’àmbit sud de la urbanització Milpins –actuació 3.12-.

Així doncs, i seguint el criteri de la CTUB, la normativa urbanística del Text refós
de la Revisió del PGOU, en aquest moment queda supeditada al marc legislatiu
urbanístic vigent: els textos consolidats del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, i del Decret 305/2006, de 18
de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.
Classificació, qualificació i usos en sòl no urbanitzable
Pel que fa al sòl no urbanitzable de Les Franqueses del Vallès, on es situen tots
els elements objecte del present Pla especial, el PGOU delimita aquells àmbits que
comprenen àrees en les que no es permeten els processos d’urbanització compacta
i de caràcter urbà.

Planejament municipal vigent: Pla general d’ordenació urbana
PGOU vigent
El planejament general vigent a Les Franqueses del Vallès és el Text refós de la
Revisió del Pla general d’ordenació urbana (PGOU), al qual la CTUB va donar
conformitat en sessió de 9 d’abril de 2003. Tot i això, el Text refós no va ser
executiu fins que en data 18 de juny de 2009 la CTUB va aprovar definitivament el
document, un cop incorporada d’ofici la documentació gràfica referida a la reserva
del IV Cinturó, que exigia la sentència recaiguda en un recurs contenciós
administratiu presentat. Així mateix, el nou Text refós va incorporar també les
diverses modificacions del Pla general aprovades fins la data, correccions
d’errades, sentències i resolucions que afectaven al Pla.
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Els objectius d’aquesta classificació són:
•
•
•

Assegurar la continuïtat de les condicions naturals i d’ús actuals.
Preservar els valors paisatgístics del Vallès i la continuïtat de l’entorn de la vila
Protegir un recurs limitat, la unitat de producció familiar i els elements
naturals existents.
Establir els usos compatibles amb la conservació del medi i l’agricultura per
fomentar l’activació del territori i evitar-ne la degradació.
Limitar la localització de les activitats relacionades amb l’oci i la residència
no agrícola.

•
•

Des del punt de vista de la qualificació del sòl no urbanitzable el PGOU estableix
cinc qualificacions urbanístiques que delimiten les zones segons la seva tipologia i
el seu ús principal:
•
•
•
•
•

Àrea de serveis agrícoles
Sòl agrícola d’especial protecció - Tipus I
Sòl agrícola d’especial protecció - Tipus II (Pla de Llerona)
Sòl forestal
Àrea de protecció integral

La normativa del PGOU especifica les condicions i les determinacions particulars
per a la implantació dels usos i les activitats per cada qualificació del sòl no
urbanitzable. Per a les indústries situades en sòl no urbanitzable, assenyalades als
plànols normatius de la sèrie 5 del TR de la Revisió del PGOU, resten en situació de
fora d’ordenació i es subjecten a les limitacions previstes per la legislació urbanística
vigent. El següent quadre resumeix els usos admesos en sòl no urbanitzable:
Usos

PGOU de Les Franqueses del Vallès. Ordenació del sòl no urbanitzable.

Agrícola
Serveis complementaris
en sòl agrícola
Extractiu
Forestal
Residència agrícola aïllada (2)
Residència agrícola en grup
Residència no agrícola(3)
Esportiu (màx 1ha)
Educatiu
Sociocultural
Sanitari
Assistencial
Restaurants i bars
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Àrea de
serveis
agrícoles
x

Agrícola
d’especial
protecció
Tipus I
x
x

Agrícola
d’especial
protecció
Tipus II
x

x
x
x
x
x
x (4)

Àrea de
protecció
integral

x

x (5)

x
x
x

x (5)

x

x
x

Forestal(1)

x
x
x (4)
x
x

x
x
x

x (5)
x (5)

x
x
x (4)

x (5)
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(1)

Es distingeixen dos tipus de sòl forestal: les masses de vegetació i les fileres associades
a torrents o bé a les separacions d’espais agrícoles. A les àrees de fileres, només s’hi
admet l’ús forestal i es delimita una àrea de protecció d’edificació de 10 m des del límit
de la massa forestal.

(2)

Excepte en les àrees de protecció integral, el PGOU permet l’addició d’un nou habitatge
per cada edifici existent, fins un màxim de dos habitatges per explotació i 300 m² de
sostre. En els sòls agrícoles d’especial protecció tipus II, i en determinades condicions,
es permet l’addició de dos habitatges nous, fins un màxim de 250 m² de sostre per finca.

(3)

La seva autorització s’ha d’ajustar al procediment que indica la Llei d’urbanisme per a
determinats projectes de noves construccions en sòl no urbanitzable (article 49). Només
es podrà destinar a la modalitat unifamiliar.

El municipi es troba constituït per les antigues quatre parròquies del Corró d’Avall,
Corró d’Amunt, Marata i Llerona. Presenta una estructura urbana formada: pels
quatre nuclis de població que es corresponen amb les antigues parròquies –Corró
d’Avall i Llerona, a tocar de la carretera de Ribes, i Corró d’Amunt i Marata, situats
a la carretera de Cànoves-; per l’eixample de Bellavista format els anys 70; per les
urbanitzacions de Can Baldic i Els Gorgs –a Llerona-, Milpins –al Corró d’Avall- i
Can Suquet –al Corró d’Amunt-. Cal fer notar l’important nombre de cases aïllades
disseminades pel territori municipal.

En el plànol 6 del present Pla especial es grafia la localització de les masies,
cases rurals i altres construccions incloses al catàleg, amb la seva corresponent
numeració, sobre la transcripció de la qualificació del sòl no urbanitzable del
PGOU vigent.

El riu Congost travessa Les Franqueses del Vallès pels veïnats de Llerona i Corró
d'Avall, sensiblement en paral·lel a la carretera de Ribes. Els seus principals
afluents al municipi són el torrent de Can Guilla i de Can Gorgs, el torrent de Can
Grau, de Can Patusca i de Can Rovira del Villar, el torrent de Santa Margarida i la
riera Carbonell. Uns altres cursos d’aigua més breus solquen també els veïnats
del Corró d’Amunt, Marata i Corró d’Avall -els torrents de Cal Lico, de Can Suquet,
de Can Carbonell, del Foguerar o de Valldoriolf, entre d’altres-. Aquests sistema
de cursos d’aigua i drenatge estructura el territori municipal generant un paisatge
suaument ondulat, característic del Vallès, en que es succeeixen sense solució de
continuïtat els fons de les valls i llargues i obertes carenes.

Modificació puntual del PGOU associada al present Pla especial

Aspectes socials i econòmics

Com ja s’ha comentat, en paral·lel al Pla especial s’està redactant i tramitant una
Modificació puntual del vigent PGOU de Les Franqueses del Vallès. Per a les
edificacions incloses al Pla especial, l’objectiu de la Modificació puntual és
adaptar, revisar i adequar al marc legislatiu vigent les determinacions normatives
que defineix el PGOU. En general, es tracta d’introduir les modificacions
necessàries en la regulació municipal vigent del sòl no urbanitzable (Títol VIII de
les Normes urbanístiques) que puguin resultar incompatibles amb els objectius de
preservar i protegir aquells elements inclosos al catàleg que conformen i ajuden a
mantenir l’estructura morfològica del territori.

Població i habitatge

(4)

En edificis que actualment es dediquen a aquest ús o en la reutilització d’edificis
agrícoles abandonats.

(5)

En edificis existents.

1.7.

EL TERRITORI

Context territorial
El municipi de Les Franqueses del Vallès està situat a la comarca del Vallès
Oriental. Limita amb els termes municipals de Granollers, Canovelles, L'Ametlla
del Vallès, La Garriga, Cànoves i Samalús, Cardedeu i La Roca del Vallès.
L’extensió del terme municipal és de 29,45 km², un 83% del qual es troba
classificat com a sòl no urbanitzable.

D’acord amb les informacions facilitades per l’Ajuntament de Les Franqueses del
Vallès relatives al Padró continu d’habitants, a juny de 2018 la població del
2
municipi és de 20.039 persones, amb una densitat d’uns 677 habitants / km . La
població de Les Franqueses del Vallès ha tingut una tendència demogràfica
creixent, fonamentalment a partir dels anys seixanta i setanta, amb un pes molt
important dels processos migratoris, passant de 2.600 habitants l’any 1960 a uns
5.500 habitants l’any 1970 i a 8.700 habitants l’any 1980. En el conjunt del període
1960-1980 la població al municipi va créixer en uns 300-310 habitants / any.
S’inicia llavors un període de creixement més alentit fins l’any 2000, arribant a
12.300 habitants, amb un ritme mitjà d’uns 180 nous habitants / any. La primera
dècada dels 2000 és quan es concentra el període de major creixement de la
població al municipi, arribant a uns 18.100 habitants l’any 2010, amb un augment
mitjà d’uns 580 habitants / any. En els darrers vuit anys el creixement de la
població s’alenteix de nou, arribant a l’entorn dels 20.000 habitants actuals, amb
un ritme de creixement d’uns 220-230 nous habitants / any.
Actualment els àmbits més poblats, que en el seu conjunt suposen el 90% del
total de la població del municipi, són el veïnat del Corró d’Avall –9.269 habitants,
dels quals entorn d’un 6% corresponen a la urbanització de Milpins o a cases
disseminades- i l’eixample de Bellavista –amb 8.779 habitants-. Lluny d’aquest
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primer, segueix el veïnat de Llerona –amb 1.411 habitants, dels quals prop d’un
significatiu 30% correspon a cases aïllades, fonamentalment al Pla de Llerona, i
un 12% a les urbanitzacions dels Gorgs i de Can Baldic-. Finalment, els veïnats
menys poblats són el Corró d’Amunt –amb 411 habitants, dels quals un 47%
correspon a cases aïllades i un 34% a la urbanització Can Suquet-, i Marata –amb
169 habitants, considerats tots ells en cases disseminades segons l’Institut
d’Estadística de Catalunya-.
Població

% total població

Corró d'Avall
Nucli
Milpins
Disseminat

9.269

46,3%

Bellavista
Nucli

8.779

Llerona
Nucli
Els Gorgs
Can Baldich
Disseminat

1.411

93,9%
3,4%
2,7%

7,0%
54,9%
12,1%
3,4%
29,6%

411

Marata
Disseminat

169

2,1%
18,6%
34,1%
47,3%
0,8%
100,0%

20.039

Economia i activitats en sòl no urbanitzable
Les Franqueses del Vallès ha estat un municipi tradicionalment agrícola. De fa
anys, la seva proximitat a les ciutats de Granollers i Barcelona ha fet augmentar el
pes dels sectors de serveis i industrial en l’economia local. Segons les dades del
darrer Cens de població disponible, de l’any 2011, per sectors d’activitat
l’agricultura i la ramaderia engloben tan sols un 1,5% de la població ocupada del
municipi, el sector de la construcció un 7,8%, el sector industrial un 32,0% i el
sector dels serveis un 58,7%.

43,8%
100,0%

Corró d'Am unt
Nucli
Can Suquet
Disseminat

Total

% dins de l'àm bit

2011, segons dades de la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat
de Catalunya, s’han construït 24 nous habitatges al municipi. Estimativament, per
tant, el parc actual d’habitatge és de 7.700 habitatges, dels quals uns 480 habitatges
es troben situats en sòl classificat com a no urbanitzable pel vigent PGOU.

100,0%

Font: Elaboració pròpia, a partir de dades de l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès i de
l’Institut d’Estadística de Catalunya.

D’acord amb l’anterior, prop d’un 92% del total de la població actual de Les
Franqueses del Vallès viu en nuclis urbans, un 3% viu en les urbanitzacions
existents al municipi, i un 5% ho fa en cases disseminades en el sòl no
urbanitzable –prop de 1.000 persones-.
Segons dades del darrer Cens d’habitatges de 2011 el municipi disposava llavors
d’un parc de 7.676 habitatges, dels quals 7.240 habitatges eren ocupats com a
principals –un elevat 94% del total-, només 61 habitatges eren segones residències
–tan sols un 1%- i 375 habitatges es trobaven buits –un 5%-. Posteriorment a l’any

Per a l’anàlisi de les activitats agropecuàries es disposa del Cens agrari, elaborat
per l’Institut d’Estadística de Catalunya i l’Instituto Nacional de Estadística cada 10
anys, que aporta informació sobre l’estructura de les explotacions agràries i
ramaderes. El darrer Cens agrari disponible es refereix a l’any 2009. També es
disposa de les dades contingudes en l’Informe tècnic de Diagnosi dels espais
lliures de Les Franqueses del Vallès (DEL), elaborat l’any 2013 per l’Oficina
Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de
la Diputació de Barcelona, per a la seva incorporació al Sistema d’informació
territorials dels espais lliures (SITxell).
Tot i suposar un baix percentatge de la població ocupada del municipi, tal com fa
constar l’informe DEL, Les Franqueses del Vallès disposa d’una estructura agrària
consolidada, amb un dinamisme agrícola mitjà-consolidat, un nombre d’explotacions
amb activitats complementàries i una presència de l’agricultura ecològica que són
superiors a la mitjana provincial. L’informe destaca dues finques, entorn dels torrents
del Foguerar i de la Coma, amb un dinamisme agrari molt sòlid, amb conreus
herbacis extensius de regadiu. A més, cal destacar que el municipi està inclòs dins
l’àmbit de Denominació d’Origen Protegida de la Mongeta del Ganxet.
D’acord amb el darrer Cens agrari de 2009, el municipi comptava llavors amb
unes 1.461 hectàrees de terres llaurades i unes 114 hectàrees de pastures
permanents, de manera que en resulta una superfície agrícola utilitzada (SAU)
d’unes 1.575 hectàrees –un 53% del terme municipal-, amb 107 explotacions
censades amb terres i 5 explotacions més sense terres. Hi predominen els
conreus herbacis de secà –un 73% de SAU-, on són majoritaris els cereals i els
farratges. Pel que fa al regadiu –un 27% de SAU-, els conreus majoritaris són les
hortalisses i també una part de cereals. També hi ha explotacions d’oliveres i, en
menor mesura, de vinya.
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L’informe DEL assenyala que el municipi inclou part de quatre Zones d’Interès
Agrari, delimitades per la Unió de Pagesos com a àmbits amb fort dinamisme
agrari: el Rieral – Cardedeu (al NE del terme municipal, amb activitat ramadera
complementària), Marata (al centre del terme municipal), el Pla de Llerona, i
Mogent – Pla de Palou (una petita porció al S del terme municipal, per sota de la
carretera de Granollers a Girona, al Pla del Ramassar).

Pel que fa a la ramaderia, en els darrers quinze anys el nombre d’explotacions
ramaderes al municipi s’ha vist reduït a la meitat, segons fa constar l’Informe DEL.
D’acord amb el darrer Cens agrari de 2009, el municipi comptava llavors amb 52
explotacions en actiu, amb predomini del bestiar boví, porcí, aviram i conills–i en
menor mesura ovins, cabrum i equins- pel que fa a les unitats ramaderes.
Algunes de les antigues masies del municipi han estat reformades i convertides
en habitatges moderns, i actualment no tenen cap tipus de relació amb l’economia
pagesa. D’entre les masies i cases rurals que sí que estan vinculades a activitats
agropecuàries es poden diferenciar dos règims de gestió de les terres: d’una
banda, les masies on hi viu el propietari que conrea les terres, i d’una altra banda
aquelles on hi viu el masover, l’arrendatari o el parcer que conrea i té cura de les
terres mentre que el propietari viu en cases de nova construcció dins de la
mateixa finca rústica o en un altre lloc distint a la finca.
El conjunt d’activitats econòmiques en el sòl no urbanitzable del municipi es
completa amb altres usos que poden o no estar relacionats amb les activitats
agropecuàries. D’entre les activitats complementàries als usos agrícoles i
ramaders, a Les Franqueses del Vallès podem trobar, per exemple, una
agrobotiga de productes de proximitat, centres d’activitats educatives en l’entorn
natural, o finques on es duen a terme activitats d’hípica, doma de cavalls i
similars. I finalment, també es donen casos d’activitats totalment desvinculades
del conreu de les terres, com poden ser residències de la tercera edat,
residències d’esbarjo i equipaments, restaurants o salons de banquets i
celebracions, o altres activitats com aparcament de caravanes, tallers de
reparació de vehicles, un circuit de karts, despatxos professionals, oficines o
empreses que, en especial, es localitzen a peu de la carretera de Ribes entre els
nuclis del Corró d’Avall i de Llerona, i entorn del camí de Can Carreró –al polígon
del Ramassar-. Finalment, segons informa l’Ajuntament de Les Franqueses del
Vallès, en una finca fins ara destinada a celebracions de banquets i
esdeveniments, actualment es troba en tramitació un Pla especial amb l’objectiu
de destinar el conjunt a centre d’acollida de menors.
Patrimoni arquitectònic

Diagnosi dels espais lliures de Les Franqueses del Vallès. Dinamisme agrari.

L’Inventari del Patrimoni de Catalunya (IPAC), que forma part de l’Inventari del
Patrimoni Cultural Català definit per la Llei 9/1993 i és gestionat pel Departament
de Cultura de la Generalitat de Catalunya, inclou construccions i elements
d’interès artístic, arquitectònic i històric que configuren el patrimoni construït
monumental de Catalunya. L’Inventari incorpora 35 elements del municipi de Les
Franqueses del Vallès, dels quals 26 es situen en sòl no urbanitzable. Dos
d’aquests elements es troben declarats com a bé cultural d’interès nacional
(BCIN): Can Torrassa i la Torre de Seva, ambdues al veïnat de Marata.
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Les Franqueses del Vallès compta amb el Pla especial de protecció del patrimoni
arquitectònic (PEPPA), aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de
Barcelona en sessió de 26 de gener de 2000 i acordada la seva publicació a
efectes d’executivitat el 19 de juliol de 2000. El PEPPA cataloga i protegeix 79
edificacions i elements de valor arquitectònic del municipi: 17 elements al Corró
d’Amunt, 23 elements al Corró d’Avall, 27 elements a Llerona i 12 elements a
Marata. D’aquests, un total de 41 elements es situen en sòl no urbanitzable.
A continuació es relacionen els elements i edificacions inclosos a l’IPAC i al
PEPPA que es troben en sòl no urbanitzable de Les Franqueses del Vallès:
Nom

Veïnat

IPAC

PEPPA

Edificacions residencials
Ca l'Andreu
Can Bertran
Can Cot
Can Marí
Can Mateuet
Can Riera
Can Sala
Can Suquet
Can Viure
Can Marcer
Mas Avel·lina
Ca l'Aimeric
Ca l'Alrani
Cal Nen
Can Bou
Can Capella
Can Grau
Can Guilla
Can Llampalles
Can Màrgens
Can Morera
Can Riembau
Can Ros
Can Rovira del Villar
Can Santa Digna
Ca l'Enric
Can Ramis
Can Tarafa
Can Torrassa
El Molí
La Torre Nova
Torre de Seva

Corró d'Amunt
Corró d'Amunt
Corró d'Amunt
Corró d'Amunt
Corró d'Amunt
Corró d'Amunt
Corró d'Amunt
Corró d'Amunt
Corró d'Amunt
Corró d'Avall
Corró d'Avall
Llerona
Llerona
Llerona
Llerona
Llerona
Llerona
Llerona
Llerona
Llerona
Llerona
Llerona
Llerona
Llerona
Llerona
Marata
Marata
Marata
Marata
Marata
Marata
Marata

28779
28781
28778
28783
28782
28777
28803
28799
28774
28804
28794
28793
28801
28798
28813
28816
967
28814
966

CAM-01
CAM-02
CAM-05
CAM-06
CAM-07
CAM-08
CAM-09
CAM-10
CAM-03
CAV-05
CAV-23
LL-01
LL-02
LL-05
LL-03
LL-04
LL-06
LL-07
LL-08
LL-09
LL-10
LL-11
LL-12
LL-13
LL-14
M-01
M-02
M-03
M-04
M-06
M-12
M-11

Nom

Edificacions no residencials
Capella de Mare de Déu del Pla
Safareig de Can Bruguera
Estació ferroviària
Anigues escoles de Llerona
Capella de Can Santa Digna
Capella de Sant Iscle i Santa Victòria
Creu de Terme de Sant Iscle i Santa Victòria
Antigues escoles de Marata
Església de Santa Coloma de Marata

Veïnat

Corró d'Amunt
Corró d'Amunt
Corró d'Avall
Llerona
Llerona
Llerona
Llerona
Marata
Marata

IPAC

PEPPA

28784
28808
28797
28806
28807
28815
28812

CAM-11
CAM-17
CAV-12
LL-16
LL-14
LL-15
LL-15
M-05
M-07

(1) BCIN / Monument històric / 872-MH / R-I-51-5480 / Decret 22/04/1949 / BOE 05/05/1949.
(2) BCIN / Monument històric / 871-MH / R-I-51-5479/ Decret 22/04/1949 / BOE 05/05/1949.

Patrimoni arqueològic
L’Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya (IPAPC), que
forma part de l’Inventari del Patrimoni Cultural Català i és gestionat pel
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, inclou els jaciments i
espais de protecció arqueològica. L’Inventari incorpora 43 jaciments arqueològics
al municipi de Les Franqueses del Vallès, un altre jaciment és declarat amb
resultat negatiu total i tres més es troben pendents de revisió. Dels 43 jaciments,
24 es situen en el sòl no urbanitzable del municipi. D’altra banda, el PEPPA de
Les Franqueses del Vallès, a més dels elements arquitectònics, també inclou 31
jaciments arqueològics, dels quals 22 es situen en sòl no urbanitzable.
A continuació es relacionen els jaciments arqueològics inclosos a l’IPAPC i al
PEPPA que es troben en sòl no urbanitzable del municipi, detallant el nom del
jaciment, el veïnat, i els codis de l’IPAPC i del PEPA –en cas de trobar-se inclòs-:

(1)

(2)

Nom

Veïnat

IPAPC

PEPPA

Can Bertran
Can Bruguera
Can Cot
Can Marinet
Can Viure
Can Xico
Ca l'Oller
Camp d'en Fonso
L'Olivar
Pla del Serrador
Turó dels Quaranta Pins

Corró d'Amunt
Corró d'Amunt
Corró d'Amunt
Corró d'Amunt
Corró d'Amunt
Corró d'Amunt
Corró d'Avall
Corró d'Avall
Corró d'Avall
Corró d'Avall
Corró d'Avall

1908
10098
10102
10104
10101
10099
10093
11760
10091
14470
11761

CAM-13
CAM-17
CAM-05
CAM-14
CAM-03
CAM-15
CAV-16
CAV-17
CAV-18
CAV-21
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Nom
Avellaners de Can Parets
Ca l'Aimeric
Ca l'Antoja
Can Grau Gros
Can Grau Xic
Can Guilla
Can Rovira del Villar
Santa Digna I
Can Pelegrí
Can Sabater
El Trull
Santa Coloma de Marata
Sitges de Can Sabater

Veïnat
Llerona
Llerona
Llerona
Llerona
Llerona
Llerona
Llerona
Llerona
Marata
Marata
Marata
Marata
Marata

IPAPC
10103
1907
1903
1914
10088
10100
1906
10106
3372
1913
10095
10089
1912

PEPPA
LL-18
LL-21
LL-22
LL-06
LL-25
LL-07
LL-13
LL-26
M-08
M-09
M-07
M-10

Convé destacar un fenomen meteorològic que es pot considerar com a
específicament vallesà: les inversions tèrmiques que sovint afecten les parts més
enclotades del Vallès i que donen lloc a boires potents que, de vegades tenen una
certa persistència. Aquestes boires solen formar-se sobretot durant l’estació
hivernal.
Geomorfologia
A Les Franqueses del Vallès podem identificar la presència de tres unitats
geomorfològiques. Les àrees ondulades amb predomini de turons arrodonits amb
pendent mig i suau, els fons de vall fluvial que defineixen els diferents cursos
tributaris del riu Congost (i alguns del riu Mogent) i la gran plana al·luvial que
ressegueix el riu Congost.
Geologia i hidrogeologia

Medi ambient
El municipi de Les Franqueses del Vallès es troba situat a la depressió Prelitoral
catalana, al sector oriental de la Plana del Vallès, ben delimitada a llevant per la
serralada Litoral i a ponent per la Prelitoral. La línia de delimitació entre la depressió,
d’una banda, i les serralades, de l’altra, es fa mitjançant un complex entramat de
falles que coincideixen amb el llindar de trencament entre la part aixecada i la part
enfonsada. El Vallès és una part concreta d’una fossa tectònica extensa.
Els elements territorials que estructuren el municipi de Les Franqueses del Vallès
són conseqüència de la seva ubicació dins la plana del Vallès. Abracen els espais
més propers a la muntanya i li proporcionen un relleu caracteritzat per l’alternança
de planes al·luvials i serres interfluvials de poca altitud. És un relleu suau i
arrodonit creuat per rieres més estacionals, el curs del riu Congost i els espais
plans adjacents.
Climatologia
El clima vallesà és mediterrani subhumit, amb tendència a continental. Tot i que
les temperatures mitjanes són força similars a les d’altres zones de la Regió
Metropolitana –majoritàriament entre 14 i 15 ºC de mitjana anual-, els hiverns
tendeixen a ser més freds i els estius més calorosos que a la franja litoral, de
manera que el clima és més extrem. De fet, mentre que l’amplitud tèrmica anual a
la costa és en gairebé totes les localitats de menys de 15 ºC, al Vallès supera
sempre els 16 ºC. Les precipitacions es distribueixen entre els menys de 600 mm
(al fons de la vall del Besòs) i els 700 mm al recer del Montseny, cap al Baix
Montseny. Així, per exemple, les precipitacions mitjanes de Sabadell i Granollers
són, respectivament, 635 i 629 mm.

El municipi s’assenta sobre un substrat geològic que pertany principalment a
l’època quaternària caracteritzat per les formacions que constitueixen els dipòsits
al·luvials -materials òptims per a l’activitat agrícola-, entre els que s’intercalen
formacions col·luvials.
Al municipi s’hi troba la falla nord del Vallès-Penedès la qual posa en contacte els
materials argiloso-arcòsics del Miocè Superior (de la Depressió), amb els
afloraments granítics i granodiorítics (de la Serralada). Tot i així, el contacte queda
fossilitzat pels materials detrítics quaternaris. Bona part del territori muntanyós
s’assenta sobre roques plutòniques coherents: granitoides, diorites, gabres i
pòrfirs àcids i bàsics. Les diferents àrees de la plana ho fan sobre roques
sedimentàries molt poc coherents (ripables) de gra fi: argiles, llims.
Hidrologia
Les Franqueses del Vallès es situa a la conca hidrogràfica del Besòs. Dins
d'aquesta conca, la major part del terme municipal es troba a la conca del riu
Congost, i una petita part dels veïnats de Corró d’Amunt, Marata i Corró d'Avall
s'inclouen a la conca del riu Mogent. La xarxa fluvial presenta un règim
mediterrani, caracteritzat per estiatges a l’estiu i crescudes importants en episodis
de fortes pluges.
D’una banda, els cursos d’aigua que aboquen al riu Congost són el torrent de Can
Guilla i de Can Gorgs, el torrent de Can Grau, de Can Patusca i de Can Rovira del
Villar, el torrent de Santa Margarida i la riera de Carbonell. Els afluents de la riera
de Carbonell són els torrents de Cal Lico, de Can Blanxart, de Can Suquet i de
Can Cabeça.
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El riu Congost, al pas per Les Franqueses del Vallès, és un espai fluvial singular i
valuós, ubicat a la plana agrícola del Vallès, que acull diversos hàbitats en bon
estat de conservació, molt representatius del paisatge fluvial de la plana al·luvial.
Aquests hàbitats ofereixen refugi a diferents espècies animals i vegetals
autòctones d’elevat interès ecològic i social i amb un gran potencial de millora.
D’altra banda, el cursos d’aigua que formen part de la conca del riu Mogent, són
els torrents de Ca l’Esmandia, de Can Carbonell, del Foguerar i de Valldoriolf.

Cobertes vegetals
Les àrees forestals cobreixen en l’actualitat unes 740 ha (el 25% del terme
municipal), en la seva majoria estan formats per pinedes mediterrànies, sobretot
pi blanc. També hi trobem boscos d'alzines, alguns d'ells barrejats amb roures i
alguns amb pins. Puntualment, en zones humides es formen boscos i bosquines
de ribera, on es poden trobar sobretot pollancredes, platanedes i alberedes, força
transformades per l’acció antròpica i fins i tot completament plantades. També es
poden trobar alguns verns, freixes o salzes.
L’activitat agrícola abasta una superfície d’unes 1305 ha (el 45% del terme
municipal). Els conreus més abundants són els conreus farratgers de secà, però
els de regadiu han anat en augment els darrers anys prenent un lloc força
important al municipi. La resta de superfície de conreus, a base de cereals i
lleguminoses de secà i arbres de fruita seca ocupen una superfície força inferior.
La resta de superfície coberta per vegetació la formen matollars, prats i
herbassars i aigües continentals. Tot aquest conjunt suposa unes 170 ha de sòl,
que representen tan sols un 6% de la superfície del terme municipal de Les
Franqueses del Vallès.
Espais naturals protegits o zones de protecció. Xarxa Natura 2000
El riu Congost, que travessa el municipi, i el torrent de Can Rovira del Villar i de
Can Patusca van ser designats llocs d'importància comunitària (LIC). El motiu va
ser contribuir a garantir la biodiversitat en el territori, mitjançant la conservació
dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres considerades prioritaris per la
directiva 92/43/CEE dels estats membres de la Unió Europea. Aquests llocs,
seleccionats pels diferents països en funció d'un estudi científic, formen part de
les Zones d'Especial Conservació que s'integren a la Xarxa Natura 2000 europea.
L'espai del riu Congost va ser declarat espai Xarxa Natura 2000 mitjançant l’Acord
del Govern 112/2006, de 5 de setembre, pel qual es designen zones d'especial
protecció per a les aus (ZEPA) i s'aprova la proposta de llocs d'importància
comunitària (LIC), i que va aprovar les directrius de gestió dels espais de la Xarxa
Natura 2000 a Catalunya (DOGC 4735, de 6-10-2006). Els LIC van ser aprovats
per la Comissió europea el mes de desembre de 2008.

Diagnosi dels espais lliures de Les Franqueses del Vallès. Erosionabilitat potencial.

L'espai natural protegit del riu Congost s'inclou dins de la tipologia d'espais
d’aigües continentals. Tot i que no s'hi conserven pràcticament boscos de ribera,
és un espai interessant per la presència de llúdrigues. L'espai delimitat recull
sobretot el domini públic hidràulic situat entre dues motes laterals, recurrentment
afectat per inundacions i on sobretot hi trobem plantes ruderals.
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L'espai de la Xarxa Natura 2000 del riu Congost té 358 ha, un 40% de les quals es
troben al terme de Les Franqueses del Vallès. Aquest espai també forma part del
Pla d'espais d'interès natural (PEIN), aprovat l'any 1992. El PEIN és un pla
territorial sectorial, l'instrument de planificació que estructura el sistema d'espais
protegits de Catalunya i l'integra dins del territori.
El Pla especial se sotmetrà a una adequada avaluació de les seves repercussions
en l'espai, tenint en compte els objectius de conservació que defineix la Directiva
d'hàbitats i els objectius de protecció que regula el PEIN.

Fauna protegida
La cartografia que avalua el valor de conservació del territori en relació als ocells
a l’estiu i a l’hivern, elaborada per l’Institut Català d’Ornitologia a partir de l’Atles
d’ocells nidificants de Catalunya i de l’Atles d’ocells de Catalunya, per a l’àmbit de
Les Franqueses del Vallès mostra a l’hivern valors poc destacats. No obstant, en
aquests mosaics de conreus i boscos hi trobem dues espècies vulnerables com
són la perdiu comuna (Alectoris rufa) i la tórtora comuna (Streptotelia turtur), un fet
que permet concloure que aquest mosaic d’hàbitats té un valor de conservació
que caldria mantenir. De les espècies properes a l’amenaça s’esmenten la
cogullada vulgar (Galerida cristata), la polla d’aigua (Gallinula chloropus), el
capsigrany (Lanius senator) i el mussol (Athene noctua), entre d’altres.
En els ambients aquàtics de Les Franqueses del Vallès, en especial als hàbitats
del riu Congost, és probable que es trobi una espècie de ratapinyada en perill, el
rat penat de peus grans (Myotis capaccinii). En aquest mateix ambient destaca la
comunitat de quiròpters a les parets verticals del marge esquerre i, sobretot,
l’emblemàtica llúdriga (Lutra lutra). Tot i no ser una espècie amenaçada a nivell de
l’Estat espanyol, és un bon indicador de la qualitat dels rius.
El valor de conservació del territori pel que fa als rèptils és força destacable en el
municipi, sobretot al sector est del terme. Les espècies potencialment presents a
la zona són les pròpies dels ambients naturals formats per mosaics d’espais
oberts i boscos. Destaquem la localització de la tortuga de rierol (Mauremys
leprosa), una espècie considerada vulnerable, que es pot trobar en els torrents o
trams del riu Congost.
Connectivitat ecològica
De les dades del SITxell es pot desprendre que la connectivitat per als grups
faunístics principals de vertebrats (ocells, mamífers, rèptils) no presenta una
fragmentació important en aquests moments, tot i que les previsions de la reserva
de sòl per a l’anomenada infraestructura viària del Quart cinturó podria canviar
definitivament la qualitat connectora actual.

Diagnosi dels espais lliures de Les Franqueses del Vallès. Hàbitats.

Cal destacar que, malgrat que sobre el plànol el terme presenta una densa xarxa
viària, en realitat i majoritàriament es tracta de camins rurals que han estat
asfaltats i que són de circulació de baixa intensitat. En canvi, sí que cal fer notar
que mentre la connectivitat ecològica al nord del municipi és correcta, aquesta
connectivitat queda alterada al sud, tant per la carretera C-251 com per la traça
ferroviària de la línia Barcelona-Portbou. En conseqüència, seria interessant
aprofitar qualsevol oportunitat que es pugui presentar (arranjaments de vies,
millores estructurals, etc.) per permeabilitzar, en la mesura possible, aquestes
infraestructures de transport.
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Pel que fa a la connectivitat entre el parc natural del Montseny i la plana del
Vallès, es pot considerar bona gràcies al relleu aturonat del municipi i de la bona
xarxa de torrents que ho facilita. Per tant, cal plantejar criteris d’ordenació
territorial que atorguin valor a aquests elements del paisatge natural que, més
enllà dels aspectes de conservació de la biodiversitat, també representen un
patrimoni visual important i, per tant, també recreatiu.
Hàbitats d’interès comunitari

La Directiva defineix, també, els hàbitats d’interès prioritari -HIC prioritaris.. Són
aquells que es troben amenaçats de desaparició en el territori de la Unió Europea
i és de vital importància la seva conservació. És el cas del HIC de Vernedes i
altres boscos de ribera afins (Alno-Padion).
El Pla especial tindrà especial cura amb les determinacions que adopti en les
masies que es troben en Hàbitats d'interès comunitari o en el seu entorn més
proper.

El municipi de Les Franqueses del Vallès conté típics valors de la flora i la fauna
mediterrània de muntanya baixa, amb elements molt comuns arreu de Catalunya.
No obstant, el ric mosaic que formen i el bon estat de conservació general
d’aquests espais en un context territorial força intervingut, fan que siguin molt
apreciables.
La Directiva d'hàbitats de la Unió Europea (Directiva 92/43/CEE) considera que
són d'interès comunitari (HIC) aquells hàbitats naturals que o bé es troben
amenaçats de desaparició en la seva àrea de distribució natural perquè tenen una
àrea de distribució reduïda, a causa de la seva regressió o per les seves
característiques intrínseques; o bé aquells que siguin exemples representatius
d'una o vàries de les regions biogeogràfiques de la UE.
En el cas de Les Franqueses del Vallès trobem repartits per tot el municipi els
següents habitats:
•
•

9340. Alzinars i carrascars
9540. Pinedes mediterrànies

En relació amb alguns torrents també hi trobem:
•

92A0. Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera

A l'espai de la Xarxa Natura 2000 del riu Congost, a més a més dels tres hàbitats
citats anteriorment, també hi trobem:
•

3260. Rius de terra baixa i de la muntanya mitjana amb vegetació submersa
o parcialment flotant (Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion)

•

3270. Rius amb vores llotoses colonitzades per herbassars nitròfils del
Chenopodion rubri p.p. i del Bidention p.p.

•

3280. Rius mediterranis permanents, amb gespes nitròfiles del PaspaloAgrostidion orlades d'àlbers i salzes

•

6430. Herbassars higròfils, tant de marges i vorades com de l'alta muntanya

•

91E0. Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion)

Diagnosi dels espais lliures de Les Franqueses del Vallès. Hàbitats d’interès comunitari.
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•
•
•
•
•
•

El lledoner (Celtis australis)
L’olivera (Olea europea)
El pi pinyer (Pinus pinea)
El poll o pollancre (Populus nigra)
El roure martinenc (Quercus humilis)
El xiprer (Cupressus sempervirens)

A continuació es relacionen els arbres d’especial interès local, situats en sòl no
urbanitzable, que formen part de l’esmentat catàleg:

Diagnosi dels espais lliures de Les Franqueses del Vallès. Valoració botànica dels hàbitats.

N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
29
30

Nom
Roure de Can Bruguera
Alzina Gran de Can Cucurull
Pi de les Tres Branques
Xiprers de Sant Iscle i Santa Victòria
Olivera Mil·lenària
Pi de Can Guilla
Alzina de l'entrada
Pi de Can Sala
Alba Grossa
Poll de Can Grau Xic
Alzina Grossa
Alzina de Can Rajol I
Alzina de Can Rajol II
Alzina de Can Rajol III
Alzina de Can Rajol IV
Roure de Can Rajol
Pi Gegant
Alzina del Torrent
Alzina Gran de Can Rovira
Alzina de l'alzinar de Can Rovira
Lledoner de Can Rovira
Lledoner del camí de Can Rovira
Lledoner de l'era de Can Rovira
Pi de Can Sabater
Lledoner Centenari
Alzinar de Ca l'Alzinar
Olivera de Ca l'Aimeric

Veïnat
Corró d'Amunt
Corró d'Amunt
Llerona
Llerona
Llerona
Llerona
Llerona
Corró d'Amunt
Llerona
Llerona
Llerona
Llerona
Llerona
Llerona
Llerona
Llerona
Llerona
Llerona
Llerona
Llerona
Llerona
Llerona
Llerona
Marata
Corró d'Avall
Corró d'Avall
Llerona

Situació
A 200 m de la casa
Entrada a Can Turut
Finca de Can Guilla
Finca de Can Guilla, davant la capella
Finca de Can Guilla
Finca de Can Guilla
Finca de Can Guilla, entrada a la casa
Finca de Can Sala
Camí de Can Grau Xix a Can Grau Gros
Camí de Can Grau Xix a Can Grau Gros
Camí vell de Llerona a Samalús
Ctra. de Ribes, entre Can Rajol i Can Parets
Ctra. de Ribes, entre Can Rajol i Can Parets
Ctra. de Ribes, entre Can Rajol i Can Parets
Ctra. de Ribes, entre Can Rajol i Can Parets
Ctra. de Ribes, entre Can Rajol i Can Parets
Finca de Can Rovira del Villar
Finca de Can Rovira del Villar
Finca de Can Rovira del Villar, prop de la casa
Finca de Can Rovira del Villar, prop de la casa
Finca de Can Rovira del Villar, dins del barri
Finca de Can Rovira del Villar, marge del camí
Finca de Can Rovira del Villar, antiga era
Camí d'accés a Can Sabater
Camí de Can Ramon Coix
Jardí de Ca l'Alzinar
Camí de Ca l'Aimeric a Ca l'Aimeric nou

Arbres monumentals o d’interès comarcal o local
L’ajuntament disposa des de l’any 2000 d’un Catàleg per a la protecció d’arbres
d’especial interès del municipi de Les Franqueses del Vallès. Les espècies que
s’hi poden trobar al catàleg són les següents:
•
•

L’àlber o alba (Populus alba)
L’alzina (Quercus ilex)

Riscos naturals i tecnològics
Riscos geològics
En absència de cap estudi d’identificació de riscos geològics (EIRG) que
identifiqui en detall els riscos dins del terme municipal, a continuació s’identifiquen
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els possibles riscos en base a les grans unitats geomorfològiques i a les grans
unitats litològiques. Aquesta identificació ha estat elaborada per la Unitat
Geodinàmica Externa i Hidrogeologia, del Departament de Geologia de la UAB,
que la Diputació de Barcelona distribueix a través del Sistema d’Informació
Territorial de la xarxa d’espais lliures (SITxell) per mitjà de capes SIG.

municipi considerant diferents variables: la classificació de risc dels elements del
territori, l'avaluació de la vulnerabilitat i la perillositat de les conques. Al municipi
de Les Franqueses del Vallès l'INUNCAT assigna un nivell de risc alt. En aquest
sentit, d'acord amb l'INUNCAT el municipi haurà d’aprovar un Pla d'Actuació
Municipal per Inundacions (PAM).

Concretament, s’estableixen les combinacions entre les unitats litològiques i les
unitats geomorfològiques que poden definir els condicionants necessaris per al
desenvolupament potencial d’un procés gravitatori o altres (caiguda de roques o
petits esllavissaments).

El Pla de gestió de risc d’inundabilitat de la conca fluvial del districte de la conca
fluvial de Catalunya (PGRI) recull les mesures que han d’adoptar les diferents
administracions competents en matèria d’identificació, prevenció i reducció del
risc. El programa de mesures és l’instrument que conté totes les mesures
d’identificació, prevenció i reducció dels riscs d’inundabilitat per a avingudes als
cursos fluvials del districte de conca fluvial de Catalunya que ha d’adoptar
l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).

En el municipi existeix una erosionabilitat potencial mitja, excepte en els fons de la
vall fluvial i la plana al·luvial, on aquesta és inapreciable. Quant a riscs geològics
gravitatoris potencials, l'àmbit es considera una zona sense risc.
Riscos d’incendis forestals
El perill estàtic d'incendi forestal a Les Franqueses del Vallès és moderat, d'acord
als estudis de la Direcció General del Medi Natural del Departament de Medi
Ambient i Habitatge que tenen en compte el perill d'ignició i el de propagació, en
base a factors històrics, de vegetació, orogràfics i climàtics.
Aquests mateixos estudis determinen un valor qualitatiu mitjà a la vulnerabilitat
municipal d'incendi forestal. L'estudi considera els elements vulnerables inclosos
en terreny forestal o situats a una distància inferior a 500 metres d'aquests,
classificant aquests elements vulnerables en cinc grups: poblament, elements
especialment perillosos, infraestructures, espais naturals protegits i models de
combustible.
El municipi de Les Franqueses del Vallès, en conveni amb la Diputació de
Barcelona, té aprovat Pla d’Actuació Municipal (PAM), que estableix i estandaritza
les accions que cal dur a terme des de l'Ajuntament en cas que es declari un
incendi forestal en el municipi.
El municipi també disposa d'eines de prevenció de risc d'incendis forestals com el
Pla de prevenció d'incendis forestals (PPI) i el Pla de vigilància complementària
contra incendis forestals (PVI). Per tal de crear una infraestructura intermunicipal
de col·laboració i ajuda en cas d'un incendi forestal, l'Ajuntament de Les
Franqueses del Vallès pertany a l'Associació de defensa forestal (ADF) MontsenyCongost, juntament amb d'altres municipis limítrofs.
Riscos d’inundabilitat

Aquest Pla es troba actualment en fase de tramitació. No obstant això, els treballs
d’identificació de risc estan disponibles per a la seva consulta a través de l’ACA.
Aquests treballs són els estudis hidràulics i hidrològics de les diferents
Planificacions d’Espais Fluvials (PEF). L’Àmbit que ens ocupa és la PEF de la
conca del Besòs, en concret, les subconques del riu Congost, que creua el
municipi de nord a sud, i del riu Mogent. El PEF modelitza la inundabilitat
d'aquests dos rius.
D'acord amb la diagnosi de la inundabilitat de l'espai fluvial del riu Congost del
PEF al terme municipal de Les Franqueses del Vallès, entre l’inici d’aquest i el
pont de la carretera BV-1433, al marge dret hi ha un sèrie de masos i veïnats que
podrien quedar afectats per avingudes amb període de retorn mig, sobretot els
situats a l’entorn de l’assut.
Risc sísmic
El Pla Especial d'Emergències Sísmiques de Catalunya (SISMICAT) identifica els
municipis sotmesos a major risc sísmic, ja sigui pel valor de perill (intensitat
sísmica màxima esperable) o per la vulnerabilitat sísmica de les construccions del
territori (edificis infraestructures i serveis essencials). La intensitat sísmica màxima
(escala MSK) que es pot esperar per a un període de retorn de 500 anys en el
municipi de Les Franqueses del Vallès és de VII, i és molt poc probable que es
produeixin danys en aquesta zona. En canvi, pel què fa a la vulnerabilitat sísmica
el municipi supera el llindar d'intensitat sísmica.
D’acord amb el mapa de Perillositat Sísmica el municipi haurà d’elaborar el
corresponent Pla d’Actuació Municipal per risc sísmic.

El Pla especial d'emergències per inundacions INUNCAT (actualitzat l'any 2016),
entre d'altres consideracions, assigna un nivell de risc per inundabilitat a cada
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del Corró d’Avall i Llerona amb el centre de Granollers i La Garriga. La majoria
de trams transcorren per sòl urbà, amb una calçada d’un carril per sentit.

Risc per transport de mercaderies perilloses
De la xarxa territorial bàsica que connecta Les Franqueses del Vallès amb el
territori, hi ha tres trams de vies de carreteres i una de ferrocarril que figuren en el
Pla especial d'emergències per accidents en el transport de mercaderies perilloses
per carretera i ferrocarril a Catalunya (TRANSCAT) pel seu nivell de perill en relació
al transport de mercaderies perilloses. Per a cada un d'aquests trams el TRANSCAT
estableix un nivell de perillositat que pot ser baix, mig, alt o molt alt.

•

Tram nord-oest de la Ronda de Granollers (C-352). Permet redirigir el trànsit
local del municipi de Les Franqueses del Vallès cap a l’autovia C-17 i
l’autopista AP-7. El tram de la Ronda que passa per l’interior del municipi
transcorre dins el veïnat del Corró d’Avall, començant a la riba dreta del riu
Congost, resseguint el límit del barri de Bellavista, fins arribar a la carretera
C-251 i el límit amb el terme municipal de la Roca del Vallès.

En el cas de Les Franqueses del Vallès, estableix un nivell alt de perillositat a la
carretera BV-1433 que comunica la C-17 amb Llerona i a la via ferroviària del tren
de Barcelona a Maçanet- Massanes (en el tram comprès entre Portbou i
Granollers). Figura amb nivell de perillositat mig el tram de la C-352 des de la
Roca del Vallès fins a la C-251. Finalment, s'estableix com a nivell baix de
perillositat la N-152z des de Granollers fins a Llerona.

•

Carretera de Granollers a Girona (C-251). Uneix Canovelles, Granollers,
Cardedeu i Llinars del Vallès fins l’autopista AP-7. Al terme municipal de Les
Franqueses del Vallès, la carretera passa pel sud del terme, prop del polígon
industrial el Ramassar, creua la Ronda de Granollers i forma el límit sud-est
del terme a tocar del polígon industrial Can Jorn, al municipi de la Roca del
Vallès.

Risc químic en establiments industrials

•

Carretera de Cànoves (BV-5151). Es tracta de la carretera que enllaça, de
sud a nord, els veïnats del Corró d’Avall, Marata i Corró d’Amunt, fins a la
carretera BP-5107 de La Garriga a Llinars del Vallès, passant per Cànoves.
Estructura una bona part del sòl no urbanitzable del municipi. Transcorre
seguint la traça de la riera de Carbonell. Registra un trànsit d’uns 2.000
vehicles diaris.

•

Carretera de l’Ametlla a Llerona (BV-1433). Uneix els dos nuclis passant pel
nord del Pla de Llerona. És també una de les tres connexions amb la C-17
del municipi de Les Franqueses del Vallès. Registra el pas d’uns 6.500
vehicles diaris.

En el Corró d'Avall, entre la línia del ferrocarril de Barcelona a MaçanetMassanes i la carretera C- 251, trobem un establiment industrial que figura en el
Pla d'emergència exterior del sector químic de Catalunya (Plaseqcat) atès que es
manipulen substàncies perilloses. El Plaseqcat classifica aquest establiment en el
nivell de risc químic baix. El municipi té aprovat el Pla d’Emergències Exterior
(PEE) d’aquest establiment industrial, per tal d’afrontar emergències davant un
accident químic que sobrepassi el Pla d’Emergència Interior.
Risc radiològic en establiments industrials
En el Corró d'Avall, en el límit amb el terme municipal de la Roca del Vallès, es
situa un establiment industrial amb instal·lacions radioactives que, d'acord al criteri
de l'organització internacional de l'energia atòmica, es classifiquen en la 1a
categoria. Aquest establiment figura en el Pla especial per a emergències
radiològiques de Catalunya (RADCAT).

Xarxa viària local bàsica
Es tracta de la vialitat urbana que distribueix els desplaçaments entre els veïnats
aïllats del municipi. La formen principalment carrers o camins rurals asfaltats amb
una amplada aproximada que varia entre els quatre i els sis metres.
•

Pla de Llerona: camins de Can Pep - Via Europa, del Molí, de l’Alrani, de
Can Bou, del Dorca, Can Riembau, de Ca l’Ànima, de Can Gregori, de
l’Escola, de Can Màrgens, i de Can Toni.

Xarxa viària territorial bàsica

•

Comprèn les carreteres que connecten i distribueixen els desplaçaments amb
l’exterior del municipi, principalment en sentit nord-sud fins arribar a la Ronda de
Granollers (carretera C-352), per enllaçar amb l’autovia C-17 o amb l’autopista AP-7:

Llerona: camins de Can Gorgs, de Can Guilla, antic de Vic, del turó de les
Mentides i de Llerona al Corró d’Amunt.

•

Corró d’Amunt: camins de Llerona a Samalús (Serra de Can Guilla), de Can
Prats, de Can Borra, de Blanxart- c/ de la Camèlia, de Can Suquet de la
Serra, de Can Suquet del Pla, i de Les Franqueses del Vallès a Cànoves.

•

Marata: camins de Can Carbonell, de Ca l’Ametllatà, antic de Marata (de
Llerona a Cardedeu), i antic de Les Franqueses del Vallès a Cànoves.

Vialitat i mobilitat

•

Carretera de Ribes (N-152a). És l’antiga carretera nacional Barcelona-VicRipoll-Puigcerdà-França. Travessa el municipi de nord a sud, unint els nuclis
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•

Corró d’Avall: c/ Canari, camins de Can Carreró, de Can Baliarda, antic de
Granollers a Cardedeu.

Xarxa viària complementària
La resta de vies que formen part de l’espai públic del municipi es consideren com
a xarxa viària complementària, amb un ús eminentment local i veïnal.

•

La Ruta 1 per visitar el patrimoni arquitectònic i els arbres d’interès que
s’inicia al veïnat del Corró d’Avall i s’endinsa pel veïnat de Llerona.

•

La Ruta 2 per visitar el patrimoni arquitectònic i els arbres d’interès que
s’estructura a banda i banda de la carretera de Cànoves com a eix central,
passant per Marata i el Corró d’Amunt.

Complementàriament, es troba en procés de senyalització una ruta de senderisme
anomenada “el Camí”. Aquest treball es du a terme de forma participativa.

Xarxa de transport públic
Les Franqueses del Vallès compta amb servei de rodalies de Renfe, mitjançant
dues estacions de dues línies diferents: la línia R3 (Barcelona-Granollers-Les
Franqueses-Vic) i la línia R2 Nord (Aeroport-Barcelona-Granollers-Les
Franqueses-Maçanet). El municipi compta també amb una xarxa de línies
d’autobús interurbans que el comuniquen amb municipis propers com La Garriga,
Montmeló, Montornès o ciutats com Barcelona o Vic, i una única línia municipal
que enllaça el barri de Bellavista i el Corró d’Avall amb Granollers (Corró d’AvallHospital-Granollers Centre).
Llevat del nucli del Corró d’Avall i de l’eixample de Bellavista, la morfologia i
l’estructura dels assentaments a Les Franqueses del Vallès és fonamentalment de
baixa densitat. Té una elevada proporció de cases disseminades. Tot plegat
dificulta molt poder garantir la viabilitat d’un transport públic eficient que permetés
disminuir la mobilitat individual en vehicle privat.
Xarxa de camins rurals, rutes i itineraris
Les Franqueses del Vallès disposa del Catàleg de camins municipals, elaborat l’any
2014 per l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures de l’Àrea de
Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona. El document recull la situació,
el recorregut, les característiques i l’estat del conjunt de camins que inventaria.
En quant a la xarxa ciclable, el municipi no disposa de xarxa urbana de carril per a
bicicletes. No obstant, des de Llerona disposa d’un carril-bici que el connecta amb
La Garriga per mitjà del passeig fluvial, situat al marge dret del riu Congost, que
s’utilitza principalment pel lleure. El municipi disposa d’una completa senyalització
rural de camins agrupats amb quatre rutes senyalitzades per fer a peu i amb BTT:
•

La ruta verda de Les Franqueses del Vallès (PR-C142) un recorregut circular
que enllaça el Corró d’Avall i el Corró d’Amunt, passant per Marata.

•

L’anomenat Meridià Verd que ressegueix la projecció sobre el territori del
meridià 0. És una iniciativa internacional que va des de Dunkerque (França)
a Barcelona, travessant una part del municipi.

La utilització de la xarxa de camins rurals existents al municipi ha de permetre una
major sensibilització respecte el manteniment del paisatge i dels usos que s’hi
desenvolupen i en configuren la imatge.
Paisatge
Catàleg de paisatge de la Regió metropolitana de Barcelona
El mapa dels paisatges de Catalunya situa el municipi de Les Franqueses del
Vallès a la unitat del paisatge de la Plana del Vallès, caracteritzada per un relleu
globalment planer marcat per la successió ondulada de valls i suaus careners
disposats de forma paral·lela. Els usos del sòl principals són els camps del conreu
–fonamentalment de secà- i els espais urbanitzats, ambdós amb una extensió
superficial equiparable. La plana del Vallès s'engloba en el Catàleg de paisatge de
la regió metropolitana de Barcelona aprovat l'11 de desembre de 2014.
Els principals valors de la unitat de paisatge que podem trobar a Les Franqueses
del Vallès són el relleu ondulat que formen la successió de careners i valls, el
mosaic agroforestal, la plana del riu Congost -afluent del riu Besòs-, els seus
boscos de ribera i les masies de la plana vallesana. El municipi és creuat per una
de les Vies Verdes del Vallès (VVV).
Pel que fa a l’avaluació del paisatge, entre les seves debilitats destaquen els
possibles problemes de rendibilitat de les explotacions agràries orientades a la
cerealicultura i a la ramaderia bovina de llet, la tendència general a la urbanització
i al creixement de les infraestructures, així com la degradació dels àmbits fluvials
per elements amb qualitats paisatgístiques baixes o molt baixes.
Les fortaleses de la plana del Vallès es basen en l'existència d'una imatge del
paisatge ben establerta i socialment assumida, que comporta un grau molt alt
d'implicació social amb el paisatge com a bé escàs. La bona sortida de
determinats productes agraris com pot ser el cas de la mongeta del ganxet i
algunes iniciatives de gestió d'espais agraris, d'incentiu de producció o de creació
de cooperatives de consum constitueixen també fortaleses de cara al futur del
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paisatge agrari vallesà. El catàleg també destaca els espais agraris de Les
Franqueses del Vallès, com àmbits amb una qualitat paisatgística alta o molt alta.
El catàleg del paisatge de la regió metropolitana de Barcelona marca uns objectius
de qualitat paisatgística específics per aquesta unitat de paisatge, així com una
proposta de criteris i accions per assolir aquests objectius. Els objectius de qualitat
paisatgística més remarcables per al municipi de Les Franqueses del Vallès:

•

Definir com a espais naturals protegits els cursos fluvials, tal i com s’ha
esdevingut en incloure el riu Congost a la Xarxa Natura 2000. Es tracta d’un
procediment per garantir-ne la qualitat ecològica futura i la protecció
urbanística estricta.

•

Preservar els grans sectors forestals de la unitat (serra de Galliners i entorn
del turó de Can Camps; capçaleres del torrent de Colobrers, el riu Tort, la
riera de Santiga i la riera de Polinyà; capçaleres de la riera de Gallecs i la
riera Seca; i el sector forestal de Les Franqueses del Vallès, Cardedeu i
Cànoves i Samalús, tant a la vall de la riera de Cànoves com en valls de
cursos tributaris del riu Congost). Promoure que cadascuna d’aquestes
àrees disposi de mecanismes individualitzats de gestió forestal (aprofitament
forestal, conservació de la biodiversitat, etc.) i de prevenció d’incendis
forestals (neteja del sotabosc, etc.).

•

Uns assentaments ordenats, que no comprometin els valors i els elements
que defineixen el paisatge de la Plana de Vallès (obert, rural, agroforestal, de
morfologia ondulada) i amb uns accessos als nuclis de qualitat.

•

Un sistema d’urbanitzacions compactes i integrat en el territori, ben
relacionat amb l’entorn forestal i agrícola, que prioritzi el manteniment dels
connectors ecològics i paisatgístics existents.

•

Un sistema d’infraestructures lineals ben integrat al territori que no generi
noves fractures, fet amb traçats que obeeixin a criteris d’integració
paisatgística.

Les propostes de criteris i accions dirigits prioritàriament a la gestió són:
•

•

Unes activitats agràries que ajudin a conservar el caràcter i la identitat del
paisatge vallesà a través de la generació de rendes econòmiques suficients i
que mantinguin els elements amb valor cultural o patrimonial de les
explotacions agràries.

Vetllar per una protecció urbanística i territorial dels terrenys agraris i dels
mosaics agroforestals.

•

Estudiar els espais més amenaçats (estrangulaments) en la continuïtat
paisatgística dels espais oberts de la plana vallesana i cercar mesures
eficaces per millorar la connectivitat ecològica, social (itineraris) i
paisatgística.

•

Cercar una figura de gestió dels espais agrícoles del Vallès amb participació
de les administracions locals (ajuntaments, consells comarcals i Diputació) i
la Generalitat de Catalunya. El nou òrgan de gestió podria aglutinar entitats
ja existents que treballen en la mateixa direcció, com ara el Parc Agrari de
Sabadell. Aquest òrgan ha de fomentar el manteniment, millora i
desenvolupament de les activitats agràries a la plana vallesana, per tal que
puguin subministrar aliments a la comarca, que s’hauria de convertir en la
destinació preferent de les seves produccions. El seu àmbit d’actuació hauria
d’incloure espais agraris actuals de la plana molt característics i
individualitzables, com ara el pla de Palou, les riberes del Mogent a Vilanova
i la Roca del Vallès, la vall de la Santiga, Gallecs, etc.

•

Potenciar la ramaderia extensiva, tant en entorns forestals en què calgui
netejar el sotabosc com en àrees periurbanes amb erms i camps
abandonats, per tal de regular el creixement de la biomassa.

•

Tenir una especial cura dels elements estructurants del paisatge rural de
més valor patrimonial: marges de camps, tancats, closos, cledes, fileres de
plataners, parets de pedra seca i de terra, masies, construccions rurals, etc.

•

Procurar mantenir la vinculació del món agrari amb edificis emblemàtics
relacionats amb la història agrària, com ara la torre Marimon (Caldes de
Montbui), la torre Viader (Cardedeu) o la granja Soldevila (Santa Perpètua

•

Uns rius i àmbits fluvials de la conca del Besòs amb una alta qualitat
ambiental i paisatgística.

•

Uns paisatges dels entorns de la ciutat –rodals en terminologia típica
vallesana- gestionats, vius i de qualitat, ben relacionats amb les ciutats que
els originen.

•

Un sistema d’itineraris i miradors que emfasitzin les panoràmiques més
rellevants i permetin descobrir la diversitat i els matisos dels paisatges de la
Plana del Vallès.

Els criteris, estratègies i accions establertes pel paisatge d’atenció especial del
mosaic agroforestal del Vallès són:
•

Delimitar àmbits diferenciats de gestió i ordenació del mosaic agroforestal,
que permetin definir línees d’acció apropiades a les característiques del
territori vallesà.

•

Preservar i potenciar els corredors paisatgístics d’interès agroforestal.

•

Definir figures de gestió per a la millora i gestió del paisatge agroforestal.

•

Recuperar els espais agroforestals degradats com a espais d’oportunitat per
a reforçar la qualitat paisatgística de l’entorn.

Les propostes de criteris i accions dirigits prioritàriament a la protecció són:
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de Mogoda), per tal que no perdin la seva significació i no esdevinguin
edificis desvinculats de la seva lògica històrica.
•

Per a les noves infraestructures previstes, establir mesures d’integració
paisatgística i vigilància de l’execució de les obres per tal de minimitzar els
efectes negatius en el paisatge, especialment el Quart cinturó i el ferrocarril
orbital metropolità. Les noves infraestructures han d’aprofitar quan sigui
possible els corredors existents. Es consideren bones pràctiques cuidar els
traçats per maximitzar la capacitat de comunicar els nuclis actuals, evitar que
les infraestructures promoguin nous creixements urbanístics o industrials en
zones actualment no urbanitzades, prioritzar la renovació de les carreteres
secundàries existents i evitar d’aquesta forma la construcció de noves
autovies. Finalment, cal procurar crear falsos túnels en lloc de trinxeres per
evitar l’efecte barrera de les infraestructures.

•

Promoure la implantació d’estratègies, de projectes i de visions per a
l’agricultura de la plana vallesana, a partir de l’elaboració d’un pla rector de
gestió, pla de gestió i desenvolupament o document similar. L’estratègia clau
ha de ser el suport a la pagesia perquè pugui mantenir les seves rendes amb
l’activitat que li és pròpia i garantir la gestió de les terres ermes. Això inclou
mecanismes de suport a l’agricultura ecològica, bancs de terres, bancs de
germoplasma i conservació de l’agrobiodiversitat, suport al reemplaçament
generacional, gestió sostenible de les aigües superficials i subterrànies
destinades a regadiu, etc.

•

Impulsar actuacions dirigides a revaloritzar i fer accessibles les lleres fluvials
urbanes o periurbanes per posar-les a l’abast de la gent mitjançant
estratègies d’ús públic específiques.

•

A la Plana del Vallès hi ha un important patrimoni edificat de gran valor,
principalment castells i torres. És el cas del castell de Sentmenat, el castell
de Sant Marçal, el castell de Plegamans, la torre de les Aigües, la torre de
Pinós i la torre de Marata. És necessari gestionar i mantenir els edificis
patrimonials pel seu valor identitari i paisatgístic i com a eina de promoció
turística amb valor econòmic.

•

Impulsar el manteniment dels conjunts d’horts urbans en sòls públics,
sempre i quan estiguin correctament gestionats i regulats, per exemple
seguint el model de l’Ajuntament de Sabadell o Terrassa, entre d’altres. En
cap cas aquests horts s’han de fer ocupant espais agraris en actiu a càrrec
de pagesos o el domini públic de les lleres dels rius.

•

Revegetar i naturalitzar les lleres dels rius de la conca del Besòs, en especial
els trams baixos.

•

Senyalitzar de manera homogènia els senders que segueixin les diferents
Vies Verdes del Vallès (VVV) com a estratègia per mantenir-ne la continuïtat
paisatgística i afavorir el lleure i l’ús ciutadà.

Les propostes de criteris i accions dirigits prioritàriament a l’ordenació són:
•

Facilitar el lleure públic de proximitat, ordenat i estructurat, sense malmetre
els paisatges dels rodals. En aquest sentit, cal impulsar la creació de camins
per a vianants i per a bicicletes que uneixin els centres urbans i travessin els
espais oberts.

•

Fomentar la vegetació autòctona (alzines, roures, pins, etc.) en projectes de
parcs periurbans i tenir en compte en el disseny el paisatge forestal propi del
Vallès.
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Paisatge i ambients identificables a Les Franqueses del Vallès
A continuació s’analitzen aquells paràmetres que permeten la delimitació i
caracterització de les diferents àrees territorials que tenen unes característiques
ambientals i paisatgístiques homogènies.
L’objectiu final de l’anàlisi dels paràmetres que caracteritzen aquestes àrees és
identificar-ne els seus límits i desvetllar les potencialitats del seu paisatge, a fi
d’establir criteris i accions dirigides a millorar l’encaix del Pla Especial i la seva
gestió, en equilibri amb els valors socials, estètics, històrics, simbòlics i ecològics
que concorren en el seu àmbit.
S’han distingit tres àrees de paisatge i ambient identificables:
•

Ambient agroforestal:
Paisatge agroforestal típic vallesà, de vessants i carenes o de fondalada,
amb masies disperses lligades als usos tradicionals dels espais
agroforestals. Es tracta de relleus ondulats, amb successions de franges de
suaus carenes i valls (Corró d’Amunt, Marata, Corró d’Avall i Llerona).

•

Ambient agrari de la plana:
Paisatge agrari amb una xarxa de masies o amb seqüències de masies molt
properes unes de les altres, en forma de raval. El conforma un relleu planer
limitat a llevant pel riu Congost i al nord, oest i sud, pel límit del terme
municipal (Pla de Llerona).

•

Ambient de transició amb les àrees urbanes o industrials:
Paisatges híbrids amb sòls de relleu planer, situats en l’encreuament de
sistemes ferroviaris o carreteres, i en ambients fortament influïts per l’activitat
humana, nuclis urbans o zones industrials.

La caracterització d’aquests ambients, juntament amb la delimitació de les
parròquies, han estat el motiu de la classificació i ordenació de les masies.

Agroforestal
Vista de Les Franqueses del Vallès, des de Can Manel de la Serra. Al fons a l’esquerra els Cingles de
Bertí i a la dreta, la Serra de les Termes.
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Ambient agroforestal de vessants i carenes
•

Paisatge agroforestal amb cobertes forestals (fonamentalment alzinars i
pinedes), feixes o camps de conreu (fonamentalment de secà), i algunes
explotacions ramaderes. Les masies estan situades normalment a mitja
vesant, i algunes a les carenes.

•

El conformen d’una banda, les conques dels torrents de Can Guilla, de Can
Grau, Can Patusca i Can Rovira del Villar, de la riera Carbonell i del torrent
de Can Suquet, que travessen de nord a sud el municipi i aboquen les
aigües al riu Congost. D’una altra banda, a llevant, les conques dels torrents
que van cap a la riera de Cànoves i que són del torrent de Ca l’Esmandia i el
torrent de Can Carbonell, la conca del torrent del Foguerar i una part de la
conca del torrent de Valldoriolf, que aboquen les aigües al Mogent i limiten
amb el termes municipals de Cardedeu i la Roca del Vallès.

•

Els llocs tenen gran valor mediambiental, paisatgístic, productiu, simbòlic i
identitari.

Can Serra amb el bosc de Can Serra al darrera.

A l’esquerra, el bosc de Can Paituví i el camí de
Can Carbonell. A la dreta camps de conreu.

Bosc de Can Cot i camí de Can Borra.

Can Borra amb les seves feixes de conreu i
arbrats.

Al centre, Cal Bot, al darrera el Rec de Cal Bot i la
riera Carbonell.

Terres de conreu davant de Cal Sabater.

Torrent de Can Suquet, amb Can Llebrot a mitja
vesant.

A l’esquerra, al fons, els torrents que aboquen a la
riera Carbonell i Can Marí. A la dreta, en primer
pla, Can Paituví.

Afluent del torrent de Valldoriolf des de Can Plans.
Al fons, el camí vell de Granollers a Cardedeu.

Can Rovira del Villar, des del camí de Llerona a
Samalús. Al fons, l’església de Santa Maria de
Llerona.
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Ambient agroforestal de fondalada
•

Paisatge agroforestal amb vegetació de ribera, sobretot pollancredes,
platanedes i alberedes, força transformades per l’acció antròpica i fins i tot
completament plantades. També es poden trobar puntualment, verns, freixes
i salzes. Les masies es situen a pocs metres dels cursos d’aigua, l’aprofiten
pel seu consum, com a font d’energia i han anat generant un patrimoni de
basses, recs, molins i altres arquitectures vinculades a l’ús de l’aigua.

•

El conformen d’una banda, la riera Carbonell i el torrent de Can Suquet, que
travessen de nord a sud el municipi i aboquen les aigües al riu Congost.
D’altra banda, a llevant, els torrents que van cap a la riera de Cànoves i que
són el torrent de Can Carbonell i el torrent del Foguerar, que aboquen les
aigües al Mogent i limiten amb el terme municipal de Cardedeu.

•

Valor mediambiental, paisatgístic, simbòlic i identitari.

Feixes de conreu de Can Prat, al costat de la riera
Carbonell.

Feixes de Can Mateuet, amb la riera Carbonell al
fons.

Terres de conreu des de Can Picotí, amb la riera
Carbonell a la dreta.

Terres de conreu des de Can Carbonell, amb el
torrent de Can Carbonell al fons.

Torrent de Can Suquet. A la dreta, en primer pla,
Cal Diego i al fons, Can Calçons.

Torrent de Can Suquet, just abans d’arribar a Can
Calçons.

Can Viure amb la riera Carbonell al fons.

Can Sala, envoltada per arbres de ribera. Al fons,
la riera Carbonell i a la dreta, el torrent de Can
Blanxart.

A l’esquerra, Can Marge i a la dreta, la riera
Carbonell.

El Molí, a la confluència del torrent de l’Aigua i la
riera Carbonell.
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Ambient agrari de la plana, amb una xarxa de masies
•

Paisatge agrícola, amb camps de conreu i algunes explotacions ramaderes.

•

Xarxa de camins ben conservada i estructurada per les masies, formada pel
camí de Can Toni, camí de Can Pau Tries, camí de Can Riembau, camí de
Can Congost a Can Martí Ferrer, camí de Can Coll d’Oca, camí de Ca
l’Alrani, camí de Can Mau a Ca l’Alrani i camí de Can Mariano a Can Pau
Alrani.

•

Valor mediambiental, paisatgístic, productiu, històric i identitari.

Camí de Can Riembau. A l’esquerra, Can Sorges i
a la dreta, Can Riembau.

Camí de Can Riembau. A l’esquerra, en primer
pla, Can Bufi i a la dreta, Can Xico.

Camí de Can Mau a Can l’Alrani. Al fons, el camí
de Ca l’Alrani, amb les masies de Ca l’Alrani i Can
Bolet.

Camí de Can Mariano a Can Pau Alrani. Al fons, la
masia de Can Pau Alrani.

Camí de Can Pau Tries. A l’esquerra, Cal Sant. A
la dreta, al fons, el Polígon Industrial Pla de
Llerona.

Camí d’accés a Can Moret. A la dreta del camí,
Can Calvet i al fons, Can Moret.

Camí de Can Riembau. Al l’esquerra, Can Congost
i al fons Can Sorges.

Camí de Can Coll d’Oca. Al fons, la casa del mateix
nom del camí i a la dreta, Can Congost Nou.

Camí de Can Màrgens. A l’esquerra, la masia de
Can Màrgens.

Camí de Can Toni. A l’esquerra, Can Rodoreda i al
fons, Can Carrasco i Can Capella.
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Ambient agrari de la plana, amb seqüències de masies molt properes unes de les
altres, en forma de raval
•

Dins del paisatge agrícola, és un ambient molt més urbà configurat per la
posició de les edificacions en forma de raval. S’hi poden trobar alguns
conreus i explotacions ramaderes.

•

Eix de mobilitat predominant longitudinal, configurat per la posició de les
edificacions, generant una tipologia de masies que configuren alineacions
de vial. Està format pel camí de Les Escoles, camí de Ca l’Ànima, Can Bou,
Dorca i Cabirol, i camí de Can Gregori.

•

Valor paisatgístic, productiu, històric i identitari.

Camí de Can Bou. A l’esquerra Can Roquerias.

Camí de Can Bou. A l’esquerra del camí, Can
Serrat, Cal Jefe i Cal Pep, a la dreta, l’Antiga Sala
de Ball, Can Bou i Cal Ferrer.

Camí de Les Escoles. D’esquerra a dreta: la tanca
de Can Roget en primer pla, la tanca de Can Vinyó
i Can Carrasquet al fons.

Camí de Ca l’Anima. A l’esquerra, Can Lloreda del
Pla.

Camí de Can Bou. A l’esquerra, Ca l’Esteve, a la
dreta, Can Bartomeu. Al fons, al final del camí, Cal
Nen.

Veïnat de Dorca, a l’esquerra, la masia de Cal
Nen.

Camí de Ca l’Ànima. A l’esquerra Ca l’Ànima i a la
dreta, Ca la Mercè.

Camí de Ca l’Ànima. A l’esquerra, Can Bassó, al
fons, Ca la Mercè i a la dreta, Ca l’Ànima.

Darrera del veïnat de Dorca, amb Ca la Cameta i
Ca l’Evaristo a l’esquerra.

Veïnat del Cabirol, amb Ca la Padra i Can Mariano
al centre.
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Ambient de transició amb les àrees urbanes o àrees industrials
•

Paisatges híbrids molt propers als sòls urbans o a les àrees industrials, o
que han estat creuats per sistemes ferroviaris o carreteres.

•

El trobem a Llerona, a tocar del sòl urbà, als terrenys compresos entre el riu
Congost, la línia ferroviària i la carretera N-152z, algunes àrees situades a
prop del torrent de Valldoriolf, properes al Polígon industrial El Ramassar i
les àrees industrials properes a la Carretera C-251, algunes àrees properes
a la Carretera BV-5151, entre el Nucli del Corró d’Avall i Milpins, i a tocar del
Nucli del Corró d’Amunt.

•

Valors ecològics i mediambientals escassos degut a l’elevat nivell
d’antropització.
A l’esquerra el Polígon industrial El Ramassar, i el
torrent de Valldoriolf. A la dreta, la masia de Can
Cantallops.

A l’esquerra la línia de ferrocarril de BarcelonaPuigcerdà, camí de Can Patusca a Can Baldic i a
la dreta, la masia de Can Baldic.

En primer pla, la masia de Can Bertran. Al darrera,
el nucli urbà de Corró d’Amunt.

Alineacions de Plataners del camí d’accés a Mas
Avel·lina. A la dreta del camí, la urbanització de
Milpins, que limita amb la riera Carbonell.

A l’esquerra, la masia de Can Pericas Josep. A la
dreta la carretera N-152a, més endavant, Carrer
de Catalunya.

En primer pla, la masia El Molí, al fons, la línia de
ferrocarril de Barcelona-Puigcerdà i el nucli urbà
de Corró d’Avall.

Can Pones, al fons, el polígon industrial Can Jorn.

Masia de Can Marieta, envoltada d’edificis
industrials. Al darrera, el camí de Can Carreró.

Al centre, la masia de Can Pelat Nou, al darrera, el
polígon industrial Pla de Llerona.

Masia de Can Feliu,
edificacions industrials.
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2.

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA

2.1.

OBJECTIUS

Com ja s’ha exposat a l’inici del present document, l’objecte del Pla especial és la
identificació i l’ordenació urbanística de les masies, cases rurals i altres
construccions en sòl no urbanitzable del municipi de Les Franqueses del Vallès
que siguin susceptibles de preservació, recuperació o rehabilitació atès que,
d’acord amb els criteris establerts per la vigent legislació urbanística, es considera
que reuneixen els valors que justifiquen la seva inclusió al catàleg.

2.2.

Criteris per a la incorporació dels elements al catàleg
En desenvolupament del marc normatiu i urbanístic vigent, i específicament dels
articles 47.3 i 50.2 del TRLU i de l’article 55.2 del RLU, les raons per a incloure
una masia o casa rural en el present Pla especial han estat:
•

Valor arquitectònic: edificacions que es caracteritzen per la seva qualitat
arquitectònica o compositiva, per les seves característiques tipològiques o
volumètriques, o per la presència d’elements formals, constructius o
arquitectònics singulars. Majoritàriament aquestes edificacions es troben
incloses en catàlegs de patrimoni.

•

Valor històric: edificacions que són rellevants pel que fa al seu origen o
evolució i que han tingut influència en la configuració dels assentaments en
el territori, o bé que estan relacionades amb algun fet significatiu de la
història del lloc; i, en general, edificacions anteriors a la primera Ley del
Suelo (1956) que no hagin sofert grans transformacions.

•

Valor paisatgístic: edificacions que constitueixen un element configurador del
paisatge on s’ubiquen i que caracteritzen la imatge pròpia del territori, per
esdevenir una fita de referència o donar nom a elements naturals –serres,
torrents, boscos, camins, etc.-; o que formen part de recorreguts
paisatgístics; o bé edificacions en mal estat de conservació o en desús que
cal recuperar per regenerar l’entorn i millorar la integració paisatgística.

•

Valor ambiental: edificacions que formen part determinant d’un teixit rural
amb característiques ambientals pròpies i que contribueixen a la preservació
del territori rural i de les condicions ambientals del seu entorn proper,
l’equilibri territorial i/o la biodiversitat; i en general edificacions vinculades a
activitats agropecuàries o a la vigilància i manteniment de l’entorn.

•

Valor social: edificacions que poden afavorir el reequilibri econòmic i
territorial permetent la recuperació de la població i el seu manteniment en
l’entorn rural, o bé edificacions amb alguna funció o activitat que dóna
resposta a alguna necessitat o demanda social –tant en equipaments públics
com privats-.

L’objectiu principal del Pla especial és la conservació i recuperació del patrimoni
construït de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable de
Les Franqueses del Vallès. D’acord amb l’establert a l’article 47.3 del TRLU, les
construccions susceptibles d’incorporació al catàleg són:
•

Masies i cases rurals que calgui preservar o recuperar per raons
arquitectòniques, històriques, ambientals, paisatgístiques o socials.

•

Altres construccions anteriors a l’entrada en vigor del primer instrument de
planejament urbanístic general del municipi que calgui preservar i recuperar
per raons arquitectòniques o històriques.

•

Construccions rurals en desús que calgui rehabilitar per a corregir-ne
l’impacte ambiental o paisatgístic negatiu.

En aquesta Memòria justificativa es recullen els criteris que s’han adoptat per a la
inclusió d’una masia, casa rural o altra construcció en el present Pla especial. Així
mateix, s’exposen els criteris adoptats per a dur a terme la regulació dels
elements inclosos al catàleg, concretant: els tipus de volums que configuren el
conjunt de l’edificació, els usos i activitats permeses, els criteris generals
d’intervenció, les possibilitats per a l’ampliació de les edificacions o per a la seva
densificació, i les condicions de relació amb el seu entorn, l’accés i els serveis
urbanístics bàsics.
D’acord amb aquests criteris, el Document B del Pla especial estableix la
normativa general d’aplicació per al conjunt dels elements inclosos al catàleg i, el
Document C incorpora una fitxa individualitzada per a cadascun d’ells que regula
les condicions específiques d’ordenació i els usos que hi són permesos, d’entre
els que siguin compatibles amb el medi rural en el que s’emplacen i amb les
activitats admeses per la normativa urbanística vigent.

DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA: CRITERIS ADOPTATS

No es poden incloure al catàleg aquelles edificacions enrunades de les quals no
se’n pot acreditar la volumetria original o de les quals no resten suficients vestigis.
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Tampoc no són objecte del catàleg els magatzems, naus i casetes d’eines d’ús
agropecuari o forestal que no formin un conjunt amb les masies o cases rurals.
En aplicació dels anteriors criteris, a l’apartat 2.5 d’aquesta Memòria s’incorpora la
relació dels elements en sòl no urbanitzable de Les Franqueses del Vallès
inclosos al catàleg. Les edificacions residencials en sòl no urbanitzable del
municipi que no han estat incloses al catàleg es relacionen en un inventari que
consta a l’Annex 3, atès que es considera que no reuneixen cap dels anteriors
valors.

masies o cases rurals, podent-se destinar els volums complementaris
catalogats únicament com a ampliació funcional de l’habitatge familiar
principal. Això no obstant, excepcionalment, en el cas d’habitatges
preexistents acreditats degudament, es podrà admetre aquest ús com a
habitatge independent en volums complementaris, distints de l’edificació
principal.
•

Ús d’establiment de turisme rural, d’acord amb la definició i els requisits
establerts per la legislació sectorial vigent en matèria de turisme, integrats en
edificacions preexistents anteriors a 1950. No podran ser considerats aquells
ubicats en pisos com a habitatges independents en un edifici de diverses
plantes en règim de propietat horitzontal.

Les masies, cases rurals i altres construccions incloses en el present Pla especial
estan formades per una única edificació o per un conjunt d’edificacions. En cada
cas, en la fitxa corresponent a cada element o conjunt catalogat, el Pla identifica:

•

Ús d’establiment hoteler, d’acord amb la definició i els requisits establerts per
la legislació sectorial vigent en matèria de turisme; i amb exclusió de la
modalitat d’hotel apartament i els usos d’hotel en condomini.

•

•

Ús de restauració. Comprèn els establiments destinats a la venda de
menjars i begudes per a ser consumits en el mateix establiment, d’acord
amb la legislació sectorial vigent.

•

Usos d’educació en el lleure, i activitats d’ensenyament, esbarjo, esplai o
repòs vinculades al medi natural: cases de colònies, escoles de natura,
albergs, centres de recerca –ambiental, paisatgística, natural- i similars.

•

Ús d’equipaments o serveis comunitaris –públics o privats- destinats a oferir
un servei al municipi, que puguin emplaçar-se en medi rural –cultural,
educatiu, esportiu, administratiu, sanitari, assistencial i similars-.

•

Usos artesanals i activitats destinades a l’elaboració i transformació
artesanal de recursos naturals i agropecuaris, així com la comercialització,
venda, degustació i emmagatzematge d’aquests productes.

•

Usos artístics i professionals –pintura, escultura, maquetació, fusteria, estudis
de gravació, circ, escenografia, dansa, teatre, restauració de béns, orfebreria i
similars-, i les activitats vinculades a la investigació o el desenvolupament, que
siguin compatibles amb la preservació del medi natural.

Tipus de volums que configuren el conjunt de l’edificació

•

•

Volum o conjunt principal: correspon al volum o volums construïts que
configuren l’edificació de més entitat dins del conjunt edificat, que contenen
els usos principals de la finca, i presenten les característiques tipològiques i
els valors que motiven la seva inclusió al catàleg. Aquests volums
s’identifiquen en les fitxes del Pla especial en color vermell.
Volums complementaris catalogats: correspon al volum o volums distints del
principal que, per les seves característiques o paper en el conjunt, disposen
d’algun dels valors identificats pel Pla especial -arquitectònic, històric,
paisatgístic, ambiental i/o social-. Aquests volums són susceptibles de ser
recuperats i utilitzats per als usos admesos pel Pla. Aquests volums
s’identifiquen a les fitxes del Pla especial en color taronja.
Volums complementaris no inclosos en el catàleg: correspon al volum o
volums auxiliars que no reuneixen cap dels valors identificats pel Pla
especial. Aquest no es regulen en aquest catàleg. Aquests volums
s’identifiquen a les fitxes del Pla especial en color gris.

Usos i activitats admeses
El Pla especial estableix, de forma individualitzada per a cada conjunt edificat
inclòs al catàleg, els usos i activitats que hi poden ser admesos d’entre els usos
que s’estableixen a l’article 47.3.bis del TRLU i a l’article 55.1 del RLU:
•

Ús d’habitatge familiar i dels treballadors de l’explotació agrícola, ramadera,
rústica o forestal, podent acollir una o més famílies. Inclou l’habitatge d’ús
turístic, d’acord amb l’establert per la legislació sectorial en la matèria.
Només es podrà admetre l’ús d’habitatge en l’edificació principal de les

A més dels anteriors usos, en totes les masies i cases rurals catalogades
s’admeten els usos propis del sòl no urbanitzable: usos agrícoles, ramaders,
forestals o, en general, de caràcter rústic, que ja estan regulats per la legislació
urbanística i sectorial vigent i pel PGOU de Les Franqueses del Vallès.
El Pla especial admet nous usos d’entre els esmentats i permesos per la legislació
vigent, en aquelles masies o cases rurals en què la seva implantació és
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compatible amb el manteniment i la preservació de l’estructura, la tipologia i les
característiques de l’edificació i amb la protecció i conservació del seu entorn i del
paisatge on s’emplaça. Per a determinar els usos que poden ser admesos en
cadascuna de les masies, cases rurals i altres construccions incloses en aquest
Pla especial, s’han tingut en compte els següents aspectes:
•

Tipologia de l’edificació principal i dels volums complementaris catalogats.

•

Localització de la masia, casa rural o altra construcció, significació del lloc i
relació de l’edificació amb el seu context paisatgístic.

•

Condicions d’accessibilitat, possibilitat d’espais per a l’aparcament de
vehicles i disponibilitat de serveis urbanístics bàsics.

•

Situació de risc d’incendi, inundabilitat o altres.

•

Usos actuals i estat de conservació de les edificacions.

•

Superfície de la finca on s’emplacen les edificacions, superfície construïda
actual i possibilitats per a la seva ampliació.

•

Tipologia del sòl urbanitzable on s’emplaça la masia, casa rural o altra
construcció, d’acord amb les determinacions de les qualificacions
urbanístiques del planejament general i la legislació vigent, i la seva
proximitat o inclusió en un àmbit protegit per existència d’Hàbitats d’interès
comunitari o d’àmbits d’expectativa arqueològica.

En tot cas, en funció dels usos que són admesos en cada cas, el Pla especial
estableix les condicions per tal de garantir el tractament acurat de l’entorn, una
adequada accessibilitat rodada, la reserva suficient d’espais per a l’aparcament de
vehicles i la disponibilitat dels serveis urbanístics bàsics, així com donar
compliment a la demés normativa sectorial que sigui d’aplicació.
Criteris generals d’intervenció
En general, en cada element inclòs al catàleg es vetllarà pel manteniment i
conservació dels valors històrics, arquitectònics, paisatgístics, ambientals o
socials que motiven la seva inclusió al Pla especial.
D’acord amb l’article 50.3 del TRLU i l’article 55.3 del RLU, qualsevol intervenció
en les masies, cases rurals o altres construccions en sòl no urbanitzable de Les
Franqueses del Vallès incloses al catàleg respectarà la volumetria original del
conjunt, i se’n mantindran la tipologia aparent i la composició arquitectònica, així
com els materials i acabats originals, i els elements constructius o ornamentals
singulars que el Pla identifica per a cada element catalogat. Així mateix, caldrà

donar compliment a la normativa vigent en matèria d’habitabilitat i de prevenció
d’incendis forestals.
Es posarà especial cura en el manteniment de la composició i la proporció de les
obertures de les façanes –especialment en les principals-; de la forma i els
pendents de les cobertes, i de la proporció entre els espais buits, els espais
edificats i els espais lliures privats.
En les intervencions que es duguin a terme, els materials, textures, cromatismes,
acabats i estructures compositives emprats hauran de respectar els valors de les
edificacions incloses al catàleg, i ser coherents amb el caràcter del conjunt i el
context paisatgístic de l’entorn. Les possibles ampliacions, si són admeses,
hauran de reconèixer les característiques pròpies de l’edificació identificada com a
principal o, en tot cas, les característiques de l’arquitectura tradicional del lloc.
S'admet l'ampliació precisa dels volums catalogats respectant els aspectes
tipològics i els trets principals de la masia, en aquells casos en que, per adaptar
els volums a les condicions adequades de salubritat, habitabilitat i accessibilitat,
sigui necessari modificar-ne el perímetre exterior existent.
En qualsevol cas, caldrà garantir la integració i la preservació de l’entorn rural i el
paisatge en el que s’inscriu la masia, casa rural o altra edificació, sense
desvirtuar-lo ni malmetre la imatge dominant del lloc.
Possibilitats d’ampliació de l’edificació
D’acord amb l’article 55.3 del RLU, les possibles ampliacions o noves
construccions de caràcter auxiliar de l’edificació principal inclosa al catàleg no
podran afectar negativament els valors arquitectònics i paisatgístics del conjunt
edificat i de l’entorn que justifiquen la catalogació, i hauran d’estar justificades per
les necessitats derivades del desenvolupament dels usos admesos.
El Pla especial admet, excepcionalment, l’ampliació de la masia o casa rural en
aquells casos que així ho aconselli la tipologia de l’edificació, En aquests casos, en
les corresponents fitxes contingudes en el Document C, el Pla especial delimita un
àmbit de possible ampliació de l’edificació existent, sempre amb la condició que la
intervenció haurà de garantir el manteniment dels valors arquitectònics, històrics,
paisatgístics, ambientals o socials del conjunt edificat que motiven la seva inclusió al
catàleg, i que s’ajusti a la resta de condicions establertes normativament.
En tot cas, l’ampliació serà la mínima imprescindible, en funció del sostre construït
existent del volum principal de la masia o casa rural i sempre directament
relacionada amb l’ús al qual es vol destinar el conjunt edificat d’entre els admesos
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pel Pla. Quan existeixin edificacions complementàries susceptibles de ser
utilitzades, el Pla especial prioritza l’ampliació mitjançant l’ús d’aquestes
edificacions, la seva reconstrucció, rehabilitació i adequació, evitant en la mesura
del possible noves ocupacions de sòl.

Finalment, qualsevol intervenció o canvi d’ús, amb caràcter general, haurà de
garantir l’accés rodat des de la xarxa de camins rurals, les reserves per a
l’estacionament de vehicles en condicions adequades de qualitat i quantitat en
funció dels usos admesos, i la disponibilitat dels serveis urbanístics bàsics.

Només es permetrà una única ampliació, quan així sigui admès pel Pla especial.
Criteris per a la divisió horitzontal

2.3.

D’acord amb l’article 50.3 del TRLU i l’article 55.4 del RLU, es pot admetre la
divisió horitzontal de les masies, cases rurals o altres construccions incloses al
catàleg sempre i quan no s’alterin les característiques originals de l’edificació ni es
desvirtuï la configuració dels volums existents, amb les limitacions que estableixi
el planejament urbanístic vigent i d’acord amb la normativa vigent reguladora de
les condicions objectives d’habitabilitat. És per això, que en aquest Pla especial i
amb l’objectiu d'afavorir la gestió única, de fomentar la rehabilitació, i de garantir la
correcta recuperació del patrimoni arquitectònic, històric del sòl no urbanitzable de
Les Franqueses del Vallès, no s’admeten noves divisions en propietat horitzontal
de les edificacions incloses en aquest catàleg.

El cos normatiu del present Pla especial ve constituït pel Document B, de
normativa urbanística, i per les determinacions normatives contingudes en
cadascuna de les fitxes individualitzades per a cada masia, casa rural o altra
construcció inclosa al Pla, que consten al Document C. A part, s’incorpora un
recull fotogràfic de l’estat actual dels elements en data de redacció del present Pla
especial com a Document D.

El Pla admet, no obstant, la coexistència de més d’un habitatge sense divisió
horitzontal. En aquests casos, s'hauran de garantir les condicions objectives
d'habitabilitat regulades per la normativa sectorial, i acreditar una superfície útil
mínima de 70 m² per cadascun dels habitatges.
Entorn, accés i serveis
Qualsevol intervenció o actuació en les masies, cases rurals o altres
construccions incloses al Pla especial, o la implantació de nous usos, haurà de
garantir el tractament acurat de l’entorn proper i la seva integració en el medi
natural i el paisatge on s’ubiquen. Així mateix, es conservaran les eres i altres
espais lliures de l’entorn, i els elements d’interès existents que el Pla identifica en
cada cas –pous, safareigs, basses, fonts, murs, arbrat, etc.-.
En tot cas, caldrà respectar les directrius del planejament urbanístic per a la
preservació front els riscos naturals i tecnològics, i caldrà donar compliment a la
normativa sectorial vigent en matèria d’accessibilitat, de prevenció d’incendis
forestals i de protecció d’àmbits d’expectativa arqueològica. Així mateix, en les
intervencions en els accessos i entorns de les edificacions que puguin afectar
espais naturals protegits o Hàbitats d’interès comunitari es minimitzarà l’afecció a
l’hàbitat en què es trobin emplaçades i es prendran les mesures correctores
necessàries per a la seva protecció i conservació.

PARÀMETRES QUE EL PLA REGULA NORMATIVAMENT

En allò que no sigui expressament regulat per la normativa urbanística d’aquest
Pla especial o per cada fitxa concreta, seran d’aplicació les determinacions del
Text refós de la Llei d’urbanisme i el seu Reglament, del Decret 64/2014, del
Texto refundido de la Ley de suelo i de la normativa sectorial aplicable, així com
per l’establert pel planejament territorial i municipal vigent, per a cadascuna de les
qualificacions urbanístiques en sòl no urbanitzable.
Normativa urbanística
El Document B del present Pla especial conté les disposicions generals i
particulars que són d’aplicació a les masies, cases rurals i altres construccions
incloses al Pla, i les mesures necessàries per garantir-ne la seva preservació i
recuperació, tal com estableix la legislació urbanística vigent.
La normativa urbanística d’aquest Pla especial s’estructura en quatre títols:
•

Títol I. Estableix les disposicions generals que són d’aplicació a l’àmbit del
Pla, la seva naturalesa i el marc legal de referència, el contingut del Pla, i les
circumstàncies i condicions per a la seva modificació i revisió.

•

Títol II. Regula el procediment per al desenvolupament i l’execució del
present Pla especial, i determina el contingut i la documentació mínima per a
la tramitació de la corresponent llicència urbanística.

•

Títol III. Desenvolupa els aspectes comuns relatius als tipus d’intervencions
que són admeses i en quines condicions, i els criteris generals relatius a
l’ordenació de l’edificació i el seu entorn, així com les determinacions
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referents a la divisió en propietat horitzontal i els criteris per admetre
l’ampliació de les edificacions existents, si s’escau.
•

Títol IV. Regula els paràmetres d’ús de caràcter general, definint els usos i
les activitats que poden ser admeses en les masies, cases rurals i altres
construccions incloses en el present Pla especial, identificant-ne les
condicions genèriques.

Part normativa
Les determinacions normatives contingudes en les fitxes de cada element
catalogat regulen els següents aspectes:
•

Fitxes dels elements inclosos al catàleg
En el Document C del present Pla especial s’incorpora una fitxa individualitzada
per a cadascuna de les masies, cases rurals o altres construccions incloses al
Pla. Les fitxes s’estructuren en dues parts: una primera part descriptiva i una
segona part normativa. Tots els articles a que es fa referència a la part normativa
de les fitxes ho són de la normativa urbanística recollida al Document B del
present Pla especial.
Part descriptiva

Plànol d’identificació dels volums edificats especificant la seva tipologia:
volum o conjunt principal –grafiat en color vermell a les fitxes-, volums
complementaris catalogats –grafiats en color taronja a les fitxes- i volums
complementaris no inclosos al catàleg –grafiats en color gris a les fitxes-; i
delimitació dels àmbits on ubicar la possible ampliació de l’edificació, si
s’escau. El plànol s’ha elaborat sobre els perímetres de la cartografia digital
a escala 1/5.000 completant-ne, mitjançant treball de camp, els volums, els
pendents de les cobertes i els elements característics de l’entorn immediat a
cada element. Les escales de reproducció triades per a una correcta
interpretació dels elements són les següents, en funció de les seves
dimensions:
Escala 1/1.000

Conté els següents aspectes:
•

•

•

•

•

Escala 1/1.500

Identificació: numeració i nom, veïnat, plànol pilot de situació dins el terme
municipal, ortofotoplànol, i fotografies actuals del conjunt construït i de
l’entorn.
Dades urbanístiques: qualificació urbanística del PGOU detallant el tipus de
sòl no urbanitzable, nivell de protecció actual (BCIN, BPU i codi en cas de
trobar-se inclòs al Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic), codi
de l’Inventari de Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya en
cas de trobar-se inclòs, i categoria de sòl no urbanitzable segons el PTMB.
Localització: indret – adreça postal, coordenades UTM (Fus 31, hemisferi
nord, ETRS89), i referència cadastral de la masia o casa rural i de la finca
rústica en la que s’emplaça.
Descripció de la masia o casa rural: època, estil, estat de conservació,
titularitat pública o privada, ús actual, vinculació o no a explotació agrícola o
ramadera, sostre construït aproximat del volum principal i de la resta de
volums complementaris catalogats grafiats en el plànol d’identificació,
característiques principals de la masia o casa rural i del seu entorn
paisatgístic, accessibilitat rodada, disponibilitat de serveis urbanístics, i
situació de risc (inundabilitat i incendis forestals).

Escala 1/2.000
•

Tractament dels volums catalogats: condicions d’ordenació i d’edificació per
al tractament del volum principal de la masia o casa rural i/o dels volums
complementaris catalogats.

•

Àmbits d’expectativa arqueològica: condicions específiques en el cas que
l’element catalogat es trobi dins o proper a un espai de protecció
arqueològica.

•

Intervencions admeses: concreció de quins dels volums catalogats són
susceptibles de ser utilitzats per als diferents usos admesos; i concreció de
les actuacions, si s'escau, en cas de canvi d'ús, rehabilitació, cessament de
l'a d’activitats agrícoles, ramaderes o similars i d'altres intervencions
admeses
Concreció de les condicions per a l’ampliació del conjunt edificat, si s’admet,
mitjançant la construcció de noves edificacions de les existents, dins de
l’àmbit delimitat en el plànol que consta a la pròpia fitxa.

Justificació per a la recuperació i preservació de la masia o casa rural: pel
seu valor històric, arquitectònic, paisatgístic, ambiental i/o social.
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•

Divisió en propietat horitzontal: descripció de la situació actual, segons el
registre de la propietat, en el cas que l'element es trobi dividit
horitzontalment, i concreció de les determinacions normatives.

•

Condicions específiques per a l’ordenació de l’entorn de la masia o casa
rural, l’accés rodat i l’estacionament de vehicles, i els serveis urbanístics.

•

Regulació dels usos i activitats permeses, d’entre les establertes a l’article 47
del TRLU, diferenciant l’ús o usos principals i els altres usos admesos.

•

Altres disposicions particulars, si s’escau, en cada cas concret.

Recull fotogràfic dels elements inclosos al catàleg
En el Document D del present Pla especial s’incorporen les fotografies de l’estat
actual dels elements inclosos al catàleg a data del treball de camp realitzat per
l’equip redactor entre els mesos de febrer a maig de l’any 2018. En aquest recull
s’incorporen les façanes dels volums principals, els volums complementaris
catalogats, detalls arquitectònics i decoratius singulars, i totes aquelles
construccions associades que poden ser susceptibles de ser catalogades,
protegides i conservades tals com basses, pous, tanques, safarejos, etc., que
hauran de ser tingudes en compte en motiu de la concessió de permisos o
llicències per a qualsevol intervenció a les edificacions o el seu entorn.
2.4.

INFORME AMBIENTAL

Document ambiental estratègic de l’Avanç del Pla especial
El mes de juny de 2018 vam lliurar a la Diputació de Barcelona i a l’Ajuntament de
Les Franqueses del Vallès l’Avanç del Pla especial i el corresponent Document
ambiental estratègic (DAE), als efectes de sol·licitar a l’Oficina Territorial d’Acció i
Avaluació Ambiental l’elaboració de l’informe ambiental estratègic, atès que el
present Pla està sotmès al procediment d’avaluació ambiental estratègica
simplificada, d’acord amb la legislació aplicable vigent.
No es preveu que el present Pla especial tingui efectes ambientals significatius,
en tant que les possibles actuacions es centren en construccions ja existents en el
seu sòl no urbanitzable, establint únicament la regulació de les edificacions l’ús
dels elements catalogats. Això no obstant, considerant la seva implantació en sòl
no urbanitzable, el DAE que va acompanyar l’Avanç del Pla especial va incorporar
l’anàlisi dels aspectes ambientals que poden ser rellevants, així com la incidència
de les propostes del Pla en el medi natural, contingut que es correspon amb
l’informe ambiental que prescriu la legislació vigent. D’altra banda, s’ha incorporat

un breu resum ambiental en els diferents apartats de la Memòria informativa
referits al territori i al medi ambient del Pla especial.
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès, en
sessió de 19 de juliol de 2018, va aprovar l’inici del procediment d’avaluació
ambiental estratègica simplificada del present Pla especial, i va remetre l’Avanç
de Pla i el corresponent DAE a l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental.
Informe ambiental estratègic i informe urbanístic
En el marc del que estableix la legislació vigent en matèria d’avaluació ambiental,
l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental va consultar a les
administracions públiques afectades i a les persones interessades.
Com a conseqüència de les consultes efectuades per l’Oficina Territorial d’Acció i
Avaluació Ambiental, en data 8 de novembre de 2018 la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Barcelona va emetre, als efectes urbanístics, l’informe relatiu al
present Pla especial assenyalant diverses observacions en la part valorativa,
sense perjudici de la resolució de l’acord d’aprovació definitiva del Pla per part de
l’organisme competent.
En data de 30 de gener de 2019, l'OTAAA va emetre l'informe ambiental
estratègic en el sentit que la present Modificació puntual no s'ha de sotmetre al
procés d'avaluació ambiental estratègica ordinària atès que no té efectes
significatius sobre el medi ambient incorporant diverses consideracions.
S'incorpora a l'Annex 2 el document ambiental estratègic.

2.5.

RELACIÓ DELS ELEMENTS INCLOSOS AL CATÀLEG

El present Pla especial inclou al catàleg 182 masies, cases rurals o altres
construccions en sòl no urbanitzable de Les Franqueses del Vallès. Algun
d’aquests elements formen part de l’Inventari de Patrimoni Arquitectònic de
Catalunya gestionat per la Generalitat de Catalunya (IPAC) i/o estan inclosos al
Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic del municipi (PEPPA) i, per
tant, tenen la consideració de béns protegits urbanísticament (BPU). A més, cal
destacar que dos dels elements es troben declarats com a Bé Cultural d’Interès
Nacional (BCIN).
Els elements que es cataloguen han estat numerats correlativament i classificats
segons els criteris que segueixen, d’acord amb l’anàlisi de les unitats ambientals i
de paisatge identificades en l’apartat 1.7 d’aquest document. En primer terme, els
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elements han estat agrupats per parròquies (veïnats), i un en segon terme, dins
de cadascuna de les parròquies i segons sigui el seu relleu: bé per les conques de
paisatge corresponents a l’escorrentiu dels terrenys (ordenant aigües avall), bé
pels camins que organitzen les construccions sobre la plana (ordenant de sud a
nord) quan el terreny és planer.

Corró d’Amunt

C-118 a C132: Can Turó, Can Rof, etc.
Pla de Llerona
•

Camí de Les Escoles - Ca l'Ànima - Can Bou - Dorca
C-133 a C-157: Can Bou, Cal Nen, etc.

•

Camí de Can Toni - Can Pau Tries
C-158 a C-170: Can Màrgens, Can Llampalles, etc.

•

Torrent de Can Grau - Can Patusca –-Can Rovira del Villar
C-1 a C-3: Can Monells, Can Pere Suquet, etc.

•

•

Riera de Carbonell
C-4 a C-28: Can Bruguera, Can Sala, Can Xico de la Serra, etc.

Camí de Can Riembau
C-171 a C-176: Can Riembau, Can Sorgues, etc.

•

Camí de Ca l'Alrani
C-177 a C-182: Ca l’Alrani, Can Pau Alrani, etc.

•

Torrent de Can Suquet
C-29 a C-40: Can Suquet de la Serra, Can Marí, etc.

•

Torrent de Can Carbonell
C-41 a C-48: Can Carbonell, Can Serra, etc.

Marata
•

Riera de Carbonell
C-49 a C-72: Can Ramis, Torre de Seva, Can Torrassa, etc.

•

Torrent del Foguerar
C-73 a C-82: Can Sabater, Cal Músic, etc.

Corró d’Avall
•

Riera de Carbonell
C-83 a C-95: Can Manel de la Serra, Can Marcer, Mas Avel·lina, etc.

•

Torrent de Valldoriolf
C-96 a C-105: Can Carcàs, Can Cantallops, etc.

Llerona
•

Torrent de Can Guilla - Can Gorgs
C-106 a C-111: Can Guilla, Can Santa Digna, etc

•

Torrent de Can Grau - Can Patusca - Can Rovira del Villar
C-112 a C-117: Can Rovira del Villar, Ca l’Aimeric, Can Grau Gros, etc.

•

Torrent de Santa Margarida
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Elements catalogats i raons d’inclusió
A continuació es relacionen els elements inclosos al Pla especial de catàleg de
masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable del municipi de
Les Franqueses del Vallès, detallant el veïnat i la unitat de paisatge on es situen, i
especificant els valors que motiven la seva inclusió al present Pla especial:

CODI

NOM

C - 27

CAN SALA

Arquitectònic Històric Paisatgístic Ambiental Social
x

x

x

x

x

C - 28

CAN VIURE

x

x

x

x

x

Torrent de Can Suquet
CODI

NOM

C - 29

CAN SUQUET DE LA SERRA

x

x

C - 30

CAN PUIGORIOL GROS

x

x

x

Torrent de Can Grau - Can Patusca - Can Rovira del Villar

C - 31

CAN MARC

x

x

x

CODI

NOM

C - 32

CAN TURUT

x

x

C-1

CAN BORRA

x

x

x

C - 33

CAN LLEBROT

x

C-2

CAN MONELLS

x

x

x

x

C - 34

CAN TOMÀS

x

x

C-3

CAN PERE SUQUET

x

x

C - 35

CAN CABEÇA

x

x

x

C - 36

CAN SUQUET

x

x

x

Riera de Carbonell

C - 37

CAN CALÇONS

C - 38

CAL DIEGO

x

x

CODI

NOM

C - 39

CAN RIERA

x

x

C-4

CAN MIQUEL DE L'ALZINA

C - 40

CAN MARÍ

x

x

C-5

CAN CLAUETS

C-6
C-7
C-8

Corró d’Amunt

Arquitectònic Històric Paisatgístic Ambiental Social

x

x

Arquitectònic Històric Paisatgístic Ambiental Social

Arquitectònic Històric Paisatgístic Ambiental Social
x

x

x

x

x

x

x

CAL CORDER

x

x

CAN PRAT

x

x

x

x

CAN MARÇAL

x

x

x

x

CODI

NOM
CAN BESSÓ

x

C-9

CAN RAFEL COLL

C - 10

CAN MATEUET

C - 11

CAN LIRET

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

Torrent de Can Carbonell
Arquitectònic Històric Paisatgístic Ambiental Social

x

x

x

C - 41

x

x

x

x

C - 42

CAN MAMET

x

x

x

x

x

x

x

x

x

C - 43

CAN RAFEL DE LES BOTXES

x

x

x

x

x

x

C - 44

CAN CALAU

x

x

C - 45

CAN VACOTA

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

C - 12

CAN PINO

x

C - 13

CAN FIGUES

x

C - 14

CAL TEIXIDOR

x

x

x

x

C - 46

CA L'AMETLLATÀ

C - 15

CAN XICO DE LA SERRA

x

x

x

x

C - 47

CAN SERRA

C - 16

CAN PICOTÍ

x

x

x

C - 48

CAN CARBONELL

C - 17

CAN BRUGUERA

x

x

x

x

C - 18

CAN BERTRAN

x

x

x

x

C - 19

CA L'ANDREU

x

x

x

x

x

C - 20

CAL MARGE

x

x

x

C - 21

CA N'EXIQUET NOU

x

x

C - 22

CA N'EXIQUET

x

x

x

x

CODI

NOM

C - 23

LA CASA NOVA

x

x

x

C - 49

CAL NOIET

x

x

C - 24

CAN BLANXART

x

C - 50

CAN JEP

x

x

C - 25

CAN FONT

C - 51

EL MOLÍ

C - 26

CAN COT

C - 52

CAN ROCA

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x
x

x

x

Marata
Riera de Carbonell
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x

x
x

x

x
x

x

x
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CODI

NOM

x

x

C - 85

CAN MARIANO

x

x

x

x

x

C - 86

CAN CINTA

x

x

x

x

x

x

C - 87

CA L'OLLÉ

x

x

x

CAN TORRENTS

x

x

C - 88

CAN PAGÈS D'AVALL NOU

x

x

C - 57

CAN CASSÀ DE LA SERRA

x

x

x

C - 89

CAN MARCER

x

x

C - 58

CAN RAMIS

x

x

C - 59

CAN BOT

C - 60

CAL GENERAL

C - 61

LA TORRE NOVA

C - 62

CA L'ENRIC

x

C - 63

CA L'ESPERNAT

x

C - 64

CAN MANEL i CAN MARTÍ

x

C - 65

CAN JAUMIRA

C - 66

CAN TORRASSA

CODI

NOM

C - 53

CAN PERIQUES

C - 54

CAN PAITUVÍ

C - 55

CAN VALLS GROS

C - 56

Arquitectònic Històric Paisatgístic Ambiental Social
x
x

x

x

Arquitectònic Històric Paisatgístic Ambiental Social

x

x

x

x

C - 90

MAS AVEL·LINA

x

x

x

x

C - 91

CAN SAULET

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x
x

x

C - 92

CA L'ESTANOC

x

x

x

C - 93

CAL NEN

x

x

x

x

C - 94

CAN MANEL DE LA SERRA

x

x

x

C - 95

CAN GEP

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

CODI

NOM

x

C - 96

CAN PONES

x

x

x

C - 97

CAN PUJADES

x

x

x

Torrent de Valldoriolf
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C - 67

CAN GINESTA

x

x

C - 68

TORRE DE SEVA

x

x

x

C - 69

CAN TARAFA

x

x

x

C - 70

CAN GIRBAU

x

x

x

C - 98

CAN PLANS

x

x

C - 71

CAN PEP TARAFA

x

x

x

C - 99

CAN MATEU

x

x

x

C - 72

CAN PERE DE L'OM

x

x

x

C - 100 CAN BLAI

x

x

x

C - 101 CAL SARGENTO I CAN MET BLAI

x

x

x

C - 102 CAN CARCÀS

x

x

C - 103 CAN MARIETA

x

x

C - 104 CAN CANTALLOPS
C - 105 CAN GOITA

Torrent del Foguerar
CODI

NOM

C - 73

CAL SASTRE

Arquitectònic Històric Paisatgístic Ambiental Social
x

x

x

C - 74

CAN CARBONELL

x

x

x

x

C - 75

CAN SABATER

x

x

x

x

C - 76

CAL MÚSIC

x

x

x

C - 77

CAN PUJOL

x

x

x

C - 78

CAN FONT DE BAIX

x

x

x

C - 79

CAN PERERA

x

C - 80

CA LA COLOMA I CAN FONT DE DALT

x

x

C - 81

CAN FILBÀ

x

x

C - 82

CA L'ERMITÀ

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

Llerona
Torrent de Can Guilla - Can Gorgs
CODI

NOM

C - 106 CAN GUILLA

Arquitectònic Històric Paisatgístic Ambiental Social
x

C - 107 CAN PERICAS i CAN JORDANA

x

x

x

C - 108 CAN CIURANS
C - 109 CAN SANTA DIGNA

Corró d’Avall

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

C - 110 CAN RAJOL

x

x

x

C - 111 CAN PARETS

x

x

x

Riera de Carbonell
CODI

NOM

C - 83

L'ALZINAR

Arquitectònic Històric Paisatgístic Ambiental Social
x

x

C - 84

CAN GARRIGA

x

x

x
x
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Torrent de Can Grau - Can Patusca - Can Rovira del Villar
CODI

NOM

C - 112 CAN BALDIC

Arquitectònic Històric Paisatgístic Ambiental Social
x

C - 113 CAN TAULET
C - 114 CAN GRAU GROS

CODI

x

x

x
x

C - 115 CAN GRAU XIC

x

x
x

x

x

x

x

x

C - 116 CA L'AIMERIC

x

x

x

x

x

C - 117 CAN ROVIRA DEL VILLAR

x

x

x

x

x

Torrent de Santa Margarida
CODI

NOM

Arquitectònic Històric Paisatgístic Ambiental Social

C - 118 CAN MORERA

x

x

x

x

C - 119 CAN TURÓ

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

C - 144 CA LA MERCÈ

x

x

x

C - 145 CAN XICO

x

C - 146 CAL CARRETER

x

x

x

C - 147 CAN ROQUERIAS

x

x

x

C - 148 CAN FELIU

x

x

x

C - 149 CAN BOU i ANTIGA SALA DE BALL

x

x

x

x

C - 151 CAN PEP

x

x

x

C - 152 CAL JEFE i CAN SERRAT

x

x

x

C - 153 CA L'ESTEVE

x

x

x

C - 154 CAN BARTOMEU

x

x

x

x

x

x

x

C - 156 CAN CAMETA i CA L'EVARISTO

x

x

x

x

C - 157 CA LA PADRA i CAN MARIANO

x

x

x

x

C - 122 CAL FUSTER GORDI

x

x

x

x

C - 123 CAN PARROT

x

x

x

x

x

x

x

x

Camí de Can Toni - Can Pau Tries

C - 126 CAN JOAN OLLÉ

x

x

x

CODI

C - 127 EL MOLÍ

x

x

x

C - 158 CAN MÀRGENS

C - 128 CAN PERICAS JOSEP

x

x

x

C - 159 CAN TONI

C - 129 CAL LLARG

x

x

C - 160 CAN LLAMPALLES

C - 130 CA LA ROSSA

x

x

C - 131 CAN MISSES VELL
C - 132 CAN ROS

x
x

x

x

x

x

x

x

C - 121 CAN DIEGO

x

x

x

C - 155 CAL NEN

NOM

x

x

C - 150 CAL FERRER

x

C - 125 CAN ROF

x

Arquitectònic Històric Paisatgístic Ambiental Social

C - 143 CAN BASSÓ

C - 120 CAN POUS DE BAIX

C - 124 CAL PELAT NOU

x

x

NOM

C - 142 CA L'ÀNIMA

x

x

Arquitectònic Històric Paisatgístic Ambiental Social
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

C - 161 CAL SANT

x

x

x

x

C - 162 CAN POSES

x

x

x

C - 163 CAN VERGÉS

x

x

x

x

x

x

x

x

C - 164 CAN CIRILO i CAN CALVET

x

Pla de Llerona

C - 165 CAN MORET

x

x

C - 166 CAN COLOM

x

x

x

Camí de Les Escoles - Ca l’Ànima - Can Bou - Dorca

C - 167 CAN CARRASCO

x

x

x
x

C - 168 CAN CAPELLA
CODI

NOM

Arquitectònic Històric Paisatgístic Ambiental Social

C - 133 CAN CARRASQUET

x

x

x

C - 134 CAN VINYÓ

x

x

x

x

C - 135 CAN ROGET i CAN VICENÇ

x

x

x

x

C - 136 CAN LLOREDA DEL PLA

x

x

x

x

C - 137 CA LA GRÀCIA

x

x

x

x

C - 138 CAN GREGORI

x

x

x

C - 139 CAN CONGOST NOU

x

x

x

C - 140 CAN COLL D'OCA

x

x

x

C - 141 CAN MASSES

x

x

x

x

x

x

x

C - 169 CAN RODOREDA

x

x

x

x

C - 170 CAN GUIXA

x

x

x

Camí de Can Riembau
CODI

NOM

Arquitectònic Històric Paisatgístic Ambiental Social

C - 171 CA N'ANTOJA

x

x

x

x

C - 172 CAN SORGUES

x

x

x

x

x

x

x

x

C - 173 CAN RIEMBAU
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CODI

NOM

Arquitectònic Històric Paisatgístic Ambiental Social

C - 174 CAN QUICO

x

x

x

C - 175 CAN CONGOST

x

x

x

C - 176 CAN MARTÍ FERRER

x

x

x

Camí de Ca l’Alrani
CODI

NOM

Arquitectònic Històric Paisatgístic Ambiental Social

C - 177 CAN BOLET

x

x

x

x

x

x

x

C - 179 CAN BOSC

x

x

x

x

C - 178 CA L'ALRANI

x

x

C - 180 CAN MAU

x

x

x

C - 181 CAN PAU ALRANI

x

x

x

C - 182 CAN QUIM BOLET

x

x

x

A continuació s’incorpora una taula de resum de característiques de les masies,
cases rurals i altres construccions incloses en el present Pla especial, detallant:
•

Codi i nom de l’element catalogat.

•

Qualificació urbanística del vigent PGOU de Les Franqueses del Vallès.

•

Categoria de sòl no urbanitzable segons el PTMB.

•

Sostre construït aproximat del volum principal i dels volums complementaris
catalogats.

•

Ús actual, existència o no de vinculació a una explotació agrícola o
ramadera, i estat de conservació.

•

Proteccions actuals, si s’escau, paisatgística –en cas de trobar-se inclòs al
PEIN i l’espai Xarxa Natura 2000 del riu Congost i del torrent de Can Rovira
del Villar-, i patrimonial –en cas de trobar-se declarat com a BCIN o
considerat bé protegit urbanísticament (BPU) per ser inclòs al PEPPA-.

•

Situació de risc relatiu a inundabilitat i a incendis forestals, i afectacions en
cas de trobar-se inclosa dins la zona de protecció de carreteres o de la línia
de ferrocarril.

•

Usos admesos pel present Pla especial, d’entre els permesos per la
legislació vigent.
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Resum de característiques dels elements catalogats
ELEMENT CATALOGAT
Codi

Nom

PGOU
Qualificació

PTMB
Categoria
SNU

SOSTRE CONSTRUÏT APROX
Volum
principal

Volums
complementaris
catalogats

ÚS ACTUAL I CONSERVACIÓ
Ús actual

Vinculació
agrÍcola o
ramadera

PROTECCIONS
Estat

Paisatgística

RISCOS I AFECTACIONS

Patrimonial

Risc
incendi

Risc
inundabilitat

USOS ADMESOS CATÀLEG

Afectacions
carreteres o
ferrocarril

Habitatge

Turisme
rural

Hoteler

Restauració

Educació
en el lleure

Equipament
o servei
comunitari

Artesanal,
artístic i
professional

CORRÓ D'AMUNT
TORRENT DE CAN GRAU - CAN PATUSCA - CAN ROVIRA DEL VILLAR

C-1

CAN BORRA

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus I

Espai de
protecció
especial

240

90

Habitatge

-

Bo

-

-

Baix

-

-

x

x

x

x

x

x

C-2

CAN MONELLS

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus I

Espai de
protecció
especial

330

190

Habitatge

Sí

Bo

-

-

Baix

-

-

x

x

x

x

x

x

C-3

CAN PERE SUQUET

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus I

Espai de
protecció
especial

220

220

Habitatge

Sí

Bo

-

-

-

-

-

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

RIERA DE CARBONELL

C-4

CAN MIQUEL
DE L'ALZINA

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus I

Espai de
protecció
especial

220

80

Habitatge

Sí

Bo

-

-

-

-

-

x

x

C-5

CAN CLAUETS

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus I

Espai de
protecció
especial

140

260

Habitatge

-

Bo

-

-

-

-

-

x

x

x

x

x

C-6

CAL CORDER

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus I

Espai de
protecció
especial

140

20

Habitatge

Sí

Bo

-

-

-

-

-

x

x

x

x

x

C-7

CAN PRAT

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus I

Espai de
protecció
especial

320

160

En desús

-

Dolent

-

-

Mitjà

Baix

-

x

x

x

x

x

C-8

CAN MARÇAL

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus I

Espai de
protecció
especial

150

50

Habitatge

Sí

Regular

-

-

Baix

-

-

x

x

x

x

x

C-9

CAN RAFEL COLL

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus I

Espai de
protecció
especial

170

140

En desús

-

Dolent

-

-

Baix

-

-

x

x

x

x

x

C - 10

CAN MATEUET

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus I

Espai de
protecció
especial

390

470

En desús

-

Dolent

-

Baix

-

-

x

x

x

x

x

x

C - 11

CAN LIRET

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus I

Espai de
protecció
especial

280

170

Habitatge

Sí

Bo

-

-

-

-

x

x

x

x

x

x

C - 12

CAN PINO

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus I

Espai de
protecció
especial

210

70

En desús

-

Regular

-

-

Baix

-

x

x

x

x

x

x

BPU
(PEPPA)
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ELEMENT CATALOGAT

PGOU

PTMB

SOSTRE CONSTRUÏT APROX
Volums
complementaris
catalogats

ÚS ACTUAL I CONSERVACIÓ
Vinculació
agrÍcola o
ramadera

PROTECCIONS

RISCOS I AFECTACIONS

Codi

Nom

Qualificació

Categoria
SNU

Volum
principal

C - 13

CAN FIGUES

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus I

Espai de
protecció
especial

350

20

Habitatge

-

Bo

-

-

Baix

-

C - 14

CAL TEIXIDOR

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus I

Espai de
protecció
especial

190

30

Habitatge

Sí

Bo

-

-

Mitjà

-

C - 15

CAN XICO
DE LA SERRA

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus I

Espai de
protecció
especial

430

270

Habitatge

Sí

Bo

-

-

Baix

C - 16

CAN PICOTÍ

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus I

Espai de
protecció
especial

270

70

Habitatge

Sí

Bo

-

-

C - 17

CAN BRUGUERA

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus I

Espai de
protecció
especial

940

210

Habitatge

Sí

Bo

-

-

C - 18

CAN BERTRAN

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus I

Espai de
protecció
especial

750

260

Habitatge

-

Regular

-

C - 19

CA L'ANDREU

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus I

Espai de
protecció
especial

400

80

En desús

-

Dolent

-

C - 20

CAL MARGE

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus I

Espai de
protecció
especial

260

-

Habitatge

Sí

Bo

-

C - 21

CA N'EXIQUET NOU

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus I

Espai de
protecció
especial

160

30

Habitatge

-

Bo

C - 22

CA N'EXIQUET

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus I

Espai de
protecció
especial

260

130

Habitatge

Sí

C - 23

LA CASA NOVA

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus I

Espai de
protecció
especial

260

100

Habitatge

C - 24

CAN BLANXART

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus I

Espai de
protecció
especial

240

210

C - 25

CAN FONT

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus I

Espai de
protecció
especial

370

C - 26

CAN COT

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus I

Espai de
protecció
especial

C - 27

CAN SALA

Sistema
d'equipaments
comunitaris

Espai de
protecció
especial

Ús actual

Estat

Paisatgística

Patrimonial

Risc
incendi

Risc
inundabilitat

USOS ADMESOS CATÀLEG

Afectacions
carreteres o
ferrocarril

Turisme
rural

Hoteler

x

x

-

x

x

-

-

x

x

Baix

-

-

x

x

-

-

-

x

x

x

BPU
(PEPPA)

-

-

-

x

x

x

BPU
(PEPPA)

-

-

x

x

-

-

-

-

x

x

-

-

Mitjà

-

-

x

Bo

-

-

Mitjà

-

-

x

x

Sí

Bo

-

-

-

-

-

x

x

Habitatge

-

Bo

-

-

-

-

-

x

190

Habitatge

-

Regular

-

-

-

-

-

680

140

Habitatge

Sí

Bo

-

BPU
(PEPPA)

Baix

-

760

560

Residència
d'esbarjo

Sí

Bo

-

BPU
(PEPPA)

-

Baix
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Habitatge

Restauració

Equipament
o servei
comunitari

Artesanal,
artístic i
professional

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

-

x

x

x

x

x

x

-

x

x

x

x

x

x

Ctra BV-5151

x

Educació
en el lleure

x

x

x
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ELEMENT CATALOGAT

PGOU

PTMB

SOSTRE CONSTRUÏT APROX
Volum
principal

Volums
complementaris
catalogats

ÚS ACTUAL I CONSERVACIÓ

PROTECCIONS

Ús actual

Vinculació
agrÍcola o
ramadera

Estat

Codi

Nom

Qualificació

Categoria
SNU

C - 28

CAN VIURE

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus I

Espai de
protecció
especial

550

700

Habitatge

Sí

Bo

-

Paisatgística

RISCOS I AFECTACIONS
Risc
inundabilitat

USOS ADMESOS CATÀLEG

Afectacions
carreteres o
ferrocarril

Artesanal,
artístic i
professional

Risc
incendi

BPU
(PEPPA)

Mitjà

-

-

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Habitatge

Turisme
rural

Equipament
o servei
comunitari

Patrimonial

Hoteler

Restauració

Educació
en el lleure

TORRENT DE CAN SUQUET

C - 29

CAN SUQUET
DE LA SERRA

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus I

Espai de
protecció
especial

340

120

Habitatge

Sí

Bo

-

-

Baix

-

-

x

x

C - 30

CAN PUIGORIOL
GROS

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus I

Espai de
protecció
especial

120

170

Habitatge

Sí

Bo

-

-

Baix

-

-

x

x

C - 31

CAN MARC

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus I

Espai de
protecció
especial

320

310

Habitatge

Sí

Bo

-

-

Baix

-

-

x

x

C - 32

CAN TURUT

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus I

Espai de
protecció
especial

170

70

Habitatge

-

Bo

-

-

Baix

-

-

x

C - 33

CAN LLEBROT

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus I

Espai de
protecció
especial

260

60

Habitatge

Sí

Bo

-

-

Mitjà

-

-

x

x

C - 34

CAN TOMÀS

Sòl forestal

Espai de
protecció
especial

210

70

Habitatge

-

Bo

-

-

Baix

-

-

x

x

C - 35

CAN CABEÇA

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus I

Espai de
protecció
especial

260

60

Habitatge

-

Bo

-

-

Mitjà

-

-

x

x

C - 36

CAN SUQUET

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus I

Espai de
protecció
especial

600

230

Habitatge

Sí

Bo

-

-

-

-

x

x

C - 37

CAN CALÇONS

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus I

Espai de
protecció
especial

210

120

Habitatge

Sí

Bo

-

-

Baix

-

-

x

x

C - 38

CAL DIEGO

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus I

Espai de
protecció
especial

250

100

Habitatge

-

Bo

-

-

Baix

-

-

x

C - 39

CAN RIERA

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus I

Espai de
protecció
especial

400

90

Habitatge

Sí

Bo

-

BPU
(PEPPA)

Mitjà

-

-

C - 40

CAN MARÍ

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus I

Espai de
protecció
especial

830

210

Habitatge

Sí

Bo

-

BPU
(PEPPA)

Baix

-

-

BPU
(PEPPA)

Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable del municipi de Les Franqueses del Vallès

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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ELEMENT CATALOGAT
Codi

Nom

PGOU

PTMB

SOSTRE CONSTRUÏT APROX

Qualificació

Categoria
SNU

Volum
principal

Volums
complementaris
catalogats

ÚS ACTUAL I CONSERVACIÓ

PROTECCIONS

Ús actual

Vinculació
agrÍcola o
ramadera

Estat

Paisatgística

RISCOS I AFECTACIONS

Patrimonial

Risc
incendi

Risc
inundabilitat

USOS ADMESOS CATÀLEG

Afectacions
carreteres o
ferrocarril

Habitatge

Turisme
rural

Hoteler

Restauració

Educació
en el lleure

Equipament
o servei
comunitari

Artesanal,
artístic i
professional

TORRENT DE CAN CARBONELL

C - 41

CAN BESSÓ

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus I

Espai de
protecció
especial

210

90

Habitatge

Sí

Bo

-

-

-

-

-

x

x

C - 42

CAN MAMET

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus I

Espai de
protecció
especial

150

70

Habitatge

Sí

Bo

-

-

-

-

-

x

C - 43

CAN RAFEL
DE LES BOTXES

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus I

Espai de
protecció
especial

190

30

Habitatge

-

Bo

-

-

Baix

-

-

C - 44

CAN CALAU

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus I

Espai de
protecció
especial

160

10

En desús

-

Ruïnós

-

-

Mitjà

-

C - 45

CAN VACOTA

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus I

Espai de
protecció
especial

190

200

Habitatge

-

Bo

-

-

Mitjà

C - 46

CA L'AMETLLATÀ

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus I

Espai de
protecció
especial

220

20

Habitatge

Sí

Bo

-

-

C - 47

CAN SERRA

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus I

Espai de
protecció
especial

750

240

Habitatge

Sí

Bo

-

C - 48

CAN CARBONELL

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus I

Espai de
protecció
especial

330

210

Habitatge

Sí

Bo

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

-

x

x

-

-

x

x

x

x

x

Mitjà

-

-

x

x

x

x

x

-

Baix

-

-

x

x

x

x

x

-

-

Baix

-

-

x

x

x

x

x

-

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

MARATA
RIERA DE CARBONELL

C - 49

CAL NOIET

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus I

Espai de
protecció
especial

220

40

Habitatge

-

Bo

-

-

-

-

C - 50

CAN JEP

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus I

Espai de
protecció
especial

250

30

Habitatge

-

Regular

-

-

-

-

C - 51

EL MOLÍ

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus I

Espai de
protecció
especial

260

-

Habitatge

Sí

Bo

-

Baix

Baix

-

x

x

x

x

x

x

C - 52

CAN ROCA

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus I

Espai de
protecció
especial

300

300

Habitatge

Sí

Bo

-

-

-

-

-

x

x

x

x

x

x

C - 53

CAN PERIQUES

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus I

Espai de
protecció
especial

330

30

Habitatge

Sí

Bo

-

-

-

-

-

x

x

x

x

x

x

BPU
(PEPPA)

Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable del municipi de Les Franqueses del Vallès

Ctra BV-5151

x
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ELEMENT CATALOGAT

PGOU

PTMB

SOSTRE CONSTRUÏT APROX
Volums
complementaris
catalogats

ÚS ACTUAL I CONSERVACIÓ

PROTECCIONS

Ús actual

Vinculació
agrÍcola o
ramadera

Estat

RISCOS I AFECTACIONS

USOS ADMESOS CATÀLEG

Afectacions
carreteres o
ferrocarril

Qualificació

Categoria
SNU

Volum
principal

C - 54

CAN PAITUVÍ

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus I

Espai de
protecció
especial

290

110

Habitatge

Sí

Bo

-

-

Baix

-

-

x

C - 55

CAN VALLS GROS

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus I

Espai de
protecció
especial

200

450

Habitatge

Sí

Bo

-

-

Baix

-

-

x

C - 56

CAN TORRENTS

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus I

Espai de
protecció
especial

210

120

Habitatge

Sí

Bo

-

-

Baix

-

-

x

x

C - 57

CAN CASSÀ
DE LA SERRA

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus I

Espai de
protecció
especial

360

130

Habitatge

Sí

Bo

-

-

Baix

-

-

x

x

C - 58

CAN RAMIS

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus I

Espai de
protecció
especial

540

620

Habitatge

Sí

Bo

-

-

-

-

x

x

C - 59

CAN BOT

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus I

Espai de
protecció
especial

230

40

Habitatge

-

Regular

-

-

Baix

-

-

x

C - 60

CAL GENERAL

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus I

Espai de
protecció
especial

280

60

Habitatge

-

Regular

-

-

Baix

-

-

x

x

x

x

x

C - 61

LA TORRE NOVA

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus I

Espai de
protecció
especial

280

150

En desús

-

Dolent

-

BPU
(PEPPA)

Baix

-

-

x

x

x

x

x

C - 62

CA L'ENRIC

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus I

Espai de
protecció
especial

420

400

Habitatge

Sí

Bo

-

BPU
(PEPPA)

Baix

-

-

x

x

x

x

x

x

C - 63

CA L'ESPERNAT

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus I

Espai de
protecció
especial

400

170

Habitatge

Sí

Bo

-

-

-

-

-

x

x

x

x

x

x

C - 64

CAN MANEL I
CAN MARTÍ

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus I

Espai de
protecció
especial

280

80

Habitatge

-

Dolent

-

-

-

-

-

x

x

x

x

x

C - 65

CAN JAUMIRA

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus I

Espai de
protecció
especial

230

60

Habitatge

-

Bo

-

-

-

-

-

x

x

x

x

x

C - 66

CAN TORRASSA

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus I

Espai de
protecció
especial

440

130

Habitatge

Sí

Bo

-

-

-

-

x

x

x

x

x

C - 67

CAN GINESTA

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus I

Espai de
protecció
especial

320

170

Habitatge

Sí

Bo

-

-

-

-

x

x

x

x

x

x

C - 68

TORRE DE SEVA

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus I

Espai de
protecció
especial

960

850

Habitatge

-

Bo

-

-

-

-

x

x

x

x

x

x

Patrimonial

Risc
incendi

BPU
(PEPPA)

BCIN i
BPU
(PEPPA)
BCIN i
BPU
(PEPPA)

Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable del municipi de Les Franqueses del Vallès

Risc
inundabilitat

Habitatge

Hoteler

Restauració

x

Educació
en el lleure

Artesanal,
artístic i
professional

Nom

Paisatgística

Turisme
rural

Equipament
o servei
comunitari

Codi

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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ELEMENT CATALOGAT

PGOU

PTMB

SOSTRE CONSTRUÏT APROX
Volums
complementaris
catalogats

ÚS ACTUAL I CONSERVACIÓ

PROTECCIONS

Ús actual

Vinculació
agrÍcola o
ramadera

Estat

Codi

Nom

Qualificació

Categoria
SNU

Volum
principal

C - 69

CAN TARAFA

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus I

Espai de
protecció
especial

610

400

Habitatge

Sí

Bo

-

C - 70

CAN GIRBAU

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus I

Espai de
protecció
especial

270

430

Habitatge

Sí

Bo

-

C - 71

CAN PEP TARAFA

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus I

Espai de
protecció
preventiva

190

370

Habitatge

Sí

Bo

C - 72

CAN PERE DE L'OM

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus I

Espai de
protecció
preventiva

380

240

Habitatge

Sí

RISCOS I AFECTACIONS

Patrimonial

Risc
incendi

BPU
(PEPPA)

-

-

-

-

-

-

-

Baix

Bo

-

-

Paisatgística

Risc
inundabilitat

USOS ADMESOS CATÀLEG

Afectacions
carreteres o
ferrocarril

-

Habitatge

Turisme
rural

Hoteler

Restauració

Educació
en el lleure

Equipament
o servei
comunitari

Artesanal,
artístic i
professional

x

x

x

x

x

x

Ctra BV-5151 /
Ronda Vallès
(PTMB)

x

x

x

x

x

x

-

Ronda Vallès
(PTMB)

x

x

x

x

x

x

Baix

-

Ronda Vallès
(PTMB)

x

x

x

x

x

TORRENT DEL FOGUERAR

C - 73

CAL SASTRE

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus I

Espai de
protecció
especial

180

100

Habitatge

Sí

Bo

-

-

Baix

-

-

x

x

x

x

x

C - 74

CAN CARBONELL

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus I

Espai de
protecció
especial

170

140

Habitatge

Sí

Bo

-

-

Mitjà

-

-

x

x

x

x

x

C - 75

CAN SABATER

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus I

Espai de
protecció
especial

250

480

Habitatge

Sí

Bo

-

-

Baix

-

-

x

x

x

x

x

C - 76

CAL MÚSIC

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus I

Espai de
protecció
especial

270

130

Habitatge

Sí

Bo

-

-

Baix

Baix

-

x

x

x

x

C - 77

CAN PUJOL

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus I

Espai de
protecció
especial

300

170

Habitatge

Sí

Regular

-

-

Baix

Baix

-

x

x

x

x

x

x

C - 78

CAN FONT DE BAIX

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus I

Espai de
protecció
especial

350

220

Habitatge

Sí

Bo

-

-

-

-

-

x

x

x

x

x

x

C - 79

CAN PERERA

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus I

Espai de
protecció
especial

210

50

En desús

-

Dolent

-

-

Mitjà

-

-

x

x

x

x

x

C - 80

CA LA COLOMA I
CAN FONT DE DALT

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus I

Espai de
protecció
especial

250

80

En desús

-

Regular

-

-

Baix

-

-

x

x

x

x

x

C - 81

CAN FILBÀ

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus I

Espai de
protecció
especial

190

130

Habitatge

Sí

Bo

-

-

-

-

-

x

x

x

x

x

C - 82

CA L'ERMITÀ

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus I

Espai de
protecció
especial

150

110

Habitatge

-

Bo

-

-

Baix

-

-

x

Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable del municipi de Les Franqueses del Vallès

x
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ELEMENT CATALOGAT
Codi

Nom

PGOU

PTMB

SOSTRE CONSTRUÏT APROX

Qualificació

Categoria
SNU

Volum
principal

Volums
complementaris
catalogats

ÚS ACTUAL I CONSERVACIÓ
Ús actual

Vinculació
agrÍcola o
ramadera

RISCOS I AFECTACIONS

PROTECCIONS
Estat

Paisatgística

Patrimonial

Risc
incendi

Risc
inundabilitat

USOS ADMESOS CATÀLEG

Afectacions
carreteres o
ferrocarril

Turisme
rural

Hoteler

x

x

x

x

x

Habitatge

Restauració

Educació
en el lleure

Equipament
o servei
comunitari

Artesanal,
artístic i
professional

CORRÓ D'AVALL
RIERA DE CARBONELL

C - 83

L'ALZINAR

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus I

Espai de
protecció
preventiva

490

480

Habitatge

-

Bo

-

-

-

-

C - 84

CAN GARRIGA

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus I

Espai de
protecció
preventiva

300

-

Habitatge

-

Bo

-

-

-

-

C - 85

CAN MARIANO

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus I

Espai de
protecció
preventiva

280

410

Habitatge

Sí

Bo

-

-

-

-

-

x

x

C - 86

CAN CINTA

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus I

Espai de
protecció
preventiva

250

50

Habitatge

Sí

Bo

-

-

-

-

-

x

C - 87

CA L'OLLÉ

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus I

Espai de
protecció
preventiva

340

70

Habitatge i
agrobotiga

Sí

Bo

-

-

-

-

C - 88

CAN PAGÈS
D'AVALL NOU

Àrea de protecció
integral

Espai de
protecció
preventiva

400

240

Habitatge

Sí

Bo

-

-

-

-

C - 89

CAN MARCER

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus I

Espai de
protecció
preventiva

400

350

Habitatge

Sí

Bo

-

BPU
(PEPPA)

-

-

C - 90

MAS AVEL·LINA

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus I

Espai de
protecció
preventiva

800

230

Residència
de tercera
edat

-

Regular

-

BPU
(PEPPA)

-

-

C - 91

CAN SAULET

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus I

Espai de
protecció
preventiva

320

-

Habitatge

-

Bo

-

-

-

C - 92

CA L'ESTANOC

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus I

Espai de
protecció
preventiva

260

110

En desús

-

Dolent

-

-

C - 93

CAL NEN

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus I

Espai de
protecció
preventiva

190

90

Habitatge

Sí

Bo

-

C - 94

CAN MANEL
DE LA SERRA

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus I

Espai de
protecció
preventiva

270

250

Habitatge

Sí

Bo

C - 95

CAN GEP

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus I

Espai de
protecció
preventiva

120

90

Habitatge

Sí

Bo

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

-

x

x

x

x

x

x

-

-

x

x

x

x

x

Baix

-

-

x

x

x

x

x

-

Baix

-

-

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

x

x

x

x

x

Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable del municipi de Les Franqueses del Vallès

-

Ctra BV-5151

Ctra BV-5151

-

Ctra BV-5151

x

x

x

x
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ELEMENT CATALOGAT
Codi

Nom

PGOU

PTMB

SOSTRE CONSTRUÏT APROX

Qualificació

Categoria
SNU

Volum
principal

Volums
complementaris
catalogats

ÚS ACTUAL I CONSERVACIÓ
Ús actual

Vinculació
agrÍcola o
ramadera

PROTECCIONS
Estat

Paisatgística

RISCOS I AFECTACIONS

Patrimonial

Risc
incendi

Risc
inundabilitat

USOS ADMESOS CATÀLEG

Afectacions
carreteres o
ferrocarril

Habitatge

Turisme
rural

Hoteler

Restauració

Educació
en el lleure

Equipament
o servei
comunitari

Artesanal,
artístic i
professional

TORRENT DE VALLDORIOLF

C - 96

CAN PONES

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus I

Espai de
protecció
preventiva

110

240

En desús

-

Regular

-

-

-

-

C - 97

CAN PUJADES

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus I

Espai de
protecció
preventiva

160

90

En desús

-

Dolent

-

-

Mitjà

-

C - 98

CAN PLANS

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus I

Espai de
protecció
preventiva

390

40

Habitatge

Sí

Bo

-

-

-

C - 99

CAN MATEU

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus I

Espai de
protecció
preventiva

160

90

Habitatge

Sí

Bo

-

-

C - 100

CAN BLAI

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus I

Espai de
protecció
preventiva

280

20

Habitatge

Sí

Bo

-

C - 101

CAL SARGENTO I
CAN MET BLAI

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus I

Espai de
protecció
preventiva

160

310

Habitatge /
En desús

Sí

Regular

C - 102

CAN CARCÀS

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus I

Espai de
protecció
preventiva

250

50

Habitatge

Sí

C - 103

CAN MARIETA

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus I

Espai de
protecció
preventiva

300

410

Habitatge

C - 104

CAN CANTALLOPS

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus I

Espai de
protecció
preventiva

400

170

C - 105

CAN GOITA

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus I

Espai de
protecció
preventiva

290

Ronda Vallès
(PTMB)

x

x

x

x

x

-

x

x

x

x

x

-

-

x

x

x

x

x

Baix

-

-

x

x

x

x

-

-

-

-

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

x

x

x

x

x

Bo

-

-

-

-

-

x

x

x

x

x

x

Sí

Bo

-

-

-

-

-

x

x

x

x

x

x

Habitatge /
En desús

Sí

Bo

-

-

-

-

-

x

x

x

x

x

x

-

Habitatge

Sí

Bo

-

-

-

-

-

x

x

x

x

x

x

-

-

-

x

x

x

x

x

x

-

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

LLERONA
TORRENT DE CAN GUILLA - CAN GORGS

C - 106

CAN GUILLA

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus I

Espai de
protecció
especial

1 790

180

Habitatge

Sí

Bo

-

C - 107

CAN PERICAS I
CAN JORDANA

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus I

Espai de
protecció
especial

360

210

Habitatge

-

Regular

-

-

-

-

C - 108

CAN CIURANS

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus I

Espai de
protecció
especial

210

160

Habitatge

Sí

Bo

-

-

-

-

BPU
(PEPPA)

Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable del municipi de Les Franqueses del Vallès

Ctra N-152 /
Ferrocarril R3

x

x
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ELEMENT CATALOGAT

PGOU

PTMB

SOSTRE CONSTRUÏT APROX

Codi

Nom

Qualificació

Categoria
SNU

Volum
principal

C - 109

CAN SANTA DIGNA

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus I

Espai de
protecció
especial

1 200

C - 110

CAN RAJOL

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus I

Espai de
protecció
especial

360

C - 111

CAN PARETS

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus I

Espai de
protecció
especial

Volums
complementaris
catalogats

1 300

ÚS ACTUAL I CONSERVACIÓ
Ús actual

Vinculació
agrÍcola o
ramadera

PROTECCIONS

RISCOS I AFECTACIONS
Risc
inundabilitat

USOS ADMESOS CATÀLEG

Afectacions
carreteres o
ferrocarril

Estat

Paisatgística

Patrimonial

Risc
incendi

PEIN i Xarxa
Natura 2000

BPU
(PEPPA)

Baix

-

Ferrocarril R3

x

Habitatge

Turisme
rural

Hoteler

x

x

Habitatge

-

Bo

-

Habitatge

-

Dolent

-

-

Baix

-

Ctra N-152 /
Ferrocarril R3

x

480

190

Habitatge

Sí

Bo

-

-

Baix

-

Ferrocarril R3

x

x

Ferrocarril R3

x

x

Restauració

x

Educació
en el lleure

x

Equipament
o servei
comunitari

x

Artesanal,
artístic i
professional

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

TORRENT DE CAN GRAU - CAN PATUSCA - CAN ROVIRA DEL VILLAR

C - 112

CAN BALDIC

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus I

Espai de
protecció
especial

440

160

Habitatge

-

Bo

PEIN i Xarxa
Natura 2000

-

-

-

C - 113

CAN TAULET

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus I

Espai de
protecció
especial

90

20

Magatzem traster

-

Regular

PEIN i Xarxa
Natura 2000

-

-

-

-

x

C - 114

CAN GRAU GROS

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus I

Espai de
protecció
especial

580

90

Habitatge

Sí

Bo

-

-

-

x

x

C - 115

CAN GRAU XIC

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus I

Espai de
protecció
especial

350

50

Habitatge

Sí

Bo

Baix

-

-

x

x

x

x

x

C - 116

CA L'AIMERIC

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus I

Espai de
protecció
especial

750

20

Habitatge

-

Bo

BPU
(PEPPA)

Baix

-

-

x

x

x

x

x

C - 117

CAN ROVIRA
DEL VILLAR

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus I

Espai de
protecció
especial

670

1 040

Habitatge

Sí

Bo

BPU
(PEPPA)

Mitjà

-

-

x

x

x

x

x

x

x

BPU
(PEPPA)

-

-

Ferrocarril R3

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

-

PEIN i Xarxa
Natura 2000

-

PEIN i Xarxa
Natura 2000

BPU
(PEPPA)

-

x

x

TORRENT DE SANTA MARGARIDA

C - 118

CAN MORERA

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus I

Espai de
protecció
especial

990

70

En desús

-

Dolent

-

C - 119

CAN TURÓ

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus I

Espai de
protecció
especial

480

410

Habitatge

Sí

Bo

-

-

Baix

-

Ronda Vallès
(PTMB)

x

x

C - 120

CAN POUS DE BAIX

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus I

Espai de
protecció
preventiva

120

190

Habitatge

Sí

Bo

-

-

-

-

Ferrocarril R3
/ Ronda Vallès
(PTMB)

x

x

C - 121

CAN DIEGO

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus I

Espai de
protecció
preventiva

180

50

Magatzem traster

-

Regular

-

-

-

PEIN i Xarxa
Natura 2000

Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable del municipi de Les Franqueses del Vallès

-

x
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ELEMENT CATALOGAT

PGOU

PTMB

SOSTRE CONSTRUÏT APROX
Volums
complementaris
catalogats

PROTECCIONS

ÚS ACTUAL I CONSERVACIÓ
Ús actual

Vinculació
agrÍcola o
ramadera

Estat

RISCOS I AFECTACIONS

Qualificació

Categoria
SNU

Volum
principal

C - 122

CAL FUSTER GORDI

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus I

Espai de
protecció
preventiva

370

190

Habitatge

Sí

Bo

-

-

-

-

-

x

x

x

x

x

x

C - 123

CAN PARROT

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus I

Espai de
protecció
preventiva

210

220

Habitatge

Sí

Bo

-

-

-

-

-

x

x

x

x

x

x

C - 124

CAL PELAT NOU

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus I

Espai de
protecció
preventiva

250

-

Habitatge

Sí

Regular

-

-

-

-

-

x

x

x

x

x

x

C - 125

CAN ROF

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus I

Espai de
protecció
preventiva

460

400

Habitatge

Sí

Regular

-

-

-

-

-

x

x

x

x

x

x

C - 126

CAN JOAN OLLÉ

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus I

Espai de
protecció
preventiva

280

180

Habitatge

Sí

Bo

-

-

-

-

-

x

x

x

x

x

C - 127

EL MOLÍ

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus I

Espai de
protecció
preventiva

430

180

Habitatge

Sí

Regular

-

-

-

-

Ferrocarril R3

x

x

x

x

x

C - 128

CAN PERICAS
JOSEP

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus I

Espai de
protecció
preventiva

430

360

Habitatge

Sí

Bo

-

-

-

-

Ctra N-152 /
Ferrocarril R3

x

x

x

x

x

x

C - 129

CAL LLARG

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus I

Espai de
protecció
preventiva

200

100

Habitatge

-

Bo

-

-

-

-

Ferrocarril R3

x

x

x

x

x

C - 130

CA LA ROSSA

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus I

Espai de
protecció
preventiva

180

270

Habitatge

-

Bo

-

-

-

-

Ferrocarril R3

x

x

x

x

x

C - 131

CAN MISSES VELL

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus I

Espai de
protecció
preventiva

130

80

Habitatge

Sí

Bo

-

-

-

-

x

x

x

C - 132

CAN ROS

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus I

Espai de
protecció
preventiva

460

10

Habitatge

-

Bo

-

-

-

BPU
(PEPPA)

-

Ctra N-152

Habitatge

Turisme
rural

Hoteler

Restauració

x

Educació
en el lleure

Artesanal,
artístic i
professional

Nom

Patrimonial

Risc
inundabilitat

Equipament
o servei
comunitari

Codi

Paisatgística

Risc
incendi

USOS ADMESOS CATÀLEG

Afectacions
carreteres o
ferrocarril

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

PLA DE LLERONA
CAMÍ DE LES ESCOLES - CA L'ÀNIMA - CAN BOU - DORCA

C - 133

CAN CARRASQUET

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus II

Espai de
protecció
especial

280

230

Habitatge

Sí

Bo

-

-

-

-

-

x

x

C - 134

CAN VINYÓ

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus II

Espai de
protecció
especial

270

160

Habitatge

Sí

Bo

-

-

-

-

-

x

x

Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable del municipi de Les Franqueses del Vallès
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ELEMENT CATALOGAT

PGOU

PTMB

SOSTRE CONSTRUÏT APROX
Volums
complementaris
catalogats

ÚS ACTUAL I CONSERVACIÓ

PROTECCIONS

Ús actual

Vinculació
agrÍcola o
ramadera

Estat

RISCOS I AFECTACIONS

USOS ADMESOS CATÀLEG

Afectacions
carreteres o
ferrocarril

Codi

Nom

Qualificació

Categoria
SNU

Volum
principal

C - 135

CAN ROGET I
CAN VICENÇ

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus II

Espai de
protecció
especial

420

370

Habitatge

Sí

Regular
/ Bo

-

-

-

-

Ctra BV-1433

x

x

C - 136

CAN LLOREDA
DEL PLA

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus II

Espai de
protecció
especial

400

260

Habitatge

Sí

Bo

-

-

-

-

Ctra BV-1433

x

x

C - 137

CA LA GRÀCIA

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus II

Espai de
protecció
especial

280

120

Habitatge

Sí

Bo

-

-

-

-

Ctra BV-1433

x

C - 138

CAN GREGORI

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus II

Espai de
protecció
especial

290

150

Habitatge

-

Bo

-

-

-

-

-

x

C - 139

CAN CONGOST
NOU

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus II

Espai de
protecció
especial

160

150

Habitatge

-

Bo

-

-

-

-

-

x

C - 140

CAN COLL D'OCA

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus II

Espai de
protecció
especial

310

440

Habitatge

-

Bo

-

-

-

-

-

x

x

C - 141

CAN MASSES

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus II

Espai de
protecció
especial

220

210

Habitatge

-

Bo

-

-

-

-

-

x

C - 142

CA L'ÀNIMA

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus II

Espai de
protecció
especial

280

270

Habitatge

Sí

Bo

-

-

-

-

-

x

C - 143

CAN BASSÓ

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus II

Espai de
protecció
especial

180

-

Habitatge

-

Bo

-

-

-

-

-

C - 144

CA LA MERCÈ

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus II

Espai de
protecció
especial

290

20

Habitatge

Sí

Bo

-

-

-

-

C - 145

CAN XICO

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus II

Espai de
protecció
especial

290

220

Oficines

-

Bo

PEIN i Xarxa
Natura 2000

-

-

C - 146

CAL CARRETER

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus II

Espai de
protecció
especial

210

140

Habitatge

Sí

Bo

PEIN i Xarxa
Natura 2000

-

C - 147

CAN ROQUERIAS

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus II

Espai de
protecció
especial

290

340

Habitatge

Sí

Bo

-

C - 148

CAN FELIU

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus II

Espai de
protecció
especial

220

-

Oficines

-

Bo

-

C - 149

CAN BOU i ANTIGA
SALA DE BALL

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus II

Espai de
protecció
especial

500

280

Habitatge /
En desús

Sí

Bo /
Regular

-

Paisatgística

Patrimonial

Risc
incendi

Risc
inundabilitat

Habitatge

Turisme
rural

Hoteler

Restauració

Educació
en el lleure

Equipament
o servei
comunitari

Artesanal,
artístic i
professional

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

-

x

x

x

x

-

-

x

x

x

x

x

-

-

-

x

x

x

x

x

-

-

-

-

x

x

x

x

x

x

-

-

-

-

x

x

x

x

x

x

-

Baix

-

x

x

x

x

x

x

BPU
(PEPPA)

Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable del municipi de Les Franqueses del Vallès

x

x

p. 53

ELEMENT CATALOGAT

PGOU

PTMB

SOSTRE CONSTRUÏT APROX
Volums
complementaris
catalogats

ÚS ACTUAL I CONSERVACIÓ
Vinculació
agrÍcola o
ramadera

PROTECCIONS

RISCOS I AFECTACIONS

Codi

Nom

Qualificació

Categoria
SNU

Volum
principal

C - 150

CAL FERRER

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus II

Espai de
protecció
especial

220

110

Habitatge

-

Bo

-

-

-

Baix

-

x

x

C - 151

CAN PEP

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus II

Espai de
protecció
especial

260

80

Habitatge

-

Bo

-

-

-

Baix

-

x

x

C - 152

CAL JEFE I
CAN SERRAT

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus II

Espai de
protecció
especial

200

110

Habitatge

-

Bo

-

-

-

Baix

-

x

C - 153

CA L'ESTEVE

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus II

Espai de
protecció
especial

660

-

Habitatge

Sí

Regular

-

-

-

-

-

x

C - 154

CAN BARTOMEU

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus II

Espai de
protecció
especial

130

110

En desús

-

Dolent

PEIN i Xarxa
Natura 2000

-

-

Baix

-

x

C - 155

CAL NEN

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus II

Espai de
protecció
especial

390

110

En desús

-

Dolent

PEIN i Xarxa
Natura 2000

-

Baix

-

x

x

C - 156

CAN CAMETA I
CA L'EVARISTO

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus II

Espai de
protecció
especial

220

80

Habitatge /
En desús

-

Bo /
Regular

PEIN i Xarxa
Natura 2000

-

-

-

-

x

C - 157

CA LA PADRA I
CAN MARIANO

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus II

Espai de
protecció
especial

380

160

Habitatge /
En desús

Sí

Bo /
Ruïnós

PEIN i Xarxa
Natura 2000

-

-

-

-

Baix

-

-

Ús actual

Estat

Paisatgística

Patrimonial

Risc
incendi

BPU
(PEPPA)

Risc
inundabilitat

USOS ADMESOS CATÀLEG

Afectacions
carreteres o
ferrocarril

Habitatge

Turisme
rural

Hoteler

Restauració

Educació
en el lleure

Equipament
o servei
comunitari

Artesanal,
artístic i
professional

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

-

x

x

x

x

x

x

-

-

x

x

x

x

x

x

-

-

-

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

CAMÍ DE CAN TONI - CAN PAU TRIES

C - 158

CAN MÀRGENS

Àrea de protecció
integral

Espai de
protecció
preventiva

2 610

-

Habitatge

Sí

Bo

-

C - 159

CAN TONI

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus II

Espai de
protecció
especial

310

140

Habitatge

Sí

Bo

-

C - 160

CAN LLAMPALLES

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus II

Espai de
protecció
especial

660

270

Habitatge

Sí

Bo

-

C - 161

CAL SANT

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus II

Espai de
protecció
especial

250

120

Habitatge

Sí

Regular

-

-

-

-

-

x

x

C - 162

CAN POSES

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus II

Espai de
protecció
especial

330

-

Magatzem traster

Sí

Bo

-

-

-

-

-

x

x

C - 163

CAN VERGÉS

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus II

Espai de
protecció
especial

170

360

Habitatge

Sí

Regular

-

-

-

-

-

x

x

BPU
(PEPPA)

-

BPU
(PEPPA)
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ELEMENT CATALOGAT

PGOU

PTMB

SOSTRE CONSTRUÏT APROX
Volums
complementaris
catalogats

ÚS ACTUAL I CONSERVACIÓ

PROTECCIONS

Ús actual

Vinculació
agrÍcola o
ramadera

Estat

RISCOS I AFECTACIONS

Qualificació

Categoria
SNU

Volum
principal

C - 164

CAN CIRILO I
CAN CALVET

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus II

Espai de
protecció
especial

420

230

Habitatge

Sí

Regular

-

-

-

-

Ronda Vallès
(PTMB)

x

x

x

x

x

x

C - 165

CAN MORET

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus II

Espai de
protecció
especial

200

150

Habitatge

Sí

Bo

-

-

-

-

Ronda Vallès
(PTMB)

x

x

x

x

x

x

C - 166

CAN COLOM

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus II

Espai de
protecció
preventiva

260

310

Habitatge

Sí

Bo

-

-

-

-

Ronda Vallès
(PTMB)

x

x

x

x

x

x

C - 167

CAN CARRASCO

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus II

Espai de
protecció
especial

290

140

En desús

-

En
obres

-

-

-

-

-

x

x

x

x

x

x

C - 168

CAN CAPELLA

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus II

Espai de
protecció
especial

480

150

Habitatge

Sí

Bo

-

-

-

-

x

x

x

x

x

x

C - 169

CAN RODOREDA

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus II

Espai de
protecció
especial

330

560

Habitatge

Sí

Bo

-

-

-

-

-

x

x

x

x

x

x

C - 170

CAN GUIXA

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus II

Espai de
protecció
especial

220

110

Habitatge

Sí

Bo

-

-

-

-

-

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

BPU
(PEPPA)

Habitatge

Turisme
rural

Artesanal,
artístic i
professional

Nom

Patrimonial

Risc
inundabilitat

Equipament
o servei
comunitari

Codi

Paisatgística

Risc
incendi

USOS ADMESOS CATÀLEG

Afectacions
carreteres o
ferrocarril

Hoteler

Restauració

Educació
en el lleure

CAMÍ DE CAN RIEMBAU

C - 171

CA N'ANTOJA

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus II

Espai de
protecció
especial

110

240

Habitatge

Sí

Bo

-

-

-

-

C - 172

CAN SORGUES

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus II

Espai de
protecció
especial

440

-

Habitatge

Sí

Bo

-

-

-

-

-

x

x

C - 173

CAN RIEMBAU

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus II

Espai de
protecció
especial

1 530

370

Habitatge

Sí

Bo

-

-

-

-

x

x

C - 174

CAN QUICO

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus II

Espai de
protecció
especial

230

330

Habitatge

Sí

Bo

-

-

-

-

-

x

x

x

x

x

x

C - 175

CAN CONGOST

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus II

Espai de
protecció
especial

210

130

Habitatge

-

Bo

-

-

-

-

-

x

x

x

x

x

x

C - 176

CAN MARTÍ
FERRER

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus II

Espai de
protecció
especial

210

200

Habitatge

Sí

Bo

-

-

-

-

-

x

x

x

x

x

x

BPU
(PEPPA)
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ELEMENT CATALOGAT
Codi

Nom

PGOU

PTMB

SOSTRE CONSTRUÏT APROX

Qualificació

Categoria
SNU

Volum
principal

Volums
complementaris
catalogats

ÚS ACTUAL I CONSERVACIÓ

PROTECCIONS

Ús actual

Vinculació
agrÍcola o
ramadera

Estat

Paisatgística

RISCOS I AFECTACIONS

Patrimonial

Risc
incendi

Risc
inundabilitat

USOS ADMESOS CATÀLEG

Afectacions
carreteres o
ferrocarril

Habitatge

Turisme
rural

Hoteler

Restauració

Educació
en el lleure

Equipament
o servei
comunitari

Artesanal,
artístic i
professional

CAMÍ DE CA L'ALRANI

C - 177

CAN BOLET

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus II

Espai de
protecció
especial

230

200

Habitatge

Sí

Bo

-

C - 178

CA L'ALRANI

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus II

Espai de
protecció
especial

790

100

Habitatge

Sí

Bo

-

C - 179

CAN BOSC

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus II

Espai de
protecció
especial

350

350

Habitatge

Sí

Bo

-

C - 180

CAN MAU

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus II

Espai de
protecció
especial

240

150

Habitatge

Sí

Bo

C - 181

CAN PAU ALRANI

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus II

Espai de
protecció
especial

290

90

Habitatge

Sí

C - 182

CAN QUIM BOLET

Sòl agrícola
d'especial
protecció, tipus II

Espai de
protecció
especial

180

200

Habitatge

Sí

-

-

-

-

x

x

x

x

x

x

-

-

-

x

x

x

x

x

x

-

-

-

-

x

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

x

x

x

x

x

x

Bo

-

-

-

-

-

x

x

x

x

x

x

En
obres

-

-

-

-

-

x

x

x

x

x

BPU
(PEPPA)
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DOCUMENT B. NORMATIVA URBANÍSTICA
TÍTOL I.

DISPOSICIONS GENERALS

Article 1.
Article 2.
Article 3.
Article 4.
Article 5.
Article 6.

Objecte i àmbit territorial
Naturalesa i marc legal
Conveniència i oportunitat
Contingut i interpretació
Vigència, modificació i revisió
Obligatorietat, drets i deures

TÍTOL II.

DESENVOLUPAMENT I EXECUCIÓ DEL PLA

Article 7.
Article 8.
Article 9.
Article 10.

Actes subjectes a autorització administrativa
Procediment per a l’atorgament d'autorització administrativa
Condicionants de l'autorització administrativa
Contingut i documentació de la sol·licitud d'autorització administrativa

TÍTOL III.
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Article 11.
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Article 13.
Article 14.
Article 15.
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Tipus d’intervencions admeses
Condicions d’ordenació, edificació i protecció
Ampliació de les edificacions existents
Divisió horitzontal
Entorn, accés i serveis

TÍTOL IV.
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Article 17.
Article 18.
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Usos i activitats admeses
Definició i regulació dels usos
Canvis d’ús

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
DISPOSICIONS FINALS
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DOCUMENT B. NORMATIVA URBANÍSTICA
TÍTOL I.

DISPOSICIONS GENERALS

Article 1.

Objecte i àmbit territorial

1.

L’objecte d’aquest Pla especial urbanístic és la identificació, l’ordenació
urbanística i la regulació de les masies, cases rurals i altres construccions en
sòl no urbanitzable del terme municipal de Les Franqueses del Vallès
susceptibles de preservació, recuperació o rehabilitació, per raons
històriques, arquitectòniques, ambientals, paisatgístiques o socials.
L’objectiu principal del Pla és la conservació i recuperació del patrimoni
construït de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no
urbanitzable al municipi, regulant-ne les condicions d’ordenació i d’edificació,
així com els usos que hi són permesos, que siguin compatibles amb el medi
rural en que s’emplacen i amb les activitats admeses per la normativa
urbanística vigent

2.

Article 3.

Article 4.
1.

Aquest Pla té la condició de Pla especial urbanístic de catàleg de masies,
cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable, d’acord amb la
legislació urbanística vigent.

2.

El present Pla especial urbanístic es formula d’acord amb les determinacions
del Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya (TRLU), aprovat pel
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, consolidat amb les modificacions
introduïdes per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, i posteriors; el Reglament de
la Llei d’urbanisme (RLU), aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol, i les
modificacions posteriors, entre les quals les establertes pel Reglament sobre
protecció de la legalitat urbanística (RPLU), aprovat pel Decret 64/2014, de
13 de maig; i a l’empara de la legislació de sòl estatal i de la legislació
sectorial d’aplicació.
Les referències a la legislació i disposicions vigents, fetes en aquest article i
en els successius, s’entén que remeten a l’ordenament vigent i s’entendran

Contingut i interpretació

Aquest Pla especial està integrat pels següents documents:
Document A.
Document B.
Document C.
Document D.
Document E.

Memòria
Normativa urbanística
Fitxes dels elements catalogats
Recull fotogràfic dels elements inclosos al catàleg
Plànols

Annex 1. Relació dels elements inclosos al catàleg, en ordre alfabètic
Annex 2. Document ambiental estratègic
Annex 3. Inventari d’altres edificacions residencials en sòl no urbanitzable

Naturalesa i marc legal

1.

Conveniència i oportunitat

La conveniència i oportunitat del present Pla especial ve justificada per la
necessitat del municipi d’identificar i regular, en un catàleg específic, les masies,
les cases rurals i altres construccions que siguin susceptibles de reconstrucció o
rehabilitació, d’acord amb els articles 47.3.bis i 50.2 del TRLU i l’article 55.2 del
RLU.

L’àmbit territorial d’aplicació d’aquest Pla especial de catàleg de masies,
cases rurals i altres construccions comprèn la totalitat del sòl no urbanitzable
del terme municipal de Les Franqueses del Vallès, classificat com a tal pel
vigent Pla general d’ordenació urbana (PGOU) de Les Franqueses del
Vallès.

Article 2.

3.

substituïdes, en el seu cas, per la legislació equivalent que es promulgui i
que derogui l’anterior.

2.

La present Normativa urbanística, juntament amb les determinacions
normatives contingudes en les fitxes individualitzades de les masies, cases
rurals i altres construccions que consten en el Document C, constitueixen el
cos normatiu d’aquest Pla especial, i prevaldran les determinacions
normatives específiques de les fitxes individualitzades sobre la normativa de
caràcter general.

3.

Els documents del present Pla especial s’interpretaran atenent el seu
contingut i d’acord amb els objectius i finalitats expressats en la seva
Memòria.
En cas de dubte o imprecisió entre la documentació gràfica i l’escrita,
prevaldran les determinacions d’aquesta darrera; en cas de dubte o
imprecisió entre la normativa urbanística i les fitxes, prevaldran les
determinacions d’aquestes darreres. En tot cas, seran d’aplicació les regles
d’interpretació del planejament urbanístic definides a l’article 10 del TRLU, i
prevaldrà la solució que tendeixi a establir una major protecció del medi
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natural, del paisatge i de la pròpia masia o casa rural, una menor
edificabilitat i una major preservació dels espais lliures de l’edificació.
4.

En tot allò que no estigui expressament regulat en aquesta Normativa, serà
d’aplicació el que disposi el PGOU de Les Franqueses del Vallès,
modificacions posteriors o figura que el substitueixi, i la legislació del sòl,
urbanística i d’ordenació del territori que sigui vigent. Així mateix, seran
d’aplicació totes les disposicions vigents de caràcter sectorial: edificació,
habitatge, avaluació ambiental, paisatge, turisme, mobilitat, carreteres,
aigües, residus, activitats, prevenció d’incendis, patrimoni natural, patrimoni
cultural, arquitectònic, arqueològic i paleontològic, etc.

Article 5.

El present Pla especial entrarà en vigor a partir del dia de la seva executivitat
mitjançant la publicació de l’acord de la seva aprovació definitiva o de la
seva conformitat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i tindrà
vigència indefinida mentre no es produeixi la seva revisió o modificació.

2.

La revisió o modificació de les previsions del present Pla especial s’ajustaran
al que estableixen els articles 96 i 97 del TRLU i als articles 117 i 118 del
RLU, i a la legislació urbanística vigent en cada moment. Només es podrà
modificar quan es produeixi alguna variació de les seves determinacions,
sempre que aquestes estiguin motivades i no alterin els objectius i criteris
generals del present Pla especial. En tot cas, qualsevol modificació haurà de
tenir, com a mínim, el mateix grau de precisió, definició i detall que aquest
document.

3.

Els propietaris, posseïdors o titulars d’altres drets reals de les masies o
cases rurals, terrenys, construccions i instal·lacions, han de complir els
deures d’ús, conservació i rehabilitació establerts pel TRLU, la legislació
aplicable en matèria de règim de sòl i la legislació sectorial. Els deures de
conservació i rehabilitació de les masies, cases rurals i altres construccions
incloses en el present Pla especial inclou l’obligatorietat de realitzar aquelles
obres per garantir les condicions objectives d’habitabilitat, seguretat,
salubritat i decòrum dels habitatges, així com aquelles obres que siguin
precises per preservar i mantenir la integritat de les edificacions, assegurarne el seu valor i evitar el seu deteriorament.

TÍTOL II.

DESENVOLUPAMENT I EXECUCIÓ DEL PLA

Article 7.

Actes subjectes a autorització administrativa

1.

a)

L’aprovació de planejament urbanístic d’àmbit superior que alteri les
determinacions del present Pla.

b)

L’aprovació de nova legislació sectorial en matèria de patrimoni cultural
o d’altres, que incideixi significativament en el present Pla.
Obligatorietat, drets i deures

Les disposicions contingudes en aquest Pla especial obliguen al seu
compliment tant a l’Administració com als particulars.

El desenvolupament de qualsevol acte de transformació o utilització del sòl o
del subsòl, d’edificació, de construcció o d’enderroc d’obres estarà subjecte
al règim d’intervenció previst a la legislació urbanística.
Dins de sòl no urbanitzable, estan subjectes a autorització administrativa
urbanística prèvia tots els actes descrits a l’article 187 del text consolidat del
TRLU, els que determini el planejament general i les ordenances municipals,
i qualsevol activitat que afecti les característiques naturals del terreny i/o la
imatge del territori i el paisatge.

Es podrà revisar i actualitzar aquest Pla especial, seguint els criteris de
catalogació descrits a la Memòria, amb l’objectiu d’incloure nous elements
d’acord amb les raons previstes pel TRLU o d’excloure’n algun si han
desaparegut els motius de la seva catalogació. Seran circumstàncies que
justifiquen la revisió d’aquest Pla especial:

Article 6.
1.

D’acord amb l’article 47.1 del TRLU, els propietaris de sòl no urbanitzable
tenen el dret d’ús, de gaudi i de disposició de les seves propietats d’acord
amb la naturalesa rústica dels terrenys, sempre sota els imperatius derivats
del principi d'utilització racional dels recursos naturals, i dins els límits
establerts per la legislació urbanística i sectorial, pel planejament urbanístic i
per la legislació que sigui aplicable a l'exercici de les facultats de disposició
d'aquesta classe de sòl.

Vigència, modificació i revisió

1.

3.

2.

2.

La subjecció a autorització administrativa urbanística prèvia abasta les obres
de reconstrucció, rehabilitació, ampliació, reforma o modificació de les
masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable incloses en
el present Pla especial, així com el seu canvi d’ús.

3.

Resten subjectes al règim de comunicació municipal les actuacions que
només comportin conservació o manteniment d’una edificació o d’un ús
existent admès per la normativa urbanística, com són obres interiors que no
suposin canvis en les obertures, ni en l’estructura de l’edificació ni en la seva
distribució interior, així com intervencions en jardins privats sense que
comporti la destrucció del jardí existent ni la tala d’arbrat.
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Article 8.

Procediment per a l’atorgament d' autorització administrativa

1.

El procediment per a l’atorgament de llicències per a la reconstrucció o
rehabilitació de les masies, cases rurals i altres construccions incloses en el
present Pla especial, així com per a les ampliacions o canvis d’ús, es
sotmetrà a les prescripcions establertes a la normativa urbanística i de règim
local que sigui vigent, així com a les determinacions del vigent PGOU de Les
Franqueses del Vallès i a la del present Pla especial. Específicament,
s’atendrà a l’establert als articles 50 a 51 i 187 a 190 i concordants del
TRLU, i als articles 4 a 16 i 57 a 64 i concordants del RPLU, i al conjunt de
legislació que sigui vigent en cada moment.

2.

D’acord amb l’article 50.1 del TRLU i l’article 61 del RPLU, caldrà sol·licitar
informe preceptiu al departament competent en matèria d’agricultura i
ramaderia quan la reconstrucció o rehabilitació projectada de la masia o
casa rural sigui susceptible de pertorbar el funcionament normal de les
explotacions agràries existents en l’entorn immediat.

3.

Quan sigui necessari d’acord amb la legislació vigent, caldrà obtenir
l’autorització o informe previ d’altres administracions i organismes
competents en matèria de cultura, medi ambient, prevenció d’incendis,
turisme, carreretes, ferrocarril, aigua, comerç, forest, mobilitat o d’altres que
siguin preceptius en cada cas.

4.

En el cas d’aquelles activitats que estiguin sotmeses al règim d'autorització
administrativa ambiental d’acord amb el text consolidat de la Llei 20/2009,
caldrà donar compliment a les condicions de tramitació d’autorització
administrativa ambiental regulats en la legislació sectorial vigent en aquesta
matèria.

5.

En tots els emplaçaments s’admet la possibilitat de desenvolupar i tramitar
un Pla especial urbanístic, amb els requeriments i la documentació establerts
per la legislació vigent, que reguli i/o ajusti aspectes no contemplats per la
present Normativa urbanística. En aquests casos, quan es tramiti i aprovi un
Pla especial urbanístic que modifiqui o derogu la fitxa, regiran les
determinacions que aquest estableixi.

Article 9.
1.

d’acord amb els criteris establerts, si s’escau, pel planejament territorial i
urbanístic, tal com estableix l’article 51.1 del TRLU i l’article 60 del RLU.
2.

L’autorització d’obres i usos en sòl no urbanitzable haurà de garantir la
preservació d’aquest sòl respecte del procés de desenvolupament urbà i la
màxima integració ambiental de les construccions i les activitats
autoritzades. La resolució municipal que atorgui una autorització
administrativa urbanística en sòl no urbanitzable ha d’establir les condicions
necessàries per preservar el sòl afectat i per integrar l’actuació en el medi
natural i el paisatge que l’envolta, d’acord amb l’article 64 del RPLU.

3.

D’acord amb l’article 51.2 del TRLU, les llicències municipals per a
l'edificació en sòl no urbanitzable que concedeixi l’Ajuntament de Les
Franqueses del Vallès han de fixar les condicions especials que s'han
d'adoptar, a càrrec de les persones interessades, per a l'obtenció dels
subministraments necessaris i l'assoliment dels nivells de sanejament
adequats, amb les degudes garanties de seguretat, salubritat i nocontaminació, i que tinguin en compte els riscs geològics, naturals i
tecnològics.

4.

D’acord amb l’article 189 del TRLU i l’article 37 del RPLU, les llicències
urbanístiques per a l’execució d’obres han de fixar els terminis màxims per a
començar-les i per acabar-les. Si no ho fan, aquests terminis seran els fixats
en els esmentats articles. Es produeix la caducitat d’una autorització
administrativa un cop exhaurits els terminis fixats, o els de les seves
pròrrogues si s’escau, sense que s’hagin iniciat o acabat les obres, de
manera que no es poden iniciar o prosseguir les obres fins que no s’obtingui
una nova autorització administrativa.

5.

En cap cas la inclusió d’una masia, casa rural o altra construcció en el
present Pla especial suposarà l’atorgament tàcit d’una autorització
administrativa urbanística.

Article 10. Contingut i documentació
de la sol·licitud d'autorització administrativa
1.

Les actuacions en les masies, cases rurals i altres construccions incloses al
present Pla especial que restin sotmeses al règim d'autorització
administrativa urbanística hauran de donar compliment a la documentació
administrativa que l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès requereix en
cada cas, segons si es tracta d’una sol·licitud de llicència d’obra major o
d’obra menor.

2.

La documentació mínima que haurà d’incloure la sol·licitud d'autorització
administrativa urbanística és la següent:

Condicionants de l'autorització administrativa

Les llicències d’edificació en sòl no urbanitzable poden establir les
condicions necessàries per garantir que els materials, els sistemes
constructius, el volum i la tipologia aparents de les edificacions siguin
coherents formalment i propis de l’àmbit territorial on siguin emplaçats,
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a)

Memòria justificativa de l’actuació i la seva finalitat, amb el grau de
precisió suficient per a poder valorar l’adequació als requisits exigits per
la legislació urbanística, i a les determinacions del planejament
territorial, sectorial i urbanístic aplicables.

incorporar a l’anterior documentació un apartat que reflecteixi amb major
detall aquells aspectes que confereixen aquest valor afegit a l’edificació, que
caldrà respectar en la futura intervenció.
3.

En el cas que, com s’estableix a l’article 8.2 d’aquesta Normativa urbanística,
sigui preceptiu l’informe del departament competent en matèria d’agricultura i
ramaderia, caldrà incorporar a la documentació anterior una anàlisi
d’afeccions agràries que avaluï la incidència del projecte amb relació al
funcionament de les explotacions agràries existents i sobre les eventuals
mesures per a compatibilitzar-lo amb aquestes explotacions.

4.

Projecte tècnic de l’actuació de la masia, casa rural o altra construcció
quan l’actuació comporti l’execució d’obres o, si es tracta d’obres que
no requereixin projecte tècnic, descripció i representació gràfica
d’aquestes obres.

En el cas que sigui necessari obtenir autoritzacions o informes favorables
d’altres organismes o administracions sectorials d’acord amb la legislació
vigent i tal com s’estableix a l’article 8.3 d’aquesta Normativa urbanística,
caldrà incorporar a la documentació anterior la justificació del compliment de
la normativa sectorial que sigui d’aplicació en cada cas.

5.

En el cas de reforma, rehabilitació, reconstrucció o ampliació, caldrà
incloure la descripció de les solucions adoptades, els materials
constructius i els colors, el tractament de la topografia, la vegetació i els
espais exteriors.

En cas d'actuacions que es corresponguin amb alguns dels supòsits
establerts en el decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels
estudis d'avaluació de la mobilitat generada, caldrà que incorporin l'esmentat
estudi, tal i com s'estableix a l'article 8.3 d'aquesta Normativa urbanística.

6.

En cas d'intervencions en el subsòl, es requerirà la corresponent autorització
administrativa urbanística tal com estableix l’article 8.3 d’aquesta Normativa.

7.

En qualsevol cas, caldrà justificar el compliment de la normativa del present
Pla especial pel que fa a les condicions d’ordenació, edificació i protecció;
dels criteris relatius a l’entorn, l’accés i els serveis; així com dels nous usos a
implantar, si s’escau; establerts respectivament als articles 13, 16 i 17
d’aquesta Normativa urbanística, i de les condicions específiques que
estableixi, per a cada element catalogat, la corresponent fitxa
individualitzada continguda en el Document C.

S’incorporarà la descripció de l’estat actual de les edificacions existents
i dels elements rellevants del seu entorn exterior immediat,
acompanyant-ho de la documentació històrica i gràfica que sigui
necessària –plànols i reportatge fotogràfic-.
b)

c)

Plànols a escala adequada relatius a la situació i l’emplaçament de la
finca on es projecta l’actuació. Caldrà identificar la masia, casa rural o
altra construcció mitjançant el codi assignat en el present Pla especial, i
indicar-ne les referències registral i cadastral, l’extensió i la superfície
ocupada per l’activitat i/o les obres existents i previstes.

En el cas de canvi d’ús, caldrà justificar que l’edificació és apte per al
nou ús que es vol implantar d’acord amb la normativa aplicable.
En qualsevol cas, s’inclourà la justificació de l’adequació de la
intervenció amb l’edificació existent i la seva integració paisatgística,
així com les mesures proposades per a la protecció i conservació dels
hàbitats d’interès comunitari i dels espais naturals protegits, si s’escau,
i les mesures que es prendran una vegada finalitzi l’obra per restaurar
el sòl que s’hagi pogut veure afectat.

2.

d)

Descripció i representació gràfica dels serveis urbanístics necessaris
per a dur a terme l’actuació, indicant-ne els existents i els que calgui
implantar, incloses les obres de connexió corresponents.

e)

Descripció i representació gràfica dels camins i accessos existents i
dels previstos, així com de les modificacions previstes en els existents,
si s’escau. Caldrà justificar les condicions d’entorn i d’accessibilitat per
a les tasques de prevenció i extinció d’incendis.

En el cas d’intervencions en edificacions amb valor arquitectònic, declarats
com a bé cultural d’interès nacional (BCIN) o incloses al Pla especial de
protecció del patrimoni arquitectònic de Les Franqueses del Vallès, caldrà

En el cas d’ampliacions, caldrà justificar el compliment de les determinacions
de l'article 14 d’aquesta Normativa urbanística.

TÍTOL III.

PARÀMETRES D’ORDENACIÓ DE L’EDIFICACIÓ I L’ENTORN

Article 11. Volums que formen el conjunt edificat
Les masies, cases rurals i altres construccions incloses en el present Pla especial
estan formades per una única edificació o per un conjunt d’edificacions. En les
corresponents fitxes contingudes en el Document C s’identifiquen, en cada cas,
les següents edificacions:
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a)

b)

c)

Volum o conjunt principal: correspon al volum o volums construïts que
configuren l’edificació de més entitat dins del conjunt edificat, que conté l’ús
principal de la finca, i presenten les característiques tipològiques i els valors
que motiven la seva inclusió al Pla especial. Aquests volums s’identifiquen a
les fitxes del Pla especial en color vermell.

ajustos de l’alçada lliure entre plantes necessaris per assolir els
requeriments d’habitabilitat o de normativa sectorial.
Les intervencions recollides en l'article 14.2 sempre seran permeses.
3.

Volums complementaris catalogats: correspon al volum o volums distints del
principal que, per les seves característiques o paper en el conjunt, disposen
d’algun dels valors identificats pel Pla especial -arquitectònic, històric,
paisatgístic, ambiental i/o social-. Aquests volums són susceptibles de ser
recuperats i utilitzats per als usos admesos pel Pla. Aquests volums
s’identifiquen a les fitxes del Pla especial en color taronja.
Volums complementaris no inclosos en el catàleg: correspon al volum o
volums auxiliars que no reuneixen cap dels valors identificats pel Pla
especial. Aquest no es regulen en aquest catàleg. Aquests volums
s’identifiquen a les fitxes del Pla especial en color gris.

Article 12. Tipus d’intervencions admeses
1.

Les fitxes individualitzades que s’incorporen en el Document C especifiquen,
per a cada masia, casa rural o altra construcció inclosa en el present Pla
especial, les actuacions que hi són admeses i n’estableixen les condicions i
limitacions concretes.

2.

S’admeten les obres de manteniment, conservació, millora i adequació de
les edificacions per tal de garantir unes condicions adequades de salubritat,
habitabilitat i accessibilitat sense alterar l’estructura tipològica i compositiva
de l’edificació principal, ni ocultar o modificar els seus valors constructius o
morfològics. En aquest sentit, amb una actitud de compatibilitat i respecte
envers els valors de la masia, casa rural o altra construcció, s’admeten les
obres d’adequació, instal·lacions i serveis que siguin estrictament precises
per a dur a terme, amb qualitat, els usos permesos en cada cas.
S'admet l'ampliació precisa dels volums catalogats respectant els aspectes
tipològics i els trets principals de la masia, en tots aquells casos en que, per
adaptar els volums a les condicions adequades de salubritat, habitabilitat i
accessibilitat, sigui necessari modificar-ne el perímetre exterior existent.
Quan la proporció de l’edifici ho permeti i no es malmeti la imatge del
conjunt, es permetrà la remunta de la coberta de l’edifici principal per tal
d'adaptar les golfes a l’ús d’habitatge, per raons de seguretat estructural
(necessitat de cèrcol perimetral o riostra en la coronació dels murs),
compliment del codi tècnic de l’edificació, per l’aïllament de coberta o per

Tal com estableix l’article 47.3 del TRLU, s’admet la rehabilitació i
reconstrucció de les masies, cases rurals i altres construccions incloses en el
present Pla especial, d’acord amb els següents criteris generals:
a)

S’entén per obres de rehabilitació aquelles actuacions destinades a
adequar, millorar, modernitzar o actualitzar les condicions físiques, les
instal·lacions i l’ús de l’edificació. Pot incorporar la modificació de
l’estructura interior i exterior, tot respectant les característiques
morfològiques, l’estructura, la composició de les façanes i la volumetria
de l’edificació.

b)

S’entén per obres de reconstrucció aquelles actuacions destinades a
completar o condicionar un element o un volum edificat, sempre
reproduint la seva volumetria i les característiques morfològiques i
compositives.

4.

La rehabilitació o reconstrucció d’un element s’haurà de dur a terme sobre la
base de la seva volumetria original, i respectarà les característiques que
motiven la seva inclusió en aquest Pla especial. En aquest sentit, caldrà
respectar els materials i les textures emprades originalment, així com el
cromatisme del lloc.

5.

D’acord amb els paràmetres específics establerts per a cada cas en la
corresponent fitxa continguda en el Document C, en algunes masies, cases
rurals o altres construccions s’admet la seva ampliació, amb l’objectiu de
donar major extensió a alguna de les parts de l’edificació, implantar noves
edificacions o substituir algunes de les existents, amb els criteris generals
definits a l’article 14 d’aquesta Normativa urbanística.

Article 13. Condicions d’ordenació, edificació i protecció
1.

Criteris generals
a)

Per a cada masia, casa rural i altra construcció inclosa en el present
Pla especial, la fitxa corresponent continguda en el Document C
estableix un conjunt de determinacions d’ordenació, d’edificació i de
règim d’ús que tenen caràcter normatiu.

b)

Qualsevol intervenció en les masies, cases rurals i altres construccions
incloses en el present Pla especial, haurà de preservar l’estructura
tradicional del conjunt d’edificacions susceptibles de recuperació i
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rehabilitació. Es vetllarà pel manteniment i la conservació dels valors
històrics, arquitectònics, tipològics, constructius, ambientals i
paisatgístics que motiven la seva inclusió en el present Pla especial.
c)

Per a aquelles masies, cases rurals i altres construccions que
gaudeixen d’alguna categoria de protecció patrimonial, en trobar-se
declarats com a bé cultural d’interès nacional (BCIN), els serà
d’aplicació la legislació vigent en matèria de patrimoni cultural català.

d)

Caldrà maximitzar l’adaptació topogràfica de les intervencions, amb
l’objectiu de minimitzar els moviments de terres en l’entorn de la masia,
casa rural o altra construcció. Es prendran les mesures adequades
durant i posteriorment a l’execució d’excavacions o talussos per evitar
el desenvolupament d’inestabilitats. En qualsevol intervenció s’evitarà
ocupar els terrenys de major pendent, s’evitarà edificar a les vores
d’escarpaments i talussos, i s’evitaran les fonamentacions sobre
terraplens o rebliments antròpics preexistents. Els desmunts es
tractaran amb talussos amb vegetació. Les plataformes horitzontals no
acumularan diferències de cota superiors als 1,50 metres.

e)

Qualsevol actuació o ampliació de les masies, cases rurals i altres
construccions incloses en el present Pla especial haurà de respectar
les directrius del planejament urbanístic per a la preservació front els
riscos naturals i tecnològics i front els riscos d’inundació establertes per
la legislació urbanística vigent i per la legislació sectorial que sigui
d’aplicació. Així mateix, caldrà donar compliment a la normativa vigent
en matèria de prevenció d’incendis forestals i caldrà garantir les
condicions d’entorn i d’accessibilitat per a les tasques de prevenció i
extinció d’incendis.

f)

Qualsevol intervenció o actuació en les masies, cases rurals i altres
construccions incloses en el present Pla especial que es trobin dins
d’àmbits d’expectativa arqueològica requerirà informe favorable previ
de l’organisme competent en matèria de cultura. Les actuacions que
afectin el subsòl d’aquestes masies o el seu entorn hauran de ser
objecte d’una intervenció arqueològica preventiva sota la direcció d’un
tècnic qualificat, prèviament a la concessió de la corresponent
autorització administrativa urbanística tal com estableix l’article 8.3
d’aquesta Normativa.

2.

3.

Volumetria, estructura i composició bàsiques
a)

La reconstrucció o rehabilitació de les masies, cases rurals i altres
construccions incloses en aquest Pla especial respectarà la volumetria
del conjunt, i se’n mantindran la tipologia i la composició arquitectònica,
especialment pel que fa a les edificacions que les fitxes
individualitzades assenyalen com a volum principal i volums
complementaris catalogats susceptibles de recuperació i rehabilitació
per a ser utilitzats per als usos admesos.

b)

Es posarà especial cura en el manteniment de la composició i la
proporció de les obertures de les façanes –especialment les principals-;
de la proporció entre els espais buits, els espais edificats i els espais
lliures privats; i de la forma i els pendents de les cobertes.

c)

Es mantindran els elements constructius i ornamentals singulars d’interès
arquitectònic, artístic o històric de la masia, casa rural o altra construcció que
s’indiquen en la corresponent fitxa i, especialment, la seva aparença exterior.

Elements constructius, materials, cromatisme i textures
a)

En qualsevol actuació o ampliació de les masies, cases rurals i altres
construccions incloses en el present Pla especial caldrà utilitzar els
materials, els colors, les textures i els acabats propis del volum
principal. En cas d’altres opcions, que hauran d’assimilar-se a les
característiques de l’arquitectura tradicional del lloc, caldrà justificar les
solucions en relació a la integració compositiva i paisatgística de
l’edificació resultant en el seu entorn, tot unificant els detalls
constructius, els materials d’acabat i el cromatisme dels volums
complementaris amb els del volum principal.

b)

En qualsevol intervenció, i per tal de garantir una composició
arquitectònica coherent, tots els paraments exteriors de les edificacions
es tractaran com a façana, amb els materials i colors acords amb el
paisatge de l’entorn, evitant la introducció de contrastos estranys que
desvaloritzin la imatge dominant del lloc. No s’admetrà el repicat dels
recobriments originals, si existeixen.

c)

Les cobertes de les edificacions es mantindran a una o dues aigües,
segons la tipologia de l’edificació. Si no hi ha precedents d’altres
materials seran de teula de material ceràmic. El pendent màxim de les
cobertes serà l’existent. En general no s’admetran cobertes amb
pendents superiors al 30% ni cobertes planes, llevat de preexistències
documentades en quin cas es podrà mantenir el pendent. En cas
d’intervenció en l’edificació, es podrà requerir la substitució de les

Si durant el transcurs d’una obra o actuació apareguessin restes de
valor arqueològic, el promotor o la direcció facultativa de l’obra
prendran les mesures adequades per garantir-ne la seva protecció i ho
comunicaran a l’administració competent en matèria de cultura.
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cobertes plàstiques, de fibrociment i elements d’altres materials no
adequats, tals com xemeneies, dipòsits, etc..
d)

4.

5.

S'evitarà la utilització d'elements arquitectònics com persianes de
lames enrotllables amb guies i caixa, i les fusteries de materials
metàl·lics, plàstics o similars, així com les instal·lacions vistes a les
façanes. En cas de remodelació integral de l'edificació o de
recomposició constructiva de façanes, les obertures que hagin perdut la
proporció vertical es recompondran per recuperar-la.

d)

Els residus d’enderroc i generats en l’execució de les obres es
gestionaran d’acord amb la normativa sectorial vigent en matèria de
residus.

e)

Es donarà compliment a la legislació sectorial vigent en matèria de
protecció de la contaminació acústica i lumínica en el medi rural.

f)

En cas d’intervenció en una masia, casa rural o altra construcció,
s’adequaran i endreçaran les instal·lacions de les façanes, si s’escau.

Integració paisatgística

Article 14. Ampliació de les edificacions existents

a)

Qualsevol intervenció en les masies, cases rurals i altres construccions
incloses en aquest Pla especial haurà de garantir la integració del
conjunt en l’entorn rural i el paisatge en el que s’emplacen. Incloent
l’adequació dels volums complementaris catalogats, i/o l’enderroc de
les edificacions auxiliars no catalogades i no utilitzables per a l’ús a
implantar, si això és necessari per corregir-ne l’impacte ambiental o
paisatgístic negatiu.

1.

b)

Es preservaran les línies de relleu i/o d’alineació a camins que
caracteritzen el paisatge del lloc, i no s’admetran edificacions que
malmetin les línies d’horitzó característiques del perfil territorial des dels
punts de vista més accessibles.

2.

c)

Qualsevol intervenció haurà de garantir la proporció del conjunt edificat
en relació a la dimensió i l’escala de l’entorn, evitant actuacions
inadequades en el paisatge de suport.

Excepcionalment, en aquells casos que així ho aconsella la tipologia de
l’edificació i no sigui possible recuperar o adequar volums edificats ja
existents per acomplir els requeriments necessaris per al desenvolupament
dels usos admesos, el present Pla especial admet l’ampliació de la masia,
casa rural o altra construcció. Únicament en aquests casos, la corresponent
fitxa, que consta en el Document C, delimita un àmbit de possible ampliació i
en regula normativament les condicions específiques per fer-ho.

d)

Qualsevol actuació o ampliació de les masies, cases rurals i altres
construccions incloses en aquest Pla especial ocuparà la mínima part
possible de la finca, mantenint el caràcter d’espai rural en la major part
possible.

3.

En tot cas, qualsevol ampliació, quan sigui admesa i així s’especifiqui en les
fitxes contingudes en el Document C, haurà de complir les següents
condicions:

Amb caràcter general no s’admeten obres d’ampliació. El Pla especial
prioritza la reconstrucció, rehabilitació i transformació de les edificacions
existents complementàries del volum principal de la masia, casa rural o altra
construcció, evitant en la mesura del possible noves ocupacions de sòl.
Les intervencions que es regulen en l'article 12.2 d'aquesta normativa
urbanística no tindran consideració d'ampliacions.

a)

L’ampliació serà la mínima imprescindible i sempre directament
relacionada amb els usos admesos als quals es vol destinar el conjunt
edificat.

b)

L’ampliació màxima admesa serà en funció del sostre construït del volum
principal de la masia o casa rural:

Condicions ambientals i d’estalvi energètic
a)

Caldrà donar compliment a les normatives sectorials vigents en matèria
d’ecoeficiència, edificació i habitatge.

b)

En el cas de rehabilitació, reconstrucció o ampliació d’una masia, casa
rural o altra construcció inclosa en el present Pla especial,
s’incorporaran sistemes d’estalvi i ús eficient de l’aigua.

c)

Sempre que sigui possible, s’empraran sistemes passius d’estalvi
energètic –orientació de l’edificació, proteccions solars, inèrcia tèrmica,
ventilació natural, etc-; i es potenciarà l’ús d’energies alternatives.
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2
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Ampliació màxima admesa
30%
20%
10%
No s’admet
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c)

d)

Caldrà garantir el manteniment dels valors arquitectònics, històrics,
ambientals, socials o paisatgístics del conjunt edificat que motiven la
seva inclusió en el present Pla especial; i es respectarà la tipologia, el
volum i les característiques de l’edificació principal, així com els valors
de l’entorn, sense afectar hàbitats d’interès comunitari o espais naturals
protegits en cas de trobar-se propers.
L’ampliació, en cas de ser admesa, es realitzarà dins de l’àmbit
delimitat a aquests efectes a la corresponent fitxa de cada masia, casa
rural o altra construcció continguda en el Document C, i podrà restar
subjecte a l’enderroc previ o l’adequació de volums edificats existents
als efectes de millorar la integració paisatgística del conjunt, amb les
condicions que s’especifiquen a cada fitxa individualitzada.

e)

No s’admeten ampliacions en terrenys amb pendent superior al 20% ni
en sòls afectats per risc d’inundabilitat.

f)

Els nous volums resultants de l’ampliació en cap cas podran tenir una
alçada major a la del volum principal existent.

g)

En termes generals, en les ampliacions no s’admetran cobertes amb
pendents superiors al 30% ni cobertes planes. Si el pendent del volum
principal és superior al 30%, els pendents de les cobertes de les noves
edificacions podran superar el pendent màxim admès, per adaptar-se al
pendent del volum principal existent. En el cas contrari, quan el
pendent de la coberta del volum principal sigui inferior al 30%, la resta
de cobertes tindran un pendent màxim igual al del volum principal, i per
tant, menor del 30%.

i)

1.

Relació amb l’entorn
a)

Qualsevol intervenció o la implantació d’algun dels usos admesos en
les masies, cases rurals i altres construccions incloses en el present
Pla especial, haurà de garantir la protecció de l’entorn proper del
conjunt edificat i la seva integració en el medi natural i el paisatge on
s’ubica. En tot cas, s’haurà de garantir el tractament acurat de l’entorn
de la masia, casa rural o altra construcció, en condicions de neteja,
endreça i seguretat adequades al medi rural en el que s’emplaça.

b)

Es mantindran lliures de construccions les eres i altres espais lliures
singulars de l’entorn, i es preservaran els elements d’interès existents –
pous, basses, safareigs, fonts, murs, arbrat, etc.- que caracteritzen la
masia, casa rural o altra construcció, que es relacionen en la fitxa
corresponent, i que resten documentats en el Document D. Recull
fotogràfic dels elements inclosos al catàleg.

c)

En les intervencions en els accessos i entorns dels edificis i conjunts
inclosos en aquest Pla especial que puguin afectar espais naturals
protegits o Hàbitats d’interès comunitari, es minimitzarà l’afecció a
l’hàbitat en què es troba emplaçat i es prendran les mesures
correctores necessàries per a la seva protecció i conservació, en
especial durant els treballs temporals relacionats amb les obres, com
pot ser l’acopi de material.

d)

En general, es mantindran els elements vegetals, l’enjardinament i
l’arbrat existents a l’entorn de la masia, casa rural o altra construcció.
En cas de noves plantacions, s’empraran espècies autòctones per tal
de garantir una millor integració amb el medi natural, i s’evitaran
enjardinaments de tipus urbà o suburbà.

e)

Les obres d’adaptació topogràfica, petits marges, desnivells, vorals,
sòcols, etc. es realitzaran amb materials naturals deixats vistos (pedra,
fusta, acer i vegetació de cobertura).

f)

La construcció de tanques exteriors es limitarà, en general, a aquells
casos en què sigui imprescindible a la vista dels usos i les condicions de
seguretat del lloc. En aquests casos, prèvia autorització administrativa,
les tanques es realitzaran d’acord amb les tipologies i materials
tradicionals, i s’utilitzaran preferentment elements existents, com marges i
vegetació. Aquestes es regiran pel què disposen els apartats 6 i 7 de
l'article 2.3 de les normes del PTMB.

g)

No s’autoritzarà l’ús de rètols comercials o publicitaris impropis del
medi natural. Únicament s’admetran rètols per facilitar la indicació i
localització de les masies, cases rurals i altres construccions i la

Només es permetrà una única ampliació, quan així sigui admès.

Article 15. Divisió horitzontal
No s’admeten noves divisions en propietat horitzontal de les edificacions incloses
en el present Pla especial de masies, cases rurals en sòl no urbanitzable.
Article 16. Entorn, accés i serveis
En cas de qualsevol intervenció, ampliació o implantació de nous usos, en les
fitxes contingudes en el Document C s’especifiquen, per a cada cas, les
actuacions per garantir la preservació de l’entorn immediat de la masia, casa rural
o altra construcció, així com els aspectes a millorar o adequar, si s’escau, per
garantir l’accés i l’estacionament de vehicles i el pas dels serveis urbanístics
bàsics en les condicions adequades.
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toponímia del medi rural o natural. En cap cas s’autoritzaran rètols
auto-il·luminats.
h)

En el cas d'edificis de pública concurrència i en aquells casos les
normatives sectorials corresponents ho requereixin, s’eliminarà
qualsevol tipus de barrera arquitectònica. En tals casos, s’admet
l’execució de les obres mínimes necessàries per tal de garantir
l’accessibilitat per a les persones amb mobilitat reduïda a les
edificacions incloses en el present Pla especial, sempre que se’n
justifiqui la necessitat.

i)

La zona de servitud del domini públic hidràulic haurà de restar lliure de
qualsevol construcció i edificació, i les plantacions en aquesta zona
requeriran l’autorització de l’Agència Catalana de l’Aigua. En qualsevol
cas, totes les obres que s’hagin de realitzar en zona de domini públic
hidràulic requeriran l’autorització prèvia expressa de l’Agència Catalana
de l’Aigua, tal com estableix l’article 8.3 d’aquesta Normativa.

j)

En la franja entre el límit de la zona de domini públic de les carreteres i
la línia d’edificació no es podran autoritzar obres de consolidació
d’edificacions i instal·lacions existents que impliquin augment de volum
de l’edificació existent. En aquesta franja únicament es podran
autoritzar obres de conservació o manteniment que no impliquin
reconstrucció o millora.

k)

Qualsevol intervenció o la implantació d’algun dels usos admesos en
les masies, cases rurals i altres construccions incloses en el present
Pla especial envoltada de massa forestal, haurà d’adequar el seu
entorn a les condicions de protecció establertes a la normativa sectorial
en matèria de prevenció d’incendis forestals.

l)

2.

S'admet, sempre que no sigui en detriment de la pèrdua dels valors
catalogats, la construcció de piscines descobertes quan es relacionin
directament amb els següents usos: habitatge familiar, establiment hoteler,
establiment de turisme rural, ús d'educació en el lleure i equipament de
serveis comunitaris amb una superfície d’aigua màxima de 40 m² i situades
a una separació menor de 10 metres dels volums principals i sempre que
no es puguin recuperar o ampliar basses o safareigs existents. La
construcció ha de garantir la coherència i integració amb les
característiques i valors paisatgístics de l’entorn on s’implantin.

suficient per a l’estacionament de vehicles en condicions i qualitat
adequades en funció de l’ús que es vol implantar.

3.

b)

En cas que el projecte i les obres a realitzar comportin la construcció de
nous accessos des de la xarxa de carreteres o la modificació dels
actuals, caldrà obtenir l’informe preceptiu de l’òrgan competent en
matèria de carreteres. En cas que sigui necessària l’obertura de camins
rurals, es requerirà autorització prèvia de l’òrgan ambiental corresponent,
amb les excepcions que estableixi la legislació sectorial vigent.

c)

Es tindrà cura del manteniment dels camins particulars d’accés, i se’n
mantindrà la secció actual, podent-se condicionar i modificar únicament
en el cas que sigui justificat per raons de seguretat i accessibilitat en
funció de l’ús a implantar, només per un sol costat i restaurant la
coberta vegetal.

d)

Es prioritzarà el condicionament dels accessos existents, i per fer-ho es
prioritzarà la utilització de materials permeables. Si ho requereix la
implantació d’un nou ús d’entre els admesos, la construcció de nous
accessos es realitzarà de forma que es minimitzi el seu impacte
ambiental i paisatgístic i requerirà autorització administrativa prèvia,
d’acord amb la normativa urbanística vigent, que podrà vincular-se a
l'autorització administrativa que doni cobertura a la implantació dels
nous usos o les obres d'adequació.

Serveis urbanístics bàsics
a)

Amb caràcter general i prèviament a qualsevol intervenció, caldrà
garantir la disponibilitat de subministrament dels serveis urbanístics
bàsics –abastament d’aigua potable, sanejament i energia elèctrica- en
les condicions adequades a l’ús que es vol implantar i a l’entorn rural
en el que s’emplaça l’edificació.

b)

El projecte tècnic de la intervenció incorporarà les actuacions
necessàries per garantir el subministrament dels serveis urbanístics
bàsics. Les noves connexions, si s’escau, es realitzaran de manera que
es produeixi el mínim impacte sobre el paisatge; i preferentment seran
soterrades per sota de camins o espais públics per tal de facilitar-ne el
seu manteniment.

c)

Pel que fa al subministrament energètic, les millores es realitzaran de
manera respectuosa i integrada amb el paisatge i les edificacions,
minimitzant el seu impacte i prioritzant sempre que sigui possible el seu
soterrament. Es potenciarà l’ús d’energies renovables, sempre
considerant que la seva ubicació no desvirtuï la configuració
paisatgística del conjunt o la qualitat arquitectònica de l’edificació.

Accés i estacionament
a)

Per tal de poder reconstruir o rehabilitar una masia, casa rural o altra
construcció inclosa en el present Pla especial i destinar-la a algun dels
usos admesos, caldrà garantir que disposa d’accés rodat i d’espai
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d)

e)

Les masies, cases rurals i altres construccions incloses en el present
Pla especial que disposin d’aprofitaments d’aigua procedents de pous o
lleres públiques o de reutilització d’aigües residuals depurades hauran
de regularitzar la situació administrativa davant de l’Agència Catalana
de l’Aigua i sol·licitar la corresponent autorització, i hauran d’acreditar la
titularitat del dret. En el cas que es disposi d’autorització i la titularitat
de la finca hagués canviat, o si es modifiquen les característiques de
l’aprofitament, caldrà iniciar el tràmit per a la seva transferència.

2.

Qualsevol intervenció, canvi d’ús o millora de les condicions
d’habitabilitat haurà de garantir el servei de sanejament: preferentment
mitjançant la connexió a la xarxa general de clavegueram o, en el seu
defecte, mitjançant un sistema autònom de depuració que compleixi els
paràmetres exigits per la legislació sectorial i disposi de la corresponent
autorització d’abocament emesa per l’Agència Catalana de l’Aigua.
Amb caràcter general, resta prohibit l’abocament directe o indirecte a la
llera pública d’aigües i productes residuals susceptibles de contaminar
qualsevol element del domini públic hidràulic, excepte que es disposi
de prèvia autorització administrativa.
3.

TÍTOL IV.

PARÀMETRES D’ÚS

Amb caràcter general, la implantació dels usos admesos en les
construccions a què fa referència el punt anterior haurà de complir les
següents condicions:
a)

Haurà de garantir la preservació del medi rural i del paisatge on
s’emplaça la masia, casa rural o altra construcció inclosa al Pla especial.

b)

Haurà de ser compatible amb les activitats agropecuàries implantades
en el seu entorn immediat.

c)

Haurà de garantir la conservació de la masia, casa rural o altra
construcció catalogada i, especialment, dels valors identificats en
aquest Pla especial i que motiven la seva inclusió.

d)

Haurà de donar compliment a la legislació vigent en matèria de
prevenció d’incendis forestals, així com de prevenció del risc
d’inundació i altres riscos naturals i tecnològics.

e)

Haurà de garantir l’accés rodat i l’estacionament de vehicles, així com la
disponibilitat dels serveis urbanístics bàsics en les condicions adequades
de qualitat i quantitat en funció dels usos admesos en cada cas.

Els usos admesos en les masies, cases rurals i altres construccions incloses
en el present Pla especial, d’acord amb l’establert a l’article 47 del TRLU,
són els següents:

Article 17. Usos i activitats admeses

a)

1.

b)
c)

L’article 47 del TRLU estableix que en sòl no urbanitzable és permès:
a) Reconstruir i rehabilitar les masies, les cases rurals i les altres
construccions incloses en el present Pla especial, per tal de preservar-les i
recuperar-les per raons arquitectòniques, històriques, ambientals,
paisatgístiques o socials, amb vista a destinar-les a habitatge familiar; a un
establiment hoteler amb exclusió de la modalitat d'hotel apartament; a un
establiment de turisme rural; a activitats d'educació en el lleure, artesanals,
artístiques o de restauració; i a equipaments o a serveis comunitaris.
b) Reconstruir i rehabilitar altres construccions anteriors a l’entrada en
vigor del primer instrument de planejament urbanístic general a Les
Franqueses del Vallès i que calgui preservar i recuperar per raons
arquitectòniques o històriques. Aquestes construccions es podran
destinar a qualsevol dels usos establerts a l’apartat anterior excepte a
l’ús d’habitatge familiar.
c)
Rehabilitar les construccions rurals en desús per a corregir-ne l’impacte
ambiental o paisatgístic negatiu. Aquestes construccions es podran
destinar a qualsevol dels usos establerts a l’apartat a) excepte a l’ús
d’habitatge familiar.

d)
e)
f)
g)
h)

Ús d’habitatge familiar i pels treballadors de l’explotació agrícolaramadera, rústica o forestal.
Ús d’establiment de turisme rural.
Ús d’establiment hoteler, amb exclusió de la modalitat d’hotel
apartament i els usos d’hotel en condomini.
Ús de restauració.
Usos d’educació en el lleure.
Ús d’equipaments o serveis comunitaris que es puguin emplaçar en
medi rural.
Usos artesanals.
Usos artístics i professionals.

4.

A més dels anteriors usos, s’admeten els usos agrícoles, ramaders, forestals
i, en general, de caràcter rústic propis del sòl no urbanitzable, que vénen
regulats per la legislació urbanística i sectorial vigent i pel PGOU de Les
Franqueses del Vallès per a cadascuna de les qualificacions urbanístiques
en sòl no urbanitzable.

5.

En les fitxes individualitzades contingudes en el Document C s’especifica, en
cada cas, els usos admesos per a cadascun dels conjunts inclosos en el
present Pla especial, regulant normativament les condicions específiques,
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així com els volums edificats susceptibles de ser utilitzats per als usos
permesos. Els usos no admesos s’han d’entendre prohibits.

ús la modalitat d’hotel apartament i els usos d’hotel en condomini. Només
s’admetrà, en alguns casos, si el volum principal de la masia o casa rural i
els volums complementaris catalogats disposen d’una superfície construïda
2
igual o superior a 600 m , i on el volum principal representa un 40%
d’aquesta superfície construïda, com a mínim. Caldrà garantir: una
adequada accessibilitat rodada des de la xarxa de camins rurals; la reserva
d’espai per a l’aparcament de vehicles, els serveis urbanístics bàsics
necessaris i el compliment dels requeriments en matèria de prevenció
d’incendis; tot plegat d’acord amb la normativa sectorial aplicable.

Article 18. Definició i regulació dels usos
Als efectes d’aplicació a l’àmbit del present Pla especial, els usos admesos es
defineixen com segueix:
a)

Ús d’habitatge familiar i pels treballadors de l’explotació.
Comprèn els edificis situats en finques rústiques destinats a residència familiar,
que poden acollir una o més famílies. El programa bàsic de l’habitatge del
conjunt catalogat s’haurà d’ubicar dins els volums identificats com a principals.
Els volums complementaris poden tenir l’ús d’habitatge únicament com a
ampliació del programa funcional de l’habitatge familiar principal.

S’admet l’ús en la categoria d’hostal en edificacions o conjunts d’una
2
superfície construïda inferior a 600 m en els quals el present Pla especial
admeti l’ús d’establiment de turisme rural.
d)

Comprèn les activitats d’establiments destinats a la venda de menjars i
begudes al públic assistent per a ser consumits en el mateix establiment,
d’acord amb la legislació sectorial vigent. En general, quan s’admet aquest
ús és en les categories de restaurant i restaurant-bar; en casos puntuals,
quan així s’especifica a la corresponent fitxa individualitzada, s’admet la
categoria de saló de banquets. Caldrà garantir: una adequada accessibilitat
rodada des de la xarxa de camins rurals; la reserva d’espai per a
l’aparcament de vehicles, els serveis urbanístics bàsics necessaris; i el
compliment dels requeriments en matèria de protecció d’incendis; tot plegat
d’acord amb la normativa sectorial aplicable.

Això no obstant, excepcionalment, en el cas d’habitatges preexistents
acreditats degudament mitjançant la corresponent autorització, s’admet
aquest ús com a habitatge independent en volums complementaris, distints
del volum principal.
S’admet la coexistència de més d’un habitatge sense divisió horitzontal,
sempre que es garanteixin les condicions objectives d'habitabilitat regulades
per la normativa sectorial, i s'assoleixi una superfície útil mínima de 70 m²
per cadascun dels habitatges. El nombre màxim d'aquests s'estableix de
forma individualitzada a la fitxa corresponent que consta en el Document C.
L’habitatge d’ús turístic és compatible amb l’ús d’habitatge familiar legalment
implantat, amb les limitacions que estableix la legislació sectorial vigent. Només
es permet un habitatge destinat a ús turístic per cada element catalogat.
b)

c)

e)

Ús d’establiment hoteler.
Inclou les activitats d’establiments hotelers que presten serveis d’allotjament
temporal de persones, d’acord amb la definició i els requisits establerts per la
legislació sectorial vigent en matèria de turisme. Es prohibeix dins d’aquest

Usos d’educació en el lleure.
Inclou les activitats d’ensenyament o de formació ocupacional vinculades al
medi natural i aquelles d’esbarjo, esplai o repòs, que necessàriament s’han
de desenvolupar en contacte amb la natura i possibilitar activitats a l’aire
lliure: cases de colònies, escoles de natura, albergs, centres de recerca
relacionats amb la natura, el paisatge o el medi ambient, i similars, amb els
equipaments complementaris propis de l’activitat. Caldrà garantir: una
adequada accessibilitat rodada des de la xarxa de camins rurals; la reserva
d’espai per a l’aparcament de vehicles, els serveis urbanístics bàsics
necessaris; i el compliment dels requeriments en matèria de protecció
d’incendis; tot plegat d’acord amb la normativa sectorial aplicable.

Ús d’establiment de turisme rural.
Inclou les activitats d’establiments destinats a l’allotjament temporal de
persones en la modalitat de turisme rural, d’acord amb la definició i els
requisits establerts per la legislació sectorial vigent en matèria de turisme.
Caldrà garantir: una adequada accessibilitat rodada des de la xarxa de
camins rurals; els serveis urbanístics bàsics necessaris; i la reserva d’espai
per a l’aparcament de vehicles d’acord amb la normativa sectorial aplicable.
Aquest ús només es pot admetre en edificacions anteriors a l’any 1950,
d’acord amb la legislació sectorial vigent.

Ús de restauració.

f)

Ús d’equipaments o serveis comunitaris que es puguin emplaçar en medi rural.
Comprèn aquells equipaments o serveis comunitaris, tant públics com
privats, destinats a oferir un servei al municipi: cultural, educatiu, esportiu,
administratiu, sanitari, assistencial i d’interès comunitari. S’admetran les
obres i instal·lacions mínimes i imprescindibles per a poder desenvolupar,
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amb qualitat, l'ús de què es tracti. Caldrà garantir: una adequada
accessibilitat rodada des de la xarxa de camins rurals; la reserva d’espai per
a l’aparcament de vehicles, els serveis urbanístics bàsics necessaris; i el
compliment dels requeriments en matèria de protecció d’incendis; tot plegat
d’acord amb la normativa sectorial aplicable.
g)

Usos artesanals.
Comprèn aquelles activitats destinades a la conservació, l’elaboració, la
manipulació, l’envasat, i la transformació artesanal dels recursos naturals i
agropecuaris, així com la comercialització, venda, degustació i
emmagatzematge d’aquests productes.

h)

Usos artístics i professionals.
Inclou les activitats vinculades a l’exercici de professions artístiques o
lliberals –escultura, maquetació, pintura, fusteria, música, dansa i ball, teatre,
circ, escenografia, estudis de gravació, restauració de béns, orfebreria, etc-.
i a la investigació o el desenvolupament, compatibles amb la preservació del
medi natural.

serveis urbanístics bàsics d’acord amb el nou ús proposat, de conformitat
amb l’establert a l’article 16 d’aquesta Normativa urbanística.
4.

La implantació de qualsevol ús admès per aquest Pla especial suposarà la
immediata adequació de l’entorn i els accessos, i el desmantellament de
construccions auxiliars de caràcter temporal associades a usos distints de
l’activitat a desenvolupar quan així s’especifiqui a les fitxes individualitzades
contingudes en el Document C.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Aquelles edificacions incloses en el present Pla especial que, amb anterioritat a la
seva aprovació inicial, tinguin un nombre d’habitatges superior als permesos per
aquesta Normativa urbanística i acreditin la corresponent autorització
administrativa, podran mantenir el nombre, la superfície i les condicions físiques
dels habitatges preexistents, que no es podran ampliar. En aquests casos, les
edificacions es trobaran en situació de volum disconforme d’acord amb l’article
108.4 del TRLU i l’article 119.2 del RLU.

Article 19. Canvis d’ús
1.

Tal com determina la legislació urbanística vigent, prèvia autorització
administrativa urbanística d’acord amb l’establert als articles 7 a 10
d’aquesta Normativa urbanística, els propietaris de les masies, cases rurals i
altres construccions incloses at present Pla especial, podran modificar-ne
l’ús, sempre que sigui un ús admès d’acord amb aquesta Normativa
urbanística i amb la fitxa individualitzada continguda en el Document C, i
amb les condicions específiques que s’hi estableixin.

2.

Els usos admesos distints a l’habitatge establerts a les corresponents fitxes
individualitzades es podran implantar en els volums principals i en els volums
complementaris catalogats.

3.

Qualsevol canvi d’ús a la masia, casa rural o altra construcció, d’entre els
definits a l’article 18 d’aquesta Normativa urbanística i que siguin admesos
d’acord amb la corresponent fitxa individualitzada, serà compatible amb
l’estructura i les característiques de les edificacions i del seu entorn; i
comportarà l’obligació d’adoptar les mesures necessàries per garantir la
conservació del medi natural i la integració paisatgística. Caldrà donar
compliment als criteris generals d’ordenació establerts a l’article 13
d’aquesta Normativa urbanística, i s’hauran de garantir les condicions de
relació amb l’entorn, d’accessibilitat i estacionament, i de disponibilitat dels

DISPOSICIONS FINALS
Primera. Elements situats dins de l'Espai Natural del riu Congost
Les fitxes individualitzades que s’incorporen en el Document C especifiquen, per a
cada masia, casa rural o altra construcció inclosa en el present Pla especial que
es troba dins de l'Espai Natural del riu Congost, les actuacions que hi són
admeses i n’estableixen les condicions i limitacions concretes atenent
respectuosament els valors naturals que els envolten. El mateix val a dir respecte
al compliment estricte de les determinacions de les directrius de la Xarxa Natura
2000 i els objectius de protecció que regula el PEIN.
Segona. Elements inclosos en el Pla especial de protecció del patrimoni
arquitectònic de les Franqueses del Vallès
Per a aquelles masies, cases rurals i altres construccions considerades béns
protegits urbanísticament per estar incloses al Pla especial de protecció del
patrimoni arquitectònic de Les Franqueses del Vallès, prevaldrà la normativa
específica establerta pel present Pla especial.
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CAN BORRA

Corró d’Amunt

PB

PB+1

PB+2

Golfa

Volum principal
Volum complementari catalogat
Volum complementari no catalogat
Àmbit de possible ampliació

Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus I
• Protecció actual: • Codi IPAC: - • PTMB: Espai de protecció especial

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es conservarà la volumetria i la
tipologia del volum principal, els criteris de composició i la proporció de les
obertures de les façanes i els elements decoratius. En cas de qualsevol
intervenció es mantindrà el tractament heterogeni de les façanes del
conjunt, deixant vist el paredat de còdols existent en algunes parts dels
murs, sobretot a les antigues corts, així com les llindes de fusta d’algunes
obertures i l’arc i els brancals de maó a plec de llibre de l’accés.

•
•
•
•

Indret: Camí de Can Borra i Can Blanxart
UTM (x,y): 443310, 4613630
Referència cadastral urbana: 001444200DG41C0001BY
Referència cadastral rústica: 08085A002000810000DF

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XVIII-XIX / Reforma s. XX • Titularitat: Privada
• Estil: Popular
• Ús actual: Habitatge
• Estat de conservació: Bo
• Vinculació agropecuària: • Sostre aprox. Volum principal: 240 m2. Volums complementaris: 90 m2
• Característiques: Petita edificació restaurada a finals del s. XX
mantenint-ne les característiques i la tipologia originals. Es troba
situada en entorn rural al nord del camí del mateix nom de la casa i del
torrent de Can Grau, envoltada de camps de conreu i bosc de ribera
per ponent. S’identifiquen dues parts clarament diferenciades de la
seva construcció: una de pedra que és la més antiga, i una altra de
totxo. És de planta rectangular, consta de planta baixa i pis, i té la
coberta de teula àrab a dos vessants amb el carener perpendicular a la
façana. La portalada d’accés és d’arc escarser rebaixat fet amb maó
ceràmic a plec de llibre, i la resta d’obertures són d’arc pla i llinda
ceràmica o de fusta. Entre les dues finestres de la planta pis hi ha un
rellotge de sol amb la inscripció 1946, data de reforma. A llevant de la
casa hi ha les antigues corts, també restaurades. Els murs exteriors
són de paredat de còdols i de maó amb restes d’arrebossat. Al jardí de
davant de la casa es conserva un pou de pedra.
• Accés: Desviació Ctra. de Cànoves Km 5,2.
• Serveis: Aigua - pou | Elect.- xarxa | Sanej - pou.
• Situació de risc: Risc baix d'incendi, .

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Intervencions admeses: Es podran destinar a habitatge tots els volums
catalogats; el programa funcional bàsic de l’habitatge s’ubicarà al volum
grafiat com a principal al plànol adjunt. A part del volum principal, per a la
resta d’usos admesos, es podran emprar les antigues corts i el volum
annex a la part posterior del volum principal, ajustant-los per a garantir la
seva adaptació als requeriments de l'activitat a implantar.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es mantindrà lliure d’edificació l’espai front la façana principal i, en la mesura del possible, es conservarà l’enjardinament de
tipologia rural i l’arbrat existent al seu entorn immediat. Es preservarà el pou situat a migdia del conjunt edificat. Es mantindrà el caràcter
rural dels bancals agrícoles situats al nord de la finca. Es conservarà la vegetació associada al torrent que discorre al sud-est de la finca,
i es prendran les mesures necessàries per a la preservació de l'hàbitat d'interès comunitari associat a la capçalera del torrent de Can
Grau, a l'àmbit de ponent i nord de la finca.
• Accés i estacionament: S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. Caldrà preveure els aparcaments necessaris en funció de
l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Usos i activitats permeses
• Ús principal: Habitatge familiar, amb un màxim d’un habitatge.
• Usos admesos: Turisme rural / Restauració / Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artesanal / Artístic i
professional.

Justificació per a la recuperació i preservació
• Valor històric propi de l’edificació.
• Valor paisatgístic i ambiental de l'entorn agrícola i de bosc de ribera
proper al torrent de Can Grau.
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CAN MONELLS

Corró d’Amunt

PB

PB+1

PB+2

Golfa

Volum principal
Volum complementari catalogat
Volum complementari no catalogat
Àmbit de possible ampliació

Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus I
• Protecció actual: • Codi IPAC: - • PTMB: Espai de protecció especial

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es mantindrà la volumetria i la
tipologia del volum principal, la disposició i dimensió de les obertures de la
façana. Es conservaran el balcó, el rellotge de sol, el capcer de traça
noucentista i la resta d'elements constructius i decoratius singulars. Es
mantindrà l’acabat unitari del conjunt. En cas de qualsevol intervenció es
conservarà l’estructura d’embigat de fusta del porxo i de la galeria.

•
•
•
•

Indret: Camí de Can Borra i Can Blanxart
UTM (x,y): 443306, 4613559
Referència cadastral urbana: 001444300DG41C0001YY
Referència cadastral rústica: 08085A002000790000DM

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XIX / Reforma s. XX
• Estil: Noucentista - Modernista
• Estat de conservació: Bo

• Titularitat: Privada
• Ús actual: Habitatge
• Vinculació agropecuària: Sí

• Sostre aprox. Volum principal: 330 m2. Volums complementaris: 190 m2
• Característiques: Casa de grans dimensions, restaurada el s. XX
mantenint-ne la tipologia i característiques. Es troba situada en entorn
rural, entre el camí de Can Borra i el torrent de Can Grau, envoltada de
camps de conreu i bosc de ribera per ponent. És de planta rectangular,
de planta baixa, pis i golfes, i té la coberta basilical de teula àrab a dos
vessants, allargada per llevant amb un cos amb galeria a la planta baixa.
La porta és d’arc pla de pedra adovellada, i la resta d’obertures són de
llinda plana amb ampits ceràmics, llevat de la galeria i del finestral de la
planta baixa que són d’arc rebaixat. La façana principal corona amb un
capcer de traça noucentista de forma esglaonada rematat amb maó, i al
centre hi ha una peça ceràmica amb la inscripció Any 1921. Entre les
dues finestres balconeres de les golfes, hi ha una fornícula amb la imatge
de la Mare de Déu, i també es conserva un rellotge de sol. L’acabat
exterior és arrebossat i pintat de color clar. Davant de la casa hi ha un
ampli jardí i un pou fet de còdols de pedra.
• Accés: Desviació Ctra. de Cànoves Km 5,2.
• Serveis: Aigua - pou | Elect.- xarxa | Sanej - pou | Altres - telèfon.
• Situació de risc: Risc baix d'incendi.

Justificació per a la recuperació i preservació

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Intervencions admeses: Es podran destinar a habitatge tots els volums
catalogats; el programa funcional bàsic de l’habitatge s’ubicarà al volum
grafiat com a principal al plànol adjunt. A part del volum principal, per a la
resta d’usos admesos es podran emprar els volums complementaris
catalogats, ajustant-los per a garantir la seva adaptació als requeriments
de l'activitat a implantar. En cas de canvi d’ús, es podran tancar mitjançant
fusteries el porxo posterior i la galeria del cos a llevant, segons determini
el projecte tècnic, sempre utilitzant una solució conjunta de tancaments,
garantint una imatge unitària que reforci la verticalitat de les fusteries de
tancament.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es mantindrà lliure d’edificació i enjardinat l’espai situat immediatament front la façana principal de la casa, i es preservarà el pou
situat a migdia. Es conservaran els elements que conformen l’arquitectura dels diversos ambients del jardí, així com el conjunt de la
vegetació a l’entorn immediat a migdia de la casa i l’arbrat singular existent i el que acompanya el camí d’accés que travessa la finca. Es
prendran les mesures necessàries per a la preservació de l'hàbitat d'interès comunitari associat a la capçalera del torrent de Can Grau,
en el que s'emplaça l’edificació.
• Accés i estacionament: S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. Caldrà preveure els aparcaments necessaris en funció
de l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Usos i activitats permeses
• Usos principals: Habitatge familiar, amb un màxim d’un habitatge / Turisme rural.
• Usos admesos: Restauració, incloent saló de banquets, amb estructures no permanents desmuntables / Educació en el lleure /
Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artesanal / Artístic i professional.

• Valor històric propi de la casa i dels seus elements singulars.
• Valor paisatgístic i ambiental de l'entorn agrícola i de bosc de ribera
proper al torrent de Can Grau.
• Valor social, per raó de l'equilibri territorial i l'estructura del medi rural.
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CAN PERE SUQUET

Corró d’Amunt

PB

PB+1

PB+2

Golfa

Volum principal
Volum complementari catalogat
Volum complementari no catalogat
Àmbit de possible ampliació

Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus I
• Protecció actual: • Codi IPAC: - • PTMB: Espai de protecció especial

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es conservarà la volumetria i la
tipologia del conjunt, i els criteris de composició i la proporció de les
obertures de les façanes del volum principal. Les façanes del conjunt es
mantindran arrebossades i pintades de blanc. S'hauran de documentar i
mantenir els elements originals que es conserven a l'interior de la casa,
com el paviment de tova, els cairats de fusta, el forn i la llar de foc.

•
•
•
•

Indret: Camí de Ca l'Exiquet
UTM (x,y): 443493, 4613312
Referència cadastral urbana: 001452200DG41C0001DY
Referència cadastral rústica: 08085A002000760000DL

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s.XIX / Reforma s. XX
• Estil: Popular
• Estat de conservació: Bo

• Titularitat: Privada
• Ús actual: Habitatge
• Vinculació agropecuària: Sí

• Sostre aprox. Volum principal: 220 m2. Volums complementaris: 220 m2
• Característiques: Petita casa situada a ran del costat de ponent del
camí de l’Exiquet, situada en entorn rural i envoltada de camps de
conreu. Dins la finca, durant la segona meitat del s. XX s’hi han
construït noves cases –al nord i ponent de la casa- i diversos coberts
d’ús agropecuari –al sud de la casa-, ampliant notablement el conjunt
edificat. La casa més antiga, a migdia del conjunt, és de planta
rectangular, consta de planta baixa i pis, i té la coberta de teula àrab a
dos vessants amb una senzilla imbricació, allargada per la de la banda
de llevant, amb el carener perpendicular a la façana. Totes les
obertures són de llinda plana, excepte la porta d’entrada que és d’arc
escarser molt rebaixat. L’interior conserva elements originals com el
paviment de tova, els cairats de fusta, el forn i la llar de foc. La casa té
diversos cossos annexos adossats a les façanes posterior, de ponent i
de llevant, de planta baixa. L’acabat exterior del conjunt és arrebossat i
pintat de blanc.
• Accés: Desviació camí de Can Borra des de Ctra. de Cànoves.
• Serveis: Aigua - pou | Elect.- xarxa | Sanej - pou.
• Situació de risc: -

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Intervencions admeses: Es podran destinar a habitatge tots els volums
catalogats; el programa funcional bàsic de l’habitatge s’ubicarà al volum
grafiat com a principal al plànol adjunt. A part del volum principal, per a la
resta d’usos admesos, es podran emprar els volums complementaris
catalogats annexos a l’entorn al volum principal, adaptant-los a les
necessitats dels usos a implantar.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es mantindrà lliure d’edificació l’espai front la façana principal de la casa. Es mantindrà el caràcter unitari del conjunt i de l’espai
exterior. Es potenciaran noves plantacions d’arbrat i vegetació autòctona en el marge del camí d’accés, completant l’arbrat existent en
l’entorn immediat de la casa. Es preservarà el caràcter rural i agrícola de l’entorn i, en la mesura del possible, els espais d’horta situats al
sud-oest de la casa. Es fomentarà la recuperació de murets de pedra similars a l’existent al sud de la finca per a l’estructuració dels
bancals que conformen els diferents nivells tipogràfics de la finca.
• Accés i estacionament: S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. Caldrà preveure els aparcaments necessaris en funció de
l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Usos i activitats permeses
• Usos principals: Habitatge familiar, amb un màxim d’un habitatge / Turisme rural.
• Usos admesos: Restauració / Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artesanal / Artístic i professional.

Justificació per a la recuperació i preservació
• Valor històric i arquitectònic propi de la casa, dels elements singulars
de l'interior que es conserven i de l'entorn immediat exterior.
• Valor ambiental de l'entorn rural i agrícola.
• Valor social, per raó de l'equilibri territorial i l'estructura del medi rural.
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CAN MIQUEL DE L’ALZINA

Corró d’Amunt

PB

PB+1

PB+2

Golfa

Volum principal
Volum complementari catalogat
Volum complementari no catalogat
Àmbit de possible ampliació

Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus I
• Protecció actual: • Codi IPAC: - • PTMB: Espai de protecció especial

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es conservarà la volumetria i la
tipologia del volum principal i dels annexos adossats, els criteris de
composició i la proporció de les obertures de les façanes, els seus
materials i l'acabat de pedra vista.

•
•
•
•

Indret: Camí de Can Rec
UTM (x,y): 444472, 4615088
Referència cadastral urbana: 002559600DG41E0001QQ
Referència cadastral rústica: 08085A002000020000DW

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XVIII / Reforma s. XX X
• Estil: Popular
• Estat de conservació: Bo

• Titularitat: Privada
• Ús actual: Habitatge
• Vinculació agropecuària: Sí

• Sostre aprox. Volum principal: 220 m2. Volums complementaris: 80 m2
• Característiques: Antiga edificació que va ser reconstruïda la segona
meitat del s. XX, mantenint-ne la tipologia i característiques. Es situa
en un entorn rural de valor paisatgístic i ambiental, a tocar del veïnat
de la Riera de Cànoves i Samalús. La casa és de planta rectangular,
consta de planta baixa i pis, i té la coberta de teula àrab a dos vessants
amb un breu ràfec i el carener perpendicular 0061 la façana. La façana
principal es composa segons tres crugies simètriques, allargassada per
la banda de ponent amb el cos corresponent a les antigues corts
rehabilitades i per la banda de llevant amb un porxo obert. Totes les
obertures són d’arc pla, algunes amb llinda de fusta i altres
emmarcades amb maó, llevat de la porta d’entrada a les antigues corts
que és d’arc escarser molt rebaixat feta amb peces de maó a plec de
llibre. Totes les façanes són de pedra vista, llevat d’un annex que es va
afegir a la façana posterior. Al jardí davant de la casa es conserva el
pou.
• Accés: Desviació camí de Can Marçal des de Ctra. de Cànoves Km 6,3.
• Serveis: Aigua - pou | Elect.- xarxa | Sanej - pou.
• Situació de risc: -

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Intervencions admeses: Es podran destinar a habitatge tots els volums
catalogats; el programa funcional bàsic de l’habitatge s’ubicarà al volum
grafiat com a principal al plànol adjunt. A part del volum principal, per a la
resta d’usos admesos, es podran emprar els volums complementaris
catalogats annexos, ajustant la seva composició a la nova activitat. Es
mantindrà obert el porxo semi-enterrat existent a llevant del volum
principal. En cas de qualsevol intervenció s’enretiraran els elements de
fibrociment i d’altres materials no adequats del porxo no catalogat situat a
migdia del conjunt.
S’admet l’ampliació de les edificacions, d’acord amb l’article 14, dins el
gàlib d’ocupació assenyalat al plànol, a ponent del volum principal, per a la
implantació dels usos admesos. L’ampliació es realitzarà mitjançant un cos en planta baixa i pis, adossat a la casa al nord seguint la
coberta del cos existent, fins un màxim del 20% del sostre construït del volum principal, i garantint el tractament unitari del conjunt i de
l’espai exterior.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es mantindrà lliure d’edificació el jardí davant la façana principal de la casa, i es conservarà el pou existent a migdia. Es
preservarà la tipologia del conjunt de la vegetació i l’arbrat existent a l’entorn immediat del conjunt edificat. Qualsevol intervenció o canvi
d’ús haurà de ser molt curosa amb els valors paisatgístics i ambientals que caracteritzen l’entorn rural en el que s’emplaça la casa, i es
posarà especial atenció al manteniment de l’encaix paisatgístic de la casa i el seu entorn. Es prendran les mesures necessàries per a la
preservació de l'hàbitat d'interès comunitari associat a la riera de Carbonell, a l'àmbit sud-est de la finca.
• Accés i estacionament: L’accés des del camí de Can Rec es pot condicionar amb una amplada màxima de 3m, preservant les dues fileres
de mèlies que l’acompanyen. Caldrà preveure els aparcaments necessaris en funció de l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Usos i activitats permeses
Justificació per a la recuperació i preservació
• Valor històric propi de la casa.
• Valor paisatgístic i ambiental de l'entorn rural i agrícola, d'elevada
qualitat.

• Ús principal: Habitatge familiar, amb un màxim d’un habitatge.
• Usos admesos: Turisme rural / Restauració / Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artesanal / Artístic i
professional.

Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable del municipi de Les Franqueses del Vallès

Document C

p. 8

C–5

CAN CLAUETS

Corró d’Amunt

PB

PB+1

PB+2

Golfa

Volum principal
Volum complementari catalogat
Volum complementari no catalogat
Àmbit de possible ampliació

Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus I
• Protecció actual: • Codi IPAC: - • PTMB: Espai de protecció especial

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es conservarà la volumetria i la
tipologia del volum principal, la disposició dels volums complementaris
formant un pati, els criteris de composició i la proporció de les obertures de
les façanes i els elements arquitectònics i compositius. Les façanes del
conjunt es mantindran arrebossades i pintades del mateix color.

•
•
•
•

Indret: Camí de Can Marçal
UTM (x,y): 444286, 4615010
Referència cadastral urbana: 08085A002000260001FR
Referència cadastral rústica: 08085A002000260000DE

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XX
• Estil: Popular
• Estat de conservació: Bo

• Titularitat: Privada
• Ús actual: Habitatge
• Vinculació agropecuària: -

• Sostre aprox. Volum principal: 140 m2. Volums complementaris: 260 m2
• Característiques: Edificació de tipologia clàssica, rehabilitada i
ampliada el darrer quart del s. XX mantenint-ne la volumetria i
característiques. Es troba situada en un entorn rural de valor
paisatgístic i ambiental, envoltada de camps de conreu i bosc, al nordoest del terme municipal. És de planta quadrangular, consta de planta
baixa i pis, i té la coberta de teula àrab a dos vessants amb el carener
perpendicular a la façana. El cos central és de composició simètrica
organitzada en tres crugies, amb la porta d’arc de mig punt de pedra
adovellada. Les finestres de la planta baixa i la planta pis són d’arc pla
amb pedra carejada moderna, i damunt de la porta hi ha una finestra
balconera central. A la façana de llevant s’hi adossa un cos porxat de
planta baixa amb galeries. A la façana de ponent s’hi va adossar un
altre cos més llarg de planta baixa que continua amb un volum
perpendicular, tancant un pati posterior a la casa. L’acabat exterior del
conjunt, unitari, és arrebossat i pintat de color rosat clar.
• Accés: Desviació Ctra. de Cànoves Km 6,3.
• Serveis: Aigua - pou | Elect.- xarxa | Sanej - pou.
• Situació de risc: -

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Intervencions admeses: Es podran destinar a habitatge tots els volums
catalogats; el programa funcional bàsic de l’habitatge s’ubicarà al volum
grafiat com a principal al plànol adjunt. A part del volum principal, per a la
resta d’usos admesos, es podran emprar els volums complementaris
catalogats adossats al principal, adaptant-los als requeriments de la nova
activitat a implantar. En cas de canvi d’ús, es podrà tancar mitjançant
fusteries el porxo situat a l’extrem de llevant del cos que tanca el pati
posterior al volum principal, garantint una solució conjunta de tancaments,
així com una imatge unitària.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es mantindrà lliure d’edificació l’espai front la façana principal de la casa, i es preservarà el tractament unitari i la configuració del
conjunt estructurat a l’entorn del pati posterior. En la mesura del possible es conservarà el pati enrajolat i la plantació d’arbrat en
alineació a migdia de la casa, així com els xiprers situats al nord-oest del conjunt i l’enjardinament de tipologia rural que envolta el
conjunt i que acompanya l’accés des del camí de Can Marçal. Es potenciarà el manteniment dels bancals i camps conreats al nord de la
finca. Qualsevol intervenció o canvi d’ús haurà de ser molt curosa amb els valors paisatgístics i ambientals que caracteritzen l’entorn
rural en el que s’emplaça l’edificació.
• Accés i estacionament: S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. Caldrà preveure els aparcaments necessaris en funció
de l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Usos i activitats permeses
• Ús principal: Habitatge familiar, amb un màxim d’un habitatge.
• Usos admesos: Turisme rural / Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artesanal / Artístic i professional.

Justificació per a la recuperació i preservació
• Valor històric i arquitectònic propi de la casa, exemple de tipologia
tradicional, del conjunt i dels espais exteriors.
• Valor paisatgístic i ambiental de l'entorn agrícola i boscós, d'elevada
qualitat.
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Volum principal
Volum complementari catalogat
Volum complementari no catalogat
Àmbit de possible ampliació

Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus I
• Protecció actual: • Codi IPAC: - • PTMB: Espai de protecció especial

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es conservarà la volumetria i la
tipologia del volum principal, els criteris de composició i la proporció de les
obertures de les façanes i els elements arquitectònics i compositius. Les
façanes del conjunt es mantindran arrebossades, pintades del mateix color
i es prioritzarà una composició d’obertures de proporcions verticals.

•
•
•
•

Indret: Camí de Can Marçal
UTM (x,y): 444386, 4615004
Referència cadastral urbana: 002556100DG41E0001BQ
Referència cadastral rústica: 08085A002000280000DZ

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XIX / Reforma s. XX
• Estil: Popular
• Estat de conservació: Bo

• Titularitat: Privada
• Ús actual: Habitatge
• Vinculació agropecuària: Sí

• Sostre aprox. Volum principal: 140 m2. Volums complementaris: 20 m2
• Característiques: Casa de petites dimensions situada en un entorn
rural de valor paisatgístic i ambiental, envoltada de camps de conreu i
bosc, al nord-oest del terme municipal. A la segona meitat del s. XX ha
estat rehabilitada mantenint la tipologia, les característiques de la casa
original i les antigues corts adossades al costat de llevant. A migdia de
la façana principal s’hi va adossar un cobert habilitat com a garatge.
L’edifici és d’estructura senzilla, de planta rectangular, consta de planta
baixa, i té la coberta de teula àrab a dos vessants allargades amb una
senzilla imbricació i el carener perpendicular a la façana. La porta
principal es troba desplaçada cap al costat de ponent de la façana, i és
d’arc escarser fet amb peces de maó ceràmic a plec de llibre i
pintades. L’acabat exterior és arrebossat i pintat de color clar. Dins del
jardí de davant de la casa es conserva un pou de planta quadrada,
amb corriola travessera. Dins de la finca, al nord de la casa, s’hi va
construir un nou habitatge.
• Accés: Desviació Ctra. de Cànoves Km 6,3.
• Serveis: Aigua - pou | Elect.- xarxa | Sanej - pou.
• Situació de risc: -

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Intervencions admeses: Podrà destinar-se a habitatge i a tots els usos
admesos el volum grafiat com a principal al plànol adjunt, i es podrà
emprar per a funcions complementàries a l’activitat el volum de les corts
adossat a llevant. En cas de canvi d’ús del conjunt o de dur a terme
l'ampliació admesa, s’enderrocarà el cobert auxiliar no catalogat adossat a
migdia recuperant la façana original del conjunt, i s'enretiraran les cobertes
de fibrociment dels volums complementaris no catalogats situats a migdia
del conjunt.
S’admet l’ampliació de les edificacions, d’acord amb l’article 14, dins els
gàlibs d’ocupació assenyalats al plànol, a llevant del volum principal, per a
la implantació dels usos admesos. L’ampliació es realitzarà mitjançant volums en planta baixa, adossats a la casa seguint el pendent de
les cobertes, fins un màxim del 30% del sostre construït del volum principal, i garantint el tractament unitari del conjunt i de l’espai
exterior.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es mantindrà lliure d’edificació l’espai front la façana principal de la casa, i es conservarà el pou existent dins del jardí. Es
potenciarà l’enjardinament de tipologia rural i la plantació de vegetació autòctona a l’entorn immediat de la casa. S’endreçarà l’àmbit de
la finca situat a llevant de la casa. Es preservarà el caràcter rural i agrícola de l’entorn i, en la mesura del possible, els camps conreats i
els espais d’horta al nord i est de la finca. Qualsevol intervenció o canvi d’ús haurà de ser molt curosa amb els valors paisatgístics i
ambientals que caracteritzen l’entorn rural en el que s’emplaça l’edificació.
• Accés i estacionament: S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. Caldrà preveure els aparcaments necessaris en funció de
l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Usos i activitats permeses
Justificació per a la recuperació i preservació
• Valor històric propi de la casa.
• Valor paisatgístic de l'entorn agrícola i boscós, d'elevada qualitat.
• Valor social, per raó de l'equilibri territorial i l'estructura del medi rural.

• Ús principal: Habitatge familiar, amb un màxim d’un habitatge.
• Usos admesos: Turisme rural / Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artesanal / Artístic i professional.
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Volum principal
Volum complementari catalogat
Volum complementari no catalogat
Àmbit de possible ampliació

Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus I
• Protecció actual: • Codi IPAC: - • PTMB: Espai de protecció especial

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es conservarà la volumetria i la
tipologia del volum principal, els criteris de composició i la proporció de les
obertures de les façanes, la coberta a dos vessants i els elements
arquitectònics i compositius. Les façanes principals del conjunt es
mantindran arrebossades amb morter, deixant vist el paredat de còdols
existent a la resta.

•
•
•
•

Indret: Desviació Camí de Can Marçal
UTM (x,y): 444570, 4614909
Referència cadastral urbana: 002559500DG41E0001GQ
Referència cadastral rústica: 08085A002000350000DA

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XVIII
• Estil: Popular
• Estat de conservació: Dolent

• Titularitat: Privada
• Ús actual: En desús
• Vinculació agropecuària: -

• Sostre aprox. Volum principal: 320 m2. Volums complementaris: 160 m2
• Característiques: Edificació situada a ponent de la riera de Carbonell, en
una fondalada amb vegetació frondosa de bosc de ribera i arbrat de gran
presència. El conjunt és format per la casa i les antigues corts adossades
en perpendicular a ponent. La casa és de planta rectangular, consta de
planta baixa i pis, i té la coberta de teula àrab a dos vessants a diferent
nivell amb una senzilla imbricació i el carener perpendicular a la façana.
La porta, descentrada cap a llevant, és d’arc de mig punt. La resta
d’obertures són de llinda plana: les de la planta baixa de la façana
principal amb ampits ceràmics, les de la planta pis de la façana principal
emmarcades amb pintat molt desdibuixat, i les de la resta de les façanes
emmarcades amb maó. A la façana principal hi ha un rellotge de sol molt
desdibuixat. Totes les façanes conserven els murs de paredat vist, llevat
la façana principal de la casa i la façana est de les corts que són
arrebossades. A migdia de la casa es conserva un pou i una era de
cairons limitada per una lliça de pedra.
• Accés: Desviació Ctra. de Cànoves Km 6,3.
• Serveis: Aigua - pou | Elect.- xarxa | Sanej - pou.
• Situació de risc: Risc mitjà d'incendi i baix d’inundabilitat, per la
proximitat de la riera.

Justificació per a la recuperació i preservació
• Valor històric propi de la casa i dels espais exteriors (era). A recuperar.
• Valor paisatgístic i ambiental de l'entorn boscós del fondal de la riera
de Carbonell, d’elevada qualitat, i de l'arbrat existent.
• Valor social, per raó de l'equilibri territorial i l'estructura del medi rural.

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Intervencions admeses: Es podran destinar a habitatge tots els volums
catalogats; el programa funcional bàsic de l’habitatge s’ubicarà al volum
grafiat com a principal al plànol adjunt. En cas de qualsevol intervenció es
reedificarà el volum que tanca la cantonada de la façana posterior utilitzant
paredat de còdol. A part del volum principal, per a la resta d’usos
admesos, es podran emprar els volums complementaris catalogats,
adaptant-los als requeriments de l'activitat a implantar. En cas de
qualsevol intervenció es garantirà que es recuperi la proporció vertical de
les obertures dels volums catalogats i que s’utilitzin solucions constructives
que aportin una imatge unitària del conjunt. S’admet la regularització de la coberta recuperant la composició regular del conjunt, alçant el
nivell actual del vessant de ponent, conservant el barret de la xemeneia i refent el ràfec de mitja teula a tota l’amplada del volum principal.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es mantindrà lliure d’edificació l’espai situat front les façanes principals de la casa i les antigues corts, i es recuperarà l’era i la
lliça de pedra que la delimita. Es potenciarà el manteniment del caràcter rural, agrícola i boscós de l’entorn, i dels camps conreats a l’oest
de la finca, acompanyant el camí d’accés. Qualsevol intervenció o canvi d’ús haurà de ser molt curosa amb els valors paisatgístics que
caracteritzen l’ambient agroforestal de fondalada en el que s’emplaça l’edificació, i es preservarà la vegetació de bosc de ribera i l’arbrat
exemplar existent a la finca. Es prendran les mesures necessàries per a la preservació de l'hàbitat d'interès comunitari associat a la riera
de Carbonell, que envolta la casa.
• Accés i estacionament: Es condicionarà l’accés des del camí de Can Marçal, amb una amplada màxima de 3m i preservant en la mesura
del possible els valors que caracteritzen l’ambient boscós que acompanya el camí. Caldrà preveure els aparcaments necessaris en
funció de l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Usos i activitats permeses
• Usos principals: Habitatge familiar, amb un màxim d’un habitatge / Turisme rural.
• Usos admesos: Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artesanal / Artístic i professional.
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Volum principal
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Àmbit de possible ampliació

Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus I
• Protecció actual: • Codi IPAC: - • PTMB: Espai de protecció especial

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es conservarà la volumetria i la
tipologia del volum principal, els criteris de composició i la proporció de les
obertures de les façanes, la coberta a dos vessants a diferent nivell i els
elements arquitectònics i compositius. L’acabat exterior serà arrebossat i
pintat de color clar.

•
•
•
•

Indret: Camí de Can Marçal
UTM (x,y): 444433, 4614776
Referència cadastral urbana: 000559000DG41C0001GY
Referència cadastral rústica: 08085A002000400000DY

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XIX
• Estil: Popular
• Estat de conservació: Regular

• Titularitat: Privada
• Ús actual: Habitatge
• Vinculació agropecuària: Sí

• Sostre aprox. Volum principal: 150 m2. Volums complementaris: 50 m2
• Característiques: Casa de senzilla construcció, situada en entorn rural
de valor paisatgístic i ambiental, a ran de la cara de llevant del camí del
mateix nom de la casa, entre el bosc de Can Bruguera i la riera de
Carbonell, envoltada de camps de conreu pel nord i el sud i de bosc
per llevant i ponent. El cos principal de la casa és de planta
rectangular, consta de planta baixa i pis, i té la coberta de teula àrab a
dos vessants a diferent nivell amb el carener perpendicular a la façana.
La façana principal és asimètrica, amb la porta descentrada cap al
costat de llevant. Totes les obertures de la casa són arrebossades i de
llinda plana. Ha estat ampliada amb diversos coberts annexos als
laterals i a la façana posterior, de planta baixa i amb la coberta a una
sola vessant. L’acabat exterior és arrebossat, excepte l’annex del
lateral de llevant, que és d’obra vista de maó i segueix el pendent de la
coberta del cos principal.
• Accés: Desviació Ctra. de Cànoves Km 6,3.
• Serveis: Aigua - pou | Elect.- xarxa | Sanej - pou.
• Situació de risc: Risc baix d'incendi.

Justificació per a la recuperació i preservació

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Intervencions admeses: Es podran destinar a habitatge tots els volums
catalogats; el programa funcional bàsic de l’habitatge s’ubicarà al volum
grafiat com a principal al plànol adjunt. A part del volum principal, per a la
resta d’usos admesos, es podran emprar els volums complementaris
catalogats, adequant-los als requeriments de l'activitat a implantar. En cas
de qualsevol intervenció als volums complementaris catalogats es
garantirà la proporció vertical de les obertures, l’arrebossat homogeni de
totes les façanes i la utilització de solucions constructives que aportin una
imatge unitària del conjunt. S’admet la regularització de la coberta
recuperant la composició regular del conjunt, alçant el nivell actual del
vessant de ponent, refent un ràfec homogeni a tota l’amplada del volum principal.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es mantindrà lliure d’edificació l’espai front la façana principal de la casa. Es potenciarà l’enjardinament de tipologia rural a l’entorn
immediat de la casa. Es preservarà el caràcter rural i agrícola de l’entorn, i es potenciarà el manteniment dels camps conreats al nord i al sud de
la casa, així com els petits espais d’horta situats a tocar del bosc de ribera de la riera de Carbonell. Qualsevol intervenció o canvi d’ús haurà de
ser molt curosa amb els valors paisatgístics i ambientals que caracteritzen l’entorn rural en el que s’emplaça la casa. Es prendran les
mesures necessàries per a la preservació de l'hàbitat d'interès comunitari associat a la riera de Carbonell, a llevant de la casa; i al bosc
de Can Bruguera, molt proper a la finca per ponent.
• Accés i estacionament: S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. Caldrà preveure els aparcaments necessaris en funció de
l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Usos i activitats permeses
• Ús principal: Habitatge familiar, amb un màxim d’un habitatge.
• Usos admesos: Turisme rural / Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artesanal / Artístic i professional.

• Valor històric propi de la casa.
• Valor paisatgístic i ambiental de l'entorn agrícola i boscós, entre el
Bosc de Can Bruguera i la riera de Carbonell, d’elevada qualitat.
• Valor social, per raó de l'equilibri territorial i l'estructura del medi rural.
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Volum principal
Volum complementari catalogat
Volum complementari no catalogat
Àmbit de possible ampliació

Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus I
• Protecció actual: • Codi IPAC: - • PTMB: Espai de protecció especial

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: La rehabilitació del conjunt es farà
sobre la base de la seva volumetria, conservarà la tipologia de l’edificació i
la seva configuració, respectant els trets principals que es conserven, així
com els elements arquitectònics i compositius, tals com el barret de la
xemeneia. Es garantirà l’arrebossat unitari de les façanes front l’espai de
l’accés principal, podent mantenir el paredat vist a la resta.

•
•
•
•

Indret: Desviació Ctra. de Cànoves Km 7
UTM (x,y): 444571, 4614655
Referència cadastral urbana: 000558800DG41C0001QY
Referència cadastral rústica: 08085A002000080000DP

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s.XVIII
• Estil: Popular
• Estat de conservació: Dolent

• Titularitat: Privada
• Ús actual: En desús
• Vinculació agropecuària: -

• Sostre aprox. Volum principal: 170 m2. Volums complementaris: 140 m2
• Característiques: Casa senzilla, situada en entorn rural de valor
paisatgístic i ambiental, envoltada de camps de conreu i bosc, entre la
carretera de Cànoves i la riera de Carbonell. El camí d’accés és
flanquejat per dues fileres de cupressàcies fins a Can Mateuet. El cos
principal és de planta rectangular, consta de planta baixa i pis, i té la
coberta de teula àrab a dos vessants amb el carener perpendicular a la
façana. La façana principal és asimètrica, amb dues portes a cada costat,
essent la principal la de ponent, d’arc escarser rebaixat. La resta
d’obertures són de llinda plana. Adossades a ponent hi ha les antigues
corts, que van ser ampliades en alçada, amb la coberta a una sola
vessant. A llevant hi ha l’antic corral que es va ampliar cap a migdia,
formant una L amb la casa. La part posterior dels dos cossos laterals es
troba enrunada. L’acabat exterior de la façana principal és arrebossat,
mentre que els murs més antics laterals i posterior conserven els murs
de paredat vist, i els corresponents a les ampliacions de maó vist.
• Accés: A tocar de la carretera.
• Serveis: Aigua - pou | Elect.- xarxa | Sanej • Situació de risc: Risc baix d'incendi.

Justificació per a la recuperació i preservació
• Valor històric propi de la casa. A recuperar.
• Valor paisatgístic de l'entorn agrícola i boscós de la riera de Carbonell,
d'elevada qualitat.
• Valor social, per raó de l'equilibri territorial i l'estructura del medi rural.

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Intervencions admeses: Es podran destinar els volums catalogats a tots els
usos admesos. En cas d’implantar l’ús d’habitatge, el seu programa
funcional bàsic s’ubicarà al volum grafiat com a principal al plànol adjunt. La
implantació de qualsevol ús requerirà la restitució del cos adossat a ponent:
en la part situada a primer terme seguint el pendent de la coberta del volum
principal, i, en planta baixa i sense superar l’alçada actual, en la part
posterior. El cos situat a llevant es podrà reedificar formant un cos en planta
baixa conservant la composició i els brancals de pedra de la finestra sota
coberta del volum principal.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es mantindrà lliure d’edificació l’espai front la façana principal del conjunt. Es preservarà el caràcter rural i agrícola de l’entorn del
conjunt i els bancals conreats que envolten la casa. S’endreçarà l’àmbit d’accés, situat a migdia de la casa. Qualsevol intervenció o canvi
d’ús haurà de ser molt curosa amb els valors paisatgístics i ambientals que caracteritzen l’entorn rural i boscós en el que s’emplaça
l’edificació, i es preservarà l’arbrat existent situat entre la casa i la riera de Carbonell. Es prendran les mesures necessàries per a la
preservació de l'hàbitat d'interès comunitari associat a la riera de Carbonell, a l'àmbit de ponent de la finca.
• Accés i estacionament: Es condicionarà l’accés independent a la casa des del camí de Can Mateuet, amb una amplada màxima de 3m i
revegetació i plantació d’arbrat en la resta de la seva amplada. Caldrà preveure els aparcaments necessaris en funció de l’ús a implantar,
segons la normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Usos i activitats permeses
• Usos principals: Habitatge familiar, amb un màxim d’un habitatge / Turisme rural.
• Usos admesos: Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artesanal / Artístic i professional.

Altres disposicions particulars
L’adequació del camí d’accés i dels serveis urbanístics es podran dur a terme conjuntament amb Can Mateuet (C-10), i en cas
d’intervencions per a usos distints a l’habitatge es potenciarà l’actuació conjunta.
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CAN MATEUET
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Volum principal
Volum complementari catalogat
Volum complementari no catalogat
Àmbit de possible ampliació

Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus I
• Protecció actual: BPU – PEPPA (CAM-07)
• Codi IPAC: - • PTMB: Espai de protecció especial

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es conservarà la volumetria i la
tipologia del volum principal, els criteris de composició i la proporció de les
obertures de les façanes i els elements arquitectònics i compositius, com
ara el pedrís enrajolat en el perímetre de la casa i el rellotge de sol de la
façana de migdia. Es mantindrà la diferència de materials i acabats de les
distintes façanes dels volums catalogats.

•
•
•
•

Indret: Desviació Ctra. de Cànoves Km 7
UTM (x,y): 444565, 4614596
Referència cadastral urbana: 000558900DG41C0001PY
Referència cadastral rústica: 08085A002000: -130000DT / -090000DL

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s.XVIII
• Estil: Popular
• Estat de conservació: Dolent

• Titularitat: Privada
• Ús actual: En desús
• Vinculació agropecuària: -

• Sostre aprox. Volum principal: 390 m2. Volums complementaris: 470 m2
• Característiques: Casa situada en un entorn rural de valor paisatgístic i
ambiental, envoltada de camps de conreu i bosc, entre la carretera de
Cànoves i la riera de Carbonell. El camí d’accés és flanquejat per dues
fileres de cupressàcies. És de planta rectangular, en planta baixa, pis i
golfes, i té la coberta de teula àrab a dos vessants i el carener
perpendicular a la façana. La façana principal és de composició
simètrica, amb una ampliació per ponent, una porta central d’arc de mig
punt de pedra adovellada, i una segona porta d’arc carpanell. Les
finestres són de llinda plana amb ampits i pedra carejada, i es conserva
un rellotge de sol molt desdibuixat. Completen el conjunt diverses
construccions d’ús agrari. La façana principal de la casa és arrebossada i
enllaça amb la resta de façanes, de pedra vista, amb cantonades
arrodonides. A la façana principal hi ha adossat un pou amb corriola
fixada a la paret, del s.XIX, i a llevant hi ha un altre pou de pedra. Davant
de la casa hi ha l’era de cairons, limitada al sud per una lliça de pedra.
• Accés: A tocar de la carretera.
• Serveis: Aigua - pou | Elect.- xarxa | Sanej • Situació de risc: Risc baix d'incendi.

Justificació per a la recuperació i preservació
• Valor històric i arquitectònic propi de la casa, i dels elements singulars
del conjunt i dels espais exteriors (era, pous, arbrat, camí). A recuperar.
• Valor paisatgístic i ambiental de l'entorn agrícola i boscós de la riera de
Carbonell, d'elevada qualitat.
• Valor social, per raó de l’equilibri territorial i l’estructura del medi rural.

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Intervencions admeses: Es podran destinar a habitatge el volum catalogat
grafiat com a principal al plànol adjunt i els volums complementaris
adossats a aquest; el programa funcional bàsic dels habitatges s’ubicarà al
volum principal. Tots els volums catalogats, es podran emprar per a la
resta d'usos admesos, adaptant-los als requeriments de l'activitat a
implantar. El cos situat a ponent tan sols es podrà reedificar formant un
cos en planta baixa.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es mantindrà lliure d’edificació l’era encaironada situada front la façana principal, i es preservarà la lliça de pedra que la delimita. Es
conservaran els dos pous existents a la finca. Es preservarà el conjunt de vegetació i l’arbrat exemplar existent al voltant del conjunt. Es
potenciarà el manteniment del caràcter agrícola dels conreus situats a l’àmbit de llevant de la finca, i especialment els bancals situats a
migdia que resolen l’adaptació topogràfica dels diferents nivells fins la riera de Carbonell. Qualsevol intervenció o canvi d’ús haurà de ser
molt curosa amb els valors paisatgístics i ambientals que caracteritzen l’entorn rural i boscós en el que s’emplaça el conjunt, i es prendran les
mesures necessàries per a la preservació de l'hàbitat d'interès comunitari associat a la riera de Carbonell, a ponent i al sud.
• Accés i estacionament: S’haurà de garantir el manteniment del camí d’accés a la finca i les dues fileres de cupressàcies que
l’acompanyen. Caldrà preveure els aparcaments necessaris en funció de l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Usos i activitats permeses
• Usos principals: Habitatge familiar, amb un màxim de dos habitatges / Turisme rural.
• Usos admesos: Hoteler / Restauració, incloent saló de banquets, amb estructures no permanents desmuntables / Educació en el lleure /
Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artesanal / Artístic i professional.

Altres disposicions particulars
L’adequació del camí d’accés i dels serveis urbanístics es podran dur a terme conjuntament amb Can Rafel Coll (C-9), i en cas
d’intervencions per a usos distints a l’habitatge es potenciarà l’actuació conjunta.
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CAN LIRET
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Volum principal
Volum complementari catalogat
Volum complementari no catalogat
Àmbit de possible ampliació

Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus I
• Protecció actual: • Codi IPAC: - • PTMB: Espai de protecció especial

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es conservarà la volumetria i la
tipologia del volum principal, els criteris de composició i la proporció de les
obertures de les façanes, i els elements arquitectònics i compositius.
L’acabat exterior serà arrebossat a totes les façanes.

•
•
•
•

Indret: Ctra. de Cànoves Km 7,3
UTM (x,y): 444777, 4614955
Referència cadastral urbana: 002559100DG41E0001WQ
Referència cadastral rústica: 08085A003000020000DJ

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XIX / Reforma s. XX
• Estil: Popular
• Estat de conservació: Bo

• Titularitat: Privada
• Ús actual: Habitatge
• Vinculació agropecuària: Sí

• Sostre aprox. Volum principal: 280 m2. Volums complementaris: 170 m2
• Característiques: Casa situada en entorn rural envoltada de camps de
conreu, a la cara de llevant de la carretera de Cànoves, entre aquesta i
el torrent de Remoguera. Va ser restaurada i alçada d’un pis
conservant-ne l’estructura i tipologia, i a finals del s.XX es van refer la
teulada i els forjats. És de planta quadrangular, consta de planta baixa,
pis i golfes, i té la coberta de teula àrab a dos vessants amb el carener
perpendicular a la façana. La porta d’entrada, lleugerament
descentrada, té la llinda de fusta i és d’arc pla, com la resta de les
obertures. L’acabat exterior és arrebossat. Adossats a les façanes de
ponent i llevant hi ha un cobert-porxo corresponent a un antic corral i
les antigues corts de planta baixa i coberta a dos vessants que
continua amb un altre cos perpendicular a la façana principal de la
casa, tots ells reformats. Davant de la façana principal hi ha un pedrís
de paviment ceràmic que obre al pati, a migdia de la casa i limitat per
un muret de pedra. Dins del pati es conserva un pou.
• Accés: A tocar de la carretera.
• Serveis: Aigua - pou | Elect.- xarxa | Sanej - pou | Altres – telèfon.
• Situació de risc: -

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Intervencions admeses: Es podran destinar a habitatge tots els volums
catalogats; el programa funcional bàsic de l’habitatge s’ubicarà al volum
grafiat com a principal al plànol adjunt. A part del volum principal, per a la
resta d’usos admesos, es podran emprar els volums complementaris
catalogats annexats a llevant i a ponent, adequant-los als requeriments de
l'activitat a implantar. En cas de qualsevol intervenció als volums
complementaris catalogats es garantirà la proporció vertical de les
obertures i la utilització de solucions constructives que aportin una imatge
unitària del conjunt.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es mantindrà lliure d’edificació el pati front la façana principal de la casa. Es preservarà el pou adossat a la façana de la casa,
així com el muret de pedra que limita el pati davanter per migdia. Es mantindrà la tipologia de vegetació existent a l’entorn immediat de la
casa. Es potenciarà la conservació del caràcter rural i agrícola del lloc, dels camps conreats al nord de la casa i de l’espai d’horta situat a
migdia. La casa es troba dins la zona de protecció de la carretera BV-5151, i caldrà obtenir informe favorable de l'organisme competent
en matèria de carreteres prèviament a qualsevol intervenció.
• Accés i estacionament: S’haurà de garantir el manteniment del camí d’accés a la finca. En cas d’implantació d’usos distints a l’habitatge,
es condicionarà l’encreuament amb la carretera per tal millorar-ne la visibilitat, previ informe favorable. Caldrà preveure els aparcaments
necessaris en funció de l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Usos i activitats permeses
• Ús principal: Habitatge familiar, amb un màxim d’un habitatge.
• Usos admesos: Turisme rural / Restauració / Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artesanal / Artístic
i professional.

Justificació per a la recuperació i preservació
• Valor històric propi de la casa.
• Valor paisatgístic i ambiental de l'entorn rural i agrícola.
• Valor social, per raó de l'equilibri territorial i l'estructura del medi rural.
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CAN PINO
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Volum principal
Volum complementari catalogat
Volum complementari no catalogat
Àmbit de possible ampliació

Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus I
• Protecció actual: • Codi IPAC: - • PTMB: Espai de protecció especial

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es conservarà la volumetria i la
tipologia del volum principal, els criteris de composició i la proporció de les
obertures de les façanes, i els elements arquitectònics i compositius. En
cas de qualsevol intervenció o de dur a terme l'ampliació admesa, es
potenciarà el tractament unitari dels acabats.

•
•
•
•

Indret: Desviació Ctra. de Cànoves Km 7,4
UTM (x,y): 444849, 4614936
Referència cadastral urbana: 002559200DG41E0001AQ
Referència cadastral rústica: 08085A003000030000DE

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XX / Reforma s. XX
• Estil: Popular
• Estat de conservació: Regular

• Titularitat: Privada
• Ús actual: En desús
• Vinculació agropecuària: -

• Sostre aprox. Volum principal: 210 m2. Volums complementaris: 70 m2
• Característiques: Casa de senzilla estructura, situada en entorn rural a
ponent del torrent de Remoguera, envoltada de camps de conreu i
bosc de ribera pel seu costat de llevant. Va ser reformada a mitjans del
s. XX. És de planta quadrada, consta de planta baixa i pis, i té la
coberta de teula àrab a dos vessants amb el carener perpendicular a la
façana. La façana principal és de composició sensiblement simètrica i
es composa de tres crugies, amb la porta d’entrada central amb
teuladet, al seu damunt una finestra amb gelosia ceràmica, i finestres a
ambdós costats en les plantes baixa i pis. Les obertures de la façana
principal són de llinda plana, mentre que les de la façana posterior són
d’arc escarser molt rebaixat. L’acabat exterior és arrebossat. Adossats
a les façanes de ponent i llevant hi ha diversos cossos annexos de
planta baixa, corresponents a antigues corts i corrals; el cos de llevant
continua amb un altre cos perpendicular a la façana principal de la
casa, fet de totxo i de posterior construcció.
• Accés: A tocar de la carretera.
• Serveis: Aigua - pou | Elect.- xarxa | Altres - telèfon.
• Situació de risc: Risc baix d'incendi.

Justificació per a la recuperació i preservació

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Intervencions admeses: Es podran destinar a habitatge tots els volums
catalogats; el programa funcional bàsic de l’habitatge s’ubicarà al volum
grafiat com a principal al plànol adjunt. A part del volum principal, per a la
resta d’usos admesos es podran emprar els volums complementaris
catalogats annexats al volum principal, adequant-los als requeriments de
la nova activitat a implantar.
S’admet l’ampliació de les edificacions, d’acord amb l’article 14, dins el
gàlib d’ocupació assenyalat al plànol, a llevant del volum principal, per a la
implantació dels usos admesos. L’ampliació es realitzarà mitjançant un cos
en planta baixa adossat a les antigues corts, tancant el pati davanter, fins un màxim del 20% del sostre construït del volum principal, i
garantint el tractament unitari del conjunt i de l’espai exterior.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es mantindrà lliure d’edificació el pati front la façana principal de la casa. Es preservarà el caràcter rural i agrícola de l’entorn i, en
la mesura del possible, els camps de conreu que envolten la casa. Es conservaran especialment els bancals agrícoles situats a llevant
de la casa que resolen l’adaptació topogràfica dels diferents nivells fins el bosc de ribera del torrent de Remoguera. Es prendran les
mesures necessàries per a la preservació de l'hàbitat d'interès comunitari associat a aquest torrent, a l'àmbit de llevant de la finca.
• Accés i estacionament: S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. Caldrà preveure els aparcaments necessaris en funció
de l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Usos i activitats permeses
• Ús principal: Habitatge familiar, amb un màxim d’un habitatge.
• Usos admesos: Turisme rural / Restauració / Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artesanal / Artístic
i professional.

• Valor històric propi de la casa.
• Valor paisatgístic i ambiental de l'entorn agrícola i de bosc de ribera del
torrent de Remoguera.
• Valor social, per raó de l’equilibri territorial i l’estructura del medi rural.
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Volum principal
Volum complementari catalogat
Volum complementari no catalogat
Àmbit de possible ampliació

Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus I
• Protecció actual: • Codi IPAC: - • PTMB: Espai de protecció especial

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es conservarà la volumetria i la
tipologia del volum principal, els criteris de composició i la proporció de les
obertures de les façanes, i els elements arquitectònics i compositius.

•
•
•
•

Indret: Ctra. de Cànoves Km 7,3
UTM (x,y): 444727, 4614922
Referència cadastral urbana: 002559300DG41E0001BQ
Referència cadastral rústica: 08085A002000040000DB

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XX / Reforma s. XX
• Estil: Popular
• Estat de conservació: Bo

• Titularitat: Privada
• Ús actual: Habitatge
• Vinculació agropecuària: -

• Sostre aprox. Volum principal: 350 m2. Volums complementaris: 20 m2
• Característiques: Casa situada en entorn rural, ran de la cara de ponent
de la carretera de Cànoves, entre aquesta i la riera de Carbonell,
envoltada de bosc de ribera i alzinar. Va ser rehabilitada a mitjans del s.
XX, mantenint la tipologia i característiques originals. El cos central de la
casa és de planta quadrangular, consta de planta baixa i pis, i té la
coberta de teula àrab a dos vessants amb el carener perpendicular a la
façana. La façana principal, orientada a migdia, es composa segons tres
crugies, amb totes les obertures de llinda plana arrebossades, i hi
destaca el porxo amb teuladet i els murets laterals de pedra que es van
afegir en la reforma del s. XX. Adossat a la façana de ponent hi ha un
cos que sobresurt de la línia de façana, que segueix el pendent de la
coberta del cos principal de la casa. L’acabat exterior és arrebossat i
pintat de color clar. A migdia de la casa es forma un pati tancat amb un
muret de pedra. Fora del pati, l’antiga bassa ha estat reconvertida a
piscina.
• Accés: A tocar de la carretera.
• Serveis: Aigua - pou | Elect.- xarxa | Sanej • Situació de risc: Risc baix d'incendi.

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Intervencions admeses: Podrà destinar-se a habitatge i a tots els usos
admesos el volum grafiat com a principal al plànol adjunt, i es podrà
emprar per a funcions complementàries a l’activitat el volum adossat a
ponent. En cas de qualsevol intervenció o canvi d’ús, s'enretiraran les
cobertes de fibrociment dels volums complementaris no catalogats, i es
garantirà un tractament unitari de les façanes dels elements catalogats.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es mantindrà lliure d’edificació el pati front la façana principal de la
casa, i es preservarà la bassa situada fora del pati. Es conservarà i
potenciarà l’enjardinament de tipologia rural a l’entorn immediat de la casa. Es preservarà el caràcter rural del lloc, i es potenciarà el
manteniment dels espais conreats, els espais d’horta i l’arbrat fruiter que envolten el conjunt. La casa es troba dins la zona de protecció
de la carretera BV-5151, i caldrà obtenir informe favorable de l'organisme competent en matèria de carreteres prèviament a qualsevol
intervenció. Es prendran les mesures necessàries per a la preservació de l'hàbitat d'interès comunitari de bosc de ribera i alzinar associat
a la riera de Carbonell, que envolta la casa pel nord, ponent i sud.
• Accés i estacionament: S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. En cas d’implantació d’usos distints a l’habitatge, es
condicionarà l’encreuament amb la carretera per tal millorar-ne la visibilitat, previ informe favorable Caldrà preveure els aparcaments
necessaris en funció de l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Usos i activitats permeses
• Ús principal: Habitatge familiar, amb un màxim d’un habitatge.
• Usos admesos: Turisme rural / Restauració / Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artesanal / Artístic
i professional.

Justificació per a la recuperació i preservació
• Valor històric propi de la casa.
• Valor ambiental de l'entorn boscós de la riera de Carbonell.
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Volum principal
Volum complementari catalogat
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Àmbit de possible ampliació

Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus I
• Protecció actual: • Codi IPAC: - • PTMB: Espai de protecció especial

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es conservarà la volumetria i la tipologia
del volum principal, els criteris de composició i la proporció de les obertures
de les façanes, i els elements arquitectònics com la portalada d'accés lateral
al volum principal d'arc de mig punt i les llindes de maó ceràmic a plec de
llibre. En cas de qualsevol intervenció o canvi d’ús es garantirà un tractament
unitari del conjunt edificat.

•
•
•
•

Indret: Desviació Ctra. de Cànoves Km 8
UTM (x,y): 445007, 4614932
Referència cadastral urbana: 002161300DG41F0001YP
Referència cadastral rústica: 08085A003000050000DZ

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XIX / Reforma s. XX
• Estil: Popular
• Estat de conservació: Bo

• Titularitat: Privada
• Ús actual: Habitatge
• Vinculació agropecuària: Sí

• Sostre aprox. Volum principal: 190 m2. Volums complementaris: 30 m2
• Característiques: Casa situada en entorn rural de valor paisatgístic i
ambiental al límit nord del terme municipal, a l’enforcall dels torrents cal
Lico i de Remoguera, envoltada de camps de conreu i bosc. Va ser
reformada a finals del s. XX mantenint la tipologia i característiques
originals. Està formada per dos cossos que configuren una planta en
forma de L, de planta baixa i pis, i amb les cobertes de teula àrab a una
sola vessant amb els pendents a diferents orientacions. La portalada
d’accés del cos adossat a migdia és d’arc de mig punt de pedra moderna
adovellada. La resta d’obertures són de llinda plana, algunes d’elles fetes
de peces de maó ceràmic a plec de llibre, detall que es repeteix en
algunes cantoneres. L’acabat exterior és arrebossat i pintat de color
terrós, amb algunes zones dels murs amb pedra vista. El conjunt té un
pou al sud de la casa. Recentment s’ha construït una portalada amb
teuladet d’accés al conjunt, i a llevant s’hi ha adossat una construcció en
planta baixa enrassada al terreny per la part posterior.
• Accés: A tocar de la carretera.
• Serveis: Aigua - pou | Elect.- xarxa | Sanej • Situació de risc: Risc mitjà d'incendi.

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Intervencions admeses: Podrà destinar-se a habitatge i a tots els usos
admesos el volum grafiat com a principal al plànol adjunt, i es podrà
emprar per a funcions complementàries a l’activitat el volum annex situat a
llevant, adaptant-lo a les necessitats de la nova activitat a implantar, i podent
tancar el seu porxo. En cas de cessament de les activitats agrícoles,
ramaderes i similars s’enderrocaran els volums complementaris no
catalogats d’ús agropecuari.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es mantindrà lliure d’edificació el pati a migdia que configuren els dos volums principals. Es mantindrà l’enjardinament de
tipologia rural a l’entorn immediat de la casa i es preservarà l’arbrat existent al sud que relliga els torrents de Cal Lico i de Remoguera.
S’endreçaran els àmbits situats a ambdós costats del conjunt. Qualsevol intervenció o canvi d’ús haurà de ser molt curosa amb els valors
paisatgístics i ambientals que caracteritzen l’entorn rural i boscós en el que s’emplaça la casa, i posarà especial atenció a la millora de
l’encaix paisatgístic de la casa i el seu entorn. Es prendran les mesures necessàries per a la preservació de l'hàbitat d'interès comunitari
associat a l’enforcall dels torrents de Cal Lico i de Remoguera, als àmbits de llevant i de ponent de la finca.
• Accés i estacionament: S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. Caldrà preveure els aparcaments necessaris en funció de
l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Usos i activitats permeses
• Ús principal: Habitatge familiar, amb un màxim d’un habitatge.
• Usos admesos: Turisme rural / Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artesanal / Artístic i professional.

Justificació per a la recuperació i preservació
• Valor històric propi del conjunt.
• Valor paisatgístic i ambiental de l'entorn agrícola i boscós dels torrents
de Cal Lico i Remoguera, d'elevada qualitat.
• Valor social, per raó de l’equilibri territorial i l’estructura del medi rural.
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Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus I
• Protecció actual: • Codi IPAC: - • PTMB: Espai de protecció especial

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització
•
•
•
•

Indret: Camí de Can Xico
UTM (x,y): 444874, 4614202
Referència cadastral urbana: 001058300DG41C0001SY
Referència cadastral rústica: 08085A003000710000DS

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XX / Reforma s. XXI
• Estil: Popular
• Estat de conservació: Bo

• Titularitat: Privada
• Ús actual: Habitatge
• Vinculació agropecuària: Sí

• Sostre aprox. Volum principal: 430 m2. Volums complementaris: 270 m2
• Característiques: Conjunt de principis del s. XX, situada en entorn rural i
envoltada de camps de conreu i bosc, restaurada recentment mantenintne la tipologia i característiques, i es va afegir la planta superior. És de
planta rectangular, consta de planta baixa, pis i golfes, i té la coberta de
teula àrab a dos vessants lleugerament allargada per llevant i el carener
perpendicular a la façana. Damunt la porta principal hi ha una finestra
balconera i un rellotge de sol amb la inscripció 1921-2001. Totes les
obertures són de llinda plana, llevat les finestres verticals de les golfes i la
galeria d’arcades amb terrassa del costat de llevant. Als laterals davant de
la casa, dos cossos formen un barri tancat: a ponent l’antic galliner
reformat, i a llevant una nau de posterior construcció de similars
característiques. Dins del pati es conserva un pou amb corriola i hi ha una
alzina monumental. L’acabat exterior és arrebossat i pintat de color clar.
Actualment es troba dividida en dos habitatges. Dins la finca hi ha diverses
naus d’ús agropecuari, avui destinades a aparcament de caravanes.
• Accés: Desviació Ctra. de Cànoves Km 6,7.
• Serveis: Aigua - pou | Elect.- xarxa | Sanej - pou | Altres - telèfon.
• Situació de risc: Risc baix d'incendi, tant a la casa com al camí d'accés.

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:
• Tractament dels volums catalogats: Es conservarà la volumetria i la
tipologia del volum principal, els criteris de composició i la proporció de les
obertures de les façanes, i els elements arquitectònics i compositius.
• Àmbits d’expectativa arqueològica: La casa es troba dins de l'espai de
protecció arqueològica de Can Xico, i caldrà obtenir informe favorable de
l'organisme competent en matèria de cultura prèviament a qualsevol
intervenció, d'acord amb l'article 13.1.f.
• Intervencions admeses: Es podrà destinar a habitatge i a tots els usos
admesos els volums catalogats, el programa funcional bàsic de l'habitatge
s'ubicarà al volum grafiat com a principal al plànol adjunt. Adaptant el
volums complementaris a les noves necessitats de l’activitat a implantar.
En cas de remodelació, es recompondrà l’estructura de les façanes refent
les obertures que hagin perdut la proporció vertical, i s’enretiraran les
persianes de lames enrotllables amb guies i caixa, i les fusteries de
materials metàl·lics, plàstics o similars. En cas de canvi d’ús s’enderrocarà
el volum complementari no catalogat adossat a la façana de llevant del volum principal, i s'enretiraran les cobertes de fibrociment i
elements d'altres materials no adequats dels volums que envolten el conjunt catalogat.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es conservarà la configuració del conjunt formant un barri davanter front la façana principal, que es mantindrà lliure d’edificació.
Es protegirà el pou existent dins del barri. Es mantindrà l’enjardinament de tipologia rural, especialment a l’accés al conjunt, i es
protegiran les alzines i altre arbrat exemplar existent a la finca. Es preservarà el caràcter rural de l’entorn, i es potenciarà el manteniment
dels camps conreats i els espais d’horta que envolten el conjunt. Es prendran les mesures necessàries per a la preservació de l'hàbitat
d'interès comunitari associat al torrent de Cal Lico, als àmbits de ponent i sud de la finca.
• Accés i estacionament: L’accés des del camí de Can Suquet de la Serra es podrà condicionar, amb una amplada màxima de 3m i
preservant l’arbrat i la vegetació existent al marge del camí més proper al torrent de Cal Lico. Caldrà preveure els aparcaments
necessaris en funció de l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Usos i activitats permeses
Justificació per a la recuperació i preservació

• Ús principal: Habitatge familiar, amb un màxim de dos habitatges ja existents al volum principal.

• Valor històric i arquitectònic propi de la casa, i dels espais exteriors
(barri, arbrat).
• Valor paisatgístic i ambiental de l'entorn del torrent de Cal Lico.
• Valor social, per raó de l’equilibri territorial i l’estructura del medi rural.

• Usos admesos: Turisme rural / Restauració / Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artesanal / Artístic
i professional.
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Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus I
• Protecció actual: • Codi IPAC: - • PTMB: Espai de protecció especial

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es conservarà la volumetria i la
tipologia del conjunt, els criteris de composició i la proporció de les
obertures de les façanes, i els elements arquitectònics i compositius.

•
•
•
•

Indret: Ctra. de Cànoves Km 6,6
UTM (x,y): 444542, 4614209
Referència cadastral urbana: 001058500DG41C0001UY
Referència cadastral rústica: 08085A002000160000DO

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XVIII / Reforma s. XX
• Estil: Popular
• Estat de conservació: Bo

• Titularitat: Privada
• Ús actual: Habitatge
• Vinculació agropecuària: Sí

• Sostre aprox. Volum principal: 270 m2. Volums complementaris: 70 m2
• Característiques: Antiga edificació reformada el s.XX mantenint-ne la
tipologia i característiques, situada en entorn rural envoltada de camps de
conreu i bosc, en lloc baix a ponent de la riera de Carbonell i de la
carretera de Cànoves. Havia estat casa consistorial. És de planta
rectangular, consta de planta baixa i pis, i té la coberta de teula àrab a dos
vessants, allargada per llevant, amb el carener perpendicular a la façana.
La porta principal es troba descentrada cap al costat de ponent de la
façana. Totes les obertures són de llinda plana amb ampits de pedra. La
finestra damunt de la porta té una llinda de pedra rústega, amb la
inscripció 1787, un sol i una creu. Una inscripció posterior a la part alta de
la façana diu 1976 P. Monells, probablement data de la reforma.
Adossades a la façana de ponent hi ha les antigues corts, de planta baixa.
Al sud-est de la casa hi ha un pou. L’era de cairons, molt ben conservada,
està situada a ponent de la casa i en un nivell superior, i està limitada per
una lliça de pedra mitjanament alta que, alhora, aguanta les terres.
• Accés: A tocar de la carretera.
• Serveis: Aigua - pou | Elect.- xarxa | Sanej - pou | Altres - telèfon.
• Situació de risc: Risc baix d'incendi.

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Intervencions admeses: Podrà destinar-se a habitatge i a tots els usos
admesos el volum grafiat com a principal al plànol adjunt, i es podrà
emprar per a funcions complementàries a l’activitat el volum annex situat a
llevant, adaptant-lo a les necessitats de l’activitat principal. En cas de
remodelació, es recompondrà l’estructura de les façanes refent les obertures
que hagin perdut la proporció vertical, i es mantindran arrebossades amb
morter, respectant la llinda rústega i les inscripcions existents. En cas de dur
a terme l’ampliació o en cas de cessament de les activitats agrícoles,
ramaderes i similars s’enderrocaran els volums complementaris no
catalogats d’ús agropecuari.
S’admet l’ampliació de les edificacions, d’acord amb l’article 14, dins el
gàlib d’ocupació assenyalat al plànol, únicament per a la implantació dels
usos admesos distints de l’habitatge. L’ampliació es realitzarà mitjançant un cos exempt en planta baixa exempt i a migdia del conjunt
catalogat, fins un màxim del 20% del sostre construït del volum principal, i garantint el tractament unitari del conjunt i de l’espai exterior.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es mantindrà lliure d’edificació el pati davanter front la façana principal, i es conservarà el pou existent. Es protegirà l’era
encaironada, situada a ponent de la casa, i la lliça alta de pedra que la delimita. Es conservarà el caràcter rural i boscós del lloc, i es
potenciarà el manteniment dels bancals agrícoles i dels camps conreats que envolten el conjunt. Qualsevol intervenció o canvi d’ús
haurà de ser molt curosa amb els valors paisatgístics i ambientals que caracteritzen l’entorn baix de fondal en el que s’emplaça
l’edificació. Es prendran les mesures necessàries per a la preservació de l'hàbitat d'interès comunitari associat a la riera de Carbonell, a
llevant de la casa; i al bosc de Can Bruguera, molt proper a la finca per ponent.
• Accés i estacionament: L’accés des de la carretera BV-5151 es podrà condicionar, amb una amplada màxima de 3m i revegetació en la
resta de la seva amplada, conservant el petit pont que travessa la riera de Carbonell. Caldrà preveure els aparcaments necessaris en
funció de l’ús previst, segons la normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Justificació per a la recuperació i preservació
• Valor històric propi de la casa, dels seus elements singulars i dels
espais exteriors (era).
• Valor paisatgístic de l'entorn agrícola i de bosc de ribera de la riera de
Carbonell, d’elevada qualitat.
• Valor social, per raó de l’equilibri territorial i l’estructura del medi rural.

Usos i activitats permeses
• Usos principals: Habitatge familiar, amb un màxim d’un habitatge / Turisme rural.
• Usos admesos: Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artesanal / Artístic i professional.
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Àmbit de possible ampliació

Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus I
• Protecció actual: • Codi IPAC: - • PTMB: Espai de protecció especial

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es conservarà la volumetria i la
tipologia del conjunt, els criteris de composició i la proporció de les
obertures de les façanes, i els elements arquitectònics i compositius. Les
façanes dels volums catalogats es mantindran arrebossades i pintades del
mateix color.

•
•
•
•

Indret: Ctra. de Cànoves Km 6,3
UTM (x,y): 444342, 4613951
Referència cadastral urbana: 001055700DG41C0001BY
Referència cadastral rústica: 08085A002002410000DM

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XIX / Reforma s. XX
• Estil: Popular
• Estat de conservació: Bo

• Titularitat: Privada
• Ús actual: Habitatge
• Vinculació agropecuària: Sí

• Sostre aprox. Volum principal: 940 m2. Volums complementaris: 210 m2
• Característiques: Casa situada en entorn rural envoltada de camps de
conreu i bosc, a ponent de la carretera de Cànoves. És una notable
edificació de planta baixa i dos pisos, amb la coberta de teula àrab a dos
vessants i el carener perpendicular a la façana. En la reforma de mitjans
del s.XX va ser ampliada per ponent amb un nou cos d’habitatge, de
planta baixa i pis, amb una terrassa arcada i escala d’obra exterior. La
façana principal de la casa es composa en dues crugies, amb el portal
d’arc escarser molt rebaixat carejat amb maó ceràmic i pedra, descentrat
cap a ponent. A la planta pis hi ha un balcó continu sobre les dues
finestres, i damunt dues balconeres més petites. Es conserva un rellotge
de sol, amb la inscripció 1848. Davant de la casa, a llevant, hi ha un pou.
A ponent, en un espai més elevat amb lliça de pedra pel costat nord, es
conserva l’era de cairons, amb accés mitjançant una rampa a tocar d’un
lledoner monumental. A llevant de la casa destaca un safareig singular,
en un pilar del qual hi ha la inscripció 1863.
• Accés: A tocar de la carretera.
• Serveis: Aigua - pou | Elect.- xarxa | Sanej - pou.
• Situació de risc: -

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Àmbits d’expectativa arqueològica: La casa es troba dins de l'espai de
protecció arqueològica de Can Bruguera, i caldrà obtenir informe favorable
de l'organisme competent en matèria de cultura prèviament a qualsevol
intervenció, d'acord amb l'article 13.1.f.
• Intervencions admeses: Es podran destinar a habitatge tots els volums
catalogats; el programa funcional bàsic dels habitatges s’ubicarà al volum
grafiat com a principal al plànol adjunt. A part del volum principal, per a la
resta d’usos admesos, es podran emprar els volums complementaris
catalogats, adequant-los als nous requeriments de la nova activitat. En cas
de canvi d’ús s'enretiraran les cobertes de fibrociment i elements d'altres
materials no adequats del volum complementari catalogat adossat al nord-oest.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es mantindrà lliure d’edificació el pati davanter front la façana principal del conjunt. Es protegirà l’era encaironada i el muret de
pedra, a ponent del conjunt. Es conservaran el pou i el safareig existents dins la finca. Es protegirà l’arbrat existent a ponent de la casa,
el roure catalogat situat uns 200 m al nord, i el bosc de ribera que configura el paisatge del lloc. Es preservarà el caràcter rural i agrícola
de l’entorn, i es potenciarà el manteniment dels camps conreats al nord i al sud de la casa. Es prendran les mesures necessàries per a la
preservació de l'hàbitat d'interès comunitari del bosc de Can Bruguera, a ponent de la casa, amb especial atenció a l’arbrat exemplar
existent dins de la finca.
• Accés i estacionament: L’accés des de la carretera BV-5151 es podrà condicionar, amb una amplada màxima de 3m i revegetació i
plantació d’arbrat en la resta de la seva amplada, conservant l’arbrat existent que l’acompanya. Caldrà preveure els aparcaments
necessaris en funció de l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Justificació per a la recuperació i preservació

Usos i activitats permeses

• Valor històric i arquitectònic propi de la casa, i dels elements singulars
del conjunt i dels espais exteriors (safareig, era, pou, arbrat).
• Valor paisatgístic i ambiental de l'entorn agrícola i boscós i de l'arbrat
existent, i com a fita visual.
• Valor social, per raó de l’equilibri territorial i l’estructura del medi rural.

• Usos principals: Habitatge familiar, amb un màxim de dos habitatges ja existents al volum principal / Turisme rural.
• Usos admesos: Hoteler / Restauració, incloent saló de banquets, amb estructures no permanents desmuntables / Educació en el lleure /
Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artesanal / Artístic i professional.
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CAN BERTRAN

Corró d’Amunt

PB

PB+1

PB+2

Golfa

Volum principal
Volum complementari catalogat
Volum complementari no catalogat
Àmbit de possible ampliació

Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus I
• Protecció actual: BPU – PEPPA (CAM-02)
• Codi IPAC: - • PTMB: Espai de protecció especial

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es conservarà la volumetria i la
tipologia del conjunt edificat, la disposició dels volums formant un barri, els
criteris de composició i la proporció de les obertures de les façanes. Les
façanes del conjunt es mantindran arrebossades i pintades del mateix
color, conservant els elements singulars de la façana com el portal d’arc
de mig punt de pedra adovellada i amb escut a la clau, o les finestres de la
façana posterior amb pedra carejada.

•
•
•
•

Indret: Camí de Can Bertran
UTM (x,y): 444156, 4613531
Referència cadastral urbana: 08085A002002440001FT
Referència cadastral rústica: 08085A002002440000DR

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XVI-XVII
• Estil: Popular
• Estat de conservació: Regular

• Titularitat: Privada
• Ús actual: Habitatge
• Vinculació agropecuària: -

• Sostre aprox. Volum principal: 750 m2. Volums complementaris: 260 m2
• Característiques: Antiga edificació situada al nord del nucli del Corró
d’Amunt i a llevant del torrent del mateix nom de la casa, envoltada de
camps de conreu. És de planta rectangular, consta de planta baixa i pis, i
té la coberta de teula àrab a dos vessants amb el carener perpendicular a
la façana. A la façana principal destaquen el portal d’entrada, descentrat,
d’arc de mig punt de pedra adovellada i amb escut a la clau i, a llevant,
una petita finestra de llinda plana amb un senzill arc conopial gravat. La
resta d’obertures són de llinda plana, les de la façana posterior amb pedra
carejada. A ponent de la finestra balconera de la planta pis es conserva
un rellotge de sol. L’acabat exterior és arrebossat amb zones de paredat
vist. Davant de la casa es forma un barri tancat, al qual s’accedeix per una
portalada amb brancals de carreus de pedra i totxo, llinda de fusta amb la
inscripció 1703, i un teuladet volat. Dins del barri hi ha un pou i un
safareig. Fora del barri, a ponent de la casa, es conserva l’era de cairons.
Al nord, les corts i la pallissa tanquen un petit pati posterior.
• Accés: Desviació Ctra. de Cànoves Km 5,6.
• Serveis: Aigua - pou | Elect.- xarxa | Sanej - pou | Altres - telèfon.
• Situació de risc: -

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Intervencions admeses: Es podran destinar a habitatge tots els volums
catalogats; el programa funcional bàsic dels habitatges s’ubicarà al volum
grafiat com a principal al plànol adjunt. A part del volum principal, per a la
resta d’usos admesos, es podran emprar els volums complementaris
catalogats que formen el barri davanter i les antigues corts i pallissa que
formen el pati posterior, adaptant-los als requeriments de la nova activitat
a implantar.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es mantindrà la configuració del conjunt formant un barri tancat front la façana principal, que es conservarà lliure d’edificació; i es
preservarà la portalada d’accés a migdia, així com el petit pati posterior. Es protegiran el pou i el safareig existents dins del barri, i es
recuperarà l’era encaironada situada a ponent del conjunt. Es preservarà el caràcter rural i agrícola de l’entorn del conjunt, es potenciarà
el manteniment dels camps conreats que l’envolten i es protegirà la bosquina associada al torrent situat a llevant del conjunt.
• Accés i estacionament: S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. Caldrà preveure els aparcaments necessaris en funció de
l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Usos i activitats permeses
• Usos principals: Habitatge familiar, amb un màxim de dos habitatges / Restauració.
• Usos admesos: Turisme rural / Hoteler / Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artesanal / Artístic i
professional.

Justificació per a la recuperació i preservació
• Valor històric i arquitectònic propi del conjunt, i dels elements singulars
del conjunt i dels espais exteriors (barri, safareig, pou, era).
• Valor paisatgístic i ambiental de l'entorn agrícola i de bosquina del
torrent de Can Bertran, a tocar del nucli del Corró d'Amunt.
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CA L’ANDREU

Corró d’Amunt

PB

PB+1

PB+2

Golfa

Volum principal
Volum complementari catalogat
Volum complementari no catalogat
Àmbit de possible ampliació

Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus I
• Protecció actual: BPU – PEPPA (CAM-01)
• Codi IPAC: - • PTMB: Espai de protecció especial

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: La rehabilitació del conjunt es farà
sobre la base de la seva volumetria, conservarà la tipologia de la seva
edificació i l'estructura de la coberta. Es tindran en compte els criteris de
composició i la proporció de les obertures de les façanes, així com els
elements arquitectònics i compositius.

•
•
•
•

Indret: Ctra. de Cànoves Km 5,7
UTM (x,y): 444265, 4613473
Referència cadastral urbana: 001555500DG41C0001RY
Referència cadastral rústica: 08085A004000070000DI

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XVIII
• Estil: Popular
• Estat de conservació: Dolent

• Titularitat: Privada
• Ús actual: En desús
• Vinculació agropecuària: -

• Sostre aprox. Volum principal: 400 m2. Volums complementaris: 80 m2
• Característiques: Edificació austera a tocar del nucli del Corró d’Amunt,
al costat de la carretera de Cànoves i amb camps de conreu al nord. Va
ser ampliada per la banda de ponent, amb uns coberts que segueixen el
pendent de la coberta original, donant com a resultat una façana
allargada. L’edificació és de planta rectangular, de plana baixa, pis i
golfes, i té la coberta de teula àrab a dos vessants amb ràfec i el carener
perpendicular a la façana. La façana principal del cos original es
composa de tres crugies amb una disposició asimètrica de finestres i
portals. La porta principal és d’arc escarser i el voltant pintat de blanc, hi
ha una segona porta d’arc de mig punt i encara una tercera d’arc
escarser rebaixat al cos afegit a ponent fetes de peces de maó ceràmic i
carreus de pedra a plec de llibre. Les dues finestres de la planta pis
tenen ampits volats de pedra. L’acabat exterior de la façana principal és
arrebossat, i les altres façanes i cossos presenten zones de paredat vist.
A migdia de la casa hi ha l’era de cairons, limitada per una lliça de pedra.
• Accés: A tocar de la carretera.
• Serveis: Aigua - | -Elect.- xarxa | Sanej • Situació de risc: -

Justificació per a la recuperació i preservació
• Valor històric i arquitectònic propi de la casa, exemple de tipologia
tradicional austera, i dels espais exteriors (era). A recuperar.
• Valor paisatgístic i ambiental de l'entorn rural i agrícola de la riera de
Carbonell, a tocar del nucli del Corró d'Amunt.
• Valor social, per raó de l’equilibri territorial i l’estructura del medi rural.

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Intervencions admeses: Es podran destinar a habitatge tots els volums
catalogats; el programa funcional bàsic de l’habitatge s’ubicarà al volum
grafiat com a principal al plànol adjunt. A part del volum principal, per a la
resta d'usos admesos es podrà emprar el volum complementari catalogat,
transformant-lo per a garantir la seva adaptació als requeriments de
l'activitat a implantar. En el moment de la rehabilitació, s’enderrocarà el
cobert no catalogats situat a migdia de la casa, garantint la visió complerta
del conjunt catalogat.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es preservarà l’era encaironada situada a migdia de la de la casa, que es mantindrà lliure d’edificació, i es protegirà la lliça de
pedra que la delimita front el camí asfaltat. Es preservarà el pou adossat a la façana principal de la casa. Es mantindrà el caràcter rural i
agrícola de l’entorn de la casa i, en la mesura del possible, els camps de conreu situats al nord i els bancals agrícoles que resolen
l’adaptació topogràfica dels diferents nivells fins el bosc de ribera de la riera de Carbonell, a llevant de la finca. La casa es troba
parcialment dins la zona de protecció de la carretera BV-5151, i caldrà obtenir informe favorable de l'organisme competent en matèria de
carreteres prèviament a qualsevol intervenció.
• Accés i estacionament: S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca i la visibilitat a l’encreuament amb la carretera. Caldrà
preveure els aparcaments necessaris en funció de l’ús a implantar, segons la normativa sectorial, i en cap cas s’utilitzarà l’era per
aquesta finalitat.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Usos i activitats permeses
• Usos principals: Habitatge familiar, amb un màxim d’un habitatge / Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural.
• Usos admesos: Turisme rural / Restauració / Artesanal / Artístic i professional.

Altres disposicions particulars
L’adequació del camí d’accés i dels serveis urbanístics i, especialment, el manteniment del caràcter rural de l’entorn es podran dur a terme
conjuntament amb Cal Marge (C-20).

Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable del municipi de Les Franqueses del Vallès

Document C

p. 23

C – 20

CAL MARGE

Corró d’Amunt
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PB+1

PB+2

Golfa

Volum principal
Volum complementari catalogat
Volum complementari no catalogat
Àmbit de possible ampliació

Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus I
• Protecció actual: • Codi IPAC: - • PTMB: Espai de protecció especial

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es conservarà la volumetria i la tipologia
del volum principal, els criteris de composició i la proporció de les obertures
de les façanes, i els elements arquitectònics i compositius. Es mantindrà el
tractament heterogeni de les façanes del conjunt, deixant vist el paredat de
còdols existent en algunes parts dels murs, les llindes, els arcs i els
brancals de maó a plec de llibre d’algunes obertures i les cadenes
cantoneres de pedra de les façanes.

•
•
•
•

Indret: Desviació Ctra. de Cànoves Km 5,7
UTM (x,y): 444312, 4613469
Referència cadastral urbana: 001555400DG41C0001KY
Referència cadastral rústica: 08085A004000070000DI

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XX / Reforma s. XXI
• Estil: Popular
• Estat de conservació: Bo

• Titularitat: Privada
• Ús actual: Habitatge
• Vinculació agropecuària: Sí

• Sostre aprox. Volum principal: 260 m2. Volums complementaris: • Característiques: Casa probablement construïda en diverses fases i
reformada recentment, situada a tocar del nucli del Corró d’Amunt, entre
la carretera de Cànoves i la riera de Carbonell, i envoltada de camps de
conreu. És de planta rectangular, i consta de planta baixa i pis, i d’un pis
inferior a la cara de migdia degut al desnivell del terreny on es situa. Té la
coberta de teula àrab a dos vessants amb el carener perpendicular a la
façana de ponent, on hi té tres portes, dues d’arc escarser i una d’arc de
mig punt, totes emmarcades amb maó ceràmic. Adossat a aquesta
façana hi ha un pou i una escala exterior per accedir a la planta pis. A la
façana de migdia hi ha una galeria de dos arcs de mig punt, que en la
planta pis és una terrassa; també hi ha una escala adossada per accedir
a la planta pis i una altra que puja d’un nivell inferior respecte la situació
de la casa, on hi ha un mur de pedra que tanca la finca. L’acabat del
conjunt és arrebossat i pintat de color clar amb detalls de pedra moderna,
excepte la façana de llevant que és de pedra vista.
• Accés: A tocar de la carretera.
• Serveis: Aigua - pou | Elect.- xarxa | Sanej - pou.
• Situació de risc: -

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Intervencions admeses: Podrà destinar-se a habitatge i a tots els usos
admesos el volum grafiat com a principal al plànol adjunt. En cas de
qualsevol intervenció es recompondrà l’estructura de les façanes refent les
obertures que hagin perdut la proporció vertical.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es conservarà i potenciarà l’enjardinament de tipologia rural a l’entorn immediat del conjunt. Es preservarà l’estructura
aterrassada del jardí de la casa i els murs que configuren la façana al camí de Can Suquet, al nivell baix del jardí. Es mantindrà el
caràcter rural i agrícola de l’entorn de la casa, i es potenciarà el manteniment dels camps de conreu situats al nord i dels bancals
agrícoles que resolen l’adaptació topogràfica dels diferents nivells fins el bosc de ribera de la riera de Carbonell. Es prendran les
mesures necessàries per a la preservació de l'hàbitat d'interès comunitari associat a la riera de Carbonell, a l'àmbit de llevant de la finca.
• Accés i estacionament: L’accés a la casa des de Ca l’Andreu es pot condicionar, amb una amplada màxima de 3m i revegetació en la
resta de la seva amplada. Caldrà preveure els aparcaments necessaris en funció de l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Usos i activitats permeses
• Usos principals: Habitatge familiar, amb un màxim de dos habitatges / Turisme rural.
• Usos admesos: Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artesanal / Artístic i professional.

Altres disposicions particulars
L’adequació del camí d’accés i dels serveis urbanístics i, especialment, el manteniment del caràcter rural de l’entorn es podran dur a terme
conjuntament amb Ca l’Andreu (C-19).

Justificació per a la recuperació i preservació
• Valor històric propi del conjunt
• Valor ambiental de l'entorn rural i agrícola de la riera de Carbonell, a
tocar del nucli del Corró d'Amunt.
• Valor social, per raó de l'equilibri territorial i l'estructura del medi rural.
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CA N’EXIQUET NOU

Corró d’Amunt

PB

PB+1

PB+2

Golfa

Volum principal
Volum complementari catalogat
Volum complementari no catalogat
Àmbit de possible ampliació

Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus I
• Protecció actual: • Codi IPAC: - • PTMB: Espai de protecció especial

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es conservarà la volumetria i la
tipologia de la masia, els criteris de composició i la proporció de les
obertures de les façanes, i els elements arquitectònics i compositius. Les
façanes de la masia es mantindran arrebossades i pintades de blanc, en
contrast amb els elements de pedra de les obertures.

•
•
•
•

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

Indret: Camí de Ca l'Exiquet
UTM (x,y): 443672, 4613916
Referència cadastral urbana: 000952500DG41C0001UY (part)
Referència cadastral rústica: 08085A00200: -2260000DA / -0870000DX

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XIX
• Estil: Popular
• Estat de conservació: Bo

• Titularitat: Privada
• Ús actual: Habitatge
• Vinculació agropecuària: 2

• Intervencions admeses: Podran destinar-se a habitatge i a tots els usos
admesos tots els volums catalogats, el programa funcional bàsic de
l'habitatge s'ubicarà al volum grafiat com a principal en el plànol adjunt.. Es
mantindrà obert el porxo existent a llevant del volum principal.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
2

• Sostre aprox. Volum principal: 160 m . Volums complementaris: 30 m
• Característiques: Petita edificació de tipologia clàssica situada en
entorn rural, al final del camí de Ca n’Exiquet entre les capçaleres dels
torrents de Can Grau i de Can Manel, i envoltada del bosc del turó de
Can Bertran. És de planta rectangular, consta de planta baixa i pis, i té
la coberta de teula àrab a dos vessants amb el carener perpendicular a
la façana. La façana principal, coberta d’heura, és de composició
simètrica i s’organitza en tres crugies, amb una portalada central de
pedra adovellada on es conserva la porta de fusta amb picaporta. La
resta d’obertures són de llinda plana i pedra adovellada. A la façana de
ponent s’hi adossa un porxo obert, amb teuladet a una sola vessant, i a
la façana posterior s’hi adossa un cobert, ambdós de característiques
similars al cos principal. L’acabat exterior és arrebossat i pintat de
blanc, amb cadenes cantoneres de pedra. Dins la finca, durant la
segona meitat del s. XX s’hi van construir noves cases i altres
dependències, ampliant notablement en conjunt edificat.
• Accés: Desviació camí de Can Borra des de Ctra. de Cànoves Km 5,2.
• Serveis: Aigua - | Elect.- | Sanej • Situació de risc: Risc mitjà d'incendi.

Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es mantindrà lliure d’edificació l’espai front la façana principal. Es
preservarà la tipologia d’’enjardinament i l’arbrat existent a l’entorn de la
casa, i els petits espais d’horta conreats a migdia. Qualsevol intervenció haurà de ser molt curosa amb els valors ambientals i paisatgístics
de l’entorn boscós on s’emplaça la casa i, en la mesura del possible, se’n recuperarà el caràcter forestal original parcialment alterat per les
noves construccions modernes dins de la finca. Es prendran les mesures necessàries per a la preservació de l'hàbitat d'interès comunitari
associat als torrents de Can Grau i Can Manel i al bosc del turó de Can Bertran, que envolta l’edificació.
• Accés i estacionament: Es podrà condicionar el camí d’accés independent des de l’encreuament a Ca n’Exiquet, amb una amplada
màxima de 3m i revegetació en la resta de la seva amplada, als efectes de poder accedir a la masia des del seu costat sud-est. Caldrà
preveure els aparcaments necessaris en funció de l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Usos i activitats permeses
• Ús principal: Habitatge familiar, amb un màxim d’un habitatge.
• Usos admesos: Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artesanal / Artístic i professional.

Justificació per a la recuperació i preservació
• Valor històric propi de la casa, exemple de tipologia tradicional.
• Valor paisatgístic de l'entorn del Bosc de Can Bertran, d’elevada qualitat.
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CA N’EXIQUET

Corró d’Amunt

PB

PB+1

PB+2

Golfa

Volum principal
Volum complementari catalogat
Volum complementari no catalogat
Àmbit de possible ampliació

Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus I
• Protecció actual: • Codi IPAC: - • PTMB: Espai de protecció especial

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es conservarà la volumetria i la
tipologia del volum principal, els criteris de composició i la proporció de les
obertures de les façanes. Les façanes del conjunt es mantindran
arrebossades i pintades de blanc conservant els elements singulars com el
rellotge de sol semicircular.

•
•
•
•

Indret: Camí de Ca l'Exiquet
UTM (x,y): 443615, 4613762
Referència cadastral urbana: 001451800DG41C0001RY
Referència cadastral rústica: 08085A002001130000DO

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XX / Reforma s. XX
• Estil: Popular
• Estat de conservació: Bo

• Titularitat: Privada
• Ús actual: Habitatge
• Vinculació agropecuària: Sí

• Sostre aprox. Volum principal: 260 m2. Volums complementaris: 130 m2
• Característiques: Edificació originàriament petita, ampliada durant la
segona meitat del s. XX. Es troba situada en entorn rural, al final del
camí del mateix nom de la casa entre les capçaleres dels torrents de
Can Grau i de Can Manel, i envoltada de camps de conreu i del bosc
del turó de Can Bertran. La casa és de planta rectangular, consta de
planta baixa i pis, i té la coberta de teula àrab a dos vessants amb el
carener perpendicular a la façana. La façana principal és de
composició simètrica i s’organitza segons tres crugies, amb una porta
central. Totes les obertures són arrebossades de llinda plana. Sota de
l’angle del carener es conserva un rellotge de sol semicircular. L’acabat
exterior de les façanes és arrebossat i pintat de blanc. Davant de la
casa hi ha l’era. Al seu entorn, en el moment de la seva ampliació s’hi
han fet noves construccions posteriors i s’hi ha instal·lat una granja.
Actualment el conjunt es troba dividit en quatre habitatges.
• Accés: Desviació camí de Can Borra des de Ctra. de Cànoves Km 5,2.
• Serveis: Aigua - pou | Elect.- xarxa | Sanej - pou.
• Situació de risc: Risc mitjà d'incendi.

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Intervencions admeses: Es podran destinar a tots els usos admesos tots
els volums catalogats; el programa funcional bàsic de l'habitatge s'ubicarà
al volum grafiat com a principal en el plànol adjunt. Adequant els volums
per a garantir la seva adaptació als requeriments de l'activitat a implantar.
En cas de cessament de les activitats agrícoles, ramaderes i similars
s'enretiraran les cobertes de fibrociment i elements d'altres materials no
adequats dels volums de l’entorn del conjunt catalogat.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es conservarà la configuració del conjunt formant un pati front la façana principal, que es mantindrà lliure d’edificació. Es
preservarà el caràcter rural i agrícola de l’entorn, i es potenciarà el manteniment dels camps conreats que envolten el conjunt i dels petits
espais d’horta existents al sud. Es potenciaran noves plantacions d’arbrat i vegetació autòctona en l’espai que limita amb l'hàbitat
d'interès comunitari associat als torrents de Can Grau i Can Manel i al bosc del turó de Can Bertran, molt proper a la finca per llevant.
• Accés i estacionament: S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. Caldrà preveure els aparcaments necessaris en funció de
l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Usos i activitats permeses
• Ús principal: Habitatge familiar, amb un màxim de quatre habitatges ja existents al conjunt.
• Usos admesos: Turisme rural / Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artesanal / Artístic i professional.

Justificació per a la recuperació i preservació
• Valor històric propi del conjunt.
• Valor paisatgístic i ambiental de l'entorn agrícola i del Bosc de Can
Bertran.
• Valor social, per raó de l’equilibri territorial i l’estructura del medi rural.
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LA CASA NOVA

Corró d’Amunt
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Volum principal
Volum complementari catalogat
Volum complementari no catalogat
Àmbit de possible ampliació

Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus I
• Protecció actual: • Codi IPAC: - • PTMB: Espai de protecció especial

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es conservarà la volumetria i la
tipologia de la masia, els criteris de composició i la proporció de les
obertures de les façanes, i els elements arquitectònics i compositius com
el rellotge de sol de la façana principal. Es fomentarà el pintat homogeni
de les façanes.

•
•
•
•

Indret: Camí de Can Blanxart a Can Bertran
UTM (x,y): 443791, 4613453
Referència cadastral urbana: 001452000DG41C0001KY
Referència cadastral rústica: 08085A002001180000DI

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XVIII / Reforma s. XX
• Estil: Popular
• Estat de conservació: Bo

• Titularitat: Privada
• Ús actual: Habitatge
• Vinculació agropecuària: Sí

• Sostre aprox. Volum principal: 260 m2. Volums complementaris: 100 m2
• Característiques: Antiga edificació restaurada a mitjans del s. XX
mantenint la tipologia i característiques originals. Es troba situada en
entorn rural, al costat de llevant del torrent de Can Manel, envoltada de
camps de conreu. És de planta rectangular, i està formada per un cos
central i dos cossos a ambdós laterals, corresponents a antigues corts,
més baixos. El cos central és de planta baixa i pis, i té la coberta de
teula àrab a dos vessants amb una senzilla imbricació i el carener
perpendicular a la façana. La façana principal és de tres crugies de
composició simètrica, amb una àmplia portalada central. Totes les
obertures són de llinda plana, excepte el portal del cos de ponent, que
és d’arc escarser fet de maó ceràmic a plec de llibre. Entre dues de les
finestres de la planta pis es conserva un rellotge de sol pintat, amb la
inscripció Josep Pey, Casa Nova, any 1775. Davant de la casa es
forma un pati tancat, limitat per un muret fet de còdols de pedra.
• Accés: Desviació Ctra. de Cànoves Km 5,6.
• Serveis: Aigua - pou | Elect.- xarxa | Sanej - xarxa | Altres - telèfon.
• Situació de risc: -

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Àmbits d’expectativa arqueològica: Caldrà tenir present la proximitat de
l'espai de protecció arqueològica de Can Bertran, d'acord amb l'article 13.1.f.
• Intervencions admeses: Es podran destinar a habitatge tots els volums
catalogats; el programa funcional bàsic de l’habitatge s’ubicarà al volum
grafiat com a principal al plànol adjunt. A part del volum principal, per a la
resta d'usos admesos es podran emprar els volums complementaris
catalogats, adequant-los als requeriments de l'activitat a implantar. En cas
de qualsevol intervenció, dur a terme l’ampliació o canvi d’ús, es
recompondrà l’estructura de les façanes refent les obertures que hagin
perdut la proporció vertical, i s’enretiraran les persianes de lames
enrotllables amb guies i caixa, i les fusteries de materials metàl·lics, plàstics o similars. En aquests casos, també s'enretiraran les
cobertes de fibrociment i elements d'altres materials no adequats.
S’admet l’ampliació de les edificacions, d’acord amb l’article 14, dins el gàlib d’ocupació assenyalat al plànol, únicament per a la
implantació dels usos admesos distints de l’habitatge. L’ampliació es realitzarà mitjançant un cos exempt en planta baixa al sud-oest del
conjunt, fins un màxim del 20% del sostre construït del volum principal, i garantint el tractament unitari del conjunt i de l’espai exterior.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es mantindrà lliure d’edificació el pati front la façana principal. Es preservarà el muret de còdols de pedra que limita el pati situat a
migdia. Es preservarà el caràcter rural del lloc i, en la mesura del possible, es conservaran els camps conreats situats al sud de la casa. Es
protegirà l’ambient de bosquina associat al torrent de Can Manel que envolta el conjunt, i es potenciaran noves plantacions d’arbrat i
vegetació autòctona a l’àmbit de ponent de la finca, en continuïtat amb l’hàbitat d’interès comunitari situat immediatament al nord.
• Accés i estacionament: S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. Caldrà preveure els aparcaments necessaris en funció de
l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Justificació per a la recuperació i preservació

Usos i activitats permeses

• Valor històric propi de la casa.
• Valor ambiental de l'entorn agrícola i de bosquina de ribera del torrent
de Can Manel.
• Valor social, per raó de l’equilibri territorial i l’estructura del medi rural.

• Usos principals: Habitatge familiar, amb un màxim d’un habitatge / Turisme rural.
• Usos admesos: Restauració / Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artesanal / Artístic i professional.
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CAN BLANXART
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Volum principal
Volum complementari catalogat
Volum complementari no catalogat
Àmbit de possible ampliació

Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus I
• Protecció actual: • Codi IPAC: - • PTMB: Espai de protecció especial

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es mantindrà la volumetria i la
tipologia del conjunt, els criteris de composició i la i proporció de les
obertures de les façanes. Es conservaran els elements singulars de la
façana com el capcer sinuós i el rellotge de sol.

•
•
•
•

Indret: Camí de Can Borra i Can Blanxart
UTM (x,y): 443660, 4613044
Referència cadastral urbana: 001951400DG41C0001HY
Referència cadastral rústica: 08085A002001260000DU

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XX
• Estil: Popular
• Estat de conservació: Bo

• Titularitat: Privada
• Ús actual: Habitatge
• Vinculació agropecuària: -

• Sostre aprox. Volum principal: 240 m2. Volums complementaris: 210 m2
• Característiques: Conjunt d’edificacions resultat de diferents reformes i
ampliacions, situat en entorn rural envoltat de camps de conreu, a
tocar del nucli del Corró d’Amunt. La casa és de planta rectangular,
consta de planta baixa i pis, i té la coberta de teula àrab a dos vessants
amb el carener perpendicular a la façana. La façana principal corona
amb un capcer de perfil sinuós. L’acabat exterior és de pedra vista,
excepte el capcer que és arrebossat i pintat de color ocre clar. La
façana principal és de tres crugies de composició simètrica, amb totes
les obertures emmarcades amb pedra moderna carejada, fruit de les
reformes. A la llinda de la finestra balconera central hi ha la inscripció
MP 2005, i damunt un rellotge de sol i la inscripció 1933 feta amb
peces ceràmiques. Al voltant de la casa hi ha antics coberts, corts i
corrals, tots reformats, configurant un conjunt amb jardí a migdia, dins
del qual es conserva un pou. A principis del s. XXI s’ha construït una
nova edificació a llevant del conjunt.
• Accés: Desviació Ctra. de Cànoves Km 5,2.
• Serveis: Aigua - pou | Elect.- xarxa | Sanej - xarxa | Altres - telèfon.
• Situació de risc: -

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Àmbits d’expectativa arqueològica: Caldrà tenir present la proximitat de
l'espai de protecció arqueològica de Can Marinet, d'acord amb l'article 13.1.f.
• Intervencions admeses: Es podran destinar a habitatge tots els volums
catalogats; el programa funcional bàsic de l’habitatge s’ubicarà al volum
grafiat com a principal al plànol adjunt. A part del volum principal, per a la
resta d'usos admesos es podran emprar els volums complementaris
catalogats, adequant-los per a garantir la seva adaptació als requeriments
de l'activitat a implantar. En cas de remodelació s'enretiraran les persianes
de lames enrotllables amb guies i caixa, i les fusteries de materials
metàl·lics, plàstics o similars, i es recompondrà l’estructura de les façanes
refent les obertures que hagin perdut la proporció vertical.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es mantindrà lliure d’edificació l’espai empedrat front la façana principal. Es protegirà el pou existent al costat de ponent del pati.
Es preservarà la tipologia d’enjardinament i el divers arbrat existent a l’entorn immediat del conjunt, en els diferents espais que
configuren el jardí situat a migdia. Es potenciarà el manteniment dels camps conreats i dels espais d’horta que envolten el conjunt, per tal
de reforçar el caràcter rural i agrícola de l’entorn del conjunt.
• Accés i estacionament: S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca i, en la mesura del possible, s’endreçarà i revegetarà la
franja posterior que configura el marge del camí de Can Borra i Can Blanxart. Caldrà preveure els aparcaments necessaris en funció de
l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Usos i activitats permeses
• Ús principal: Habitatge familiar, amb un màxim d’un habitatge.
• Usos admesos: Turisme rural / Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artesanal / Artístic i professional.

Justificació per a la recuperació i preservació
• Valor històric propi del conjunt.
• Valor paisatgístic de l'entorn rural i agrícola, a tocar del nucli del Corró
d'Amunt.

Altres disposicions particulars
En el cas d’implantació d’usos distints a l’habitatge, es podrà plantejar una actuació conjunta amb Can Font (C-25).
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Volum principal
Volum complementari catalogat
Volum complementari no catalogat
Àmbit de possible ampliació

Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus I
• Protecció actual: • Codi IPAC: - • PTMB: Espai de protecció especial

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es conservarà la volumetria i la
tipologia de la casa, els criteris de composició i la proporció de les
obertures de les façanes, i els elements arquitectònics i compositius. En
cas de qualsevol intervenció o de dur a terme l'ampliació admesa, es
potenciarà l'arrebossat de les façanes i el tractament unitari dels acabats.
Es conservarà l’embigat de la coberta del volum complementari
corresponent a l'antic celler.

•
•
•
•

Indret: Camí de Can Borra i Can Blanxart
UTM (x,y): 443627, 4613038
Referència cadastral urbana: 001951500DG41C0001WY
Referència cadastral rústica: 08085A002001250000DZ

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XVIII
• Estil: Popular
• Estat de conservació: Regular

• Titularitat: Privada
• Ús actual: Habitatge
• Vinculació agropecuària: -

• Sostre aprox. Volum principal: 370 m2. Volums complementaris: 190 m2
• Característiques: Casa de principis del s. XVIII, ampliada en diverses
ocasions el s. XX. Es troba situada en entorn rural envoltada de camps
de conreu, a tocar del nucli del Corró d’Amunt i a peu del camí de Can
Blanxart, de la qual es separa mitjançant un estret corriol. Està
formada per dos cossos adossats, de planta baixa i pis. El cos de
llevant té la coberta de teula àrab a dos vessants amb el carener
paral·lel a la façana. El cos de ponent presenta una terrassa amb
balustrada de pedra a la planta pis ocupant la meitat de la profunditat
de l’edificació, i la part posterior té la coberta de teula àrab a dos
vessants amb el carener perpendicular a la façana. Totes les obertures
són de llinda plana. L’acabat exterior és arrebossat, amb restes de
pedra vista en algunes zones. Completa el conjunt un cos exempt fet
de mur caputxí de totxo, situat al sud-est dels anteriors, que conté el
celler i conserva l’embigat del sostre de fusta original.
• Accés: Desviació Ctra. de Cànoves Km 5,2.
• Serveis: Aigua - pou | Elect.- xarxa | Sanej - pou.
• Situació de risc: -

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Àmbits d’expectativa arqueològica: Caldrà tenir present la proximitat de
l'espai de protecció arqueològica de Can Marinet, d'acord amb l'article 13.1.f.
• Intervencions admeses: Es podran destinar a habitatge tots els volums
catalogats; el programa funcional bàsic dels habitatges s’ubicarà al volum
grafiat com a principal al plànol adjunt. A part del volum principal, per a la
resta d'usos admesos es podran emprar els volums complementaris
catalogats, adequant-los als requeriments de l'activitat a implantar.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es mantindrà lliure d’edificació l’espai front la façana principal. S’endreçarà en especial l’àmbit situat entre la casa i l’antic celler. Es
potenciarà el manteniment dels camps conreats que envolten el conjunt, per tal de reforçar el caràcter rural i agrícola de l’entorn del conjunt.
Es conservarà i esclarirà l’ambient de bosquina al marge de ponent de la finca, de continuïtat cap al bosc de Can Cot.
• Accés i estacionament: S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca, i es preservarà el muret de pedra posterior a la casa que
acompanya el camí de Can Borra i Can Blanxart. Caldrà preveure els aparcaments necessaris en funció de l’ús a implantar, segons la
normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Usos i activitats permeses
• Ús principal: Habitatge familiar, amb un màxim de dos habitatges.
• Usos admesos: Turisme rural / Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artesanal / Artístic i professional.

Altres disposicions particulars
Justificació per a la recuperació i preservació

En el cas d’implantació d’usos distints a l’habitatge, es podrà plantejar una actuació conjunta amb Can Blanxart (C-24).

• Valor històric propi del conjunt i dels seus elements singulars.
• Valor ambiental de l'entorn rural i agrícola, a tocar del nucli del Corró
d'Amunt.
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CAN COT (Can Cot de Dalt i Can Cot de Baix)
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Volum principal
Volum complementari catalogat
Volum complementari no catalogat
Àmbit de possible ampliació

Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus I
• Protecció actual: BPU – PEPPA (CAM-05)
• Codi IPAC: 28779 • PTMB: Espai de protecció especial

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es mantindrà la volumetria i la
tipologia del conjunt, els criteris de composició i la proporció de les
obertures de les façanes. Es conservarà la finestra gòtica conopial,
carejada i de llinda plana amb relleus amb representacions de tipus
religiós i de pagès, el rellotge de sol i les cadenes cantoneres de pedra de
la façana de llevant. Es garantirà un tractament unitari del conjunt.

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Indret: Camí de Can Cot a Ca l'Ortega
• UTM (x,y): 443548, 4612543
• Referència cadastral urbana: 002450300DG41C0001MY /
002450400DG41C0001OY
• Referència cadastral rústica: 08085A0020013: -40000DY / -50000DG

• Àmbits d’expectativa arqueològica: La casa es troba dins de l'espai de
protecció arqueològica de Can Cot, i caldrà obtenir informe favorable de
l'organisme competent en matèria de cultura prèviament a qualsevol
intervenció, d'acord amb l'article 13.1.f.

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XVI / Reforma s. XX
• Estil: Popular
• Estat de conservació: Bo

• Titularitat: Privada
• Ús actual: Habitatge
• Vinculació agropecuària: Sí
2

2

• Sostre aprox. Volum principal: 680 m . Volums complementaris: 140 m
• Característiques: Casa de tipologia tradicional, envoltada de camps de
conreu i bosc d’alzina a ponent. Es troba dividida en dos habitatges amb
el pati separat per un mur de pedra. És de planta rectangular, té la coberta
de teula àrab amb ràfec imbricat i a dos vessants a diferent nivell amb el
carener perpendicular a la façana, i l’acabat exterior és arrebossat i pintat
de blanc. Can Cot de Dalt, a ponent, és de planta baixa, pis i golfes. A la
façana principal destaca una finestra gòtica conopial, carejada i amb
relleus, i un rellotge de sol restaurat amb el nom de la casa. La lliça de
pedra que encercla l’era, del s.XIX, forma un barri a migdia de la casa, al
qual s’accedeix per una portal d’arc de mig punt coronat amb un perfil
sinuós. Dins del barri, adossat a uns coberts laterals, es conserva un pou.
Can Cot de Baix, a llevant, és de planta baixa i pis. Té dues portes d’arc
de mig punt rebaixat, una d’elles amb llinda de maó. Les finestres de la
planta pis són de llinda plana, una amb balcó de llosana de pedra i barana
de forja. A la llevant del conjunt hi ha un segon pou.
• Accés: Desviació Ctra. de Cànoves Km 4,6.
• Serveis: Aigua - pou | Elect.- xarxa | Sanej - pou.
• Situació de risc: Risc baix d'incendi.

• Intervencions admeses: Es podran destinar a habitatge tots els volums
catalogats; el programa funcional bàsic dels habitatges s’ubicarà al volum
grafiat com a principal al plànol adjunt. A part del volum principal, per a la
resta d'usos admesos es podran emprar els volums complementaris
catalogats, adequant-los als requeriments de l'activitat a implantar. En cas
de canvi d’ús, es perllongarà el vessant de ponent de la coberta fins recuperar el carener central de la casa. En cas de cessament de les
activitats agrícoles, ramaderes i similars s'enretiraran les cobertes de fibrociment i elements d'altres materials no adequats.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es mantindran lliures d’edificació els espais front les façanes principals del conjunt. Es preservarà la configuració i l’aspecte
unitari del conjunt edificat i els seus espais exteriors, el barri situat a migdia de Can Cot de Dalt i el seu portal d’accés. Es conservarà el
mur de pedra que separa els patis de les dues cases, podent obrir un pas en la part més malmesa que uneixi els patis. Es protegiran els
dos pous i la bassa situada fora del barri. Es preservarà l’arbrat existent entorn del conjunt, i especialment el grup de lledoners a migdia.
Es preservarà el caràcter rural de l’entorn i, en la mesura del possible, es mantindran els camps conreats que envolten el conjunt. Es
prendran les mesures necessàries per a la preservació de l'hàbitat d'interès comunitari del bosc de Can Cot, als àmbits de ponent i nord
de la finca.
• Accés i estacionament: S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. Caldrà preveure els aparcaments necessaris en funció de
l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Justificació per a la recuperació i preservació

Usos i activitats permeses

• Valor històric i arquitectònic propi del conjunt, exemple de tipologia
tradicional, dels seus elements singulars i dels espais exteriors (barri, pou).
• Valor paisatgístic i ambiental de l'entorn agrícola i boscós.
• Valor social, per raó de l’equilibri territorial i l’estructura del medi rural.

• Usos principals: Habitatge familiar, amb un màxim de dos habitatges ja existents al volum principal, un a cada casa / Turisme rural.
• Usos admesos: Restauració / Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artesanal / Artístic i professional.
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CAN SALA
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Volum principal
Volum complementari catalogat
Volum complementari no catalogat
Àmbit de possible ampliació

Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sistema d’equipaments comunitaris
• Protecció actual: BPU – PEPPA (CAM-09)
• Codi IPAC: 28783 • PTMB: Espai de protecció especial

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es mantindrà la volumetria i la
tipologia del conjunt, els criteris de composició i la proporció de les
obertures de les façanes. Es conservaran la portalada central d’arc de mig
punt de pedra adovellada i la finestra de pedra carejada d’arc conopial
lobulat del seu damunt i el rellotge de sol de la façana principal que es
mantindrà arrebossada. Es conservarà el cos exempt del trull, al nord del
conjunt.

•
•
•
•

Indret: Ctra. de Cànoves Km 4,6
UTM (x,y): 443707, 4612456
Referència cadastral urbana: 002450000DG41C0001LY
Referència cadastral rústica: 08085A00: -4000230000DY / -5000230000DZ

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XVI-XVII
• Estil: Popular - Renaixentista
• Estat de conservació: Bo

• Titularitat: Privada
• Ús actual: Residència d’esbarjo
• Vinculació agropecuària: Sí

• Sostre aprox. Volum principal: 760 m2. Volums complementaris: 560 m2
• Característiques: Conjunt d’importants proporcions i presència situat en
una petita elevació del terreny, a tocar de la carretera de Cànoves, format
per la casa i construccions annexes de diferents èpoques. La casa és de
planta basilical, consta de planta baixa, pis i golfes, i té la coberta de teula
àrab a dos vessants, amb ràfec imbricat i el carener perpendicular a la
façana. L’acabat exterior és arrebossat. La façana principal és de tres
crugies simètriques, amb una portalada central d’arc de mig punt de pedra
adovellada i al seu damunt una finestra de pedra carejada d’arc conopial
lobulat, amb motius ornamentals renaixentistes. La resta de finestres són
de llinda plana, la majoria de pedra carejada. Es conserva, desdibuixat, un
rellotge de sol. Al voltant de la casa es forma un barri tancat, al qual
s’accedeix per un portal cobert restaurat. A ponent, i continuant la lliça alta
que tanca l’era, hi ha un pou. Fora del conjunt, en un cobert al nord de la
casa es conserva un trull. Al sud de la finca hi ha un pi centenari.
• Accés: A tocar de la carretera.
• Serveis: Aigua - pou | Elect.- xarxa | Sanej - pou | Altres - gas (dipòsit).
• Situació de risc: Risc baix d'inundabilitat per la riera de Carbonell,
especialment a l'entorn.

Justificació per a la recuperació i preservació
• Valor històric i arquitectònic propi del conjunt i dels seus elements
singulars, del trull que es conserva i dels espais exteriors (barri, era).
• Valor paisatgístic i ambiental de l'entorn agrícola i boscós i de l'arbrat
existent, i com a fita visual i històrica.
• Valor social, per raó de l’equilibri territorial i l’estructura del medi rural.

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Intervencions admeses: Es podran destinar a habitatge tots els volums
catalogats adossats al volum grafiat com a principal al plànol adjunt; el
programa funcional bàsic dels habitatges s’ubicarà al volum principal. A
part d’aquest, per a la resta d'usos admesos es podran emprar tots els
volums complementaris catalogats, adequant-los als requeriments de
l’activitat a implantar. En cas de qualsevol intervenció, s'enretiraran les
cobertes de fibrociment i elements d'altres materials no adequats.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es preservarà el seu portal d’accés i la configuració del conjunt formant un recinte tancat i un pla front la façana principal, que es
mantindrà lliure d’edificació. Es protegirà l’era i la lliça alta que la delimita. Es conservarà la tipologia d’enjardinament del conjunt i es
preservarà l’arbrat existent, especialment el pi centenari catalogat situat al sud. Es preservarà el caràcter rural i agrícola de l’entorn del
conjunt, els camps conreats que l’envolten, i l’arbrat que flanqueja els camins interiors entre els diversos àmbits de la finca. Es prendran
les mesures necessàries per a la preservació de l'hàbitat d'interès comunitari associat al torrent de Can Blanxart, a ponent, i a la riera de
Carbonell, a llevant, i es potenciarà la seva continuïtat amb la bosquina de ribera existent.
• Accés i estacionament: S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca, posant una especial atenció a la vegetació i l’arbrat que
acompanya el camí. Caldrà preveure els aparcaments necessaris en funció de l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Usos i activitats permeses
• Usos principals: Habitatge familiar, amb un màxim de tres habitatges / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural.
• Usos admesos: Turisme rural / Hoteler / Restauració, incloent saló de banquets, amb estructures no permanents desmuntables /
Educació en el lleure / Artesanal / Artístic i professional.

Altres disposicions particulars
En el cas d’una intervenció que abasti la totalitat de les instal·lacions de la finca, caldrà redactar un Pla especial que reguli amb detall les
condicions d’ordenació, edificació, usos i espais exteriors, en funció de l’activitat a implantar, i garantint un tractament unitari del conjunt.
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CAN VIURE
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Volum principal
Volum complementari catalogat
Volum complementari no catalogat
Àmbit de possible ampliació

Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus I
• Protecció actual: BPU – PEPPA (CAM-03 / CAM-11 capella)
• Codi IPAC: 28777 / 28784 (capella) • PTMB: Espai de protecció especial

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es mantindrà la volumetria i la
tipologia del conjunt, la disposició de volums formant un barri, els criteris
de composició i la proporció de les obertures de les façanes, els elements
singulars i els materials d'acabat de les façanes. Es conservarà la capella
de la Mare de Déu del Pla al nord de la casa.

• Indret: Camí de Can Viure
• UTM (x,y): 443658, 4612060
• Referència cadastral urbana: 000449600DG41A0001FA /
000449500DG41A0001TA (capella)
• Referència cadastral rústica: 08085A004000290000DF

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XVI-XVII / Reforma s. XIX-XX • Titularitat: Privada
• Estil: Popular
• Ús actual: Habitatge
• Estat de conservació: Bo
• Vinculació agropecuària: Sí
• Sostre aprox. Volum principal: 550 m2. Volums complementaris: 700 m2
• Característiques: Conjunt de grans proporcions que constitueix una
important fita visual, envoltada de camps de conreu i bosc. El conjunt està
format per la casa i diversos cossos que configuren un barri tancat a
migdia de la casa, amb accés per una portalada amb teuladet. La casa és
de planta rectangular, de planta baixa, pis i golfes, i té la coberta de tipus
basilical de teula àrab a dos vessants. La façana principal es composa de
tres crugies amb l’eix lleugerament desplaçat a llevant, amb un portal d’arc
de mig punt de pedra adovellada, un balcó al pis i una finestra a les golfes
amb la inscripció JV 1864, data de reforma. Les altres dues finestres de la
façana principal són de llinda plana de pedra carejada. Hi ha un rellotge de
sol pintat amb el nom de la casa i la inscripció MMIV. La resta d’obertures
del conjunt són de llinda plana, excepte un segon portal a la façana de
llevant, d’arc de mig punt de pedra adovellada. Fora del barri es conserva
l’era de cairons. El conjunt es troba dividit en dos habitatges. A pocs metres
al nord de la casa hi ha la capella de la Mare de Déu del Pla.
• Accés: Desviació Ctra. de Cànoves Km 4,1.
• Serveis: Aigua - pou | Elect.- xarxa | Sanej - pou.
• Situació de risc: Risc mitjà d'incendi.

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Àmbits d’expectativa arqueològica: El conjunt es troba dins de l'espai de
protecció arqueològica de Can Viure, i caldrà obtenir informe favorable de
l'organisme competent en matèria de cultura prèviament a qualsevol
intervenció, d'acord amb l'article 13.1.f.
• Intervencions admeses: Es podran destinar a habitatge els volums
catalogats que ja hi tenen implantat un habitatge, el volum grafiat com a
principal al plànol adjunt i els volums complementaris. A part del volum
principal, per a la resta d'usos admesos es podran emprar els volums
complementaris catalogats, adequant-los per a garantir la seva adaptació als
requeriments de l'activitat a implantar. Es mantindrà obert el porxo existent a
llevant del volum principal. En cas de canvi d’ús del conjunt, s’enderrocarà el cobert auxiliar no catalogat adossat al conjunt catalogat
substituint-lo per un mur que tanqui el barri, fet amb tècniques i materials tradicionals; i s'enretiraran les cobertes de fibrociment i elements
d'altres materials no adequats de l’entorn immediat.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es preservarà la configuració del conjunt formant un barri tancat a migdia de la casa, que es mantindrà lliure d’edificació, i el seu
portal d’accés. Es protegirà l’era semicircular encaironada, i la vegetació i l’arbrat associats. Es conservaran les bosquines existents al
nord -envoltant la capella- i a llevant del conjunt. Es preservarà el caràcter rural i agrícola de l’entorn del conjunt i, es potenciarà el
manteniment dels camps conreats que l’envolten. Es posarà especial atenció al manteniment de l’encaix paisatgístic de la casa i el seu
entorn. Es prendran les mesures necessàries per a la preservació de l'hàbitat d'interès comunitari associat a la riera de Carbonell, a
l'àmbit nord de la finca.
• Accés i estacionament: S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. Caldrà preveure els aparcaments necessaris en funció de
l’ús a implantar, segons la normativa sectorial, i en cap cas s’utilitzarà l’era per aquesta finalitat.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Justificació per a la recuperació i preservació

Usos i activitats permeses

• Valor històric i arquitectònic propi del conjunt, i dels elements singulars
de les construccions i dels espais exteriors (barri, era).
• Valor paisatgístic i ambiental de l'entorn, i com a fita visual i històrica.
• Valor social, per raó de l’equilibri territorial i l’estructura del medi rural.

• Usos principals: Habitatge familiar, amb un màxim de dos habitatges ja existents al conjunt / Turisme rural.
• Usos admesos: Restauració / Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artesanal / Artístic i professional.
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Volum principal
Volum complementari catalogat
Volum complementari no catalogat
Àmbit de possible ampliació

Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus I
• Protecció actual: • Codi IPAC: - • PTMB: Espai de protecció especial

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es mantindrà la volumetria i la
tipologia de la casa, els criteris de composició i la proporció de les
obertures de la façana de migdia, i els elements singulars. El parament de
les façanes del conjunt i els murs que delimiten els diferents espais de
l’entorn immediat es mantindran arrebossats i pintats de blanc, en contrast
amb els elements de pedra que emmarquen les obertures.

•
•
•
•

Indret: Camí de Can Suquet de la Serra
UTM (x,y): 445104, 4614277
Referència cadastral urbana: 000660600DG41D0001JG
Referència cadastral rústica: 08085A003000510000DQ

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XIX / Reforma s. XX
• Estil: Popular
• Estat de conservació: Bo

• Titularitat: Privada
• Ús actual: Habitatge
• Vinculació agropecuària: Sí

• Sostre aprox. Volum principal: 340 m2. Volums complementaris: 120 m2
• Característiques: Casa a peu del camí al qual dóna nom, situada en
entorn rural envoltada de camps de conreu i bosc. Va ser reformada a
finals del s. XX, mantenint-ne la tipologia, i es va fer una nova
construcció al sud-est. És de planta rectangular, consta de planta baixa
i pis, i té la coberta de teula àrab a dos vessants allargada la del costat
de ponent, amb una senzilla imbricació i el carener perpendicular a la
façana. A la façana principal, modificada, hi ha una porta de pedra
adovellada i totes les obertures són emmarcades amb pedra carejada,
amb una finestra balconera central. A la part alta de la façana hi ha un
medalló amb la inscripció G.P. Edad 80 años. Año 1800. La façana de
llevant s’obre amb una galeria en porxo a la planta baixa i terrassa a la
planta pis, fruit de la reforma. L’acabat exterior és arrebossat i pintat de
blanc. Davant de la casa, perpendicular a la façana principal i tancant
un pati, hi ha les antigues corts reformades. Al voltant de la casa hi ha
diversos grups d’alzines i xiprers exemplars.
• Accés: Desviació Ctra. de Cànoves Km 5,2.
• Serveis: Aigua - pou | Elect.- xarxa | Sanej - pou.
• Situació de risc: Risc baix d'incendi.

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Intervencions admeses: Podrà destinar-se a habitatge i a tots els usos
admesos el volum grafiat com a principal al plànol adjunt, i es podrà
emprar per a funcions complementàries a l’activitat el volum de les
antigues corts al pati davanter, adequant-lo als requeriments de l'activitat a
implantar. En cas de canvi d’ús del conjunt, es podran tancar tant la
galeria a llevant del volum principal com les antigues corts, segons
determini el projecte tècnic, sempre utilitzant una solució conjunta de
tancaments, garantint una imatge unitària que reforci la verticalitat de les
fusteries de tancament.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es mantindrà lliure d’edificació el pati front la façana principal que tanquen les antigues corts. Es conservarà la configuració
unitària i la tanca perimetral del conjunt edificat. Es preservarà l’enjardinament de tipologia rural i l’arbrat exemplar existent entorn de la
casa i, especialment el grup de xiprers davant la façana de migdia, l’arbrat d’alineació dins del pati, i els grups de xiprers i alzines que
acompanyen l’accés. Es potenciarà el caràcter rural de l’entorn i la recuperació dels bancals agrícoles situats a llevant de la finca, que
resolen l’adaptació topogràfica dels diferents nivells fins el torrent de Can Suquet. Es prendran les mesures necessàries per a la
preservació de l'hàbitat d'interès comunitari associat al torrent de Can Suquet, en el que s'emplaça l’edificació.
• Accés i estacionament: S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca, mantenint la tipologia d’enjardinament actual. Caldrà
preveure els aparcaments necessaris en funció de l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Usos i activitats permeses
• Usos principals: Habitatge familiar, amb un màxim d’un habitatge / Turisme rural.

Justificació per a la recuperació i preservació

• Usos admesos: Restauració / Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artesanal / Artístic i professional.

• Valor històric i arquitectònic propi de la casa, dels elements singulars
del conjunt i de l'entorn immediat exterior.
• Valor paisatgístic i ambiental de l'entorn agrícola i boscós del camí de
Can Suquet de la Serra, i de l'arbrat existent.
• Valor social, per raó de l’equilibri territorial i l’estructura del medi rural.
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Volum principal
Volum complementari catalogat
Volum complementari no catalogat
Àmbit de possible ampliació

Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus I
• Protecció actual: • Codi IPAC: - • PTMB: Espai de protecció especial

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es conservarà la volumetria i la
tipologia de la casa, els criteris de composició i la proporció de les obertures
de les façanes, i els elements arquitectònics i compositius. Les façanes de
totes les edificacions del conjunt es mantindrà arrebossat i pintat.

•
•
•
•

Indret: Camí de Can Cabeça a la urbanització Ca l'Esmandia
UTM (x,y): 445378, 4614159
Referència cadastral urbana: 000660700DG41D0001EG
Referència cadastral rústica: 08085A003000110000DW

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XIX / Reforma s. XX
• Estil: Popular
• Estat de conservació: Bo

• Titularitat: Privada
• Ús actual: Habitatge
• Vinculació agropecuària: Sí

• Sostre aprox. Volum principal: 120 m2. Volums complementaris: 170 m2
• Característiques: Casa reformada durant la segona meitat del s. XX
mantenint la tipologia i característiques originals. Es troba situada a
tocar de la urbanització Ca l’Esmandia de Cànoves i Samalús, en
entorn rural a llevant del torrent de Can Suquet i envoltada de camps
de conreu i zona boscosa pel costat de ponent. És de planta
rectangular, consta de planta baixa i pis, i té la coberta de teula àrab a
doble vessant amb el carener lleugerament desplaçat i perpendicular a
la façana. La façana principal es composa segons tres crugies
asimètriques, amb la porta descentrada al costat de ponent, amb totes
les obertures de llinda plana. Entre dues de les finestres de la planta
pis hi ha un rellotge de sol amb la data 1976, que probablement
correspon a la reforma. A la façana posterior s’hi va adossar un cos
amb la coberta a una sola vessant. Al costat de llevant de la casa hi ha
les antigues corts reformades. L’acabat exterior del conjunt és
arrebossat i pintat de color ocre clar.
• Accés: Continuació camí de Can Suquet des de Ctra. de Cànoves Km 5,2.
• Serveis: Aigua - | Elect.- xarxa | Sanej - pou.
• Situació de risc: Risc baix d'incendi.

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Intervencions admeses: Es podran destinar a habitatge el volum catalogat
grafiat com a principal al plànol adjunt i el volum complementari adossat a
aquest; el programa funcional bàsic de l’habitatge s’ubicarà al volum
principal. Tots els volums catalogats, es podran emprar per a la resta
d'usos admesos, adaptant-los als requeriments de l'activitat a implantar.
En cas de canvi d'ús o de dur a terme l'ampliació de les edificacions, es
recompondrà l’estructura de les façanes, refent les obertures que hagin
perdut la proporció vertical, i s’enderrocaran els volums complementaris no
catalogats d’ús agropecuari situat al nord del conjunt de la finca.
S’admet l’ampliació del volum complementari catalogat de les antigues
corts, d’acord amb l’article 14, dins el gàlib d’ocupació assenyalat al plànol,
únicament per a la implantació dels usos admesos distints de l’habitatge. L’ampliació es realitzarà mitjançant un cos en planta baixa,
estenent el nivell de la coberta del volum catalogat, fins un màxim del 30% del sostre construït del volum principal, i garantint el
tractament unitari del conjunt i de l’espai exterior.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es mantindrà lliure d’edificació l’espai front la façana principal i l’espai situat entre la casa i les antigues corts. Es preservarà el
caràcter rural i agrícola de l’entorn del conjunt i, en la mesura del possible, els camps conreats a l’àmbit nord de la finca. Es protegirà
l’ambient de bosquina en l’àmbit situat a ponent de la casa, es potenciaran noves plantacions d’arbrat i vegetació autòctona en
continuïtat amb l’hàbitat d’interès comunitari de bosc de ribera associat al torrent de Can Suquet, i es prendran les mesures necessàries
per a la preservació d’aquest l'hàbitat.
• Accés i estacionament: S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. Caldrà preveure els aparcaments necessaris en funció de
l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Usos i activitats permeses
Justificació per a la recuperació i preservació
• Valor històric propi de la casa.
• Valor ambiental de l'entorn agrícola i boscós del torrent de Can Suquet.
• Valor social, per raó de l’equilibri territorial i l’estructura del medi rural.

• Usos principals: Habitatge familiar, amb un màxim d’un habitatge / Artesanal.
• Usos admesos: Turisme rural / Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artístic i professional.
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CAN MARC

Corró d’Amunt
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PB+1

PB+2

Golfa

Volum principal
Volum complementari catalogat
Volum complementari no catalogat
Àmbit de possible ampliació

Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus I
• Protecció actual: • Codi IPAC: - • PTMB: Espai de protecció especial

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es mantindrà la volumetria i la
tipologia de la casa, els criteris de composició i la proporció de les
obertures, els elements singulars i els materials d'acabat de les façanes.
Un cop feta efectiva la sentència d’enderroc de la part més nova adossada
a llevant del conjunt catalogat, i del porxo davanter, caldrà adequar les
façanes mantenint la composició i proporció de les obertures i conservant
els acabats unitaris del conjunt.

•
•
•
•

Indret: Camí de Can Suquet de la Serra
UTM (x,y): 445010, 4613997
Referència cadastral urbana: 000660900DG41D0001ZG (part)
Referència cadastral rústica: 08085A003000530000DL

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XVIII / Reforma s. XX
• Estil: Popular
• Estat de conservació: Bo

• Titularitat: Privada
• Ús actual: Habitatge
• Vinculació agropecuària: Sí

• Sostre aprox. Volum principal: 320 m2. Volums complementaris: 310 m2
• Característiques: Casa bastida el s. XVIII, reformada i ampliada en
diverses ocasions, situada en entorn rural ran del camí de Can Suquet de
la Serra, envoltada de camps de conreu i bosc. Havia estat una casa
baixa i a finals del s. XX es van fer reformes que li donen l’aspecte actual.
El cos principal és de planta rectangular, avui consta de planta baixa, pis i
golfes, i té la coberta de teula àrab a dos vessants amb el carener
perpendicular a la façana. Front la façana principal hi ha un porxo amb
arcades. Les antigues corts, reformades, configuren un pati davant de la
casa: un cos perpendicular adossat a migdia per la banda de ponent, de
planta baixa i pis amb terrat; i un cos a llevant de la casa, de planta baixa i
pis, amb la coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana.
Segons informa l’Ajuntament, l’extrem més nou d’aquest cos s’haurà
d’enderrocar. Dins de la mateixa finca, uns 50 metres al sud, s’està
reformant i ampliant un altre habitatge sobre una petita construcció antiga.
• Accés: Continuació camí de Can Suquet des de Ctra. de Cànoves Km 5,2.
• Serveis: Aigua - pou | Elect.- xarxa | Sanej - pou.
• Situació de risc: Risc baix d'incendi, especialment al camí d'accés.

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Intervencions admeses: Es podran destinar a habitatge tots els volums
catalogats; el programa funcional bàsic de l’habitatge s’ubicarà al volum
grafiat com a principal al plànol adjunt. A part del volum principal, per a la
resta d’usos admesos, es podran emprar els volums complementaris
catalogats annexats, adequant-los als requeriments de l'activitat a
implantar. Es podrà mantenir la coberta plana del cos perpendicular a
migdia. En cas de qualsevol intervenció o canvi d’ús, es potenciarà la
substitució de la barana d’aquest cos per una barana feta amb tècniques i
materials tradicionals. També s’enretiraran les persianes de lames enrotllables amb guies i caixa, i les fusteries de materials metàl·lics,
plàstics o similars, i es recompondrà l’estructura de les façanes refent les obertures que hagin perdut la proporció vertical. En cas de
cessament de les activitats agrícoles, ramaderes i similars s’enderrocaran els volums complementaris no catalogats d’ús agropecuari.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es mantindrà lliure d’edificació el pati que formen les antigues corts front la façana principal. Es conservarà l’enjardinament de
tipologia rural i l’arbrat existent a l’entorn immediat del conjunt. Es preservarà el caràcter rural i agrícola del lloc i, en la mesura del
possible, els camps conreats que envolten el conjunt i l’espai d’horta situat al sud. Es potenciaran noves plantacions d’arbrat i vegetació
autòctona a l’àmbit de llevant de la finca, estenent-se fins la bosquina l’hàbitat d’interès comunitari associat al torrent de Can Suquet, i es
prendran les mesures necessàries per a la preservació d’aquest l'hàbitat.
• Accés i estacionament: S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. Caldrà preveure els aparcaments necessaris en funció de
l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Usos i activitats permeses
Justificació per a la recuperació i preservació

• Ús principal: Habitatge familiar, amb un màxim d’un habitatge.

• Valor històric propi de la casa.
• Valor ambiental de l'entorn agrícola i boscós del camí de Can Suquet
de la Serra.
• Valor social, per raó de l’equilibri territorial i l’estructura del medi rural.

• Usos admesos: Turisme rural / Restauració / Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artesanal / Artístic
i professional.
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CAN TURUT

Corró d’Amunt
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Golfa

Volum principal
Volum complementari catalogat
Volum complementari no catalogat
Àmbit de possible ampliació

Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus I
• Protecció actual: • Codi IPAC: - • PTMB: Espai de protecció especial

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es mantindrà la volumetria i la
tipologia de la casa, els criteris de composició i la proporció de les
obertures de les façanes, els materials d'acabat de les façanes, i els
elements singulars com el rellotge de sol, el barret de pedra de la
xemeneia en forma de pinacle i els contraforts a la façana nord.

•
•
•
•

Indret: Camí de Can Suquet de la Serra
UTM (x,y): 444892, 4613825
Referència cadastral urbana: 001058400DG41C0001ZY
Referència cadastral rústica: 08085A003000540000DT

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s.XVIII / Reforma s. XX
• Estil: Popular
• Estat de conservació: Bo

• Titularitat: Privada
• Ús actual: Habitatge
• Vinculació agropecuària: -

• Sostre aprox. Volum principal: 170 m2. Volums complementaris: 70
• Característiques: Edificació que havia arribat a un estat d’abandó força
important i va ser recuperada i ben reformada a finals del s.XX, quan s’hi
va afegir un cos articulat davant de la façana de migdia formant un pati
davant de la casa, i un porxo a la façana de llevant. Es troba situada en
entorn rural a peu del camí de Can Suquet de la Serra, envoltada de
camps de conreu i zona boscosa pel seu costat de ponent, a l’altra
banda del camí. La casa és de planta rectangular, consta de planta baixa
i pis, i té la coberta de teula àrab a dos vessants amb una senzilla
imbricació i amb el carener perpendicular a la façana. Totes les obertures
han estat ampliades en la reforma. A la façana de migdia hi ha un
rellotge de sol pintat sobre l’estuc, i destaca una xemeneia amb barret de
pedra pinaculat. L’acabat exterior és arrebossat i pintat de color terrós. A
la façana nord es conserven dos grans contraforts. A tocar del camí de
Can Suquet, a l’antiga entrada de la casa s’alça una alzina centenària,
probablement la més gran del veïnat del Corró d’Amunt.
• Accés: Continuació camí de Can Suquet des de Ctra. de Cànoves Km 5,2.
• Serveis: Aigua - pou | Elect.- xarxa | Sanej • Situació de risc: Risc baix d'incendi.

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Intervencions admeses: Es podran destinar a habitatge tots els volums
catalogats; el programa funcional bàsic de l’habitatge s’ubicarà al volum
grafiat com a principal al plànol adjunt. Per a la resta d’usos admesos, es
podran emprar tots els volums catalogats, adequant-los als requeriments
de l'activitat a implantar. En cas de rehabilitació o reforma, es
recompondrà l’estructura de les façanes del volum principal, refent les
obertures que hagin perdut la proporció vertical, evitant l’ús de tancaments
que en distorsionin la proporció. En cas de canvi d’ús, serà necessari
reconduir l’estructura del cos situat a migdia transformant la coberta plana
per una coberta a dues aigües amb el carener situat a l’orientació llevantponent, i adequant les obertures a proporcions verticals. El pont d’articulació adossat a la façana de migdia del volum principal, haurà
d’adequar-se rebaixant la seva alçada per garantir una visió contínua del ràfec de mitja teula del volum principal, i utilitzant una solució
constructiva lleugera en els seus tancaments.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es mantindran lliures d’edificació l’espai front les façana posterior. Es preservarà el pou situat al jardí a migdia de la casa,
l’enjardinament de tipologia rural i l’arbrat existent a l’entorn immediat, i especialment l’alzina gran de Can Cucurull, catalogada i una de
les més grans del veïnat del Corró d’Amunt. Es preservarà el caràcter rural, agrícola i boscós de l’entorn, i es conservaran els elements
vegetals i bancals agrícoles que resolen l’adaptació topogràfica dels diferents nivells fins el torrent de Can Suquet. Es prendran les
mesures necessàries per a la preservació de l'hàbitat d'interès comunitari associat a aquest torrent, a l'àmbit de llevant de la finca.
• Accés i estacionament: S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. Caldrà preveure els aparcaments necessaris en funció de
l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Usos i activitats permeses

Justificació per a la recuperació i preservació

• Ús principal: Habitatge familiar, amb un màxim d’un habitatge.

• Valor històric propi de la casa, ben reformada.
• Valor ambiental de l'entorn agrícola i boscós del camí de Can Suquet de
la Serra, i de l'arbrat existent.

• Usos admesos: Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artesanal / Artístic i professional.

Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable del municipi de Les Franqueses del Vallès

Document C

p. 37

C – 33

CAN LLEBROT

Corró d’Amunt
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Volum principal
Volum complementari catalogat
Volum complementari no catalogat
Àmbit de possible ampliació

Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus I
• Protecció actual: • Codi IPAC: - • PTMB: Espai de protecció especial

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es conservarà la volumetria i la
tipologia de la del conjunt, els criteris de composició i la proporció de les
obertures de les façanes, i els elements arquitectònics i compositius. El
parament de les façanes del conjunt es mantindrà arrebossat i pintat del
mateix color.

•
•
•
•

Indret: Desviació camí de Can Cabeça a la urbanització Ca l'Esmandia
UTM (x,y): 445129, 4613660
Referència cadastral urbana: 001160200DG41D0001FG
Referència cadastral rústica: 08085A003000170000DP

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XIX / Reforma s. XX
• Estil: Popular
• Estat de conservació: Bo

• Titularitat: Privada
• Ús actual: Habitatge
• Vinculació agropecuària: Sí

• Sostre aprox. Volum principal: 260 m2. Volums complementaris: 60 m2
• Característiques: Antiga edificació restaurada a finals del s. XX. Es troba
situada en entorn rural de valor paisatgístic i ambiental, en una plataforma
solella a mitja falda sobre el torrent de Can Suquet, i envoltada de camps
de conreu i bosc. El camí d’accés baixa pel mig d’un bosc espès de pi i
alzina. La casa és de senzilla construcció, consta de planta baixa i pis, i té
la coberta de teula àrab a dos vessants amb el carener perpendicular a la
façana. Va ser ampliada en diverses ocasions amb cossos que es maclen
amb la casa principal: per la façana de llevant amb un volum que arriba
fins la façana posterior, i per la façana de ponent amb un volum que
sobresurt respecte la façana de migdia. L’acabat exterior del conjunt és
arrebossat i pintat de blanc, llevat els marcs de les finestres de la façana
principal i el ràfec, de color rosat clar. Al costat de llevant del conjunt hi ha
una construcció annexa. Davant de la casa es conserva un pou fet de
pedra de planta quadrada.
• Accés: Desviació camí de Can Suquet des de Ctra. de Cànoves Km 5,2.
• Serveis: Aigua - pou | Elect.- xarxa | Sanej - pou.
• Situació de risc: Risc mitjà d'incendi, tant a la casa com al camí
d'accés.

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Intervencions admeses: Podrà destinar-se a habitatge i a tots els usos
admesos el volum grafiat com a principal al plànol adjunt, i es podrà
emprar per a funcions complementàries a l’activitat el volum situat a llevant
de la casa formant un petit pati, adequant-lo als requeriments de l'activitat
a implantar. En cas de rehabilitació o reforma, es recompondrà l’estructura
de les façanes refent les obertures que hagin perdut la proporció vertical.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es mantindrà lliure d’edificació el pati front la façana principal, i es conservarà el pou existent dins del pati. Es preservarà el
caràcter rural, agrícola i boscós que envolta la casa i, en la mesura del possible, els espais d’horta situats al nord i els camps conreats
amb bancals agrícoles que travessen la finca des del camí fins el torrent de Can Suquet. Qualsevol intervenció o canvi d’ús haurà de ser
molt curosa amb els valors paisatgístics i ambientals que caracteritzen l’entorn en el que s’emplaça l’edificació. Es prendran les mesures
necessàries per a la preservació de l'hàbitat d'interès comunitari associat al torrent de Can Suquet, que limita per ponent i sud amb la
finca.
• Accés i estacionament: En cas d’implantació d’usos distints a l’habitatge, es condicionarà l’accés des del camí, amb una amplada màxima
de 4m i preservant en la mesura del possible l’arbrat existent que caracteritza el bosc als dos marges del camí fins la casa. Caldrà
preveure els aparcaments necessaris en funció de l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Usos i activitats permeses
• Ús principal: Habitatge familiar, amb un màxim d’un habitatge.
• Usos admesos: Turisme rural / Artesanal / Artístic i professional.

Justificació per a la recuperació i preservació
• Valor històric propi de la casa i dels espais exteriors (era, pou).
• Valor ambiental de l'entorn agrícola i bosc espès del torrent de Can
Suquet, d'elevada qualitat.
• Valor social, per raó de l’equilibri territorial i l’estructura del medi rural.
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CAN TOMÀS (Can Berenguer)
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Volum principal
Volum complementari catalogat
Volum complementari no catalogat
Àmbit de possible ampliació

Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl forestal
• Protecció actual: • Codi IPAC: - • PTMB: Espai de protecció especial

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es conservarà la volumetria i la
tipologia de la casa, els criteris de composició i la proporció de les
obertures de les façanes, i els elements arquitectònics i compositius. El
parament de les façanes del conjunt es mantindrà arrebossat i pintat del
mateix color.

•
•
•
•

Indret: Desviació Av. Major de la urbanització Can Suquet
UTM (x,y): 444733, 4613555
Referència cadastral urbana: 001558000DG41C0001PY
Referència cadastral rústica: -

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XX / Reforma s. XX
• Estil: Popular
• Estat de conservació: Bo

• Titularitat: Privada
• Ús actual: Habitatge
• Vinculació agropecuària: -

• Sostre aprox. Volum principal: 210 m2. Volums complementaris: 70 m2
• Característiques: Casa reformada a mitjans del s. XX, situada al nord
de la urbanització de Can Suquet, entre aquesta i el torrent del mateix
nom, a la qual s’accedeix per un camí que discorre per sòls qualificats
d’equipaments pel planejament vigent. Per la seva banda nord i llevant
destaca el Bosquet de pi i alzina que baixa fins la zona boscosa del
torrent de Can Suquet, a migdia de la casa. És de senzilla construcció,
consta de planta baixa i pis, i té la coberta de teula àrab a dos vessants
amb el carener perpendicular a la façana. La façana principal és de
composició simètrica i s’estructura segons tres crugies, amb totes les
obertures de llinda plana i les finestres de la planta pis amb ampits de
pedra arrebossada que sobresurten de la línia de façana. Dins del pati i
just davant de la façana principal es conserva un pou amb corriola.
Adossat a la façana posterior de la casa hi ha les antigues corts, de
planta baixa i la coberta a una sola vessant. L’acabat exterior del
conjunt, unitari, és arrebossat i pintat de color clar.
• Accés: Desviació Ctra. de Cànoves Km 5,2.
• Serveis: Aigua - pou | Elect.- xarxa | Sanej - pou.
• Situació de risc: Risc baix d'incendi, especialment al camí d'accés.

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Intervencions admeses: Podrà destinar-se a habitatge i a tots els usos
admesos el volum grafiat com a principal al plànol adjunt, i es podrà
emprar per a funcions complementàries a l’activitat el volum de les
antigues corts adossat a la façana posterior de la casa, adequant-lo als
requeriments de l'activitat a implantar. En cas de canvi d’ús o de dur a
terme l’ampliació s’enretirarà la coberta de fibrociment del porxo adossat a
llevant de la casa.
S’admet l’ampliació de la casa, d’acord amb l’article 14, dins el gàlib
d’ocupació assenyalat al plànol, al costat de llevant, per a la implantació
dels usos admesos. L’ampliació es realitzarà mitjançant un cos en planta
baixa, adossat a la casa, fins un màxim del 20% del sostre construït del volum principal, i garantint el tractament unitari del conjunt i de
l’espai exterior.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es mantindrà lliure d’edificació l’espai front la façana principal de la casa, i es conservarà el pou situat dins del pati. Es mantindrà la
l’enjardinament de tipologia rural i l’arbrat existent en l’entorn immediat de la casa. Es preservarà el caràcter rural de l’entorn, i es potenciarà
el manteniment dels camps conreats a migdia. Es prendran les mesures necessàries per a la preservació de l'hàbitat d'interès comunitari
associat al turó i torrent de Can Suquet, que des del nord-est de la casa s’estén fins el bosc associat al torrent, a l’àmbit de migdia de la finca.
• Accés i estacionament: S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. Caldrà preveure els aparcaments necessaris en funció de
l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Usos i activitats permeses
• Usos principals: Habitatge familiar, amb un màxim d’un habitatge / Restauració.

Justificació per a la recuperació i preservació

• Usos admesos: Turisme rural / Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artesanal / Artístic i professional.

• Valor històric propi de la casa.
• Valor paisatgístic de l'entorn boscós del torrent de Can Suquet, a tocar
de la urbanització del mateix nom.
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CAN CABEÇA
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Volum principal
Volum complementari catalogat
Volum complementari no catalogat
Àmbit de possible ampliació

Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus I
• Protecció actual: • Codi IPAC: - • PTMB: Espai de protecció especial

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es conservarà la volumetria i la
tipologia de la casa, els criteris de composició i la proporció de les
obertures de les façanes, i els elements arquitectònics i compositius
(rellotge de sol). El parament de les façanes del conjunt es mantindrà
arrebossat i pintat de blanc.

•
•
•
•

Indret: Camí de Can Suquet a Can Cabeça
UTM (x,y): 445180, 4613444
Referència cadastral urbana: 001160300DG41D0001MG
Referència cadastral rústica: 08085A005000080000DO

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s.XIX / Reforma s. XX
• Estil: Popular
• Estat de conservació: Bo

• Titularitat: Privada
• Ús actual: Habitatge
• Vinculació agropecuària: -

• Sostre aprox. Volum principal: 260 m2. Volums complementaris: 60 m2
• Característiques: Casa reformada en diverses ocasions mantenint-ne
la tipologia i característiques, envoltada de camps de conreu i bosc
associat als torrents de Can Suquet i Can Cabeça. És de planta
rectangular, consta de planta baixa, pis i golfes, i té la coberta de teula
àrab a dos vessants, allargada per llevant amb l’antiga pallissa, i el
carener perpendicular a la façana. La façana principal es composa de
tres crugies simètriques, amb una porta central d’arc rebaixat, com
també ho és la porta de la planta pis de la pallissa, amb accés per
unes escales exteriors. La resta d’obertures són de llinda plana, i entre
dues de les finestres del pis es conserva un rellotge de sol. L’acabat
exterior és arrebossat i pintat de blanc, amb els marcs de les obertures
i el ràfec pintats de color crema. Davant de la conjunt edificat es
conserva l’era de cairons limitada per una lliça de pedra formant
xamfrans. Actualment es troba dividida en dos habitatges: un a la casa
i un a l’antiga pallissa.
• Accés: Desviació Ctra. de Cànoves Km 5,2.
• Serveis: Aigua - pou | Elect.- xarxa | Sanej - pou.
• Situació de risc: Risc mitjà d'incendi, tant a la casa com al camí
d'accés.

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Intervencions admeses. Podrà destinar-se a habitatge i a tots els usos
admesos el volum grafiat com a principal al plànol adjunt, i es podrà
emprar per a funcions complementàries a l’activitat el volum de l’antiga
pallissa adossat a la façana de llevant de la casa, adequant-lo als
requeriments de l'activitat a implantar. En cas de cessament de les
activitats agrícoles, ramaderes i similars, de canvi d’ús, o de reforma del
conjunt, s'enretiraran les cobertes de fibrociment i elements d'altres
materials no adequats.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es mantindrà lliure d’edificació l’espai front la façana principal de la casa i es protegirà l’era encaironada situada a migdia i la lliça
de pedra que la delimita, en molt bon estat tot i l’herbei. Es preservarà el caràcter rural, agrícola i boscós de l’entorn en el que s’emplaça
el conjunt, i es potenciarà l’estructura de bancals conreats que baixen fins el torrent de Can Cabeça. S’endreçaran els espais situats front
les façanes de llevant i posterior de la casa. Es posarà especial atenció al manteniment de l’encaix paisatgístic de la casa i el seu entorn.
Es prendran les mesures necessàries per a la preservació de l'hàbitat d'interès comunitari associat al torrent de Can Suquet, a ponent de
les edificacions i a l’àmbit sud de la finca; i a la capçalera del torrent de Can Cabeça a l’àmbit de llevant de la finca.
• Accés i estacionament: S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. Caldrà preveure els aparcaments necessaris en funció de
l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Usos i activitats permeses
• Ús principal: Habitatge familiar, amb un màxim de dos habitatges ja existents al conjunt.
• Usos admesos: Turisme rural / Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artesanal / Artístic i professional.

Justificació per a la recuperació i preservació
• Valor històric i arquitectònic propi de la casa, i dels elements singulars
de la construcció i dels espais exteriors (era).
• Valor paisatgístic de l'entorn dels torrents de Can Suquet i Can Cabeça.
• Valor social, per raó de l’equilibri territorial i l’estructura del medi rural.
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CAN SUQUET
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Volum principal
Volum complementari catalogat
Volum complementari no catalogat
Àmbit de possible ampliació

Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus I
• Protecció actual: BPU – PEPPA (CAM-10)
• Codi IPAC: 28782 • PTMB: Espai de protecció especial

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es conservarà la volumetria i la
tipologia de la casa, els criteris de composició i la proporció de les
obertures de les façanes. L’acabat exterior es mantindrà arrebossat i pintat
de color clar, en contrast amb les cantoneres de pedra i els elements que
emmarquen les obertures. Es conservaran els elements singulars com la
porta central d’arc de mig punt de pedra adovellada, la finestra central que
és de pedra carejada d’arc conopial de baix relleu, i al seu costat hi ha un
rellotge de sol ceràmic.

• Indret: Camí de la Ctra. de Cànoves a Can Suquet
• UTM (x,y): 444393, 4613337
• Referència cadastral urbana: 001555300DG41C: -0001OY / -0002PU / 0003AI / -0004SO
• Referència cadastral rústica: 08085A003000750000DW

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XVI / Reforma s. XX
• Estil: Popular
• Estat de conservació: Bo

• Titularitat: Privada
• Ús actual: Habitatge
• Vinculació agropecuària: Sí

• Sostre aprox. Volum principal: 600 m2. Volums complementaris: 230 m2
• Característiques: Gran casa situada a ponent de la urbanització del
mateix nom, amb barri tancat al davant. És de planta rectangular, consta
de planta baixa, pis i golfes, i té la coberta de teula àrab a dos vessants
amb una senzilla imbricació i el carener perpendicular a la façana,
allargada per ponent amb una antiga ampliació. La façana principal és de
tres crugies simètriques, amb una porta central d’arc de mig punt de pedra
adovellada i al seu damunt les antigues finestres de les plantes superiors
han estat transformades en balcons que marquen l’eix de simetria. Les
obertures són d’arc molt rebaixat de maó ceràmic a plec de llibre i detalls
carejats, llevat la finestra central que és de pedra carejada d’arc conopial
de baix relleu. Al seu costat hi ha un rellotge de sol ceràmic. L’acabat
exterior és arrebossat i pintat de color clar amb cantoneres de pedra- A
tocar de la façana posterior es conserva un pou amb corriola. Als laterals
s’adossen diversos cossos porxats i aterrassats. Actualment el conjunt es
troba dividit en tres habitatges, i encara un quart per adequar.
• Accés: Desviació Ctra. de Cànoves Km 5,2.
• Serveis: Aigua - pou | Elect.- xarxa | Sanej - xarxa | Altres - telèfon.
• Situació de risc: -

Justificació per a la recuperació i preservació
• Valor històric i arquitectònic propi de la casa, i dels elements singulars
de la construcció i dels espais exteriors (barri).
• Valor paisatgístic i ambiental de l'entorn agrícola i de bosc de ribera.
• Valor social, per raó de l’equilibri territorial i l’estructura del medi rural.

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Intervencions admeses: Es podran destinar a habitatge els volums
catalogats que ja hi tenen implantat un habitatge, el volum grafiat com a
principal al plànol adjunt, el volum en planta baixa i terrassa adossat a
llevant i el volum adossat a ponent que allarga el volum principal. A part
del volum principal, per a la resta d'usos admesos es podran emprar els
volums complementaris catalogats, adequant-los per a garantir la seva
adaptació als requeriments de l'activitat a implantar.
• Divisió horitzontal: El conjunt es troba dividit horitzontalment en quatre entitats. D’acord amb l’article 15, no s'admeten noves divisions
horitzontals.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es mantindrà lliure d’edificació el barri front la façana principal. Es protegirà el pou situat a tocar de la façana posterior. Es
mantindrà l’enjardinament de tipologia rural, la tanca vegetal del barri i l’arbrat existent a l’entorn immediat de la casa. Es preservarà el
caràcter rural i agrícola de l’entorn del conjunt i, en la mesura del possible, es conservaran els camps conreats a llevant i a migdia. Es
prendran les mesures necessàries per a la preservació de l'hàbitat d'interès comunitari associat al torrent de Can Suquet, a l'àmbit sudest de la finca.
• Accés i estacionament: S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. Caldrà preveure els aparcaments necessaris en funció de
l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Usos i activitats permeses
• Usos principals: Habitatge familiar, amb un màxim de quatre habitatges ja existents al conjunt / Turisme rural.
• Usos admesos: Restauració / Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artesanal / Artístic i professional.
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Volum complementari catalogat
Volum complementari no catalogat
Àmbit de possible ampliació

Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus I
• Protecció actual: • Codi IPAC: - • PTMB: Espai de protecció especial

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es conservarà la volumetria i la tipologia
de la casa, els criteris de composició i la proporció de les obertures de les
façanes. L’acabat exterior es mantindrà arrebossat i pintat d'un color unitari.

•
•
•
•

Indret: Camí de Can Suquet a Can Cabeça
UTM (x,y): 444403, 4612908
Referència cadastral urbana: 002055100DG41C0001QY
Referència cadastral rústica: 08085A005000270000DA

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XIX / Reforma s. XX
• Estil: Popular
• Estat de conservació: Bo

• Titularitat: Privada
• Ús actual: Habitatge
• Vinculació agropecuària: Sí

• Sostre aprox. Volum principal: 210 m2. Volums complementaris: 120 m2
• Característiques: Casa situada en entorn rural, entre els torrents de
Can Suquet i de Can Cabeça, envoltada de camps de conreu i de bosc
de ribera. L’edifici és de petites dimensions, té la planta rectangular,
consta de planta baixa i pis, i té la coberta de teula àrab a dos vessants
amb el carener perpendicular a la façana amb un lleuger ràfec. La
façana principal és de composició asimètrica, amb la porta d’entrada
descentrada cap el costat de llevant. Les antigues corts i coberts,
adossats a les façanes de ponent i de llevant, de planta baixa, han
estat rehabilitats com a garatge i/o magatzem, conservant els volums
originals. Totes les obertures són de llinda plana, excepte les portes de
les antigues corts i coberts que són d’arc rebaixat i una petita finestra a
la façana posterior que és de pedra carejada. L’acabat exterior és
arrebossat. Davant de la casa, un muret de pedra limita el pati, i al seu
costat de ponent es conserva un pou fet de pedra i maó. Al sud-oest de
la casa hi ha diverses naus d’ús agropecuari.
• Accés: Desviació Ctra. de Cànoves Km 5,2.
• Serveis: Aigua - pou | Elect.- xarxa | Sanej - pou | Altres - telèfon.
• Situació de risc: Risc baix d'incendi.

Justificació per a la recuperació i preservació
• Valor històric propi de la casa.
• Valor ambiental de l'entorn agrícola i de bosc de ribera dels torrents de
Can Suquet i Can Cabeça.
• Valor social, per raó de l’equilibri territorial i l’estructura del medi rural.

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Intervencions admeses: Es podran destinar a habitatge tots els volums
catalogats; el programa funcional bàsic de l’habitatge s’ubicarà al volum
grafiat com a principal al plànol adjunt. A part del volum principal, per a la
resta d'usos admesos es podran emprar els volums complementaris
catalogats, adequant-los als requeriments de l'activitat a implantar. En cas
de cessament de les activitats agrícoles, ramaderes i similars, o de reforma o
ampliació del conjunt, s'enretiraran les cobertes de fibrociment i elements
d'altres materials no adequats dels volums complementaris no catalogats
situats al sud-oest del conjunt.
S’admet l’ampliació de les edificacions, d’acord amb l’article 14, dins el gàlib
d’ocupació assenyalat al plànol, per a la implantació dels usos admesos.
L’ampliació es realitzarà mitjançant un cos en planta baixa adossat al
costat de ponent del conjunt seguint el pendent de la coberta, fins un màxim del 20% del sostre construït del volum principal, i garantint el
tractament unitari del conjunt i de l’espai exterior.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es mantindrà lliure d’edificació el pati front la façana principal, i es preservarà el muret de còdols de pedra que el delimita. Es
conservarà el pou situat a ponent del pati. Es preservarà el caràcter rural i agrícola de l’entorn de la casa i, en la mesura del possible, els
camps conreats a migdia que s’estenen fins el torrent de Can Cabeça. Es prendran les mesures necessàries per a la preservació de
l’hàbitat d’interès comunitari del bosc de ribera associat al torrent de Can Suquet, a l’àmbit de ponent de la finca.
• Accés i estacionament: S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. Caldrà preveure els aparcaments necessaris en funció de
l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Usos i activitats permeses
• Ús principal: Habitatge familiar, amb un màxim d’un habitatge.
• Usos admesos: Turisme rural / Restauració / Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artesanal / Artístic
i professional.
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CAL DIEGO
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Volum principal
Volum complementari catalogat
Volum complementari no catalogat
Àmbit de possible ampliació

Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus I
• Protecció actual: • Codi IPAC: - • PTMB: Espai de protecció especial

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es conservarà la volumetria i la
tipologia de la casa, els criteris de composició i la proporció de les
obertures de les façanes. L’acabat exterior es mantindrà arrebossat i pintat
de color unitari de tots els volums catalogats i al volum principal en
contrast amb les pedres que emmarquen les obertures.

•
•
•
•

Indret: Desviació camí vell de Les Franqueses a Cànoves
UTM (x,y): 444368, 4612775
Referència cadastral urbana: 002555000DG41C0001JY
Referència cadastral rústica: 08085A005000430000DO

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XIX / Reforma s. XX
• Estil: Popular
• Estat de conservació: Bo

• Titularitat: Privada
• Ús actual: Habitatge
• Vinculació agropecuària: -

• Sostre aprox. Volum principal: 250 m2. Volums complementaris: 100 m2
• Característiques: Antiga edificació reformada mantenint-ne la tipologia i
característiques. La darrera reforma és de finals del s. XX, com recorda la
inscripció 1999 en la llinda d’una finestra. Es troba situada en entorn rural,
a llevant del torrent de Can Suquet, i envoltada de camps de conreu i de
bosc de ribera. És de planta rectangular, consta de planta baixa, pis i
golfes, i té la coberta de teula àrab amb una senzilla imbricació i amb el
carener perpendicular a la façana. La façana principal és de composició
asimètrica, amb el portal d’entrada d’arc de mig punt de pedra adovellada
descentrat cap a ponent. La resta d’obertures són de llinda plana
emmarcades amb pedra moderna carejada, excepte la finestra de les
golfes que és d’arc angular. A la façana principal es conserva l’agulla d’un
antic rellotge de sol. Adossat a la façana de ponent hi ha les antigues
corts, rehabilitat amb les mateixes característiques que el cos principal.
L’acabat exterior és arrebossat i pintat de color terrós. A migdia de la casa
hi ha un cobert, i a ponent de la casa es conserva un pou.
• Accés: Desviació camí de Can Viure des de Ctra. de Cànoves Km 4,1.
• Serveis: Aigua - pou | Elect.- xarxa | Sanej - pou.
• Situació de risc: Risc baix d'incendi.

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Intervencions admeses: Es podran destinar a habitatge el volum catalogat
grafiat com a principal al plànol adjunt i el volum complementari adossat a
aquest; el programa funcional bàsic de l’habitatge s’ubicarà al volum
principal. Tots els volums catalogats, es podran emprar per a la resta
d'usos admesos, adaptant-los als requeriments de l'activitat a implantar.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es mantindrà lliure d’edificació el pati d’accés, front la façana
principal. Es conservarà l’arbrat existent a l’entorn immediat de la casa, i es protegirà el pou situat a ponent. Es preservarà el caràcter
rural i agrícola de l’entorn del conjunt i, en la mesura del possible, els camps conreats que l’envolten i els bancals agrícoles que resolen
l’adaptació topogràfica dels diferents nivells fins el torrent de Can Cabeça. Es prendran les mesures necessàries per a la preservació de
l'hàbitat d'interès comunitari de bosc de ribera associat al torrent de Can Suquet, molt proper a la finca pel costat de ponent.
• Accés i estacionament: S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. Caldrà preveure els aparcaments necessaris en funció de
l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Usos i activitats permeses
• Ús principal: Habitatge familiar, amb un màxim d’un habitatge.
• Usos admesos: Turisme rural / Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artesanal / Artístic i professional.

Justificació per a la recuperació i preservació
• Valor històric propi de la casa.
• Valor paisatgístic de l'entorn agrícola i de bosc de ribera dels torrents
de Can Suquet i Can Cabeça.
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Àmbit de possible ampliació

Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus I
• Protecció actual: BPU – PEPPA (CAM-08)
• Codi IPAC: 28778 • PTMB: Espai de protecció especial

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es mantindrà la volumetria i la
tipologia de la casa, els criteris de composició i la proporció de les
obertures de les façanes. Les façanes del conjunt es mantindran els
acabats existents, contrastant els elements de pedra i maó que
emmarquen les obertures. La façana principal es mantindrà pintada de
blanc. Es conservaran la porta central d’arc de mig punt amb escut a la
clau, les dues finestres d’arc conopial, el rellotge de sol el·líptic, així com
els contraforts de la façana de llevant i el pilar lateral circular i la portalada
d’arc rebaixat.

•
•
•
•

Indret: Camí de Can Riera
UTM (x,y): 444041, 4612279
Referència cadastral urbana: 000554900DG41A0001AA
Referència cadastral rústica: 08085A005000210000DE

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XVI / Reforma s. XX
• Estil: Gòtic tardà - Popular
• Estat de conservació: Bo

• Titularitat: Privada
• Ús actual: Habitatge
• Vinculació agropecuària: Sí

• Sostre aprox. Volum principal: 400 m2. Volums complementaris: 90 m2
• Característiques: Casa de petites dimensions i rica en ornamentació,
reformada conservant-ne la tipologia i característiques, envoltada de
camps de conreu i bosc. És de planta rectangular, consta de planta baixa i
pis, i té la coberta de teula àrab a dos vessants amb una senzilla
imbricació i el carener perpendicular a la façana. L’acabat exterior és
arrebossat i pintat de blanc amb cantoneres de pedra. La façana principal
es composa en tres crugies, amb una porta central d’arc de mig punt de
pedra adovellada amb escut a la clau. Al seu damunt hi ha una finestra
gòtica de pedra carejada d’arc conopial decorada, a ponent una de
carejada d’arc conopial més senzilla, i a llevant una de pedra de llinda
plana. Hi ha un rellotge de sol restaurat, el·líptic, amb la inscripció 1917. A
ponent té adossat un porxo, i a llevant un cos en planta baixa que manté
una paret amb pilar lateral circular i portalada d’arc rebaixat amb llinda de
maó, restes d’antics coberts. A la façana de llevant hi ha contraforts, i
adossat a la façana principal es conserva un pou amb corriola.
• Accés: Desviació camí de Can Viure des de Ctra. de Cànoves Km 4,1.
• Serveis: Aigua - pou | Elect.- xarxa | Sanej - pou.
• Situació de risc: Risc mitjà d'incendi, tant a la casa com al camí
d'accés.

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Intervencions admeses: Podrà destinar-se a habitatge i a tots els usos
admesos el volum grafiat com a principal al plànol adjunt, i es podran
emprar per a funcions complementàries a l’activitat els volums
complementaris catalogats.. Es mantindrà obert el porxo adossat a ponent.
S’admet l’ampliació de les edificacions, d’acord amb l’article 14, dins el
gàlib d’ocupació assenyalat al plànol, per a la implantació dels usos
admesos. L’ampliació es realitzarà mitjançant volums en planta baixa adossats al volum complementari a llevant, seguint el pendent de
la seva coberta i connectant-lo al volum principal, fins un màxim del 10% del sostre construït del volum principal, i garantint el tractament
unitari del conjunt i de l’espai exterior.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es mantindrà lliure d’edificació el pati que formen la casa, el pilar lateral i els antics coberts situats a llevant, i es conservarà el pou
adossat a la façana principal de la casa. Es mantindrà l’enjardinament de tipologia rural i l’arbrat exemplar existent a l’entorn immediat de la
casa. Es preservarà el caràcter rural i agrícola de l’entorn i, en la mesura del possible, els camps de conreu al nord i al sud del conjunt. Es
protegirà el bosc de ribera del torrent de Can Suquet, situat a llevant. Es posarà especial atenció al manteniment de l’encaix paisatgístic de la
casa i el seu entorn. Es prendran les mesures necessàries per a la preservació de l'hàbitat d'interès comunitari associat al torrent de Can
Suquet, i al Bosc de Can Serra, al nord i llevant de la finca; i a la riera de Carbonell, a l'àmbit sud de la finca acompanyant el camí d’accés.
• Accés i estacionament: En cas d’implantació d’usos distints a l’habitatge, es condicionarà l’encreuament amb el camí de Can Viure donant
solució al pas de la riera de Carbonell, així com el camí d’accés des d’aquest a la casa, amb una amplada màxima de 3m i preservant en
la mesura del possible els valors que caracteritzen el bosc existent als dos marges del camí. Caldrà preveure els aparcaments
necessaris en funció de l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.

Justificació per a la recuperació i preservació

• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

• Valor històric i arquitectònic propi de la casa, dels seus elements
ornamentals singulars i de l'entorn immediat exterior.
• Valor paisatgístic i ambiental de l'entorn del torrent de Can Suquet.
• Valor social, per raó de l’equilibri territorial i l’estructura del medi rural.

Usos i activitats permeses
• Usos principals: Habitatge familiar, amb un màxim d’un habitatge / Turisme rural.
• Usos admesos: Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artesanal / Artístic i professional.
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CAN MARÍ

Corró d’Amunt
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PB+1

Golfa

PB+2

Volum principal
Volum complementari catalogat
Volum complementari no catalogat
Àmbit de possible ampliació

Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus I
• Protecció actual: BPU – PEPPA (CAM-06)
• Codi IPAC: 28781 • PTMB: Espai de protecció especial

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es mantindrà la volumetria i la
tipologia de la casa, la disposició de volums formant un barri, els criteris de
composició i la proporció de les obertures de les façanes. El parament de
les façanes del conjunt es mantindrà arrebossat. Es conservarà el portal
central d’arc de mig punt de pedra adovellada, les mènsules amb detalls
decoratius florals de la balconera central de la planta pis i l’arc carpanell
d’entrada al barri.

•
•
•
•

Indret: Camí vell de Les Franqueses a Cànoves
UTM (x,y): 444194, 4612109
Referència cadastral urbana: 000554800DG41A0001WA
Referència cadastral rústica: 08085A005000480000DI

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XVI / Reforma s. XIX-XX
• Estil: Popular
• Estat de conservació: Bo

• Titularitat: Privada
• Ús actual: Habitatge
• Vinculació agropecuària: Sí

• Sostre aprox. Volum principal: 830 m2. Volums complementaris: 210 m2
• Característiques: Conjunt de notable presència i constitució massissa,
envoltada de camps de conreu i bosc, a llevant del torrent de Can
Suquet, reformada a principis del s. XX. Completen el conjunt
construccions annexes de diferents èpoques que formen un barri, al qual
s’accedeix per un ampli portal d’arc carpanell fet de maó i amb un
teuladet a dos vessants. La casa és de planta rectangular, consta de
planta baixa, pis i golfes, té la coberta de teula àrab a dos vessants amb
imbricació i el carener perpendicular a la façana, i l’acabat exterior és
arrebossat. La façana principal és de tres crugies simètriques, amb un
portal central d’arc de mig punt de pedra adovellada i dues finestres a
banda i banda. Les tres finestres balconeres de la planta pis són de pedra
de llinda plana, i la del centre conserva unes mènsules amb detalls
decoratius florals. Manté molts dels elements tipològics tradicionals: la
composició i proporció de les obertures, els murs de paredat, la distribució
interior, el barri, l’era al sud-est i fora del barri, les corts, i la pallissa.
• Accés: Desviació camí de Can Viure des de Ctra. de Cànoves Km 4,1.
• Serveis: Aigua - pou | Elect.- xarxa | Sanej – pou.
• Situació de risc: Risc baix d'incendi.

Justificació per a la recuperació i preservació
• Valor històric i arquitectònic propi de la casa i del conjunt, i dels seus
elements singulars tradicionals i dels espais exteriors (barri, pallissa, era).
• Valor paisatgístic i ambiental de l'entorn agrícola i boscós, i com a fita
visual i històrica.
• Valor social, per raó de l’equilibri territorial i l’estructura del medi rural.

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Intervencions admeses: Es podran destinar a habitatge el volum catalogat
grafiat com a principal al plànol adjunt i el volum complementari adossat a
aquest; el programa funcional bàsic dels habitatges s’ubicarà al volum
principal. Tots els volums catalogats, es podran emprar per a la resta d'usos
admesos, adaptant-los als requeriments de l'activitat a implantar. En cas
d’augment de densitat d’habitatges o de cessament de les activitats
agrícoles, ramaderes i similars, s'enretiraran les cobertes de fibrociment i
elements d'altres materials no adequats dels volums complementaris no
catalogats. En cas de canvi d’ús s’enderrocarà el cobert no catalogat adossat al volum complementari catalogat exempt, a l’entrada del barri.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es conservarà la configuració del conjunt formant un barri i el seu accés, amb les edificacions i els murs perimetrals que tanquen
un espai lliure estructurador del conjunt front les façanes principal i de llevant de la casa, que es mantindrà lliure d’edificació. Es protegirà
l’era encaironada situada fora del barri, a tocar del seu accés, i la lliça que la delimita. Es preservarà el caràcter rural i agrícola de l’entorn
del conjunt, i es potenciarà el manteniment dels camps conreats que l’envolten. Es protegirà el bosc de ribera del torrent de Can Suquet,
a tot el llarg de la finca pel costat de ponent. Es posarà especial atenció al manteniment de l’encaix paisatgístic de la casa i el seu entorn.
Es prendran les mesures necessàries per a la preservació de l'hàbitat d'interès comunitari associat al torrent de Can Suquet i al Bosc de
Can Serra, a l'àmbit nord de la finca.
• Accés i estacionament: S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. Caldrà preveure els aparcaments necessaris en funció de
l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Usos i activitats permeses
• Usos principals: Habitatge familiar, amb un màxim de dos habitatges al conjunt / Turisme rural.
• Usos admesos: Hoteler / Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artesanal / Artístic i professional.
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CAN BESSÓ

Corró d’Amunt
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Volum principal
Volum complementari catalogat
Volum complementari no catalogat
Àmbit de possible ampliació

Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus I
• Protecció actual: • Codi IPAC: - • PTMB: Espai de protecció especial

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es mantindrà la volumetria i la
tipologia de la casa, els criteris de composició i la proporció de les
obertures de les façanes, i els elements arquitectònics i compositius. El
parament de les façanes del conjunt es mantindrà arrebossat.

•
•
•
•

Indret: Desviació camí de Can Cabeça a la urbanització Ca l'Esmandia
UTM (x,y): 445545, 4613870
Referència cadastral urbana: 000662700DG41D0001FG
Referència cadastral rústica: 08085A501000080000SK

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XIX / Reforma s. XX
• Estil: Popular
• Estat de conservació: Bo

• Titularitat: Privada
• Ús actual: Habitatge
• Vinculació agropecuària: Sí

• Sostre aprox. Volum principal: 210 m2. Volums complementaris: 90 m2
• Característiques: Casa situada en entorn rural amb vistes
paisatgístiques, envoltada de camps de conreu i bosc, al nord-est del
terme municipal a tocar de la urbanització Ca l’Esmandia de Cànoves i
Samalús. El cos principal es composa de dos volums adossats, el
posterior de major alçada. Consta de planta baixa i pis, amb la coberta
de teula àrab a dos vessants de diferent llargada, reformada
recentment, amb el carener perpendicular a la façana. La façana
principal es composa simètricament segons tres crugies originals i una
quarta a ponent, corresponent a un antic cobert, que allarga la façana
principal. Totes les obertures són de llinda plana i les finestres tenen
ampits ceràmics. A la façana de llevant s’hi adossa un cobert de planta
baixa. L’acabat exterior del conjunt és arrebossat. Al pati davant de la
casa hi ha l’era de terra i es conserva un pou, i s’hi ha plantat arbrat
fruiter. Les antigues quadres, situades al nord-oest de la casa, han
estat reformades com a segon habitatge independent.
• Accés: Desviació camí de Can Suquet des de Ctra. de Cànoves Km 5,2.
• Serveis: Aigua - pou | Elect.- xarxa | Sanej - pou | Altres - telèfon.
• Situació de risc: -

Justificació per a la recuperació i preservació
• Valor històric propi de la casa.
• Valor paisatgístic i ambiental de l'entorn agrícola i boscós.
• Valor social, per raó de l’equilibri territorial i l’estructura del medi rural.

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Intervencions admeses: Es podran destinar a habitatge tots els volums
catalogats; el programa funcional bàsic dels habitatges s’ubicarà al volum
grafiat com a principal al plànol adjunt. A part del volum principal, per a la
resta d'usos admesos es podran emprar els volums complementaris
catalogats, adequant-los als requeriments de l'activitat a implantar. En cas
de qualsevol intervenció o canvi d’ús, s’evitarà l’ús de tancaments que
distorsionin la proporció vertical de les obertures. En cas de cessament de
les activitats agrícoles, ramaderes i similars, s'enretiraran les cobertes de
fibrociment i elements d'altres materials no adequats.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es mantindrà lliure d’edificació el pati front la façana principal. Es mantindrà l’enjardinament de tipologia rural i, en la mesura del
possible, l’arbrat fruiter existent a l’entorn immediat de la casa. Es preservarà el caràcter rural i agrícola de l’entorn, i els espais d’horta
situats a migdia del conjunt edificat. Es posarà especial atenció a la millora de l’encaix paisatgístic de la casa i el seu entorn. Es
potenciarà el manteniment dels bancals agrícoles que resolen l’adaptació topogràfica dels diferents nivells fins el Sot de Can Rafel de les
Botxes, a l’àmbit sud de la finca, i es prendran les mesures necessàries per a la preservació de l'hàbitat d'interès comunitari associat a
l’esmentat sot.
• Accés i estacionament: S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. Caldrà preveure els aparcaments necessaris en funció de
l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Usos i activitats permeses
• Ús principal: Habitatge familiar, amb un màxim de dos habitatges.
• Usos admesos: Turisme rural / Restauració / Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artesanal / Artístic
i professional.

Altres disposicions particulars
L’adequació del camí d’accés i dels serveis urbanístics, si s’escau, es podran dur a terme conjuntament amb Can Mamet (C-42).
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CAN MAMET
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Volum principal
Volum complementari catalogat
Volum complementari no catalogat
Àmbit de possible ampliació

Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus I
• Protecció actual: • Codi IPAC: - • PTMB: Espai de protecció especial

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es mantindrà la volumetria i la
tipologia de la casa, els criteris de composició i la proporció de les
obertures de les façanes, i els elements arquitectònics i compositius. El
parament de les façanes del conjunt es conservarà de paredat deixat vist.

•
•
•
•

Indret: Desviació camí de Can Cabeça a la urbanització Ca l'Esmandia
UTM (x,y): 445633, 4613808
Referència cadastral urbana: 000662500DG41D0001LG
Referència cadastral rústica: 08085A501000050000SF

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XVII / Reforma s. XX
• Estil: Popular
• Estat de conservació: Bo

• Titularitat: Privada
• Ús actual: Habitatge
• Vinculació agropecuària: Sí

• Sostre aprox. Volum principal: 150 m2. Volums complementaris: 70 m2
• Característiques: Casa petita que havia arribat a un mal estat de
conservació i que va ser recuperada i ben reconstruïda a finals del s.
XX, seguint la tipologia i característiques de la casa original. Es troba
situada en entorn rural amb vistes paisatgístiques, envoltada de camps
de conreu i bosc, al nord-est del terme municipal a tocar de la
urbanització Ca l’Esmandia de Cànoves i Samalús. És de planta
rectangular, consta de planta baixa i pis, i té la coberta de teula àrab a
dos vessants, allargada pel costat de llevant per un cos en planta
baixa, amb el carener perpendicular a la façana. La façana principal,
de composició asimètrica, té dos portals de pedra adovellada, i les
finestres emmarcades amb peces de maó ceràmic. Totes les obertures
són d’arc molt rebaixat, gairebé pla. A la façana de ponent s’hi va
afegir un porxo. Dins del jardí de la casa es conserva un pou, i hi ha
altres coberts exempts. L’acabat exterior del conjunt, unitari, és de
pedra vista.
• Accés: Desviació camí de Can Suquet des de Ctra. de Cànoves Km 5,2.
• Serveis: Aigua - pou | Elect.- xarxa | Sanej - pou.
• Situació de risc: -

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Intervencions admeses: Es podran destinar a habitatge tots els volums
catalogats; el programa funcional bàsic de l’habitatge s’ubicarà al volum
grafiat com a principal al plànol adjunt. A part del volum principal, per a la
resta d'usos admesos es podran emprar els volums complementaris
catalogats, adequant-los als requeriments de l'activitat a implantar. Es
mantindrà obert el porxo existent a llevant del volum principal.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es mantindrà lliure d’edificació el jardí front la façana principal. Es
conservarà l’enjardinament de tipologia rural i l’arbrat existent a l’entorn immediat de la casa. Es preservarà el caràcter rural i agrícola de
l’entorn i, en la mesura del possible, es potenciarà el manteniment dels espais d’horta situats a ponent del conjunt, i els bancals agrícoles
que resolen l’adaptació topogràfica dels diferents nivells des del camí d’accés fins l’àmbit sud de la finca. Es posarà especial atenció al
manteniment de l’encaix paisatgístic de la casa i el seu entorn.
• Accés i estacionament: S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. Caldrà preveure els aparcaments necessaris en funció de
l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Usos i activitats permeses
• Ús principal: Habitatge familiar, amb un màxim d’un habitatge.
• Usos admesos: Turisme rural / Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artesanal / Artístic i professional.

Altres disposicions particulars
L’adequació del camí d’accés i dels serveis urbanístics, si s’escau, es podran dur a terme conjuntament amb Can Bessó (C-41).

Justificació per a la recuperació i preservació
• Valor històric propi de la casa, ben reformada.
• Valor ambiental de l'entorn agrícola i boscós.
• Valor social, per raó de l’equilibri territorial i l’estructura del medi rural.
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CAN RAFEL DE LES BOTXES

Corró d’Amunt
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Volum principal
Volum complementari catalogat
Volum complementari no catalogat
Àmbit de possible ampliació

Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus I
• Protecció actual: • Codi IPAC: - • PTMB: Espai de protecció especial

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es mantindrà la volumetria i la
tipologia de la casa, els criteris de composició i la proporció de les
obertures de les façanes, i els elements arquitectònics i compositius. El
parament de les façanes del conjunt es conservarà de paredat deixat vist.

•
•
•
•

Indret: Desviació camí de Sant Hilari
UTM (x,y): 445541, 4613669
Referència cadastral urbana: 001162100DG41D0001HG
Referència cadastral rústica: 08085A501000110000SK

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XIX / Reforma s. XX
• Estil: Popular
• Estat de conservació: Bo

• Titularitat: Privada
• Ús actual: Habitatge
• Vinculació agropecuària: -

• Sostre aprox. Volum principal: 190 m2. Volums complementaris: 30 m2
• Característiques: Casa d’estructura desigual, situada al nord-est del
terme municipal, sobre el punt de confluència del sot propi i del sot de
Can Bessó. El camí d’accés baixa ran de bosc a banda i banda, i la
casa es troba en entorn rural i envoltada de camps de conreu i zona
boscosa de valor ambiental i paisatgístic. Va ser reformada mantenint
la tipologia i característiques de la casa original. Està formada per dos
cossos que configuren una planta en forma de L orientada a sud-est.
Consten de planta baixa i pis, i cobertes de teula àrab a una sola
vessant amb els pendents a diferents orientacions, essent el carener
perpendicular a la façana nord. Completen el conjunt les antigues corts
adossades a la façana de ponent, de planta baixa, dins de les quals es
conserva el paviment de tova original. Totes les obertures del conjunt
són de llinda plana emmarcades amb pedra sense carejar, i les
finestres tenen brancals i ampits de maó ceràmic. L’acabat exterior del
conjunt és de paredat deixat vist.
• Accés: Continuació camí de Can Suquet des de Ctra. de Cànoves Km 5,2.
• Serveis: Aigua - pou | Elect.- xarxa | Sanej – pou | Altres - telèfon.
• Situació de risc: Risc baix d'incendi, especialment al camí.

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Intervencions admeses: Podrà destinar-se a habitatge i a tots els usos
admesos el volum grafiat com a principal al plànol adjunt, i es podrà
emprar per a funcions complementàries a l’activitat el volum adossat a
ponent.
S’admet l’ampliació de les edificacions, d’acord amb l’article 14, dins el
gàlib d’ocupació assenyalat al plànol, per a la implantació dels usos
admesos. L’ampliació es realitzarà mitjançant un cos en planta baixa,
adossat al volum principal pel costat nord-oest, fins un màxim del 20% del
sostre construït del volum principal, i garantint el tractament unitari del
conjunt i de l’espai exterior.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es mantindrà lliure d’edificació l’espai que configuren els dos cossos que formen el volum principal de la casa. Es preservarà el
caràcter rural, agrícola i boscós de l’entorn del conjunt. Qualsevol intervenció o canvi d’ús haurà de ser molt curosa amb els valors
paisatgístics i ambientals que caracteritzen l’entorn boscós en el que s’emplaça la casa. Es posarà especial atenció al manteniment de
l’encaix paisatgístic de la casa i el seu entorn. Es preservaran els bancals agrícoles a l’àmbit nord de la finca que resolen l’adaptació
topogràfica dels diferents nivells des del camí de Can Cabeça fins el Sot de Can Rafel de les Botxes, i es prendran les mesures
necessàries per a la preservació de l'hàbitat d'interès comunitari associat a l’esmentat sot, a l'àmbit nord-est de la finca.
• Accés i estacionament: En cas d’implantació d’usos distints a l’habitatge, es condicionarà el camí d’accés, amb una amplada màxima de
3m i preservant en la mesura del possible els valors que caracteritzen l’hàbitat d’interès comunitari pel qual discorre el camí. Caldrà
preveure els aparcaments necessaris en funció de l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Usos i activitats permeses
• Usos principals: Habitatge familiar, amb un màxim d’un habitatge / Turisme rural.

Justificació per a la recuperació i preservació

• Usos admesos: Educació en el lleure/ Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artesanal / Artístic i professional.

• Valor històric propi del conjunt.
• Valor paisatgístic i ambiental de l'entorn agrícola i boscós, d'elevada
qualitat.
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Volum principal
Volum complementari catalogat
Volum complementari no catalogat
Àmbit de possible ampliació

Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus I
• Protecció actual: • Codi IPAC: - • PTMB: Espai de protecció especial

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: La rehabilitació de les edificacions es
farà sobre la base de la seva volumetria, conservarà la tipologia de la seva
edificació i l'estructura de la coberta. Es tindran en compte els criteris de
composició i la proporció de les obertures de les façanes, així com els
elements arquitectònics i compositius. Es conservaran en la mesura del
possible les llindes de fusta de les finestres. Es respectaran al màxim les
característiques de la casa, els paviments, cairats i distribució interior
originals que encara es conserven.

•
•
•
•

Indret: Camí de Ca l'Ametllatà
UTM (x,y): 445470, 4613165
Referència cadastral urbana: 001661900DG41D0001RG
Referència cadastral rústica: 08085A501000190000SZ

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XIX
• Estil: Popular
• Estat de conservació: Ruïnós

• Titularitat: Privada
• Ús actual: En desús
• Vinculació agropecuària: -

• Sostre aprox. Volum principal: 160 m2. Volums complementaris: 10 m2
• Característiques: Casa de petites dimensions situada a migdia d’una
casa de més recent construcció dins de la mateixa finca, en un lloc de
gran valor paisatgístic i ambiental envoltada de bosc espès. És de planta
quadrangular, consta de planta baixa i pis, i té la coberta a dos vessants
amb el carener perpendicular a la façana, parcialment de teula àrab i
parcialment esfondrada i substituïda. La façana principal es composa
segons dues crugies, amb totes les obertures d’arc pla que conserven la
llinda de fusta, i la finestra de damunt la porta emmarcada amb pedra
carejada. A la façana de llevant s’hi adossen les antigues corts, de planta
baixa. Totes les façanes conserven els murs de paredat, amb còdols de
pedra, peces de maó ceràmic i restes d’arrebossat. Sembla que havia
estat utilitzada com a colomar, i actualment es troba amb danys
estructurals i en mal estat de conservació. Tot i això, atès que ha estat
molt poc modificada al llarg dels anys, conserva la tipologia,
característiques, paviments, cairats i distribució interior originals.
• Accés: Desviació camí de Can Suquet des de Ctra. de Cànoves Km 5,2.
• Serveis: Aigua - | Elect.- | Sanej • Situació de risc: Risc mitjà d'incendi, tant a la casa com al camí
d'accés.

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Intervencions admeses: Podrà destinar-se a habitatge i a tots els usos
admesos el volum grafiat com a principal al plànol adjunt, i es podrà
emprar per a funcions complementàries a l’activitat el volum adossat a
llevant. En cas de qualsevol intervenció s'enretiraran les cobertes de
fibrociment i elements d'altres materials no adequats.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es mantindrà lliure d’edificació l’espai front la façana principal. Es potenciarà el caràcter rural i agrícola de l’entorn, el
manteniment dels espais d’horta al nord i l’oest, i la recuperació de l’estructura de bancals que resolen l’adaptació topogràfica dels
diferents nivells fins el límit de llevant de la finca. Qualsevol intervenció o canvi d’ús haurà de ser molt curosa amb els valors paisatgístics
i ambientals que caracteritzen l’entorn de bosc espès que envolta la casa, i es preservarà l’arbrat exemplar existent en l’entorn immediat.
Es prendran les mesures necessàries per a la preservació de l'hàbitat d'interès comunitari que relliga el bosc de Can Serra i el bosc de
ribera associat al torrent de Ca l’Esmandia, en el que s'emplaça l’edificació.
• Accés i estacionament: L’actual accés a la casa és compartit amb la casa de més recent construcció situada al nord de la finca. En cas
d’implantació d’usos distints a l’habitatge, es valorarà la conveniència de recuperar l’antic camí d’accés independent des del camí de Ca
l’Ametllatà, amb una amplada màxima de 3m i preservant en la mesura del possible els valors que caracteritzen l’hàbitat d’interès
comunitari pel qual discorreria el camí. Caldrà preveure els aparcaments necessaris en funció de l’ús a implantar, segons la normativa
sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Usos i activitats permeses
• Ús principal: Habitatge familiar, amb un màxim d’un habitatge.

Justificació per a la recuperació i preservació

• Usos admesos: Turisme rural / Artesanal / Artístic i professional.

• Valor històric propi de la casa i dels elements singulars. A recuperar.
• Valor paisatgístic de l'entorn rural i de bosc espès dels torrents de Can
Carbonell i l'Esmandia, d'elevada qualitat.
• Valor social, per raó de l’equilibri territorial i l’estructura del medi rural.
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Àmbit de possible ampliació

Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus I
• Protecció actual: • Codi IPAC: - • PTMB: Espai de protecció especial

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es mantindrà la volumetria i la
tipologia de la casa, la disposició de volums, els criteris de composició i la
proporció de les obertures de les façanes. L'acabat exterior de les façanes
del conjunt es mantindrà de paredat vist. Es conservarà la porta d’arc de
mig punt de pedra adovellada les llindes de fusta i brancals i ampits de
maó ceràmic de les finestres. S'hauran de documentar i mantenir els
elements singulars de l'interior de la casa, com ara el forn de llenya i, a la
planta pis, la major part dels cairats i paviments originals.

•
•
•
•

Indret: Camí de Ca l'Ametllatà
UTM (x,y): 445538, 4612853
Referència cadastral urbana: 001662000DG41D0001OG
Referència cadastral rústica: 08085A501000270000SB

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XVIII / Reforma s. XX
• Estil: Popular
• Estat de conservació: Bo

• Titularitat: Privada
• Ús actual: Habitatge
• Vinculació agropecuària: -

• Sostre aprox. Volum principal: 190 m2. Volums complementaris: 200 m2
• Característiques: Casa restaurada mantenint la tipologia i
característiques de la casa original. Es troba situada en entorn rural,
envoltada de camps de conreu i zona boscosa de valor ambiental i
paisatgístic associada a les capçaleres dels torrents de Can Carbonell i
de l’Esmandia. És de planta quadrangular, consta de planta baixa i pis,
i té la coberta de teula àrab a dos vessants, allargada per llevant, amb
el carener perpendicular a la façana. La façana principal és de
composició asimètrica, amb la porta d’arc de mig punt de pedra
adovellada descentrada. Les finestres són d’arc pla amb llinda de fusta
i brancals i ampits de maó ceràmic. A l’interior, es conserva un forn de
llenya en molt bones condicions, i a la planta pis es conserven la major
part dels cairats i paviments originals. A les façanes de llevant i
posterior s’hi adossen antics coberts, i davant de la casa, al lateral de
ponent, hi ha el cos perpendicular de les antigues corts, tots ells
rehabilitats. L’acabat exterior del conjunt, unitari, és de paredat vist.
• Accés: Desviació camí de Can Suquet des de Ctra. de Cànoves Km 5,2.
• Serveis: Aigua - pou | Elect.- xarxa | Sanej - pou.
• Situació de risc: Risc mitjà d'incendi.

Justificació per a la recuperació i preservació

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Intervencions admeses: Es podran destinar a habitatge tots els volums
catalogats; el programa funcional bàsic de l’habitatge s’ubicarà al volum
grafiat com a principal al plànol adjunt. A part del volum principal, per a la
resta d'usos admesos es podran emprar els volums complementaris
catalogats, adequant-los als requeriments de l'activitat a implantar.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es mantindrà lliure d’edificació el pati front la façana principal i les antigues corts restaurades. Es conservarà la l’enjardinament
de tipologia rural i l’arbrat existent en l’entorn immediat de la casa. Es potenciarà la recuperació dels bancals agrícoles que resolen
l’adaptació topogràfica dels diferents nivells des de la casa fins el bosc de ribera del torrent de l’Esmandia. Qualsevol intervenció o canvi
d’ús haurà de ser molt curosa amb els valors paisatgístics i ambientals que caracteritzen l’entorn boscós que envolta el conjunt. Es
prendran les mesures necessàries per a la preservació de l'hàbitat d'interès comunitari associat a les capçaleres dels torrents de Can
Carbonell i l'Esmandia, en el que s'emplaça l’edificació.
• Accés i estacionament: L’accés des del camí de Ca l’Ametllatà es podrà condicionar, amb una amplada màxima de 3m i revegetació i
plantació d’arbrat en la resta de la seva amplada. Caldrà preveure els aparcaments necessaris en funció de l’ús a implantar, segons la
normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Usos i activitats permeses
• Ús principal: Habitatge familiar, amb un màxim d’un habitatge.
• Usos admesos: Turisme rural / Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artesanal / Artístic i professional.

• Valor històric i arquitectònic propi de la casa, dels seus elements
singulars i de l'interior que es conserven, i de l'entorn immediat exterior.
• Valor paisatgístic i ambiental de l'entorn agrícola i boscós dels torrents
de Can Carbonell i l'Esmandia, d'elevada qualitat.
• Valor social, per raó de l’equilibri territorial i l’estructura del medi rural.
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Volum principal
Volum complementari catalogat
Volum complementari no catalogat
Àmbit de possible ampliació

Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus I
• Protecció actual: • Codi IPAC: - • PTMB: Espai de protecció especial

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es mantindrà la volumetria i la
tipologia de la casa, els criteris de composició i la proporció de les
obertures de les façanes, i els elements arquitectònics i compositius. El
parament de les façanes del conjunt es mantindrà arrebossat, amb la
façana principal pintada de blanc.

•
•
•
•

Indret: Camí de Ca l'Ametllatà
UTM (x,y): 445448, 4612739
Referència cadastral urbana: 002161700DG41D0001LG
Referència cadastral rústica: 08085A501000590000SB

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XIX
• Estil: Popular
• Estat de conservació: Bo

• Titularitat: Privada
• Ús actual: Habitatge
• Vinculació agropecuària: Sí

• Sostre aprox. Volum principal: 220 m2. Volums complementaris: 20 m2
• Característiques: Casa de mitjans del s. XIX que s’ha mantingut sense
modificacions importants al llarg dels anys, conservant la tipologia i
característiques originals. Es troba situada al costat de llevant del
torrent de Can Carbonell, a ran del camí del mateix nom de la casa,
envoltada de camps de conreu i bosc. És de planta quadrangular,
consta de planta baixa i pis, i té la coberta de teula àrab a dos vessants
amb el carener perpendicular a la façana. A la façana principal, el
portal d’entrada és d’arc escarser molt rebaixat i amb teuladet, i la
resta d’obertures són de llinda plana, les finestres amb ampit ceràmic.
Al costat de ponent del pati de davant de la casa, exempt, hi ha les
petites antigues corts, de planta baixa i amb una porta d’arc rebaixat
amb llinda i brancals de maó ceràmic. L’acabat exterior és arrebossat i
pintat de blanc. Al voltant de la casa hi ha altres coberts i edificacions
auxiliars d’ús agropecuari.
• Accés: Desviació camí de Can Suquet des de Ctra. de Cànoves Km 5,2.
• Serveis: Aigua - pou | Elect.- xarxa | Sanej - pou.
• Situació de risc: Risc mitjà d'incendi.

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Intervencions admeses: Podrà destinar-se a habitatge i a tots els usos
admesos el volum grafiat com a principal al plànol adjunt, i es podrà
emprar per a funcions complementàries a l’activitat el volum exempt situat
a ponent del pati davanter de la casa, adaptant-lo a les necessitats de la
nova activitat a implantar. En cas de canvi d’ús, s'enretiraran les cobertes
de fibrociment i elements d'altres materials no adequats.
S’admet l’ampliació de les edificacions, d’acord amb l’article 14, dins el
gàlib d’ocupació assenyalat al plànol, per a la implantació dels usos
admesos. L’ampliació es realitzarà mitjançant volums en planta baixa,
adossats a la façana de llevant del volum principal per connectar-lo amb
les antigues corts, i a ponent de la casa, fins un màxim del 20% del sostre construït del volum principal, i garantint el tractament unitari
del conjunt i de l’espai exterior.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es mantindrà lliure d’edificació el pati front la façana principal. Es preservarà la vegetació i l’arbrat existent a l’entorn immediat de
la casa. Es potenciarà el caràcter rural i agrícola de l’entorn i, en la mesura del possible, els camps conreats i els bancals agrícoles a
ponent del conjunt, que resolen l’adaptació topogràfica dels diversos nivells fins el torrent de Can Carbonell. Es prendran les mesures
necessàries per a la preservació de l'hàbitat d'interès comunitari associat a la capçalera del torrent de Can Carbonell, que envolta
l’edificació.
• Accés i estacionament: S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. Caldrà preveure els aparcaments necessaris en funció de
l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Usos i activitats permeses
Justificació per a la recuperació i preservació
• Valor històric propi de la casa.
• Valor paisatgístic i ambiental de l'entorn agrícola i boscós del torrent de
Can Carbonell.
• Valor social, per raó de l’equilibri territorial i l’estructura del medi rural.

• Ús principal: Habitatge familiar, amb un màxim d’un habitatge.
• Usos admesos: Turisme rural / Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artesanal / Artístic i professional.
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Àmbit de possible ampliació

Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus I
• Protecció actual: • Codi IPAC: - • PTMB: Espai de protecció especial

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es mantindrà la volumetria i la
tipologia de la casa, els criteris de composició i la proporció de les
obertures de les façanes, i els elements arquitectònics i compositius. El
parament de les façanes del volum principal es mantindrà arrebossat i
pintat, es mantindrà el paredat vist del volum complementari catalogat.

•
•
•
•

Indret: Desviació camí de Can Carbonell des de Ca l'Ametllatà
UTM (x,y): 445028, 4612531
Referència cadastral urbana: 001660000DG41D0001ZG
Referència cadastral rústica: 08085A501000510000SJ

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XIX / Reforma s. XX-XXI • Titularitat: Privada
• Estil: Popular
• Ús actual: Habitatge
• Estat de conservació: Bo
• Vinculació agropecuària: Sí
• Sostre aprox. Volum principal: 750 m2. Volums complementaris: 240 m2
• Característiques: Antiga casa restaurada, situada en entorn rural
envoltada de camps de conreu i bosc de valor ambiental i paisatgístic,
destacant el bosc d’alzina i pi a nord-oest de la casa. És de planta
rectangular, consta de planta baixa, pis i golfes, i té la coberta de teula
àrab a dos vessants amb una senzilla imbricació, i el carener
perpendicular a la façana. La façana principal s’allarga pels costats, amb
un cos lateral i un porxo que segueixen el pendent de la coberta del cos
principal. El cos central s’organitza amb una portalada reformada d’arc
carpanell rebaixat de pedra adovellada, damunt de la qual hi ha una
finestra balconera amb pedra carejada a la planta pis i un ull de bou a les
golfes. La resta d’obertures són de llinda plana amb marc de pedra. Al
costat de ponent s’hi va afegir un cos de planta baixa i pis aterrassada.
L’acabat exterior és arrebossat i pintat de color terrós clar, amb algunes
zones de pedra vista a la façana posterior. El camí d’accés és enjardinat,
i davant de la casa el jardí queda limitat per un muret de pedra.
• Accés: Desviació camí de Can Suquet des de Ctra. de Cànoves Km 5,2.
• Serveis: Aigua - pou | Elect.- xarxa | Sanej • Situació de risc: Risc mitjà d'incendi.

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Intervencions admeses: Podrà destinar-se a habitatge i a tots els usos
admesos el volum grafiat com a principal al plànol adjunt, i es podrà
emprar per a funcions complementàries a l’activitat el volum adossat a
ponent.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es mantindrà lliure d’edificació el jardí front la façana principal del
conjunt. Es preservarà el caràcter rural, agrícola i boscós de l’entorn del
conjunt. Es preservaran els camps situats a migdia de la casa, als efectes de garantir el manteniment de l’encaix paisatgístic de la casa i
el seu entorn. Qualsevol intervenció o canvi d’ús haurà de ser molt curosa amb els valors paisatgístics i ambientals que caracteritzen
l’entorn que envolta el conjunt, i especialment el bosc d’alzina i pi al nord-oest de la casa. Es prendran les mesures necessàries per a la
preservació de l'hàbitat d'interès comunitari del bosc de Can Serra, que envolta les edificacions per ponent; i l’associat al torrent de Can
Carbonell, a l'àmbit de llevant de la finca.
• Accés i estacionament: S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca, posant una especial atenció a la vegetació i l’arbrat
existent que acompanya el camí. Caldrà preveure els aparcaments necessaris en funció de l’ús a implantar, segons la normativa
sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Usos i activitats permeses
• Usos principals: Habitatge familiar, amb un màxim de dos habitatges / Turisme rural.
• Usos admesos: Hoteler / Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artesanal / Artístic i professional.

Justificació per a la recuperació i preservació
• Valor històric propi de la casa.
• Valor paisatgístic i ambiental de l'entorn agrícola i del Bosc de Can
Serra, d'elevada qualitat.
• Valor social, per raó de l’equilibri territorial i l’estructura del medi rural.
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Àmbit de possible ampliació

Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus I
• Protecció actual: • Codi IPAC: - • PTMB: Espai de protecció especial

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

•

•
•
•
•

Indret: Camí de Can Carbonell des de Ca l'Ametllatà
UTM (x,y): 445320, 4612404
Referència cadastral urbana: 002159900DG41D0001IG
Referència cadastral rústica: 08085A501000410000SM

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XIX / Reforma s. XX
• Estil: Popular
• Estat de conservació: Bo

• Titularitat: Privada
• Ús actual: Habitatge
• Vinculació agropecuària: Sí

• Sostre aprox. Volum principal: 330 m2. Volums complementaris: 210 m2
• Característiques: Conjunt de gran presència situada en una cruïlla de
camins, envoltada de camps de conreu i bosc, en una plana de bellesa
ambiental i paisatgística. És de planta rectangular, consta de planta baixa
i pis, i té la coberta de teula àrab a dos vessants, allargada per llevant,
amb una senzilla imbricació i el carener perpendicular a la façana. La
façana principal s’obre a un jardí, amb una porta d’arc de mig punt de
pedra adovellada, al seu damunt una finestra de pedra carejada d’arc
conopial lobulada, i la resta d’obertures són també de pedra carejada
d’arc conopial senzill. A la façana nord es conserven les finestres
originals, fetes d’obra amb llinda de fusta. A llevant de la casa hi ha una
portalada amb teuladet que dóna accés al barri posterior, tancat per un
mur lateral de mitja alçada, un cos de planta baixa i tanca vegetal.
L’acabat exterior del conjunt és arrebossat i pintat de color clar. A
l’exterior del conjunt, a llevant, es conserva en bon estat l’era de cairons,
aixecada respecte el nivell del jardí i limitada per una lliça de maó.
• Accés: Desviació camí de Can Suquet des de Ctra. de Cànoves Km 5,2.
• Serveis: Aigua - pou | Elect.- xarxa | Sanej - pou.
• Situació de risc: -

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:
Tractament dels volums catalogats: Es mantindrà la volumetria i la
tipologia de la casa, els criteris de composició i la proporció de les
obertures de les façanes. El parament de les façanes del conjunt es
mantindrà arrebossat i pintat. Es conservaran els elements arquitectònics
i compositius, com la porta d’arc de mig punt i les finestres de pedra d’arc
conopial de la façana principal, així com les finestres originals, fetes
d’obra amb llinda de fusta de la façana nord.

• Intervencions admeses: Es podran destinar a habitatge el volum catalogat
grafiat com a principal al plànol adjunt i el volum complementari adossat a
aquest; el programa funcional bàsic de l’habitatge s’ubicarà al volum
principal. Tots els volums catalogats, es podran emprar per a la resta
d'usos admesos, adaptant-los als requeriments de l'activitat a implantar.
S’admet l’ampliació de les edificacions, d’acord amb l’article 14, dins el
gàlib d’ocupació assenyalat al plànol, per a la implantació dels usos
admesos. L’ampliació es realitzarà mitjançant volums en planta baixa,
adossats al volum complementari situat al nord de la casa i connectant-lo al volum principal, fins un màxim del 20% del sostre construït
del volum principal, i garantint el tractament unitari del conjunt i de l’espai exterior.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es mantindrà lliure d’edificació el jardí front la façana principal. Es mantindrà la configuració del conjunt formant un barri tancat front
les façanes posterior i de ponent de la casa, delimitat per un muret i tanca vegetal. Es protegirà l’era encaironada a llevant del conjunt i la
seva lliça. Es conservarà l’enjardinament de tipologia rural i l’arbrat existent a l’entorn immediat del conjunt, en especial els exemplars de
cupressàcies i plàtans. Es preservarà el caràcter rural i els camps conreats que envolten el conjunt. Es posarà especial atenció al
manteniment de l’encaix paisatgístic de la casa i del lloc, en tant que cruïlla de camins. Qualsevol intervenció o canvi d’ús haurà de ser molt
curosa amb els valors paisatgístics i ambientals de l’entorn que envolta el conjunt. Es prendran les mesures necessàries per a la preservació
de l'hàbitat d'interès comunitari associat al torrent de Can Carbonell, molt proper a les edificacions per ponent i nord.
• Accés i estacionament: S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. Caldrà preveure els aparcaments necessaris en funció de
l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Justificació per a la recuperació i preservació
• Valor històric i arquitectònic propi de la casa, i dels elements singulars
de la construcció i dels espais exteriors (era).
• Valor paisatgístic i ambiental de l'entorn agrícola i boscós del torrent de
Can Carbonell, d'elevada qualitat.
• Valor social, per raó de l’equilibri territorial i l’estructura del medi rural.

Usos i activitats permeses
• Usos principals: Habitatge familiar, amb un màxim d’un habitatge / Turisme rural.
• Usos admesos: Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artesanal / Artístic i professional.
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CAL NOIET

Marata

PB

PB+1

PB+2

Golfa

Volum principal
Volum complementari catalogat
Volum complementari no catalogat
Àmbit de possible ampliació

Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus I
• Protecció actual: • Codi IPAC: - • PTMB: Espai de protecció especial

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es mantindrà la volumetria i la
tipologia de la casa, els criteris de composició i la proporció de les
obertures de les façanes, i els elements arquitectònics i compositius. El
parament de les façanes del conjunt es mantindrà arrebossat i pintat.

•
•
•
•

Indret: Ctra. de Cànoves Km 3,9
UTM (x,y): 443463, 4611834
Referència cadastral urbana: 000449700DG41A0001MA (part)
Referència cadastral rústica: 08085A004000380000DX

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XIX / Reforma s. XX
• Estil: Popular
• Estat de conservació: Bo

• Titularitat: Privada
• Ús actual: Habitatge
• Vinculació agropecuària: -

• Sostre aprox. Volum principal: 220 m2. Volums complementaris: 40 m2
• Característiques: Casa reformada a finals del s. XX mantenint la
tipologia i característiques de la casa original. Es troba situada en entorn
rural, a llevant de la carretera de Cànoves i a ponent del torrent de
l’Aigua, envoltada de camps de conreu i bosc de ribera. És de planta
rectangular, consta de planta baixa, pis i golfes, i té la coberta de teula
àrab a dos vessants amb el carener perpendicular a la façana. La
façana principal, allargada, presenta la porta descentrada, i té totes les
obertures de llinda plana excepte les tres verticals de la planta golfes.
Les finestres tenen ampits ceràmics. Al costat de ponent de la façana
principal hi ha, adossat, un pou semicircular amb corriola fixada a la
paret de la casa. Al seu damunt es conserva un rellotge de sol pintat, de
formes angulars. Al lateral de llevant davant de la casa hi ha les
antigues corts i corrals, rehabilitades. L’acabat exterior és arrebossat i
pintat de color clar. Adossat a la façana de ponent s’hi va construir un
nou habitatge.
• Accés: A tocar de la carretera.
• Serveis: Aigua - pou | Elect.- xarxa | Sanej - pou | Altres - telèfon.
• Situació de risc: -

Justificació per a la recuperació i preservació

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Intervencions admeses: Es podran destinar a habitatge el volum catalogat
grafiat com a principal al plànol adjunt i el volum complementari adossat a
aquest; el programa funcional bàsic de l’habitatge s’ubicarà al volum
principal. Tots els volums catalogats, es podran emprar per a la resta
d'usos admesos, adaptant-los als requeriments de l'activitat a implantar.
S’admet l’ampliació de la casa, d’acord amb l’article 14, dins el gàlib
l’ocupació assenyalat al plànol, a llevant del volum principal, per a la
implantació dels usos admesos. L’ampliació es realitzarà mitjançant un cos
en planta baixa i pis, adossat a llevant i seguint el pendent de la coberta
del volum principal, fins un màxim del 20% del sostre construït del volum
principal, i garantint el tractament unitari del conjunt i de l’espai exterior.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es mantindrà lliure d’edificació el pati front la façana principal, i es protegirà el pou que hi és adossat. Es conservarà la tanca
vegetal de la finca front la carretera. Es preservarà el caràcter rural i agrícola de l’entorn de la casa i, en la mesura del possible, es
potenciarà el manteniment dels camps conreats que l’envolten i l’ampliació de l’espai d’horta situat a migdia. Es prendran les mesures
necessàries per a la preservació de l'hàbitat d'interès comunitari del bosc de ribera associat al torrent de l'Aigua, a l'àmbit de llevant de la
finca.
• Accés i estacionament: S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. En cas d’implantació d’usos distints a l’habitatge, es
condicionarà l’encreuament amb la carretera BV-5151 per tal millorar-ne la visibilitat, previ informe favorable de l’organisme competent
en matèria de carreteres. Caldrà preveure els aparcaments necessaris en funció de l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Usos i activitats permeses
• Ús principal: Habitatge familiar, amb un màxim d’un habitatge.
• Usos admesos: Turisme rural / Restauració / Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artesanal / Artístic
i professional.

• Valor històric propi de la casa.
• Valor ambiental de l'entorn agrícola i de bosquina de ribera del torrent
de l'Aigua.
• Valor social, per raó de l’equilibri territorial i l’estructura del medi rural.
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CAN JEP

Marata

PB

PB+1

PB+2

Golfa

Volum principal
Volum complementari catalogat
Volum complementari no catalogat
Àmbit de possible ampliació

Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus I
• Protecció actual: • Codi IPAC: - • PTMB: Espai de protecció especial

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es mantindrà la volumetria i la
tipologia de la casa, els criteris de composició i la proporció de les
obertures de les façanes, i els elements arquitectònics i compositius. En
cas de rehabilitació, el tractament exterior de les façanes del conjunt serà
unitari.

•
•
•
•

Indret: Ctra. de Cànoves Km 3,9
UTM (x,y): 443417, 4611784
Referència cadastral urbana: 000949300DG41A0001SA
Referència cadastral rústica: 08085A004000400000DD

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XX
• Estil: Popular
• Estat de conservació: Regular

• Titularitat: Privada
• Ús actual: Habitatge
• Vinculació agropecuària: -

• Sostre aprox. Volum principal: 250 m2. Volums complementaris: 30 m2
• Característiques: Casa situada en entorn rural, a llevant de la carretera
de Cànoves i a ponent del torrent de l’Aigua, envoltada de camps de
conreu i bosc de ribera. Es troba adossada per la seva cara nord a un
altre habitatge. Està formada per diversos cossos de diferents alçades
que formen un conjunt irregular, amb les cobertes de teula àrab a una sola
vessant i els pendents a diferents orientacions. El cos de ponent és el més
antic, de planta baixa i pis, amb les parets de totxo amb algunes zones de
pedra vista a la planta baixa. Té la porta d’arc escarser rebaixat
emmarcada amb maó ceràmic i una finestra amb ampit de totxo volat. El
cos de llevant és d’alçada desigual: una crugia en planta baixa i dos pisos,
i la resta en planta baixa i pis. Hi ha obertures emmarcades amb maó i
altres són arrebossades, i algunes finestres tenen ampits de totxo volat.
Es conserva un rellotge de sol molt desdibuixat. L’acabat exterior d’aquest
cos és arrebossat. Adossat a la façana de ponent del conjunt hi ha l’antic
corral, amb la teulada substituïda i la coberta a una sola vessant.
• Accés: A tocar de la carretera.
• Serveis: Aigua - pou | Elect.- xarxa | Sanej.• Situació de risc: -

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Intervencions admeses: Es podran destinar a habitatge tots els volums
catalogats; el programa funcional bàsic dels habitatges s’ubicarà al volum
grafiat com a principal al plànol adjunt. A part del volum principal, per a la
resta d'usos admesos es podran emprar els volums complementaris
catalogats, adequant-los als requeriments de l'activitat a implantar. En cas
de canvi d’ús o de rehabilitació, s'enretiraran les cobertes de fibrociment i
elements d'altres materials no adequats.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es mantindrà lliure d’edificació l’espai front la façana principal. Es potenciarà l’enjardinament de tipologia rural i la tanca vegetal de
la finca front la carretera BV-5151. Es preservarà el caràcter rural i agrícola de l’entorn de la casa i, en la mesura del possible es
mantindran els espais d’horta existents a migdia del conjunt. La casa es troba dins la zona de protecció de la carretera BV-5151, i caldrà
obtenir informe favorable de l'organisme competent en matèria de carreteres prèviament a qualsevol intervenció. Es prendran les
mesures necessàries per a la preservació de l'hàbitat d'interès comunitari de bosc de ribera associat al torrent de l'Aigua, que envolta les
edificacions per llevant i sud.
• Accés i estacionament: S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. En cas d’implantació d’usos distints a l’habitatge, es
condicionarà l’encreuament amb la carretera BV-5151 per tal millorar-ne la visibilitat, previ informe favorable. Caldrà preveure els
aparcaments necessaris en funció de l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Usos i activitats permeses
• Ús principal: Habitatge familiar, amb un màxim de dos habitatges.
• Usos admesos: Turisme rural / Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artesanal / Artístic i professional.

Justificació per a la recuperació i preservació
• Valor històric propi del conjunt.
• Valor ambiental de l'entorn agrícola i de bosquina de ribera del torrent
de l'Aigua.

Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable del municipi de Les Franqueses del Vallès

Document C

p. 58

C – 51

EL MOLÍ

Marata

PB

PB+1

PB+2

Golfa

Volum principal
Volum complementari catalogat
Volum complementari no catalogat
Àmbit de possible ampliació

Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus I
• Protecció actual: BPU – PEPPA (M-06)
• Codi IPAC: - • PTMB: Espai de protecció especial

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es mantindrà la volumetria i la
tipologia del conjunt, els criteris de composició i la proporció de les
obertures de les façanes, i els elements arquitectònics i compositius. La
façana principal es mantindrà arrebossada i pintada, en contrast amb els
elements de pedra, i diferenciant els dos volums. La resta de façanes
mantindrà el paredat vist.

•
•
•
•

Indret: Camí del Molí de Marata
UTM (x,y): 443285, 4611331
Referència cadastral urbana: 000943900DG41A0001PA
Referència cadastral rústica: 08085A004000470000DU

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XX / Reforma s. XX
• Estil: Popular
• Estat de conservació: Bo

• Titularitat: Privada
• Ús actual: Habitatge
• Vinculació agropecuària: Sí

• Sostre aprox. Volum principal: 260 m2. Volums complementaris: • Característiques: Conjunt adossada a un antic molí, situat en l’enforcall
de la riera de Carbonell i el torrent de l’Aigua, envoltat de camps de
conreu i bosc de ribera. Està format per dos volums: un de planta
rectangular, de planta baixa i pis, la coberta de teula àrab a dos
vessants amb una treballada imbricació al ràfec i el carener
perpendicular a la façana; i un de planta baixa adossat a les façanes
de llevant i posterior que segueix el pendent de la coberta del vessant
de llevant del cos més alt. La façana principal té les obertures
desplaçades de l’eix central del carener. S’organitza en dues crugies,
amb les obertures de llinda plana emmarcades amb pedra carejada,
amb cadenes cantoneres de pedra. La façana de llevant mostra el
paredat vist, amb les obertures de llinda plana fetes de maó ceràmic a
plec de llibre. En una darrera reforma de finals del s. XX es va retirar
un cos adossat a ponent que desvirtuava el conjunt i un cobert
perpendicular a la façana principal, al seu costat de llevant.
• Accés: Desviació Ctra. de Cànoves Km 3,2.
• Serveis: Aigua - | Elect.- xarxa | Sanej • Situació de risc: Risc baix d'incendi i d'inundabilitat, per la proximitat a
la riera de Carbonell.

Justificació per a la recuperació i preservació
• Valor històric i arquitectònic propi del molí i del conjunt.
• Valor paisatgístic de l'entorn agrícola i de bosc de ribera del torrent de
l'Aigua i la riera de Carbonell.
• Valor social, per raó de l’equilibri territorial i l’estructura del medi rural.

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Intervencions admeses: Podrà destinar-se a habitatge i a tots els usos
admesos el volum grafiat com a principal al plànol adjunt. Es mantindrà el
mur de còdols de l’antic molí al nord del conjunt.
S’admet l’ampliació de les edificacions, d’acord amb l’article 14, dins el
gàlib d’ocupació assenyalat al plànol, per a la implantació dels usos
admesos. L’ampliació es realitzarà mitjançant un cos de fins a planta baixa
i pis, seguint el pendent de la coberta del volum catalogat, adossat a la
banda posterior, fins un màxim del 20% del sostre construït del volum
principal, i garantint el tractament unitari del conjunt i de l’espai exterior.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es mantindrà lliure d’edificació l’espai front la façana principal de la casa i front la façana de llevant del volum complementari
catalogat. Es potenciarà l’enjardinament de tipologia rural a l’entorn immediat de la casa, preservant el bosc de ribera existent a ponent i
llevant de la finca. S’endreçarà l’àmbit situat a la part posterior del conjunt. Es protegiran i recuperaran els murs de pedra de mitja alçada
que formaven part del sistema hidràulic de l’antic molí, al nord-oest del conjunt. Es preservarà el caràcter rural, agrícola i boscós de
l’entorn, i es prendran les mesures necessàries per a la preservació de l'hàbitat d'interès comunitari de bosc de ribera associat a
l’enforcall de la riera de Carbonell i el torrent de l'Aigua, que envolta el conjunt.
• Accés i estacionament: S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. En cas d’implantació d’usos distints a l’habitatge, es
condicionarà l’encreuament i l’accés des de la carretera BV-5151 per tal millorar-ne la visibilitat, previ informe favorable de l’organisme
competent en matèria de carreteres. Caldrà preveure els aparcaments necessaris en funció de l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Usos i activitats permeses
• Usos principals: Habitatge familiar, amb un màxim de dos habitatges / Turisme rural.
• Usos admesos: Restauració / Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artesanal / Artístic i professional.
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CAN ROCA

Marata

PB

PB+1

PB+2

Golfa

Volum principal
Volum complementari catalogat
Volum complementari no catalogat
Àmbit de possible ampliació

Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus I
• Protecció actual: • Codi IPAC: - • PTMB: Espai de protecció especial

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es mantindrà la volumetria i la
tipologia de la casa, els criteris de composició i la proporció de les
obertures de les façanes. El parament de les façanes del conjunt es
mantindrà arrebossat. Es conservarà la porta d’arc de mig punt de pedra
adovellada, la pedra carejada de les finestres de la planta pis, i es
recuperarà el rellotge de sol.

•
•
•
•

Indret: Camí del Molí de Marata
UTM (x,y): 443191, 4611264
Referència cadastral urbana: 001443800DG41A0001AA
Referència cadastral rústica: 08085A004000490000DW

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XVIII / Reforma s. XX
• Estil: Popular
• Estat de conservació: Bo

• Titularitat: Privada
• Ús actual: Habitatge
• Vinculació agropecuària: Sí

• Sostre aprox. Volum principal: 300 m2. Volums complementaris: 300 m2
• Característiques: Casa situada en entorn rural envoltada de camps de
conreu, a ponent de la riera de Carbonell i a llevant de la carretera de
Cànoves. És de planta rectangular, consta de planta baixa i pis, i té la
coberta de teula àrab a dos vessants amb el carener perpendicular a la
façana. La façana principal remata amb un coronament empostissat, i
es composa en dues crugies, amb la porta descentrada d’arc de mig
punt de pedra adovellada. La resta d’obertures són d’arc pla, amb les
finestres de la planta pis de pedra carejada. A la llinda d’una finestra hi
ha la inscripció Joseph Roca 1741. Es conserva l’agulla d’un antic
rellotge de sol. Adossat a la façana principal hi ha un pou. A llevant de
la casa s’annexa un cos construït la primera meitat del s. XX amb la
coberta a una sola vessant. L’acabat exterior és arrebossat. Davant de
la casa hi ha un pati en el lloc on hi havia l’antiga era, i al lateral de
ponent hi ha les antigues corts, de planta baixa. Al seu voltant s’hi han
construït diverses naus d’ús agropecuari Ran del camí d’entrada a la
casa destaca un pi monumental.
• Accés: Desviació Ctra. de Cànoves Km 3,2.
• Serveis: Aigua - pou | Elect.- xarxa | Sanej - pou.
• Situació de risc: -

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Intervencions admeses: Es podran destinar a habitatge tots els volums
catalogats; el programa funcional bàsic dels habitatges s’ubicarà al volum
grafiat com a principal al plànol adjunt. A part del volum principal, per a la
resta d'usos admesos es podran emprar els volums complementaris
catalogats, adequant-los als requeriments de l'activitat a implantar. En cas
de dur a terme l’ampliació, s’enderrocarà el volum complementari no
catalogat adossat a llevant del volum principal. En cas de canvi d’ús, de
dur a terme l’ampliació, o bé de cessament de les activitats agrícoles,
ramaderes i similars, s'enretiraran les cobertes de fibrociment i elements
d'altres materials no adequats.
S’admet l’ampliació de les edificacions, d’acord amb l’article 14, dins el gàlib d’ocupació assenyalat al plànol, per a la implantació dels
usos admesos. L’ampliació es realitzarà mitjançant un cos en planta baixa, adossat a la façana de llevant de la casa i connectant els dos
volums complementaris catalogats, fins un màxim del 20% del sostre construït del volum principal, i garantint el tractament unitari del
conjunt i de l’espai exterior.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es mantindrà lliure d’edificació el pati front la façana principal, i es conservarà el pou que s’hi adossa. Es preservarà el caràcter
rural i agrícola de l’entorn de la casa, i es potenciarà el manteniment dels camps conreats que l’envolten per llevant i migdia. Es protegirà
el pi exemplar existent ran del camí d’entrada al conjunt. Es preservarà el bosc de ribera associat a la riera de Carbonell, a l’àmbit de
llevant de la finca, de continuïtat amb l'hàbitat d'interès comunitari associat a l'enforcall de la riera de Carbonell i el torrent de l'Aigua, a
l'àmbit nord de la finca. Es prendran les mesures necessàries per a la preservació de l’esmentat l'hàbitat d'interès comunitari.
• Accés i estacionament: S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. En cas d’implantació d’usos distints a l’habitatge, es
condicionarà l’encreuament i l’accés des de la carretera BV-5151 per tal millorar-ne la visibilitat, previ informe favorable de l’organisme
competent en matèria de carreteres. Caldrà preveure els aparcaments necessaris en funció de l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.

Justificació per a la recuperació i preservació

• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

• Valor històric propi de la casa.
• Valor ambiental de l'entorn rural i agrícola de la riera de Carbonell, i de
l'arbrat existent.
• Valor social, per raó de l’equilibri territorial i l’estructura del medi rural.

Usos i activitats permeses
• Ús principal: Habitatge familiar, amb un màxim de dos habitatges.
• Usos admesos: Turisme rural / Restauració / Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artesanal / Artístic
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Volum complementari catalogat
Volum complementari no catalogat
Àmbit de possible ampliació

Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus I
• Protecció actual: • Codi IPAC: - • PTMB: Espai de protecció especial

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es mantindrà la volumetria i la
tipologia de la casa, els criteris de composició i la proporció de les
obertures de les façanes. El parament de les façanes del conjunt es
mantindrà arrebossat i pintat. Es conservaran els elements característics
de la casa com són la porta central d’arc rebaixat de pedra adovellada i el
rellotge de sol de la façana principal.

•
•
•
•

Indret: Ctra. de Cànoves Km 3,2
UTM (x,y): 442992, 4611244
Referència cadastral urbana: 001443700DG41A0001WA (part)
Referència cadastral rústica: 08085A002001640000DA

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XIX / Reforma s. XX
• Estil: Popular
• Estat de conservació: Bo

• Titularitat: Privada
• Ús actual: Habitatge
• Vinculació agropecuària: Sí

• Sostre aprox. Volum principal: 330 m2. Volums complementaris: 30 m2
• Característiques: Casa situada a ponent de la carretera de Cànoves,
envoltada de camps de conreu i bosquina de pi i alzina a migdia del
camí d’accés. Va ser reformada la segona meitat del s. XX mantenint-ne
la tipologia i característiques, es va adossar un habitatge independent a
la façana de ponent i es va reconstruir i ampliar la nau d’ús agropecuari
annexa a llevant. La casa és de planta rectangular, consta de planta
baixa i pis, i té la coberta de teula àrab a dos vessants amb el carener
paral·lel a la façana. La façana principal és de tres crugies simètriques,
amb una porta central d’arc rebaixat de pedra adovellada, i la resta
d’obertures de llinda plana, amb ampits ceràmics volats a les finestres de
la planta pis. Entre dues finestres de la planta pis hi ha pintat un rellotge
de sol. Adossat a la façana principal hi ha un pou circular amb corriola
fixada a la paret. A l’interior, la planta pis conserva el paviment de tova
original. L’acabat exterior és arrebossat i pintat de blanc. A migdia de la
casa es conserva l’era de cairons.
• Accés: A tocar de la carretera.
• Serveis: Aigua - pou | Elect.- xarxa | Sanej - pou.
• Situació de risc: -

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Intervencions admeses: Es podran destinar a habitatge tots els volums
catalogats; el programa funcional bàsic dels habitatges s’ubicarà al volum
grafiat com a principal al plànol adjunt. A part del volum principal, per a la
resta d'usos admesos es podran emprar els volums complementaris
catalogats, adequant-los als requeriments de l'activitat a implantar. En cas
de remodelació o rehabilitació, es recompondrà l’estructura de les façanes
refent les obertures que hagin perdut la proporció vertical.
S’admet l’ampliació de les edificacions, d’acord amb l’article 14, dins el
gàlib d’ocupació assenyalat al plànol, per a la implantació dels usos
admesos. L’ampliació es realitzarà mitjançant un cos en planta baixa, adossat a la façana posterior de la casa, fins un màxim del 20% del
sostre construït del volum principal, i garantint el tractament unitari del conjunt i de l’espai exterior.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es mantindrà lliure d’edificació l’espai front la façana principal. Es conservarà el pou existent, i es protegirà l’era encaironada
situada a migdia de la casa. Es preservarà el caràcter rural i agrícola de l’entorn de la casa, conegut com Camp de l’Om; i, en la mesura
del possible, es mantindran els camps conreats que l’envolten. Es preservarà la bosquina de pi i alzina que acompanya el camí d’accés a
de la casa.
• Accés i estacionament: S’haurà de mantenir l’accés a la finca, posant una especial atenció a la vegetació i l’arbrat existent al marge sud del
camí. En cas d’implantació d’usos distints a l’habitatge, es condicionarà l’encreuament des de la carretera BV-5151 per tal millorar-ne la
visibilitat, previ informe favorable de l’organisme competent en matèria de carreteres. Caldrà preveure els aparcaments necessaris en
funció de l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Usos i activitats permeses
Justificació per a la recuperació i preservació

• Ús principal: Habitatge familiar, amb un màxim de dos habitatges.

• Valor històric propi de la casa i dels elements singulars de l'interior.
• Valor ambiental de l'entorn agrícola i de bosquina de ribera de la
capçalera de la riera de Carbonell.
• Valor social, per raó de l’equilibri territorial i l’estructura del medi rural.

• Usos admesos: Turisme rural / Restauració / Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artesanal / Artístic
i professional.
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Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus I
• Protecció actual: • Codi IPAC: - • PTMB: Espai de protecció especial

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es mantindrà la volumetria i la
tipologia de la casa, els criteris de composició i la proporció de les
obertures de les façanes. El parament de les façanes del volum principal
es mantindrà arrebossat pintat en contrast amb els elements de pedra i
ceràmics. Es conservaran els elements característics de la casa com són
la portalada central d’arc de mig punt de pedra adovellada, els ampits i
llindes ceràmiques de la resta d'obertures i el rellotge de sol ceràmic de la
façana principal. La resta del conjunt es podrà mantenir amb el paredat i
els elements de fàbrica vistos.

•
•
•
•

Indret: Camí de Can Carbonell
UTM (x,y): 444319, 4611773
Referència cadastral urbana: 001054400DG41A0001XA
Referència cadastral rústica: 08085A007000200000DQ

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XIX / Reforma s. XX
• Estil: Popular
• Estat de conservació: Bo

• Titularitat: Privada
• Ús actual: Habitatge
• Vinculació agropecuària: Sí

• Sostre aprox. Volum principal: 290 m2. Volums complementaris: 110 m2
• Característiques: Casa reformada i ampliada sobre una antiga casa
petita, situada en entorn rural, envoltada de camps de conreu, cultius
d’oliveres i bosc de pi i alzina. És de planta quadrangular, consta de planta
baixa, pis i golfes, i té la coberta de teula àrab a dos vessants amb el
carener perpendicular a la façana. La façana principal és de tres crugies
simètriques, amb una portalada central d’arc de mig punt de pedra
adovellada, amb la inscripció 1834-1982 a la dovella superior. La resta
d’obertures són d’arc pla, amb ampits i llindes ceràmiques, excepte les
tres finestres verticals de les golfes afegides durant la reforma. A la façana
hi ha un rellotge de sol ceràmic. L’acabat exterior és arrebossat i pintat de
blanc. Adossat a la façana de llevant hi ha un porxo. Al nord hi ha diversos
cossos amb els murs de paredat vist i maó, dins d’un pati posterior limitat
per un muret de pedra. La finca té tres pous: un amb teuladet dins del
barri davant de la casa, limitat per un muret de pedra, i dos més al camí
d’accés. Antigament la casa es va fer servir d’escola durant una època.
• Accés: Desviació camí de Can Viure des de Ctra. de Cànoves Km 4,1.
• Serveis: Aigua - | Elect.- xarxa | Sanej .• Situació de risc: Risc baix d'incendi.

Justificació per a la recuperació i preservació
• Valor històric i arquitectònic propi de la casa, i dels elements singulars
de la construcció i dels espais exteriors del conjunt.
• Valor paisatgístic i ambiental de l'entorn agrícola i boscós de la riera de
Carbonell.
• Valor social, per raó de l’equilibri territorial i l’estructura del medi rural.

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Intervencions admeses: Es podran destinar a habitatge tots els volums
catalogats; el programa funcional bàsic de l’habitatge s’ubicarà al volum
grafiat com a principal al plànol adjunt. A part del volum principal, per a la
resta d'usos admesos es podran emprar els volums complementaris
catalogats, adequant-los als requeriments de l'activitat a implantar.
S’haurà de mantenir obert el porxo adossat a llevant del volum principal.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es mantindrà lliure d’edificació l’espai front la façana principal. Es mantindrà la configuració del conjunt formant els dos patis,
davant i darrera de la casa, i es protegiran els murets de pedra que els delimiten. Es conservaran els tres pous existents dins de la finca.
Es mantindrà l’enjardinament de tipologia rural i l’arbrat existent a l’entorn immediat del conjunt, en la mesura del possible, el camp
d’oliveres a tocar del camí. Es posarà especial atenció al manteniment de l’encaix paisatgístic. Es preservarà el caràcter rural, boscós i
agrícola de l’entorn, i es potenciarà el manteniment dels camps conreats i els bancals agrícoles entre el camí de Can Carbonell i el rec
de Cal Bot. Es prendran les mesures necessàries per a la preservació de l'hàbitat d'interès comunitari associat a la capçalera de
l’esmentat rec, que envolta la finca.
• Accés i estacionament: S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca que, des del camí de Can Carbonell, es pot condicionar
amb una amplada màxima de 3m i preservant l’arbrat existent que caracteritza el bosc al marge nord del camí. Caldrà preveure els
aparcaments necessaris en funció de l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Usos i activitats permeses
• Usos principals: Habitatge familiar, amb un màxim d’un habitatge / Turisme rural.
• Usos admesos: Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artesanal / Artístic i professional.
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Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus I
• Protecció actual: • Codi IPAC: - • PTMB: Espai de protecció especial

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es mantindrà la volumetria i la
tipologia de la casa, els criteris de composició i la proporció de les
obertures de les façanes, i els elements arquitectònics i compositius. El
parament de les façanes del conjunt es mantindrà arrebossat.

•
•
•
•

Indret: Camí vell de Les Franqueses a Cànoves
UTM (x,y): 444035, 4611711
Referència cadastral urbana: 001054700DG41A0001EA
Referència cadastral rústica: 08085A007000260000DO

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XVIII
• Estil: Popular
• Estat de conservació: Bo

• Titularitat: Privada
• Ús actual: Habitatge
• Vinculació agropecuària: Sí

• Sostre aprox. Volum principal: 200 m2. Volums complementaris: 450 m2
• Característiques: Casa situat en entorn rural envoltat de camps de
conreu i bosc, sobre un pla alçat a tocar del camí vell de Les Franqueses
a Cànoves. L’aspecte actual és el resultat de diverses ampliacions que
s’han realitzat al llarg dels anys. El cos principal és de planta rectangular,
consta de planta baixa, pis i golfes, i té la coberta de teula àrab a dos
vessants, allargada la de llevant, amb el carener perpendicular a la
façana. Totes les obertures són de llinda plana, excepte les tres finestres
verticals de les golfes. Als laterals hi ha diversos cossos adossats: a
llevant les antigues corts reformades, amb la planta pis aterrassada a la
qual s’accedeix per unes escales exteriors; i a ponent un antic cobert de
planta baixa amb la coberta a una sola vessant amb una senzilla
imbricació. L’acabat exterior és arrebossat. Des del camí d’accés unes
escales porten al pati de davant de la casa, limitat per un muret on hi ha
encastat un pou. Al voltant de la casa s’hi ha anat construint diverses
naus i coberts d’ús agropecuari.
• Accés: Desviació camí de Can Viure des de Ctra. de Cànoves Km 4,1.
• Serveis: Aigua - pou | Elect.- xarxa | Sanej - pou | Altres - telèfon.
• Situació de risc: Risc baix d'incendi.

Justificació per a la recuperació i preservació

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Intervencions admeses: Es podran destinar a habitatge tots els volums
catalogats; el programa funcional bàsic de l’habitatge s’ubicarà al volum
grafiat com a principal al plànol adjunt. A part del volum principal, per a la
resta d'usos admesos es podran emprar els volums complementaris
catalogats, adequant-los als requeriments de l'activitat a implantar. En cas
de remodelació o rehabilitació, es recompondrà l’estructura de les façanes
refent les obertures que hagin perdut la proporció vertical, i s’enretiraran
les persianes de lames enrotllables amb guies i caixa, i les fusteries de
materials metàl·lics, plàstics o similars. En cas de canvi d’ús o de
cessament de les activitats agrícoles, ramaderes i similars, s'enretiraran
les cobertes de fibrociment i elements d'altres materials no adequats.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es mantindrà lliure d’edificació el pati alçat front la façana principal de la casa. Es conservarà l’estructura d’escales que resol
l’accés des del camí de Can Carbonell fins el pati de la casa. Es protegirà el pou encastat al muret del pati. Es potenciarà el caràcter
rural i agrícola de l’entorn del conjunt, amb noves plantacions d’arbrat i vegetació autòctona a l’entorn immediat del conjunt per tal de
millorar-ne la integració paisatgística. Es prendran les mesures necessàries per a la preservació de l'hàbitat d'interès comunitari associat
a la capçalera del rec de Can Bot, que envolta la finca.
• Accés i estacionament: S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. En cas d’implantació d’usos distints a l’habitatge, es
valorarà la conveniència d’habilitar o recuperar un accés a la casa diferent de l’actual. Caldrà preveure els aparcaments necessaris en
funció de l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Usos i activitats permeses
• Ús principal: Habitatge familiar, amb un màxim d’un habitatge.
• Usos admesos: Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artesanal / Artístic i professional.

• Valor històric propi de la casa.
• Valor ambiental de l'entorn agrícola i boscós de la riera de Carbonell.
• Valor social, per raó de l’equilibri territorial i l’estructura del medi rural.
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Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus I
• Protecció actual: • Codi IPAC: - • PTMB: Espai de protecció especial

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es mantindrà la volumetria i la
tipologia de la casa, la disposició de volums formant un barri, els criteris de
composició i la proporció de les obertures de les façanes. L'acabat exterior
de les façanes del conjunt es mantindrà combinant el paredat vist i
arrebossat i pintat de color clar en aquelles parts renovades.

•
•
•
•

Indret: Camí vell de Les Franqueses a Cànoves
UTM (x,y): 443813, 4611658
Referència cadastral urbana: 000949200DG41A0001EA
Referència cadastral rústica: 08085A005000500000DX

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XVIII / Reforma s. XXI
• Estil: Popular
• Estat de conservació: Bo

• Titularitat: Privada
• Ús actual: Habitatge
• Vinculació agropecuària: Sí

• Sostre aprox. Volum principal: 210 m2. Volums complementaris: 120 m2
• Característiques: Antiga casa que havia arribat a un estat precari i ha
estat recuperada i ben restaurada. Es troba situada a ponent del camí
vell de Les Franqueses a Cànoves i a llevant de la riera de Carbonell,
en entorn rural envoltada de camps de conreu i bosc. El cos principal
és de planta quadrangular, consta de planta baixa i pis, i té la coberta
de teula àrab a dos vessants, allargada a llevant per un cos de planta
baixa, amb un breu ràfec i el carener perpendicular a la façana. La
porta, lleugerament descentrada, és d’arc escarser rebaixat emmarcat
amb maó. Les finestres de la planta pis són d’arc pla, amb llinda de
fusta i emmarcades amb maó; i la finestra de llevant de la planta baixa
és d’arc rebaixat. Adossats als laterals hi ha cossos de planta baixa,
sobresortint el de llevant més enllà de la línia de façana. Davant
d’aquest cos hi ha un pou de pedra. L’acabat exterior del conjunt és de
paredat vist, amb algunes parts de les façanes que no són principals
arrebossades i pintades de color ocre. Envolta la casa el seu jardí, i al
sud hi ha un camp d’oliveres.
• Accés: Desviació camí de Can Viure des de Ctra. de Cànoves Km 4,1.
• Serveis: Aigua - pou | Elect.- xarxa | Sanej - pou.
• Situació de risc: Risc baix d'incendi.

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Intervencions admeses: Es podran destinar a habitatge tots els volums
catalogats; el programa funcional bàsic de l’habitatge s’ubicarà al volum
grafiat com a principal al plànol adjunt. A part del volum principal, per a la
resta d'usos admesos es podran emprar els volums complementaris
catalogats, adequant-los als requeriments de l'activitat a implantar. En cas
de remodelació o rehabilitació, es recompondrà l’estructura de la façana
de ponent, refent les obertures que hagin perdut la proporció vertical, i part
de la façana de migdia, integrant les fusteries sense generar falses llindes.
Es mantindrà obert el porxo posterior, adossat a ponent del volum
principal.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es mantindrà lliure d’edificació l’espai front la façana principal. Es potenciarà l’enjardinament de tipologia rural a l’entorn immediat
del conjunt, i es protegirà el pou existent a migdia de la casa. Es preservarà el caràcter rural, agrícola i boscós de l’entorn de la casa i, en
la mesura del possible, es potenciarà el manteniment dels camps conreats i les plantacions d’oliveres a migdia i ponent. Es protegirà el
bosc de ribera existent al meandre de la riera de Carbonell, a tocar de la casa pel costat nord-oest. Es prendran les mesures necessàries
per a la preservació de l'hàbitat d'interès comunitari associat a la riera de Carbonell, als àmbits nord, ponent i sud de la finca.
• Accés i estacionament: S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. Caldrà preveure els aparcaments necessaris en funció de
l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Usos i activitats permeses
• Usos principals: Habitatge familiar, amb un màxim d’un habitatge / Turisme rural.
• Usos admesos: Restauració / Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artesanal / Artístic i professional.

Justificació per a la recuperació i preservació
• Valor històric propi del conjunt.
• Valor ambiental de l'entorn agrícola i boscós de la riera de Carbonell, i
del Bosc de Can Ramis al sud.
• Valor social, per raó de l’equilibri territorial i l’estructura del medi rural.
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Volum principal
Volum complementari catalogat
Volum complementari no catalogat
Àmbit de possible ampliació

Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus I
• Protecció actual: • Codi IPAC: - • PTMB: Espai de protecció especial

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es mantindrà la volumetria i la
tipologia de la casa, els criteris de composició i la proporció de les
obertures de les façanes, i els elements arquitectònics i compositius. El
parament de les façanes del conjunt es mantindrà arrebossat i pintat de
color clar.

•
•
•
•

Indret: Camí de Can Carbonell
UTM (x,y): 444155, 4611568
Referència cadastral urbana: 001054600DG41A0001JA
Referència cadastral rústica: 08085A0070001: -80000DP / -70000DQ

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XVIII / Reforma s. XX
• Estil: Popular
• Estat de conservació: Bo

• Titularitat: Privada
• Ús actual: Habitatge
• Vinculació agropecuària: Sí

• Sostre aprox. Volum principal: 360 m2. Volums complementaris: 130 m2
• Característiques: Conjunt format per diversos cossos de diferents
alçades i cobertes entorn d’una edificació bastida el s. XVIII que ha estat
restaurada i ampliada al llarg dels anys. Es situa en entorn rural, a la
falda de ponent de la serra del mateix nom de la casa i al nord del bosc
de Can Ramis, envoltada de camps de conreu i bosc. L’edificació
principal és de planta complexa, amb les cobertes de teula àrab a dos
vessants paral·leles a la façana, amb un volum central de major alçada
de planta baixa, pis i golfes, i dos volums adossats a banda i banda de
planta baixa i pis. El cos de ponent s’obre amb una terrassa arcada a la
planta pis, i el de llevant té un cos annex de planta baixa amb la coberta
mansarda, que forma una L davant de la façana principal. Les portes i
obertures són de llinda plana, excepte les tres finestres verticals de la
planta golfes i les galeries. L’acabat exterior del conjunt, unitari, és
arrebossat i pintat de blanc. Dins de la finca hi ha diversos corrals i naus
d’ús agropecuari, i a llevant del conjunt hi ha una gran bassa.
• Accés: Desviació camí de Can Viure des de Ctra. de Cànoves Km 4,1.
• Serveis: Aigua - pou | Elect.- xarxa | Sanej • Situació de risc: Risc baix d'incendi.

Justificació per a la recuperació i preservació

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Intervencions admeses: Es podran destinar a habitatge tots els volums
catalogats; el programa funcional bàsic dels habitatges s’ubicarà al volum
grafiat com a principal al plànol adjunt. A part del volum principal, per a la
resta d'usos admesos es podran emprar els volums complementaris
catalogats, adequant-los als requeriments de l'activitat a implantar. Es
mantindrà oberta la galeria situada a l’extrem de ponent del primer pis. En
cas de canvi d’ús o de cessament de les activitats agrícoles, ramaderes i
similars, s'enretiraran les cobertes de fibrociment i elements d'altres
materials no adequats.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es mantindrà lliure d’edificació l’espai front la façana principal de la casa. Es conservarà l’arbrat existent a l’entorn immediat del
conjunt. Es preservarà el caràcter rural i agrícola de l’entorn i, en la mesura del possible, es potenciarà el manteniment dels camps
conreats a ponent i nord del conjunt, i els espais d’horta ran del camí d’accés. Es prendran les mesures necessàries per a la protecció i
preservació de l'hàbitat d'interès comunitari de bosc de ribera associat a la capçalera del rec de Can Bot, a l'àmbit nord de la finca; i al
Bosc de Can Ramis, a l’àmbit sud de la finca.
• Accés i estacionament: L’accés des del camí de Can Carbonell, amb una amplada màxima de 3m, preservant els espais d’horta i el talús
existent als dos marges del camí. Caldrà preveure els aparcaments necessaris en funció de l’ús a implantar, segons la normativa
sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Usos i activitats permeses
• Ús principal: Habitatge familiar, amb un màxim de dos habitatges al conjunt.
• Usos admesos: Turisme rural / Educació en el lleure/ Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artesanal / Artístic i professional.

• Valor històric propi de la casa, exemple de tipologia tradicional, dels
seus elements singulars i dels espais exteriors (barri, pou).
• Valor ambiental de l'entorn agrícola i boscós de la riera de Carbonell, i
de l'arbrat existent.
• Valor social, per raó de l’equilibri territorial i l’estructura del medi rural.
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Volum principal
Volum complementari catalogat
Volum complementari no catalogat
Àmbit de possible ampliació

Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus I
• Protecció actual: BPU – PEPPA (M-02)
• Codi IPAC: 28813 • PTMB: Espai de protecció especial

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es mantindrà la volumetria i la
tipologia de la casa, la disposició de volums formant un barri, els criteris de
composició i la proporció de les obertures de les façanes. L'acabat exterior
de les façanes del conjunt es mantindrà amb la combinació de paredat vist
i arrebossat. Es conservaran el portal d’arc de mig punt de pedra
adovellada, les finestres de pedra carejada, el rellotge de sol de la façana
principal i la petita finestra amb decoració floral de la façana de llevant. Es
mantindran els elements compositius i tipològics del paller a l’exterior del
barri, com els elements de maó col·locat a plec de llibre que emmarquen
algunes obertures, i el paredat vist de les façanes.

•
•
•
•

Indret: Camí vell de Les Franqueses a Cànoves
UTM (x,y): 443405, 4611189
Referència cadastral urbana: 001443400DG41A0001ZA
Referència cadastral rústica: 08085A005000510000DI

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XVI / Reforma s. XX
• Estil: Popular
• Estat de conservació: Bo

• Titularitat: Privada
• Ús actual: Habitatge
• Vinculació agropecuària: Sí

• Sostre aprox. Volum principal: 540 m2. Volums complementaris: 620 m2
• Característiques: Casa de tipologia clàssica, situada a l’enforcall de la
riera de Carbonell i el rec de Can Bot, envoltada de camps de conreu i
bosc. És de planta rectangular, de planta baixa i pis, i té la coberta de
teula àrab a dos vessants amb ràfec i el carener paral·lel a la façana. Al
centre de la façana principal hi ha un portal d’arc de mig punt de pedra
adovellada. A la planta pis destaquen tres finestres de pedra carejada: la
central és gòtica d’arc conopial lobulat, ampit esculturat i una tronera
inferior; la de llevant és de llinda plana; i la de ponent és d’arc conopial
més senzill. Es conserva un rellotge de sol molt desdibuixat, i a sota un
aplacat de pedra recent amb l’arbre genealògic de la família des del s.
XIV. Davant de la façana principal es forma un barri tancat, dins del qual hi
ha un pou amb pila. A la façana de llevant hi ha una petita finestra de llinda
plana amb decoració floral. L’acabat exterior combina arrebossat i pedra
vista, amb cantoneres de pedra. Al voltant de la casa hi ha diverses naus
d’ús agropecuari. Ran del camí d’entrada hi ha un lledoner monumental.
• Accés: Desviació camí vell de Marata des de Ctra. de Cànoves Km 2,8.
• Serveis: Aigua - pou | Elect.- xarxa | Sanej - pou.
• Situació de risc: -

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Intervencions admeses: Es podran destinar a habitatge el volum catalogat
grafiat com a principal al plànol adjunt i el volum complementari adossat a
aquest; el programa funcional bàsic dels habitatges s’ubicarà al volum
principal. Tots els volums catalogats, es podran emprar per a la resta
d'usos admesos, adaptant-los als requeriments de l'activitat a implantar.
En cas de canvi d’ús o bé de cessament de les activitats agrícoles, ramaderes i similars, s'enretiraran les cobertes de fibrociment i
elements d'altres materials no adequats.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es mantindrà la configuració del conjunt formant un barri tancat davant de la façana principal, amb les edificacions a l’entorn d’un
espai lliure central estructurador del conjunt. Es mantindran lliures d’edificació el barri i l’espai entre aquest i el volum complementari
catalogat situat a llevant del conjunt. Es protegirà el pou amb pila existent dins del barri. Es preservarà el caràcter rural i agrícola de
l’entorn i, en la mesura del possible, els camps conreats que envolten del conjunt seguint el curs de la riera de Carbonell i del rec de Can
Bot. Es preservarà l’arbrat existent a l’entorn immediat del conjunt. Es protegirà el bosc de ribera associat a la riera de Carbonell, a
l’àmbit nord-oest de la finca; i es prendran les mesures necessàries per a la protecció i preservació de l'hàbitat d'interès comunitari
associat a l'enforcall de la riera de Carbonell i el rec de Can Bot, a l'àmbit sud de la finca.
• Accés i estacionament: S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. Caldrà preveure els aparcaments necessaris en funció de
l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Justificació per a la recuperació i preservació

Usos i activitats permeses

• Valor històric i arquitectònic propi de la casa, exemple de tipologia
tradicional, dels seus elements singulars i dels espais exteriors (barri, pou).
• Valor paisatgístic i ambiental de l'entorn agrícola i boscós de la riera de
Carbonell, i de l'arbrat existent.
• Valor social, per raó de l’equilibri territorial i l’estructura del medi rural.

• Usos principals: Habitatge familiar, amb un màxim de dos habitatges / Turisme rural.
• Usos admesos: Restauració, incloent saló de banquets / Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural /
Artesanal / Artístic i professional.
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Volum principal
Volum complementari catalogat
Volum complementari no catalogat
Àmbit de possible ampliació

Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus I
• Protecció actual: • Codi IPAC: - • PTMB: Espai de protecció especial

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es mantindrà la volumetria i la
tipologia de la casa, els criteris de composició i la proporció de les
obertures de les façanes, i els elements arquitectònics i compositius. El
parament de les façanes del conjunt es mantindrà arrebossat i pintat. Es
recuperarà el rellotge de sòl de la façana principal.

•
•
•
•

Indret: Desviació camí vell de Les Franqueses a Cànoves
UTM (x,y): 443574, 4611050
Referència cadastral urbana: 001449100DG41A0001RA
Referència cadastral rústica: 08085A0070014: -20000DA / -10000DW

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XIX
• Estil: Popular
• Estat de conservació: Regular

• Titularitat: Privada
• Ús actual: Habitatge
• Vinculació agropecuària: -

• Sostre aprox. Volum principal: 230 m2. Volums complementaris: 40 m2
• Característiques: Casa de petites dimensions, situada en entorn rural a
llevant del rec del mateix nom de la casa i al sud del bosc de Can
Ramis, envoltada de camps de conreu i bosc. Conserva la tipologia i
característiques originals atès que ha estat molt poc modificada al llarg
dels anys. Està formada per dos cossos de planta baixa i pis. El cos de
llevant és planta quadrada, i té la coberta de teula àrab a dos vessants
amb el carener paral·lel a la façana. Al costat de ponent de la façana
principal es conserva, força desdibuixat, un rellotge de sol. El cos de
ponent és un cobert allargat per a cort, amb la coberta a una sola
vessant i, a la façana de migdia té una escala exterior d’obra per
accedir a la planta pis. Totes les obertures són de llinda plana, amb
ampits ceràmics. L’acabat exterior és arrebossat i pintat de blanc. Al
voltant de la casa hi ha diversos cossos i corrals annexos, i al sud-oest
es conserva un pou fet de maó, amb teuladet ceràmic i pila de pedra.
• Accés: Desviació camí vell de Marata des de Ctra. de Cànoves Km 2,8.
• Serveis: Aigua - pou | Elect.- xarxa | Sanej - pou.
• Situació de risc: Risc baix d'incendi, tant a la casa com al camí d'accés.

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Intervencions admeses: Es podran destinar a habitatge tots els volums
catalogats; el programa funcional bàsic dels habitatges s’ubicarà al volum
grafiat com a principal al plànol adjunt. A part del volum principal, per a la
resta d'usos admesos es podran emprar els volums complementaris
catalogats, adequant-los als requeriments de l'activitat a implantar. En cas
de canvi d'ús i de destinar el conjunt a usos distints de l'habitatge, o en cas
de dur a terme l'ampliació, s'enretiraran les cobertes de fibrociment i
elements d'altres materials no adequats.
S’admet l’ampliació de les edificacions, d’acord amb l’article 14, dins el
gàlib d’ocupació assenyalat al plànol, per a la implantació dels usos
admesos. L’ampliació es realitzarà mitjançant un cos en planta baixa, adossat a ponent del volum principal i seguint-ne el pendent de la
coberta, fins un màxim del 30% del sostre construït del volum principal, i garantint el tractament unitari del conjunt i de l’espai exterior.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es mantindrà lliure d’edificació l’espai front la façana principal del conjunt. Es conservarà el pou existent al sud-oest de la casa, a
l’altra banda del camí. Es preservarà el caràcter rural, agrícola i boscós de l’entorn de la casa i, en la mesura del possible, es potenciarà
el manteniment dels camps conreats a migdia. Es prendran les mesures necessàries per a la preservació de l'hàbitat d'interès comunitari
del final del bosc de Can Ramis i del rec de Can Bot, que envolten les edificacions i el camí d’accés.
• Accés i estacionament: L’accés des del camí vell de Les Franqueses a Cànoves es pot condicionar, amb una amplada màxima de 3m i
preservant el bosc que l’acompanya. Caldrà preveure els aparcaments necessaris en funció de l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Usos i activitats permeses
• Ús principal: Habitatge familiar, amb un màxim de dos habitatges.

Justificació per a la recuperació i preservació
• Valor històric propi de la casa. A recuperar.
• Valor paisatgístic i ambiental de l'entorn agrícola i boscós de la riera de
Carbonell, i del Bosc de Can Ramis al nord.
• Valor social, per raó de l’equilibri territorial i l’estructura del medi rural.

• Usos admesos: Educació en el lleure, únicament en la modalitat de centres de recerca / Artesanal / Artístic i professional.

Altres disposicions particulars
L’adequació del camí d’accés i dels serveis urbanístics es podran dur a terme conjuntament amb Cal General (C-60) i la Torre Nova (C-61).
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Volum complementari no catalogat
Àmbit de possible ampliació

Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus I
• Protecció actual: • Codi IPAC: - • PTMB: Espai de protecció especial

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es mantindrà la volumetria i la
tipologia de la casa, els criteris de composició i la proporció de les
obertures de les façanes i els elements arquitectònics i compositius.
L'acabat exterior de les façanes del conjunt es mantindrà arrebossat i
pintat de color clar.

•
•
•
•

Indret: Desviació camí vell de Les Franqueses a Cànoves
UTM (x,y): 443673, 4611031
Referència cadastral urbana: 001448500DG41A0001MA
Referència cadastral rústica: 08085A007001400000DH

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XVIII
• Estil: Popular
• Estat de conservació: Regular

• Titularitat: Privada
• Ús actual: Habitatge
• Vinculació agropecuària: -

• Sostre aprox. Volum principal: 280 m2. Volums complementaris: 60 m2
• Característiques: Conjunt format per diversos cossos de diferents
alçades i cobertes al voltant d’una casa antiga que va ser ampliada al
llarg dels anys. Es troba situat en entorn rural, en una terrassa a mig
vessant de la falda sud del bosc de Can Ramis, envoltada de camps de
conreu i bosc. El cos central és de planta baixa i dos pisos, i té la
portalada d’arc de mig punt de pedra adovellada. A llevant s’hi adossa un
cos de planta baixa i pis que s’allarga formant un porxo en planta baixa,
amb la coberta a una sola vessant. A ponent del cos central s’hi adossa
un cos de planta baixa i pis amb la coberta a dos vessants i el carener
paral·lel a la façana i un altre cos de planta baixa amb la coberta a una
sola vessant, damunt dels quals destaca una xemeneia feta d’obra. Les
finestres de la planta baixa són d’arc rebaixat i les de la planta pis de llinda
plana, algunes amb ampits de pedra lleument volats. L’acabat exterior és
arrebossat i pintat de blanc. Davant de la casa hi ha el pati limitat per un
muret fet de còdols de pedra, dins del qual es conserva un pou.
• Accés: Desviació camí vell de Marata des de Ctra. de Cànoves Km 2,8.
• Serveis: Aigua - pou | Elect.- xarxa | Sanej - pou.
• Situació de risc: Risc baix d'incendi, tant a la casa com al camí d'accés.

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Intervencions admeses: Es podran destinar a habitatge el volum catalogat
grafiat com a principal al plànol adjunt i el volum complementari adossat a
aquest; el programa funcional bàsic de l’habitatge s’ubicarà al volum
principal. Tots els volums catalogats, es podran emprar per a la resta
d'usos admesos, adaptant-los als requeriments de l'activitat a implantar.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es mantindrà lliure d’edificació el pati front la façana principal del
conjunt. Es conservarà el muret de còdols de pedra que delimita el pati per
migdia, i el pou existent dins del pati. Es mantindrà l’arbrat existent a l’entorn immediat del conjunt. Es preservarà el caràcter rural,
agrícola i boscós de l’entorn i, en la mesura del possible, es potenciarà el manteniment dels camps conreats a migdia i llevant del
conjunt. Es prendran les mesures necessàries per a la preservació de l'hàbitat d'interès comunitari del final del bosc de Can Ramis i del
rec de Can Bot, que envolta el conjunt i el camí d’accés.
• Accés i estacionament: L’accés des del camí vell de Les Franqueses a Cànoves es pot condicionar, amb una amplada màxima de 3m i
preservant el bosc que l’acompanya. En cas d’implantació d’usos distints a l’habitatge, es valorarà la conveniència d’habilitar o recuperar
un accés diferent de l’actual, des del nucli de Marata, evitant el pas per davant de Can Bot (C-59). Caldrà preveure els aparcaments
necessaris en funció de l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Usos i activitats permeses
• Ús principal: Habitatge familiar, amb un màxim d’un habitatge.
• Usos admesos: Turisme rural / Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artesanal / Artístic i professional.

Altres disposicions particulars
Justificació per a la recuperació i preservació

L’adequació del camí d’accés i dels serveis urbanístics es podran dur a terme conjuntament amb Can Bot (C-59) i la Torre Nova (C-61).

• Valor històric i arquitectònic propi del conjunt, dels seus elements
singulars i de l'entorn immediat exterior.
• Valor paisatgístic de l'entorn agrícola i boscós de la riera de Carbonell, i
del Bosc de Can Ramis al nord.
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LA TORRE NOVA
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Volum principal
Volum complementari catalogat
Volum complementari no catalogat
Àmbit de possible ampliació

Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus I
• Protecció actual: BPU – PEPPA (M-12)
• Codi IPAC: 28814 • PTMB: Espai de protecció especial

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es mantindrà la volumetria i la
tipologia de la casa i els criteris de composició i la proporció de les
obertures de les façanes. L'acabat exterior de les façanes del conjunt es
mantindrà arrebossat i pintat de color clar. Es conservaran els elements
decoratius singulars de la casa, la cotxera i el mirador. En especial es
posaran en valor els esgrafiats de les façanes, les teules vidriades
modernistes i els detalls ceràmics, i la fornícula amb la imatge de Sant
Antoni.

•
•
•
•

Indret: Desviació camí vell de Les Franqueses a Cànoves
UTM (x,y): 443675, 4610945
Referència cadastral urbana: 001448600DG41A0001OA
Referència cadastral rústica: 08085A007000650000DX

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XX
• Estil: Noucentista - Modernista
• Estat de conservació: Dolent

• Titularitat: Privada
• Ús actual: En desús
• Vinculació agropecuària: -

• Sostre aprox. Volum principal: 280 m2. Volums complementaris: 150 m2
• Característiques: Casa amb elements ornamentals d’estil noucentista que,
per la seva situació elevada, volumetria i acabats constitueix una fita visual i
arquitectònica de l’entorn rural on es situa. És de planta rectangular, i
consta de planta baixa, pis i golfes que no ocupen tota la planta, creant una
planta basilical amb una solució complexa de cobertes. A la façana
principal el cos superior queda retirat creant una sola vessant limitada per
un ampli ràfec. S’organitza segons tres eixos simètrics i un balcó central, i a
nivell de la planta baixa està ampliada amb uns cossos desiguals. Les
obertures són de llinda plana, emmarcades amb esgrafiats geomètrics i de
motius florals. També destaquen teules vidriades modernistes i detalls
ceràmics. A l’angle nord-oest hi ha una fornícula amb la imatge de Sant
Antoni i la inscripció 1915. Davant de la casa es conserva un pou. Al voltant
de la casa hi ha una balustrada romàntica, un mirador, i una cotxera,
construccions de la mateixa època i característiques que el cos principal.
• Accés: Desviació camí vell de Marata des de Ctra. de Cànoves Km 2,8.
• Serveis: Aigua - | Elect - | Sanej • Situació de risc: Risc baix d'incendi, tant a la casa com al camí d'accés.

Justificació per a la recuperació i preservació
• Valor històric i arquitectònic propi del conjunt, exemple d'arquitectura
modernista, dels seus elements ornamentals singulars. A recuperar.
• Valor paisatgístic de l'entorn agrícola i boscós de la riera de Carbonell,
i del Bosc de Can Ramis al nord, i com a fita visual.
• Valor social, per raó de l’equilibri territorial i l’estructura del medi rural.

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Intervencions admeses: Es podran destinar a habitatge el volum catalogat
grafiat com a principal al plànol adjunt i el volum complementari adossat a
aquest; el programa funcional bàsic de l’habitatge s’ubicarà al volum
principal. Tots els volums catalogats, es podran emprar per a la resta
d'usos admesos, adaptant-los als requeriments de l'activitat a implantar. El
volum complementari, annex a llevant de la casa, es podrà refer en planta
baixa formant una terrassa amb balustrada similar a l’existent al costat de
ponent del volum principal.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es mantindrà lliure d’edificació l’espai front la façana principal de la casa, i es conservarà el pou existent. Es protegiran els elements
que conformen l’arquitectura dels diversos ambients del jardí que envolta la casa, en especial la balustrada i el mirador situats a ponent. Es
preservarà el caràcter rural i agrícola de l’entorn de la casa, la bosquina situada al nord, l’arbrat que acompanya el camí, i els camps i
bancals al sud del conjunt conreats amb espais d’horta. Es posarà especial atenció al manteniment de l’encaix paisatgístic. Es prendran les
mesures necessàries per a la preservació de l'hàbitat d'interès comunitari del nucli de Marata, en el que s'emplaça el conjunt.
• Accés i estacionament: L’accés des del camí vell de Les Franqueses a Cànoves es pot condicionar, amb una amplada màxima de 3m i
preservant el bosc que l’acompanya. En cas d’implantació d’usos distints a l’habitatge, es valorarà la conveniència d’habilitar o recuperar
un accés diferent de l’actual, des del nucli de Marata, evitant el pas per davant de Can Bot (C-59). Caldrà preveure els aparcaments
necessaris en funció de l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Usos i activitats permeses
• Usos principals: Habitatge familiar, amb un màxim d’un habitatge / Turisme rural.
• Usos admesos: Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artesanal / Artístic i professional.

Altres disposicions particulars
L’adequació del camí d’accés i dels serveis urbanístics es podran dur a terme conjuntament amb Can Bot (C-59) i Cal General (C-60).
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CA L’ENRIC
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Volum principal
Volum complementari catalogat
Volum complementari no catalogat
Àmbit de possible ampliació

Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus I
• Protecció actual: BPU – PEPPA (M-01)
• Codi IPAC: - • PTMB: Espai de protecció especial

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es mantindrà la volumetria i la
tipologia de la casa, els criteris de composició i la proporció de les
obertures de les façanes. L'acabat exterior de les façanes del conjunt es
mantindrà arrebossat i pintat de blanc, en contrast amb els elements
ceràmics decoratius. Es conservaran el portal central d’arc de mig punt, la
finestra balconera i el rellotge de sol pintat amb el nom de la casa.

•
•
•
•

Indret: Camí vell de Marata
UTM (x,y): 443435, 4610861
Referència cadastral urbana: 001449000DG41A0001KA
Referència cadastral rústica: 08085A007000570000DM

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XVIII-XIX / Reforma s. XX • Titularitat: Privada
• Estil: Popular
• Ús actual: Habitatge
• Estat de conservació: Bo
• Vinculació agropecuària: Sí
• Sostre aprox. Volum principal: 420 m2. Volums complementaris: 400 m2
• Característiques: Casa situada al nucli rural de Marata, envoltada de
camps de conreu i bosc, a llevant de la riera de Carbonell. El cos
principal és de planta rectangular, consta de planta baixa i dos pisos, i té
la coberta de teula àrab a dos vessants amb una senzilla imbricació i el
carener paral·lel a la façana. La façana principal, simètrica, s’organitza
segons tres eixos, amb un portal central d’arc de mig punt i, al seu
damunt, una finestra balconera i un rellotge de sol pintat amb el nom de
la casa. Als costats de la casa s’hi van adossar dos cossos de planta
baixa i pis. El de la banda de ponent té una galeria oberta amb arcs de
mig punt a la planta pis, i a la part posterior s’hi va afegir una torre de
planta quadrada que sobresurt de la teulada a manera de mirador.
Tancant un pati davant de la casa, hi ha el volum reformat de les
antigues corts, de planta baixa. A l’exterior del pati, a ponent del conjunt,
es conserva l’era de cairons. L’acabat exterior del conjunt és arrebossat i
pintat de blanc. Actualment el conjunt es troba dividit en dos habitatges.
• Accés: Desviació Ctra. de Cànoves Km 2,8.
• Serveis: Aigua - pou | Elect.- xarxa | Sanej - pou.
• Situació de risc: Risc baix d'incendi.

Justificació per a la recuperació i preservació
• Valor històric i arquitectònic propi de la casa, i dels elements singulars
de la construcció i dels espais exteriors (pati, era).
• Valor paisatgístic i ambiental de l'entorn agrícola i de bosc de ribera de
la riera de Carbonell, dins del nucli de Marata.
• Valor social, per raó de l’equilibri territorial i l’estructura del medi rural.

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Intervencions admeses: Es podran destinar a habitatge els volums
catalogats que ja hi tenen implantat un habitatge, el volum grafiat com a
principal al plànol adjunt i el volum complementari adossat a ponent del
principal. A part del volum principal, per a la resta d'usos admesos es
podran emprar els volums complementaris catalogats, adequant-los per a
garantir la seva adaptació als requeriments de l'activitat a implantar. Es
mantindrà oberta la galeria situada a la planta primera a ponent del
conjunt.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es conservarà la configuració del conjunt formant un pati tancat davant de la casa i el seu accés, amb les construccions i murs
de pedra a l’entorn d’un espai lliure central estructurador del conjunt, que es mantindrà lliure d’edificació. Es protegirà l’era encaironada
situada a ponent del conjunt, a l’exterior del pati, i la lliça de pedra que la delimita per ponent i migdia. Es preservarà l’enjardinament de
tipologia rural i l’arbrat existent a l’entorn immediat del conjunt, entre el qual l’alzina a tocar de l’accés. Es preservarà el caràcter rural i
agrícola de l’entorn del conjunt i, en la mesura del possible, els camps conreats que l’envolten i l’espai d’horta situat al nord. Es posarà
especial atenció al manteniment de l’encaix paisatgístic. Es prendran les mesures necessàries per a la preservació de l'hàbitat d'interès
comunitari de bosc de ribera associat a la riera de Carbonell, a ponent del conjunt.
• Accés i estacionament: S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca, preservant els valors de l’hàbitat d’interès comunitari que
acompanya el camí. Caldrà preveure els aparcaments necessaris en funció de l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Usos i activitats permeses
• Usos principals: Habitatge familiar, amb un màxim de tres habitatges al conjunt, dos al volum principal i un tercer ja existent a ponent /
Turisme rural.
• Usos admesos: Hoteler / Restauració / Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artesanal / Artístic i
professional.
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Volum principal
Volum complementari catalogat
Volum complementari no catalogat
Àmbit de possible ampliació

Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus I
• Protecció actual: • Codi IPAC: - • PTMB: Espai de protecció especial

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament del volums catalogats: Es conservarà la volumetria i la tipologia
de la masia, la disposició de volums, l’estructura de la coberta, els criteris de
composició i la proporció de les obertures de les façanes, i els elements
arquitectònics i compositius. L'acabat exterior de les façanes del conjunt es
mantindrà arrebossat i pintat de color clar, en contrast amb els elements
decoratius. Un cop feta efectiva la sentència d’enderroc de la part a llevant de
la casa, caldrà adequar les façanes mantenint la composició i proporció de les
obertures i conservant els acabats unitaris del conjunt.

•
•
•
•

Indret: Camí de l'Església de Marata a Can Manel
UTM (x,y): 443608, 4610826
Referència cadastral urbana: 001448900DG41A0001DA
Referència cadastral rústica: 08085A0070006: -20000DK / - 30000DR

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XIX / Reforma s. XX-XXI
• Estil: Popular
• Estat de conservació: Bo

• Titularitat: Privada
• Ús actual: Habitatge
• Vinculació agropecuària: Sí

• Sostre aprox. Volum principal: 400 m2. Volums complementaris: 170 m2
• Característiques: Casa tradicional reformada mantenint-ne les
característiques, situada al nucli rural de Marata. És de planta rectangular,
consta de planta baixa, pis i golfes, i té la coberta de teula àrab a dos
vessants, amb una imbricació i el carener perpendicular a la façana. A la
façana principal hi ha una porta descentrada d’arc de mig punt de pedra.
Les finestres són d’arc rebaixat amb ampits de pedra, excepte les tres
verticals de les golfes. Als laterals de la casa hi ha dues entrades auxiliars
porxades, amb una terrassa balconera al costat de ponent. L’acabat
exterior és arrebossat i pintat de color clar. A llevant de la façana hi ha una
placa on es llegeix “Cuartel del medio-dia”, referent a les guerres carlines.
Al davant hi ha el jardí limitat per un muret de pedra, amb dos antics corrals
rehabilitats, amb façanes de paredat vist i parts arrebossades, i un pou de
pedra amb corriola i teuladet adossat al corral de llevant. A la part posterior
de la casa hi ha diversos coberts d’ús agropecuari. Segons informa
l’Ajuntament, l’extrem de llevant de la casa s’haurà d’enderrocar.
• Accés: Desviació camí vell de Marata des de Ctra. de Cànoves Km 2,8.
• Serveis: Aigua - pou | Elect.- xarxa | Sanej - pou.
• Situació de risc: -

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Àmbits d’expectativa arqueològica: Caldrà tenir present la proximitat de
l'espai de protecció arqueològica de Santa Coloma de Marata, d'acord
amb l'article 13.1.f.
• Intervencions admeses: Es podrà destinar a habitatge el volum catalogat
grafiat com a principal al plànol adjunt. A part del volum principal, per a la
resta d’usos admesos, es podran emprar els volums complementaris
catalogats, adaptant-los a les noves necessitats de l’activitat a implantar.
Es mantindrà obert el balcó del primer pis a ponent. En cas de remodelació o rehabilitació, es recompondrà l’estructura de les façanes
refent les obertures que hagin perdut la proporció vertical, i s’enretiraran les persianes de lames enrotllables amb guies i caixa, i les
fusteries de materials metàl·lics, plàstics o similars. En cas de canvi d’ús, o bé de cessament de les activitats agrícoles, ramaderes i
similars, s'enretiraran les cobertes de fibrociment i elements d'altres materials no adequats.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es mantindrà lliure d’edificació, llevat dels dos volums complementaris catalogats existents, el jardí davant de la casa, i es
conservarà el muret baix de pedra que el delimita. Es preservarà la tipologia d’enjardinament i l’arbrat existent al jardí, i els elements de
pedra que l’estructuren. Es conservarà el pou de pedra. Es preservarà el caràcter rural i agrícola de l’entorn del conjunt, i es potenciarà el
manteniment dels camps conreats que l’envolten i de l’espai d’horta i la bassa situades al nord. Es prendran les mesures necessàries per
a la preservació de l'hàbitat d'interès comunitari del nucli de Marata, en el que s'emplaça l’edificació.
• Accés i estacionament: S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca, i es valorarà la conveniència d’habilitar o recuperar
camins i accessos antics, diferents a l’actual. Caldrà preveure els aparcaments necessaris en funció de l’ús a implantar, segons la
normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Justificació per a la recuperació i preservació
• Valor històric propi de la casa, exemple de tipologia tradicional.
• Valor ambiental de l'entorn rural i agrícola, dins del nucli de Marata.
• Valor social, per raó de l’equilibri territorial i l’estructura del medi rural.

Usos i activitats permeses
• Ús principal: Habitatge familiar, amb un màxim de dos habitatges al volum principal.
• Usos admesos: Turisme rural / Restauració / Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artesanal / Artístic
i professional.

Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable del municipi de Les Franqueses del Vallès

Document C

p. 71

C – 64

CAN MANEL i CAN MARTÍ
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Volum principal
Volum complementari catalogat
Volum complementari no catalogat
Àmbit de possible ampliació

Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus I
• Protecció actual: • Codi IPAC: - • PTMB: Espai de protecció especial

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es mantindrà la volumetria i la
tipologia de les cases, els criteris de composició i la proporció de les
obertures de les façanes, i els elements arquitectònics i compositius. El
parament de les façanes del conjunt es mantindrà arrebossat.

• Indret: Camí de l'Església de Marata a Can Manel
• UTM (x,y): 443696, 4610821
• Referència cadastral urbana: 001448700DG41A0001KA /
001448800DG41A0001RA
• Referència cadastral rústica: 08085A007000760000DW

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XVIII-XIX
• Estil: Popular
• Estat de conservació: Dolent

• Titularitat: Privada
• Ús actual: Habitatge
• Vinculació agropecuària: -

• Sostre aprox. Volum principal: 280 m2. Volums complementaris: 80 m2
• Característiques: Conjunt situat al nucli rural de Marata, format per
dues petites cases independents d’estructura senzilla, que, en estar
adossades, constitueixen una única unitat d’edificació. Can Manel, a
ponent del conjunt, es composa de dos cossos de planta baixa i pis,
amb la coberta de teula àrab a dos vessants amb el carener paral·lel a
la façana. Totes les obertures són de llinda plana, i la finestra de
damunt de la porta de la casa té ampit volat de pedra. Can Martí, a
llevant del conjunt, és de planta baixa i pis, i té la coberta de teula àrab
a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana, amb el cos lateral
de llevant, fet de totxo, que sobresurt del pla de la façana. La porta és
d’arc molt rebaixat feta de peces de maó ceràmic a plec de llibre.
L’acabat exterior del conjunt és arrebossat. Ambdues cases conserven
elements i característiques originals atès que han estat molt poc
modificades al llarg dels anys. Al voltant del conjunt hi ha diversos
coberts d’ús agropecuari que donen un aspecte desendreçat.
• Accés: Desviació camí vell de Marata des de Ctra. de Cànoves Km 2,8.
• Serveis: Aigua - pou | Elect.- xarxa | Sanej - pou.
• Situació de risc: -

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Àmbits d’expectativa arqueològica: Caldrà tenir present la proximitat de
l'espai de protecció arqueològica de Santa Coloma de Marata, d'acord
amb l'article 13.1.f.
• Intervencions admeses: Es podran destinar a habitatge tots els volums
catalogats; el programa funcional bàsic dels habitatges s’ubicarà al volum
grafiat com a principal al plànol adjunt. A part del volum principal, per a la
resta d'usos admesos es podran emprar els volums complementaris
catalogats, adequant-los als requeriments de l'activitat a implantar. En cas
de canvi d’ús, en la mesura del possible, s'enretiraran les cobertes de
fibrociment i elements d'altres materials no adequats a l’entorn immediat
del conjunt.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es mantindrà lliure d’edificació l’espai front la façana principal de les cases. Es potenciarà el caràcter rural i agrícola de l’entorn
del conjunt, amb noves plantacions d’arbrat i vegetació autòctona a l’entorn immediat. En la mesura del possible, s’endreçarà l’espai
d’accés al conjunt, als efectes de millorar-ne la integració paisatgística al medi rural en el que es situa. Es prendran les mesures
necessàries per a la preservació de l'hàbitat d'interès comunitari del nucli de Marata, en el que s'emplaça el conjunt.
• Accés i estacionament: S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. Caldrà preveure els aparcaments necessaris en funció de
l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Usos i activitats permeses
• Ús principal: Habitatge familiar, amb un màxim de dos habitatges ja existent al volum principal, un a cada casa.
• Usos admesos: Turisme rural / Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artesanal / Artístic i professional.

Justificació per a la recuperació i preservació

Altres disposicions particulars

• Valor històric propi del conjunt.
• Valor ambiental de l'entorn rural i agrícola, dins del nucli de Marata.
• Valor social, per raó de l’equilibri territorial i l’estructura del medi rural.

En cas d’implantació d’usos distints a l’habitatge, es potenciarà destinar al nou ús tot el conjunt edificat, garantint el tractament unitari de
l’aspecte exterior de les edificacions i dels espais lliures del seu entorn.
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CAN JAUMIRA

Marata

PB

PB+1

PB+2

Golfa

Volum principal
Volum complementari catalogat
Volum complementari no catalogat
Àmbit de possible ampliació

Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus I
• Protecció actual: • Codi IPAC: - • PTMB: Espai de protecció especial

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es mantindrà la volumetria i la
tipologia de la casa, els criteris de composició i la proporció de les
obertures de les façanes. El parament de les façanes del conjunt es
mantindrà arrebossat i pintat de color clar en contrast amb els elements de
pedra i ceràmics, excepte la façana posterior de paredat vist. Es
conservaran els elements característics de la casa com són els dos portals
-un d’arc carpanell fet de maó ceràmic a plec de llibre i detalls carejats, i
un altre d’arc escarser rebaixat de pedra adovellada- i el rellotge de sol
ceràmic.

•
•
•
•

Indret: Camí vell de Marata
UTM (x,y): 443571, 4610741
Referència cadastral urbana: 001948300DG41A0001UA
Referència cadastral rústica: 08085A007000600000DM

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XIX / Reforma s. XX
• Estil: Popular
• Estat de conservació: Bo

• Titularitat: Privada
• Ús actual: Habitatge
• Vinculació agropecuària: -

• Sostre aprox. Volum principal: 230 m2. Volums complementaris: 60 m2
• Característiques: Casa restaurada a finals del s. XX mantenint-ne la
tipologia i característiques, a la cara de migdia de l’església de Santa
Coloma de Marata, fet que li atorga una visibilitat notable. És de planta
rectangular, consta de planta baixa i pis, i té la coberta de teula àrab a
dos vessants amb una senzilla imbricació i el carener perpendicular a
la façana. La façana principal, allargada, és de composició asimètrica,
amb dos portals descentrats: un d’arc carpanell fet de maó ceràmic a
plec de llibre i detalls carejats, i un altre d’arc escarser rebaixat de
pedra adovellada. Les finestres són de llinda plana, les de la planta
baixa amb carreus i ampits de pedra, i les de la planta pis fetes de maó
ceràmic a plec de llibre. Sota del carener hi ha un rellotge de sol
ceràmic. L’acabat exterior és arrebossat i pintat de color clar, excepte
la façana posterior que és de pedra vista. Davant de la façana principal
hi ha un jardí limitat per un muret de pedra, i dins hi ha un cos annex
d’acabats similars als de la casa. Antigament la casa havia estat el bar
del poble i havia servit d’escola.
• Accés: Desviació Ctra. de Cànoves Km 2,8.
• Serveis: Aigua - pou | Elect.- xarxa | Sanej - pou.
• Situació de risc: -

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Àmbits d’expectativa arqueològica: La casa es troba dins de l'espai de
protecció arqueològica de Santa Coloma de Marata, i caldrà obtenir
informe favorable de l'organisme competent en matèria de cultura
prèviament a qualsevol intervenció, d'acord amb l'article 13.1.f.
• Intervencions admeses: Es podrà destinar a habitatge el volum catalogat
grafiat com a principal al plànol adjunt. A part del volum principal, per a la
resta d’usos admesos, es podran emprar els volums complementaris catalogats, adaptant-los a les noves necessitats de l’activitat a
implantar. Atesa la seva proximitat amb l’església de Santa Coloma de Marata, en cas de qualsevol intervenció s’haurà de posar especial
atenció a l’impacte paisatgístic que impliqui en el conjunt edificat.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es mantindrà lliure d’edificació el jardí front la façana principal, i es conservarà el muret baix de còdols de pedra que el delimita.
Es preservarà l’enjardinament de tipologia rural i l’arbrat existent al jardí i a l’entorn immediat de la casa. Qualsevol intervenció o canvi
d’ús haurà de ser molt curosa, especialment per la part posterior de la casa, amb la relació amb l’església de Santa Coloma de Marata.
Es prendran les mesures necessàries per a la preservació de l'hàbitat d'interès comunitari del nucli de Marata, en el que s'emplaça
l’edificació.
• Accés i estacionament: S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca, tant l’accés rodat a migdia del jardí, com l’accés peatonal
des del nivell alçat situat front la façana posterior de l’església de Santa Coloma de Marata i a llevant de la casa. Caldrà preveure els
aparcaments necessaris en funció de l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Justificació per a la recuperació i preservació

Usos i activitats permeses

• Valor històric propi de la casa.
• Valor paisatgístic de l'entorn rural i agrícola, ocupant una notòria
posició dins del nucli de Marata.

• Usos principals: Habitatge familiar, amb un màxim d’un habitatge / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Educació en el lleure.
• Usos admesos: Turisme rural / Artesanal / Artístic i professional.
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CAN TORRASSA (Torre de Marata)

Marata

PB+1

PB

PB+2

Golfa

Volum principal
Volum complementari catalogat
Volum complementari no catalogat
Àmbit de possible ampliació

Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus I
• Protecció actual: BCIN. 872-MH (Decret 22/04/1949). PEPPA (M-04)
• Codi IPAC: 967 • PTMB: Espai de protecció especial

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament del volum principal: Es mantindrà la volumetria i la tipologia del
conjunt, els criteris de composició i la proporció de les obertures de les
façanes. El parament de les façanes del conjunt es mantindrà de paredat
vist, amb cantoneres de pedra.

•
•
•
•

Indret: Camí de l'Església de Marata a Can Manel
UTM (x,y): 443639, 4610741
Referència cadastral urbana: 001947500DG41A0001IA
Referència cadastral rústica: 08085A007000820000DY

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. VIII-IX
• Estil: Popular
• Estat de conservació: Bo

• Titularitat: Privada
• Ús actual: Habitatge
• Vinculació agropecuària: Sí

• Sostre aprox. Volum principal: 440 m2. Volums complementaris: 130 m2
• Característiques: D’època medieval, presideix el nucli rural de Marata,
podria ser la construcció més antiga del nucli tot i que el conjunt actual és
fruit de diverses ampliacions, i constitueix una fita històrica i visual dins
del paisatge que l’envolta. El cos més antic és la torre de planta
quadrada, de tres plantes, amb la coberta de teula àrab a dos vessants i
el carener perpendicular a la façana. Actualment té la porta a la façana
de migdia, damunt de la qual hi ha una finestra balconera descentrada. A
ponent hi ha un petit barri, al qual s’accedeix per un portal de pedra d’arc
rebaixat. Dins del barri hi ha tapiat l’antic portal d’arc de mig punt de
pedra adovellada. Al costat hi ha un segon cos perpendicular a la torre,
de planta baixa i pis, amb la coberta d’una sola vessant. S’hi entra per
una segona porta dins del barri, d’arc de mig punt de pedra adovellada.
L’acabat del conjunt és de paredat vist, amb cantoneres de pedra. Es
troba dividit en dos habitatges: el pròpiament de Can Torrassa i Can
Cinto, situat a ponent. Fora del barri es conserven dos pous.
• Accés: Desviació camí vell de Marata des de Ctra. de Cànoves Km 2,8.
• Serveis: Aigua - pou | Elect.- xarxa | Sanej - pou.
• Situació de risc: -

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Àmbits d’expectativa arqueològica: El conjunt es troba dins de l'espai de
protecció arqueològica de Santa Coloma de Marata, i caldrà obtenir
informe favorable de l'organisme competent en matèria de cultura
prèviament a qualsevol intervenció, d'acord amb l'article 13.1.f.
• Intervencions admeses: Es podran destinar a habitatge el volum catalogat
grafiat com a principal al plànol adjunt i els volums complementaris
adossats a aquest; el programa funcional bàsic de l’habitatge s’ubicarà al
volum principal. Tots els volums catalogats, es podran emprar per a la
resta d'usos admesos, adaptant-los als requeriments de l'activitat a
implantar. En cas de qualsevol intervenció, els volums que envolten la
torre es subordinaran a aquesta afavorint l’esveltesa d’aquest element.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es mantindrà la configuració del conjunt edificat formant un petit barri tancat al costat de ponent, i el seu accés. Es mantindran
lliures d’edificació l’espai front la façana principal del conjunt i el petit barri. Es conservarà l’enjardinament de tipologia rural que envolta el
conjunt, i el pou situat a migdia del conjunt. Es preservarà el caràcter rural i agrícola de l’entorn del conjunt i, en la mesura del possible,
els camps de conreu que l’envolten i els espais d’horta situats a llevant i migdia. Es posarà especial atenció al manteniment de l’encaix
paisatgístic, que fan que el conjunt constitueixi una fita visual dins del medi rural on es situa. Es prendran les mesures necessàries per a
la preservació de l'hàbitat d'interès comunitari del nucli de Marata, en el que s'emplaça el conjunt.
• Accés i estacionament: S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca, preservant especialment el talús de la plataforma alçada
on s’ubica el conjunt, així com la vegetació que l’acompanya. Caldrà preveure els aparcaments necessaris en funció de l’ús a implantar,
segons la normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Usos i activitats permeses
Justificació per a la recuperació i preservació
• Valor històric i arquitectònic propi del conjunt, d'època medieval, i dels
elements singulars de les construccions i dels espais exteriors (barri).
• Valor paisatgístic i ambiental de l'entorn rural i agrícola, i com a fita
visual i històrica dins del nucli de Marata.
• Valor social, per raó de l’equilibri territorial i l’estructura del medi rural.

• Usos principals: Habitatge familiar, amb un màxim de dos habitatges ja existents al volum principal / Turisme rural.
• Usos admesos: Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artesanal / Artístic i professional.
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CAN GINESTA

Marata

PB

PB+1

PB+2

Golfa

Volum principal
Volum complementari catalogat
Volum complementari no catalogat
Àmbit de possible ampliació

Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus I
• Protecció actual: • Codi IPAC: - • PTMB: Espai de protecció especial

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es mantindrà la volumetria i la
tipologia de la casa, els criteris de composició i la proporció de les
obertures de les façanes. El parament de les façanes del conjunt es
mantindrà arrebossat i pintat de blanc. Es conservarà el remat del canaló
que reforça la percepció unitària de la façana principal.

•
•
•
•

Indret: Desviació camí vell de Marata
UTM (x,y): 443391, 4610670
Referència cadastral urbana: 001943200DG41A0001TA
Referència cadastral rústica: 08085A008000020000DM

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XX / Reforma s. XXI
• Estil: Popular
• Estat de conservació: Bo

• Titularitat: Privada
• Ús actual: Habitatge
• Vinculació agropecuària: Sí

• Sostre aprox. Volum principal: 320 m2. Volums complementaris: 170 m2
• Característiques: Antiga casa restaurada mantenint-ne la tipologia i
característiques, situada propera al nucli rural de Marata, a llevant de la
riera de Carbonell i envoltada de camps de conreu i bosc de ribera. Està
formada per dos cossos: la casa principal i les antigues corts, ambdós
rehabilitats i amb la coberta de teula àrab a dos vessants i el carener
paral·lel a la façana. La casa és de planta baixa i pis, i la façana principal,
allargada, corona amb un canaló continu d’obra amb imbricació. Totes
les obertures són de llinda plana, i les tres finestres de la planta pis són
balconeres. Les antigues corts, adossades a llevant, són de planta baixa, i
recentment s’hi ha construït un porxo davanter que continua el pendent de
la coberta sobresortint del pla de façana. L’acabat exterior és arrebossat i
pintat de blanc. El pati davant de la casa està limitat per un muret de
pedra, i hi ha uns lledoners exemplars. A tocar del camí d’accés a la casa
hi ha una construcció auxiliar d’acabats similars a la casa. Dins la finca es
conserven dues basses circulars, una d’elles amb barraca de pou.
• Accés: Desviació Ctra. de Cànoves Km 2,8.
• Serveis: Aigua - pou | Elect.- xarxa | Sanej – pou | Altres - telèfon.
• Situació de risc: -

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Intervencions admeses: Es podran destinar a habitatge el volum catalogat
grafiat com a principal al plànol adjunt i el volum complementari adossat a
aquest; el programa funcional bàsic dels habitatges s’ubicarà al volum
principal. Tots els volums catalogats, es podran emprar per a la resta
d'usos admesos, adaptant-los als requeriments de l'activitat a implantar.
Es mantindrà obert el porxo del cos complementari catalogat adossat a
llevant del volum principal.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es mantindrà lliure d’edificació el pati front la façana principal, i es conservarà el muret baix de pedra que, per migdia i ponent,
delimita la plataforma alçada on es situa. Es protegiran els lledoners exemplars existents dins del pati. Es preservarà el caràcter rural i
agrícola de l’entorn de la casa, i es potenciarà el manteniment dels camps conreats que envolten el conjunt i les vinyes i les plantacions
d’oliveres que acompanyen el camí d’accés a la casa. Es conservaren les dues basses existents dins de la finca, i els seus elements. Es
posarà especial atenció al manteniment de l’encaix paisatgístic. Es prendran les mesures necessàries per a la preservació de l'hàbitat
d'interès comunitari de bosc de ribera associat a la riera de Carbonell, a l'àmbit de ponent de la finca.
• Accés i estacionament: S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. Caldrà preveure els aparcaments necessaris en funció de
l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Usos i activitats permeses
• Usos principals: Habitatge familiar, amb un màxim de dos habitatges / Turisme rural.
• Usos admesos: Restauració / Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artesanal / Artístic i professional.

Justificació per a la recuperació i preservació
• Valor històric propi del conjunt, ben reformat.
• Valor paisatgístic i ambiental de l'entorn agrícola i de bosc de ribera de
la riera de Carbonell.
• Valor social, per raó de l’equilibri territorial i l’estructura del medi rural.
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TORRE DE SEVA (Castell de Marata)

Marata

PB

PB+1

PB+2

Golfa

Volum principal
Volum complementari catalogat
Volum complementari no catalogat
Àmbit de possible ampliació

Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus I
• Protecció actual: BCIN. 871-MH (Decret 22/04/1949). PEPPA (M-11)
• Codi IPAC: 966 • PTMB: Espai de protecció especial

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es mantindrà la volumetria i la
tipologia del conjunt principal, la composició i les obertures de les façanes
exteriors, i la proporció de les obertures al pati interior. Es conservaran els
elements arquitectònics singulars de decoració i composició. En cas de
qualsevol intervenció es mantindrà el tractament de les façanes del
conjunt, deixant vist el paredat existent en la majoria de parts dels murs,
sobretot al volum principal i a la capella, i arrebossat i pintat de color clar i
de forma unitària algunes parts dels paraments.

•
•
•
•

Indret: Camí vell de Marata
UTM (x,y): 443063, 4610743
Referència cadastral urbana: 001943100DG41A0001LA
Referència cadastral rústica: 08085A004000680000DR

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XIV / Reforma s. XX
• Estil: Gòtic - Renaixentista
• Estat de conservació: Bo

• Titularitat: Privada
• Ús actual: Habitatge
• Vinculació agropecuària: -

• Sostre aprox. Volum principal: 960 m2. Volums complementaris: 850 m2
• Característiques: Edificació fortificada d’origen medieval que, per la seva
situació i tipologia, constitueix una fita històrica i visual del nucli rural de
Marata. És de planta quadrada i té adossada una torre al sud-oest. El
cos principal és de planta baixa i dos pisos, i té la coberta de teula àrab
limitada per una barana de merlets esglaonats. La torre té una planta
més i els murs també acaben amb merlets. La façana del cos principal té
un portal central d’arc de mig punt de pedra adovellada, i una finestra de
traça renaixentista molt treballada datada de 1561. Es conserven altres
finestres d’estil gòtic tardà, totes amb traceria i guardapols, recolzades
sobre mènsules esculturades. A la torre destaquen dues finestres: a la
façana de ponent, una d’arc conopial; i a la façana principal, una de
coronella. Totes les façanes són de paredat vist i presenten un aspecte
massís, amb matacans i espitlleres, i altres obertures més àmplies amb
baranes balustrades de la reforma del s. XX. A migdia hi ha la petita
capella dedicada a sant Abdó i sant Senén.
• Accés: Desviació Ctra. de Cànoves Km 2,8.
• Serveis: Aigua - pou | Elect.- xarxa | Sanej • Situació de risc: -

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Àmbits d’expectativa arqueològica: El conjunt es troba dins de l'espai de
protecció arqueològica d'El Trull, i caldrà obtenir informe favorable de
l'organisme competent en matèria de cultura prèviament a qualsevol
intervenció, d'acord amb l'article 13.1.f.
• Intervencions admeses: Es podran destinar a habitatge els volums
catalogats que ja hi tenen implantat un habitatge, el volum grafiat com a
principal al plànol adjunt i el volum complementari corresponent a la
masoveria exempt del volum principal, a llevant. A part del volum principal, per a la resta d'usos admesos es podran emprar els volums
complementaris catalogats, adequant-los per a garantir la seva adaptació als requeriments de l'activitat a implantar.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es mantindrà la configuració del conjunt, d’aspecte fortificat, i els patis que estructuren els espais lliures interiors. Es conservarà
la delimitació exterior del conjunt, amb murs de pedra a migdia i tanca vegetal perimetral. Es preservarà l’enjardinament de tipologia rural
del conjunt, els elements vegetals arbustius i d’enfiladisses, i l’arbrat exemplar existent i, en la mesura del possible, el petit espai d’horta
al nord-oest del recinte. Es mantindrà el caràcter rural i agrícola de l’entorn, els camps conreats i la vegetació que acompanya els
marges, els bancals i el rec. Es posarà especial atenció al manteniment de l’encaix paisatgístic que fan que el conjunt constitueixi una fita
visual dins del medi rural on es situa.
• Accés i estacionament: S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. Es podrà valorar la possibilitat de recuperar l’antic accés
des de la carretera BV-5151, a l’àmbit sud de la finca, preservant en la mesura del possible l’arbrat d’alineació que l’acompanyava.
Caldrà preveure els aparcaments necessaris en funció de l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Justificació per a la recuperació i preservació
• Valor històric i arquitectònic propi del conjunt, d'època medieval, dels
seus elements tipològics i ornamentals singulars i dels espais exteriors.
• Valor paisatgístic de l'entorn agrícola i de bosquina, i com a fita visual i
històrica.
• Valor social, per raó de l’equilibri territorial i l’estructura del medi rural.

Usos i activitats permeses
• Usos principals: Habitatge familiar, amb un màxim de tres habitatges, un a la masoveria i dos al volum principal / Turisme rural / Hoteler.
• Usos admesos: Restauració, incloent saló de banquets, amb estructures no permanents desmuntables fora dels espais que tanquen els
volums catalogats / Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artesanal / Artístic i professional.
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Àmbit de possible ampliació

Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus I
• Protecció actual: BPU – PEPPA (M-03)
• Codi IPAC: 28816 • PTMB: Espai de protecció especial

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es mantindrà la volumetria i la
tipologia de la casa, els criteris de composició i la proporció de les
obertures de les façanes. Es mantindrà el parament de les façanes del
conjunt arrebossat i pintat de color clar. Es conservarà el portal d’arc de
mig punt de pedra adovellada, el portal d’arc rebaixat, les tres finestres
treballades amb pedra d’estil gòtic tardà i el rellotge de sol amb l’escut
familiar.

•
•
•
•

Indret: Camí de Can Tarafa
UTM (x,y): 443072, 4610387
Referència cadastral urbana: 001943300DG41A0001FA
Referència cadastral rústica: 8085A004000: -750000DJ / -660000DO

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XVI / Reforma s. XX
• Estil: Gòtic - Popular
• Estat de conservació: Bo

• Titularitat: Privada
• Ús actual: Habitatge
• Vinculació agropecuària: Sí

• Sostre aprox. Volum principal: 610 m2. Volums complementaris: 400 m2
• Característiques: Casa de grans proporcions, situada en entorn rural
envoltada de camps de conreu i zona boscosa associada a la riera de
Carbonell a llevant. El cos principal és de planta rectangular, consta de
planta baixa, pis i golfes, i té coberta de teula àrab a dos vessants amb el
carener paral·lel a la façana. La façana és asimètrica, de tres crugies,
amb un gran portal descentrat d’arc de mig punt de pedra adovellada, i
un segon portal d’arc rebaixat. A la planta pis destaquen tres finestres
treballades amb pedra d’estil gòtic tardà, amb guardapols: dues de llinda
plana amb mènsules esculturades, i una tercera d’arc lobulat amb motius
figuratius propis de 1500. Es conserva un rellotge de sol amb l’escut
familiar. Per llevant es va ampliar amb un cos més baix amb coberta a una
sola vessant, constituint un conjunt unitari amb el cos principal. Davant de
la casa hi ha l’era de cairons, força malmesa, i al lateral de llevant les
corts. Dins del pati es conserva un pou circular amb corriola. Per la banda
de ponent, a la segona meitat del s. XX s’hi va construir un nou habitatge.
• Accés: Desviació Ctra. de Cànoves Km 2,3.
• Serveis: Aigua - pou | Elect.- xarxa | Sanej • Situació de risc: -

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Intervencions admeses: Es podran destinar a habitatge tots els volums
catalogats; el programa funcional bàsic dels habitatges s’ubicarà al volum
grafiat com a principal al plànol adjunt. A part del volum principal, per a la
resta d'usos admesos es podran emprar els volums complementaris
catalogats, adequant-los als requeriments de l'activitat a implantar. En cas
de canvi d’ús o de cessament de les activitats agrícoles, ramaderes i
similars, s'enretiraran les cobertes de fibrociment i elements d'altres
materials no adequats.
• Divisió horitzontal: El conjunt es troba dividit horitzontalment en dues entitats, una al volum principal catalogat i una a la casa no
catalogada de nova construcció a ponent. D’acord amb l’article 15, no s'admeten noves divisions horitzontals.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es mantindrà lliure d’edificació l’espai front la façana principal, i es fomentarà la recuperació de l’era encaironada situada a
migdia, en força mal estat. Es conservarà el pou existent. Es potenciarà el caràcter rural i agrícola de l’entorn immediat del conjunt
mantenint, en la mesura del possible, els camps conreats que envolten el conjunt i els espais d’horta situats a migdia. S’endreçarà l’àmbit
entre l’accés i la façana principal de la casa, i s’hi potenciaran noves plantacions d’arbrat i vegetació autòctona, seguint la tipologia del
jardí posterior del conjunt. Es preservarà la bosquina associada al rec i a la riera de Carbonell, a llevant del conjunt edificat.
• Accés i estacionament: S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. Caldrà preveure els aparcaments necessaris en funció de
l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Usos i activitats permeses
Justificació per a la recuperació i preservació
• Valor històric i arquitectònic propi de la casa, dels seus elements
singulars i de l'entorn immediat exterior.
• Valor paisatgístic i ambiental de l'entorn agrícola i bosc de ribera de la
riera de Carbonell.
• Valor social, per raó de l’equilibri territorial i l’estructura del medi rural.

• Usos principals: Habitatge familiar, amb un màxim de dos habitatges al volum principal / Turisme rural.
• Usos admesos: Restauració, incloent saló de banquets / Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural /
Artesanal / Artístic i professional.
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Volum complementari catalogat
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Àmbit de possible ampliació

Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus I
• Protecció actual: • Codi IPAC: - • PTMB: Espai de protecció especial

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es mantindrà la volumetria i la
tipologia de la casa, els criteris de composició i la proporció de les
obertures de les façanes. El parament de les façanes de la casa es
mantindrà arrebossat i pintat de color clar, mentre que les corts
mantindran la pedra vista i els detalls de maó ceràmic. Es conservarà la
imbricació ceràmica treballada que corona la façana principal i el rellotge
de sol.

•
•
•
•

Indret: Ctra. de Cànoves Km 2,3
UTM (x,y): 442796, 4610406
Referència cadastral urbana: 001837200DG41A0001KA
Referència cadastral rústica: 08085A014001280000DX

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XX / Reforma s. XX
• Estil: Popular
• Estat de conservació: Bo

• Titularitat: Privada
• Ús actual: Habitatge
• Vinculació agropecuària: Sí

• Sostre aprox. Volum principal: 270 m2. Volums complementaris: 430 m2
• Característiques: Casa reformada mantenint-ne la tipologia i
característiques, situada a ponent de la carretera de Cànoves,
envoltada de camps de conreu i bosc al sud de la finca. És de planta
rectangular, de planta baixa i pis, i té la coberta de teula àrab a dos
vessants amb el carener paral·lel a la façana. Les façanes laterals
coronen amb capcers de formes angulars. La façana principal corona
amb una imbricació ceràmica treballada, és de tres crugies
simètriques, i té totes les obertures de llinda plana, amb tres balcons a
la planta pis. Es conserva pintat un rellotge de sol. L’acabat exterior és
arrebossat i pintat de color clar. Adossat a la façana posterior de la
casa es conserva un pou i un safareig circular de pedra. Als laterals de
la casa hi ha els cossos allargats de les corts, de pedra vista i detalls
de maó ceràmic, que formen un pati davanter. Dins del pati es
conserva, en bon estat, l’era de cairons, coronada amb lliça d’obra i
maó pels costats de migdia i ponent. A la part sud de la finca, a la
segona meitat del s. XX s’hi va construir un nou habitatge.
• Accés: A tocar de la carretera.
• Serveis: Aigua - pou | Elect.- xarxa | Sanej - pou | Altres - telèfon.
• Situació de risc: -

Justificació per a la recuperació i preservació

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Intervencions admeses: Es podran destinar a habitatge tots els volums
catalogats; el programa funcional bàsic dels habitatges s’ubicarà al volum
grafiat com a principal al plànol adjunt. A part del volum principal, per a la
resta d'usos admesos es podran emprar els volums complementaris
catalogats, adequant-los als requeriments de l'activitat a implantar.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es mantindrà lliure d’edificació el pati front la façana principal, tancat pels laterals per les antigues corts. Es protegirà l’era
encaironada situada dins del pati i la lliça que la delimita parcialment, i el pou i el safareig adossats a la façana posterior de la casa. Es
preservarà l’entorn rural i agrícola de l’entorn del conjunt, i es potenciarà el manteniment dels camps conreats a ponent, en el paratge
conegut com Camp del Pi. Les edificacions es troben dins la zona de protecció de la carretera BV-5151, i caldrà obtenir informe favorable
de l'organisme competent en matèria de carreteres prèviament a qualsevol intervenció. Es prendran les mesures necessàries per a la
preservació de l'hàbitat d'interès comunitari associat a la capçalera del torrent d'en Poal, en el que s'emplaça el conjunt, especialment el
bosquet de ribera a l’àmbit sud de la finca.
• Accés i estacionament: L’actual accés principal pel pati davanter de la casa es troba en sòls reservats -indicativament pel PTMB- per a la
infraestructura de la Ronda del Vallès, i caldrà aportar una nova alternativa, si s’escau, valorant la conveniència de prioritzar l’accés
situat al nord de la casa des de la carretera, amb informe favorable previ a qualsevol intervenció. Caldrà preveure els aparcaments
necessaris en funció de l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Usos i activitats permeses
• Ús principal: Habitatge familiar, amb un màxim de dos habitatges.
• Usos admesos: Turisme rural / Restauració / Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artesanal / Artístic
i professional.

• Valor històric propi del conjunt i dels espais exteriors (era, safareig).
• Valor ambiental de l'entorn agrícola i de bosquina al sud.
• Valor social, per raó de l’equilibri territorial i l’estructura del medi rural.
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Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus I
• Protecció actual: • Codi IPAC: - • PTMB: Espai de protecció preventiva

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es mantindrà la volumetria i la
tipologia de la casa, els criteris de composició i la i proporció de les
obertures de les façanes i els elements arquitectònics i compositius.
L'acabat exterior de les façanes del conjunt es mantindrà arrebossat i
pintat de blanc.

•
•
•
•

Indret: Camí de Can Girbau al Turó de les Mentides
UTM (x,y): 442553, 4610312
Referència cadastral urbana: 001837400DG41A0001DA
Referència cadastral rústica: 08085A014001880000DO

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XIX / Reforma s. XX
• Estil: Popular
• Estat de conservació: Bo

• Titularitat: Privada
• Ús actual: Habitatge
• Vinculació agropecuària: Sí

• Sostre aprox. Volum principal: 190 m2. Volums complementaris: 370 m2
• Característiques: Conjunt format per la casa i diversos cossos
corresponents a les antigues corts i corrals. Es troba situat en entorn
rural a ponent de la carretera de Cànoves, sobre la capçalera del torrent
d’en Poal i envoltat de camps de conreu i bosc a llevant de la finca. La
casa és de planta rectangular, consta de planta baixa, pis i golfes, i té la
coberta de teula àrab a dos vessants amb el carener perpendicular a la
façana. La façana principal es composa de tres crugies sensiblement
simètriques. Totes les obertures són de llinda plana. Entre dues finestres
de la planta pis hi ha una ventilació de façana tancada amb peces
ceràmiques senzilles. Adossats a les façanes laterals i posterior hi ha
diversos cossos rehabilitats, el del costat de llevant aterrassat, i al voltant
de la casa hi ha altres coberts i naus d’ús agropecuari. L’acabat exterior
del conjunt és arrebossat i pintat de blanc. Dins del pati de davant de la
casa es conserva un pou circular d’obra amb pila, i una bassa.
• Accés: Desviació Ctra. de Cànoves Km 2,2.
• Serveis: Aigua - pou | Elect.- xarxa | Sanej - pou | Altres - telèfon.
• Situació de risc: Risc baix d'incendi, especialment al camí d'accés.

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Intervencions admeses: Es podran destinar a habitatge el volum catalogat
grafiat com a principal al plànol adjunt i el volum complementari adossat a
aquest; el programa funcional bàsic de l’habitatge s’ubicarà al volum
principal. Tots els volums catalogats, es podran emprar per a la resta
d'usos admesos, adaptant-los als requeriments de l'activitat a implantar.
En cas de remodelació o rehabilitació, es recompondrà l’estructura de les
façanes refent les obertures que hagin perdut la proporció vertical, i
s’enretiraran les persianes de lames enrotllables amb guies i caixa, i les
fusteries de materials metàl·lics, plàstics o similars. En cas de canvi d’ús o
de cessament de les activitats agrícoles, ramaderes i similars,
s'enretiraran les cobertes de fibrociment i elements d'altres materials no adequats.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es mantindrà lliure d’edificació l’espai front la façana principal, i es protegiran el pou amb pila i la bassa existents dins del pati. Es
potenciaran noves plantacions d’arbrat i vegetació autòctona en l’entorn immediat del conjunt. Es preservarà el caràcter rural i agrícola
de l’entorn del conjunt, i es potenciarà el manteniment dels camps conreats que l’envolten i els espais d’horta que s’hi inclouen. La casa i
l’accés des de la carretera BV-5151 es troben en sòls reservats -indicativament pel PTMB- per a la infraestructura de la Ronda del
Vallès, i caldrà obtenir informe favorable de l'organisme competent prèviament a qualsevol intervenció. Es prendran les mesures
necessàries per a la preservació de l'hàbitat d'interès comunitari associat a la capçalera del torrent d'en Poal, en el que s'emplaça
l’edificació i el camí d’accés.
• Accés i estacionament: L’actual accés a la casa es troba e en sòls reservats -indicativament pel PTMB- per a la infraestructura de la
Ronda del Vallès, i caldrà aportar una nova alternativa, si s’escau. Caldrà preveure els aparcaments necessaris en funció de l’ús a
implantar, segons la normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Justificació per a la recuperació i preservació

Usos i activitats permeses

• Valor històric propi del conjunt.
• Valor ambiental de l'entorn agrícola i de bosc de ribera del torrent d'en
Poal.
• Valor social, per raó de l’equilibri territorial i l’estructura del medi rural.

• Ús principal: Habitatge familiar, amb un màxim d’un habitatge.
• Usos admesos: Turisme rural / Restauració / Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artesanal / Artístic
i professional.
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Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus I
• Protecció actual: • Codi IPAC: - • PTMB: Espai de protecció preventiva

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es mantindrà la volumetria i la
tipologia del conjunt, els criteris de composició i la proporció de les
obertures de les façanes i els elements arquitectònics i compositius.
L'acabat exterior de les façanes del conjunt es mantindrà arrebossat i
pintat de blanc.

•
•
•
•

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

Indret: Ctra. de Cànoves Km 2
UTM (x,y): 442606, 4610214
Referència cadastral urbana: 002336800DG41A0001LA
Referència cadastral rústica: 08085A014001300000DD

• Intervencions admeses: Es podrà destinar a habitatge el volum catalogat
grafiat com a principal al plànol adjunt. A part del volum principal, per a la
resta d’usos admesos, es podran emprar els volums complementaris
catalogats, adaptant-los a les noves necessitats de l’activitat a implantar.

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XVIII-XIX / Reforma s. XX • Titularitat: Privada
• Estil: Popular
• Ús actual: Habitatge
• Estat de conservació: Bo
• Vinculació agropecuària: Sí
2

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
2

• Sostre aprox. Volum principal: 380 m . Volums complementaris: 240 m
• Característiques: Antiga casa reformada mantenint-ne la tipologia i
característiques, situada en entorn rural a ponent de la carretera de
Cànoves, sobre la capçalera del torrent d’en Poal, i envoltada de camps
de conreu i d’oliveres, i bosc al nord. És de planta rectangular, consta de
planta baixa, pis i golfes, i té la coberta de teula àrab a dos vessants,
allargada a llevant amb un cos que segueix el pendent, i el carener
perpendicular a la façana. La façana principal del cos central és de tres
crugies simètriques, amb una porta centrada d’arc escarser. La resta
d’obertures són de llinda plana, excepte tres finestres verticals de les
golfes. Al costat de ponent s’adossa un cos de planta baixa corresponent
a les antigues corts, amb la coberta a una sola vessant. L’acabat exterior
és arrebossat i pintat de blanc. Al pati de davant de la casa es conserva un
pou fet de maó ceràmic amb corriola. Darrera de la casa, formant una L, hi
ha una nova construcció de planta baixa que és un antic taller d’orgues. Al
costat de llevant de la casa, ran del camí d’accés, es conserva l’era.
• Accés: A tocar de la carretera.
• Serveis: Aigua - pou | Elect.- xarxa | Sanej - pou | Altres - telèfon.
• Situació de risc: Risc baix d'incendi, especialment al camí d'accés.

Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es mantindrà lliure d’edificació el pati front la façana principal de la
casa i l’espai posterior de separació amb els volums complementaris
catalogats. Es conservarà el pou existent dins del pati. Es protegirà l’era encaironada situada a llevant de la casa, i el muret de pedra que
resol la diferència de nivells. Es mantindrà la tipologia d’enjardinament rural i l’arbrat existent en l’entorn immediat del conjunt. Es
preservarà el caràcter rural i agrícola de l’entorn del conjunt i, en la mesura del possible, els camps conreats i els espais d’horta que
envolten el conjunt. L'àmbit nord de la finca i el camí d’accés es troben es troben en sòls reservats -indicativament pel PTMB- per a la
infraestructura de la Ronda del Vallès, i caldrà obtenir informe favorable de l'organisme competent prèviament a qualsevol intervenció en
aquest àmbit. Es prendran les mesures necessàries per a la preservació de l'hàbitat d'interès comunitari associat a la capçalera del
torrent d'en Poal, en el que s'emplaça l’edificació i el camí d’accés.
• Accés i estacionament: L’actual accés a la casa es troba en sòls reservats -indicativament pel PTMB- per a la infraestructura de la Ronda
del Vallès, i caldrà aportar una nova alternativa, si s’escau. Caldrà preveure els aparcaments necessaris en funció de l’ús a implantar,
segons la normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Usos i activitats permeses
• Usos principals: Habitatge familiar, amb un màxim d’un habitatge / Turisme rural.
• Usos admesos: Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artesanal / Artístic i professional.

Justificació per a la recuperació i preservació
• Valor històric propi de la casa i dels espais exteriors (era).
• Valor ambiental de l'entorn agrícola i de bosc de ribera del torrent d'en
Poal al nord.
• Valor social, per raó de l’equilibri territorial i l’estructura del medi rural.
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Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus I
• Protecció actual: • Codi IPAC: - • PTMB: Espai de protecció especial

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es mantindrà la volumetria i la
tipologia de la casa, els criteris de composició i la proporció de les
obertures de les façanes. El parament de les façanes de la casa es
mantindrà arrebossat i pintat de blanc. Es conservarà el portal d’arc de
mig punt de pedra adovellada i l'escut fet de pedra de la façana principal.

•
•
•
•

Indret: Camí de Can Font de Baix a Cal Sastre
UTM (x,y): 444680, 4611578
Referència cadastral urbana: 001057300DG41A0001KA
Referència cadastral rústica: 08085A007000070000DU

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XVIII / Reforma s. XX
• Estil: Popular
• Estat de conservació: Bo

• Titularitat: Privada
• Ús actual: Habitatge
• Vinculació agropecuària: Sí

• Sostre aprox. Volum principal: 180 m2. Volums complementaris: 100 m2
• Característiques: Casa restaurada mantenint la tipologia i
característiques originals, situada en entorn rural, força aïllada, al final
del camí del mateix nom de la casa, a ponent del torrent del Foguerar, i
envoltada de camps de conreu i bosc. És de planta rectangular, consta
de planta baixa i pis, i té la coberta de teula àrab a dos vessants amb
el carener paral·lel a la façana. La façana principal és de composició
asimètrica i s’organitza segons quatre crugies, amb un ampli portal
descentrat d’arc de mig punt de pedra adovellada. Les finestres són de
llinda plana amb ampits ceràmics lleugerament volats. Entre dues
finestres de la planta pis hi ha un escut fet de pedra. A les façanes de
llevant i posterior s’hi adossen dos cossos de més recent construcció,
de planta baixa amb la coberta a una sola vessant. L’acabat exterior és
arrebossat i pintat de blanc. Davant de la casa es forma un pati, dins
del qual es conserva un pou circular d’obra i maó ceràmic, i al lateral
de ponent hi ha les antigues corts reformades.
• Accés: Desviació camí de Can Viure des de Ctra. de Cànoves Km 4,1.
• Serveis: Aigua - pou | Elect.- xarxa | Sanej - pou.
• Situació de risc: Risc baix d'incendi.

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Intervencions admeses: Es podran destinar a habitatge el volum catalogat
grafiat com a principal al plànol adjunt i els volums complementaris
adossats a aquest; el programa funcional bàsic de l’habitatge s’ubicarà al
volum principal. Tots els volums catalogats, es podran emprar per a la
resta d'usos admesos, adaptant-los als requeriments de l'activitat a
implantar. En cas de canvi d’ús o de cessament de les activitats agrícoles,
ramaderes i similars, s'enretiraran les cobertes de fibrociment i elements
d'altres materials no adequats.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es mantindrà lliure d’edificació el pati front la façana principal, i es conservarà el pou existent dins del pati. Es mantindrà
l’enjardinament de tipologia rural i l’arbrat existent a l’entorn immediat de la casa. Es preservarà l’entorn rural, agrícola i boscós de
l’entorn del conjunt, i es potenciarà el manteniment dels camps conreats que l’envolten i els petits espais d’horta situats al sud-est. Es
prendran les mesures necessàries per a la preservació de l'hàbitat d'interès comunitari associat a la pineda de Can Jo i al torrent del
Foguerar, a l'àmbit de llevant de la finca.
• Accés i estacionament: En cas d’implantació d’usos distints a l’habitatge, es condicionarà el camí d’accés a la casa, amb una amplada
màxima de 3m i, en la mesura del possible, revegetació i plantació d’arbrat en la resta de la seva amplada. Caldrà preveure els
aparcaments necessaris en funció de l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Usos i activitats permeses
• Usos principals: Habitatge familiar, amb un màxim d’un habitatge / Turisme rural.
• Usos admesos: Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artesanal / Artístic i professional.

Justificació per a la recuperació i preservació
• Valor històric propi de la casa i dels seus elements singulars.
• Valor ambiental de l'entorn agrícola i boscós de la capçalera del torrent
del Foguerar.
• Valor social, per raó de l’equilibri territorial i l’estructura del medi rural.
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Volum principal
Volum complementari catalogat
Volum complementari no catalogat
Àmbit de possible ampliació

Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus I
• Protecció actual: • Codi IPAC: - • PTMB: Espai de protecció especial

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es mantindrà la volumetria i la
tipologia de la casa, els criteris de composició i la proporció de les
obertures de les façanes. El parament de les façanes de la casa es
mantindrà de pedra vista. Es conservaran les llindes de fusta d'algunes
obertures dels volums complementaris catalogats.

•
•
•
•

Indret: Camí de Can Carbonell
UTM (x,y): 444322, 4611332
Referència cadastral urbana: 001054500DG41A0001IA
Referència cadastral rústica: 08085A007000410000DZ

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XIX / Reforma s. XXI
• Estil: Popular
• Estat de conservació: Bo

• Titularitat: Privada
• Ús actual: Habitatge
• Vinculació agropecuària: Sí

• Sostre aprox. Volum principal: 170 m2. Volums complementaris: 140 m2
• Característiques: Casa situada en entorn rural de valor ambiental i
paisatgístic, força aïllada, en un pla lleugerament elevat sobre la falda
nord-est del bosc de Can Ramis, envoltada de camps de conreu i bosc.
Antigament havia estat un corral, i l’aspecte actual és fruit d’una reforma
de primers del s. XXI, mantenint la tipologia i volumetria originals. El cos
principal de la casa és de planta quadrangular, consta de planta baixa i
pis, i té la coberta de teula àrab a dos vessants amb una senzilla
imbricació i el carener paral·lel a la façana. Totes les obertures han estat
refetes i són de llinda plana, emmarcades amb pedra carejada. Les
finestres tenen ampits volats de pedra, llevat de les més petites; i a les
façanes laterals, sota el carener, hi ha espitlleres. Adossats a les façanes
nord i ponent hi ha els cossos corresponents a les antigues corts, de
planta baixa i la coberta a una sola vessant, allargat el cos de ponent per
un porxo. Algunes de les obertures d’aquests cossos conserven la llinda
de fusta. L’acabat exterior del conjunt és de pedra vista.
• Accés: Desviació camí vell de Les Franqueses a Cànoves des de Ctra.
de Cànoves Km 4,1.
• Serveis: Aigua - pou | Elect.- xarxa | Sanej - pou.
• Situació de risc: Risc mitjà d'incendi.

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Intervencions admeses: Es podran destinar a habitatge tots els volums
catalogats; el programa funcional bàsic de l’habitatge s’ubicarà al volum
grafiat com a principal al plànol adjunt. A part del volum principal, per a la
resta d'usos admesos es podran emprar els volums complementaris
catalogats, adequant-los als requeriments de l'activitat a implantar. Es
mantindrà obert el porxo situat a ponent del conjunt.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es mantindran lliures d’edificació els espais front les façanes de migdia i de llevant del conjunt. Es conservarà l’enjardinament de
tipologia rural a l’entorn immediat del conjunt. Es potenciarà el caràcter rural de l’entorn i la recuperació agrícola dels bancals que resolen
l’adaptació topogràfica dels diferents nivells des del jardí de la casa i el muret de pedra que el delimita a migdia fins el bosc de Can
Ramis. Qualsevol intervenció o canvi d’ús haurà de ser molt curosa amb els valors paisatgístics i ambientals que caracteritzen l’entorn
rural en el que s’emplaça el conjunt, i es posarà especial atenció al manteniment de l’encaix paisatgístic. Es prendran les mesures
necessàries per a la preservació de l'hàbitat d'interès comunitari associat a un afluent del torrent del Foguera i del bosc de Can Ramis,
que envolta la casa per ponent i sud.
• Accés i estacionament: S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. Caldrà preveure els aparcaments necessaris en funció de
l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Usos i activitats permeses
• Ús principal: Habitatge familiar, amb un màxim d’un habitatge.
• Usos admesos: Turisme rural / Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artesanal / Artístic i professional.

Justificació per a la recuperació i preservació
• Valor històric propi del conjunt, ben reformat.
• Valor paisatgístic i ambiental de l'entorn agrícola i boscós del torrent
del Foguerar, i del Bosc de Can Ramis al sud, d'elevada qualitat.
• Valor social, per raó de l’equilibri territorial i l’estructura del medi rural.
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Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus I
• Protecció actual: • Codi IPAC: - • PTMB: Espai de protecció especial

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es mantindrà la volumetria i la
tipologia del conjunt catalogat, els criteris de composició i la proporció de
les obertures de les façanes. El parament de les façanes dels volums
catalogats es mantindrà arrebossat i pintat de blanc, en contrast amb el
capcer de perfil sinuós, el frontó d’arc circular fet de maó damunt la llinda
de les finestres de la planta pis de la façana principal de la casa; així com
la porta d'entrada a les antigues corts i pallissa - d’arc escarser feta de
maó ceràmic a plec de llibre- i els carreus i ampits de pedra de les
finestres d'aquest volum.

•
•
•
•

Indret: Desviació camí de Cal Sastre
UTM (x,y): 444786, 4611243
Referència cadastral urbana: 001557000DG41A0001HA
Referència cadastral rústica: 08085A007000460000DB

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XIII, XVIII, XIX / Reforma s. XXI • Titularitat: Privada
• Estil: Popular
• Ús actual: Habitatge
• Estat de conservació: Bo
• Vinculació agropecuària: Sí
• Sostre aprox. Volum principal: 250 m2. Volums complementaris: 480 m2
• Característiques: Conjunt de construccions de diferents èpoques
rehabilitat mantenint-ne la tipologia i característiques, situat a la part alta
de la serra del mateix nom de la casa, envoltat de camps de conreu i
bosc. El cos principal és de planta rectangular, consta de planta baixa i
pis, i té la coberta de teula àrab a una vessant. La façana principal,
coronada amb un capcer de perfil sinuós, s’organitza en tres crugies
simètriques amb la porta i la finestra balconera centrals. Totes les
obertures són d’arc pla amb marc de pedra, i les finestres de la planta pis
tenen un frontó d’arc circular fet de maó damunt la llinda. Sota del capcer
es conserva un rellotge de sol circular. A llevant hi ha les antigues corts i
pallissa, recuperades recentment i habilitades com a habitatge. La porta
d’entrada, a la façana de llevant, és d’arc escarser feta de maó ceràmic a
plec de llibre, i les finestres conserven els carreus i ampits de pedra.
L’acabat exterior del conjunt és arrebossat, llevat la façana de migdia de les
corts que és de pedra vista. Al nord-est del conjunt hi ha un pi centenari.
• Accés: Desviació camí de Can Viure des de Ctra. de Cànoves Km 4,1.
• Serveis: Aigua - | Elect.- xarxa | Sanej • Situació de risc: Risc baix d'incendi.

Justificació per a la recuperació i preservació
• Valor històric propi del conjunt i dels elements singulars de les
construccions.
• Valor paisatgístic i ambiental de l'entorn agrícola i boscós del bosc de
Can Sabater i del torrent del Foguerar, i de l'arbrat existent.
• Valor social, per raó de l’equilibri territorial i l’estructura del medi rural.

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Àmbits d’expectativa arqueològica: Caldrà tenir present la proximitat dels
espais de protecció arqueològica de Can Sabater i de les Sitges de Can
Sabater, d'acord amb l'article 13.1.f.
• Intervencions admeses: Es podran destinar a habitatge els volums
catalogats que ja hi tenen implantat un habitatge, el volum grafiat com a
principal al plànol adjunt i el volum complementari corresponent a la
masoveria exempt del volum principal, a llevant. A part del volum principal, per a la resta d'usos admesos es podran emprar els volums
complementaris catalogats, adequant-los per a garantir la seva adaptació als requeriments de l'activitat a implantar. A part del volum
principal, per a la resta d'usos admesos es podran emprar els volums complementaris catalogats, adequant-los per a garantir la seva
adaptació als requeriments de l'activitat a implantar.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es mantindran lliures d’edificació l’espai d’accés a llevant de les antigues corts i pallissa, i el pati a migdia de la façana principal.
Es potenciaran noves plantacions d’arbrat i vegetació autòctona de tipologia rural a l’entorn immediat del conjunt, i es protegirà l’arbrat
exemplar existent, entre el qual el pi pinyer catalogat a tocar del camí d’accés. Es preservarà el caràcter rural, agrícola i boscós de
l’entorn i, en la mesura del possible, es mantindran els camps conreats i els espais d’horta que envolten el conjunt pel seu costat de
migdia. Es posarà especial atenció al manteniment de l’encaix paisatgístic. Es prendran les mesures necessàries per a la preservació de
l'hàbitat d'interès comunitari del bosc de Can Sabater, que envolta el conjunt edificat.
• Accés i estacionament: S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. Caldrà preveure els aparcaments necessaris en funció de
l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Usos i activitats permeses
• Ús principal: Habitatge familiar, amb un màxim de dos habitatges ja existents al conjunt.
• Usos admesos: Turisme rural / Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artesanal / Artístic i professional.
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Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus I
• Protecció actual: • Codi IPAC: - • PTMB: Espai de protecció especial

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es mantindrà la volumetria i la
tipologia de la casa, els criteris de composició i la proporció de les
obertures de les façanes. El parament de les façanes de la casa es
mantindrà arrebossat. Es conservaran els elements decoratius fets de
peces de maó ceràmic a plec de llibre i els detalls carejats.

•
•
•
•

Indret: Camí de Can Font de Baix a Cal Sastre
UTM (x,y): 444195, 4610071
Referència cadastral urbana: 002553800DG41A0001OA
Referència cadastral rústica: 08085A007001040000DU

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XIX-XX / Reforma s. XXI
• Estil: Popular
• Estat de conservació: Bo

• Titularitat: Privada
• Ús actual: Habitatge
• Vinculació agropecuària: Sí

• Sostre aprox. Volum principal: 270 m2. Volums complementaris: 130 m2
• Característiques: Casa de principis del s. XIX, reconstruïda el primer terç
del s. XX i rehabilitada a primers del s. XXI quan s’ha aixecat la coberta
per habilitar una segona planta pis. Es troba situada al veïnat del
Foguerar, a llevant del torrent del mateix nom i a ponent del bosc Negre,
ran del camí de Marata en entorn rural envoltada de camps de conreu i
bosc. La casa està formada pel cos principal i un cos adossat al costat de
ponent. El cos principal és de planta rectangular, consta de planta baixa i
dues plantes pis, i té la coberta de teula àrab a dos vessants amb el
carener perpendicular a la façana. El segon cos és de planta baixa i pis, i
té la coberta a una sola vessant. Totes les obertures són de llinda plana,
excepte les del segon pis que són d’arc rodó, i les finestres de les plantes
pis i del cos annex són fetes de peces de maó ceràmic a plec de llibre i
detalls carejats. L’acabat exterior és arrebossat. Adossats a la casa i al
seu entorn hi ha nombroses instal·lacions i naus d’ús agropecuari.
• Accés: Desviació camí vell de Marata des de Ctra. de Granollers a
Girona Km 4,5.
• Serveis: Aigua - pou | Elect.- xarxa | Sanej - pou.
• Situació de risc: Risc baix d'incendi i d'inundabilitat, per la proximitat
del torrent del Foguerar.

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Intervencions admeses: Es podran destinar a habitatge tots els volums
catalogats; el programa funcional bàsic dels habitatges s’ubicarà al volum
grafiat com a principal al plànol adjunt. A part del volum principal, per a la
resta d'usos admesos es podran emprar els volums complementaris
catalogats, adequant-los als requeriments de l'activitat a implantar. En cas
de remodelació o rehabilitació, s’enretiraran les persianes de lames
enrotllables amb guies i caixa, i les fusteries de materials metàl·lics,
plàstics o similars. En cas de canvi d’ús o de cessament de les activitats
agrícoles, ramaderes i similars, s'enretiraran les cobertes de fibrociment i
elements d'altres materials no adequats.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es mantindrà lliure d’edificació el pati front la façana principal. Es conservarà l’enjardinament de tipologia rural, la vegetació que
acompanya el marge del camí i l’arbrat existent a l’entorn immediat de la casa i al seu accés. Es preservarà el caràcter rural i agrícola de
l’entorn del veïnat del Foguerar, i es potenciarà el manteniment dels camps conreats i dels espais d’horta que envolten el conjunt. Es
prendran les mesures necessàries per a la preservació de l'hàbitat d'interès comunitari del bosc Negre, a l'àmbit de llevant de la finca.
• Accés i estacionament: S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. Caldrà preveure els aparcaments necessaris en funció de
l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Usos i activitats permeses
• Ús principal: Habitatge familiar, amb un màxim de dos habitatges.
• Usos admesos: Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artesanal / Artístic i professional.

Justificació per a la recuperació i preservació
• Valor històric propi de la casa.
• Valor ambiental de l'entorn agrícola i boscós del veïnat del Foguerar, a
tocar del Bosc Negre.
• Valor social, per raó de l’equilibri territorial i l’estructura del medi rural.
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Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus I
• Protecció actual: • Codi IPAC: - • PTMB: Espai de protecció especial

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es mantindrà la volumetria i la
tipologia de la casa, els criteris de composició i la proporció de les
obertures de les façanes i els elements arquitectònics i compositius.
L'acabat exterior de les façanes del conjunt es mantindrà arrebossat i
pintat de color clar, excepte les façanes de volum catalogat exempt que es
podrà mantenir amb el paredat vist.

•
•
•
•

Indret: Camí de Can Font de Baix a Cal Sastre
UTM (x,y): 444112, 4610011
Referència cadastral urbana: 002554300DG41A0001RA
Referència cadastral rústica: 08085A007001230000DO

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XIX
• Estil: Popular
• Estat de conservació: Regular

• Titularitat: Privada
• Ús actual: Habitatge
• Vinculació agropecuària: Sí

• Sostre aprox. Volum principal: 300 m2. Volums complementaris: 170 m2
• Característiques: Casa d’estructura senzilla situada al veïnat del
Foguerar, a ponent del torrent del mateix nom i del bosc Negre, ran del
camí de Marata en entorn rural envoltada de camps de conreu i bosc.
Conserva la tipologia i característiques originals atès que ha estat molt
poc modificada al llarg dels anys. És de planta quadrangular, consta de
planta baixa i pis, i té la coberta de teula àrab a dos vessants amb el
carener perpendicular a la façana. La façana principal és de tres crugies
simètriques. Totes les obertures són de llinda plana. L’acabat exterior és
arrebossat i pintat de blanc. Completen el conjunt diversos corrals i corts
que configuren un pati davant de la casa: un cos adossat a la façana de
ponent, un cos allargat situat al lateral de llevant davant de la casa, i uns
cossos que tanquen el pati a migdia. Destaca el cos corresponent a les
corts, de planta baixa, la coberta de teula àrab a dos vessants i els murs
de paredat vist. Dins de la finca hi ha altres naus d’ús agropecuari.
• Accés: Desviació camí vell de Marata des de Ctra. de Granollers a
Girona Km 4,5.
• Serveis: Aigua - pou | Elect.- xarxa | Sanej - pou.
• Situació de risc: Risc baix d'incendi i d'inundabilitat, per la proximitat del
torrent del Foguerar.

Justificació per a la recuperació i preservació
• Valor històric propi de la casa.
• Valor ambiental de l'entorn agrícola i boscós del veïnat del Foguerar, a
tocar del Bosc Negre.
• Valor social, per raó de l’equilibri territorial i l’estructura del medi rural.

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Intervencions admeses: Es podran destinar a habitatge el volum catalogat
grafiat com a principal al plànol adjunt i el volum complementari adossat a
aquest; el programa funcional bàsic de l’habitatge s’ubicarà al volum
principal. Tots els volums catalogats, es podran emprar per a la resta
d'usos admesos, adaptant-los als requeriments de l'activitat a implantar.
En cas de canvi d’ús, de dur a terme l’ampliació o bé de cessament de les
activitats agrícoles, ramaderes i similars, s'enretiraran les cobertes de
fibrociment i elements d'altres materials no adequats.
S’admet l’ampliació de les edificacions, d’acord amb l’article 14, dins el
gàlib d’ocupació assenyalat al plànol, per a la implantació dels usos admesos. L’ampliació es realitzarà mitjançant un cos en planta
baixa, adossat a la part posterior de la façana de ponent de la casa, fins un màxim del 20% del sostre construït del volum principal, i
garantint el tractament unitari del conjunt i de l’espai exterior.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es mantindrà lliure d’edificació el pati front la façana principal. Es potenciaran noves plantacions d’arbrat i vegetació autòctona a
l’entorn immediat del conjunt, especialment als marges del torrent del Foguerar. S’endreçarà l’àmbit d’accés al pati davanter de la casa.
Es preservarà el caràcter rural i agrícola de l’entorn del veïnat del Foguerar i, en la mesura del possible, es potenciarà el manteniment
dels camps conreats propers.
• Accés i estacionament: S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. Caldrà preveure els aparcaments necessaris en funció de
l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Usos i activitats permeses
• Ús principal: Habitatge familiar, amb un màxim d’un habitatge.
• Usos admesos: Turisme rural / Restauració / Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artesanal / Artístic
i professional.
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CAN FONT DE BAIX

Marata
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Golfa

Volum principal
Volum complementari catalogat
Volum complementari no catalogat
Àmbit de possible ampliació

Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus I
• Protecció actual: • Codi IPAC: - • PTMB: Espai de protecció especial

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es mantindrà la volumetria i la
tipologia de la casa, els criteris de composició i la proporció de les
obertures de les façanes i els elements arquitectònics i compositius.
L'acabat exterior de les façanes del conjunt es mantindrà arrebossat.

•
•
•
•

Indret: Camí vell de Marata
UTM (x,y): 444084, 4609946
Referència cadastral urbana: 002554000DG41A: -0001MA / -0001OA
Referència cadastral rústica: 08085A007001220000DM

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XX / Reforma s. XX
• Estil: Popular
• Estat de conservació: Bo

• Titularitat: Privada
• Ús actual: Habitatge
• Vinculació agropecuària: Sí

• Sostre aprox. Volum principal: 350 m2. Volums complementaris: 220 m2
• Característiques: Conjunt de planta complexa format per diversos
cossos adossats al llarg dels anys. Es troba situat al veïnat del Foguerar,
a ponent del torrent del mateix nom i del bosc Negre, ran del camí de
Marata en entorn rural envoltat de camps de conreu i bosc. El cos
principal consta de planta baixa i pis, i té la coberta de teula àrab a dos
vessants amb el carener paral·lel a la façana. La façana principal és de
composició asimètrica, amb totes les obertures de llinda plana. A les
façanes laterals, sota del carener, s’obren ventilacions de coberta
tancades amb peces ceràmiques senzilles. Maclat amb aquest cos, al
sud-oest hi ha un segon cos més baix, de planta baixa i pis. Els dos
volums es troben separats parcialment per un pati on hi ha escales
exteriors d’obra per accedir al primer pis. L’acabat exterior és arrebossat.
Actualment el conjunt es troba dividit en dos habitatges. Al voltant hi ha
altres volums d’usos auxiliars i agropecuaris. Dins de la finca, a ponent
del conjunt, la segona meitat del s. XX s’hi va construir un altre habitatge.
• Accés: Desviació Ctra. de Granollers a Girona Km 4,5.
• Serveis: Aigua - pou | Elect.- xarxa | Sanej - pou | Altres - telèfon.
• Situació de risc: -

Justificació per a la recuperació i preservació

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Intervencions admeses: Es podran destinar a habitatge tots els volums
catalogats; el programa funcional bàsic dels habitatges s’ubicarà al volum
grafiat com a principal al plànol adjunt. A part del volum principal, per a la
resta d'usos admesos es podran emprar els volums complementaris
catalogats, adequant-los als requeriments de l'activitat a implantar. En cas
de remodelació o rehabilitació, es recompondrà l’estructura de les façanes
refent les obertures que hagin perdut la proporció vertical, i s’enretiraran
les persianes de lames enrotllables amb guies i caixa, i les fusteries de
materials metàl·lics, plàstics o similars. En cas de canvi d’ús o de
cessament de les activitats agrícoles, ramaderes i similars, s'enretiraran
les cobertes de fibrociment i elements d'altres materials no adequats.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es mantindrà lliure d’edificació l’espai front la façana principal de la casa. Es conservarà l’enjardinament de tipologia rural, la
tanca vegetal que recull el conjunt edificat front el camí vell de Marata i l’arbrat existent al pati i a l’entorn immediat del conjunt. Es
preservarà el caràcter rural i agrícola de l’entorn del veïnat del Foguerar i, en la mesura del possible, es potenciarà el manteniment dels
camps conreats que envolten el conjunt i els espais d’horta a migdia. Es protegirà la bosquina associada al torrent del Foguerar, que
discorre al llarg de l’àmbit de llevant de la finca.
• Accés i estacionament: S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. Caldrà preveure els aparcaments necessaris en funció de
l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Usos i activitats permeses
• Ús principal: Habitatge familiar, amb un màxim de dos habitatges ja existents al conjunt.
• Usos admesos: Turisme rural / Restauració / Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artesanal / Artístic
i professional.

• Valor històric propi del conjunt.
• Valor ambiental de l'entorn agrícola i boscós del veïnat del Foguerar, a
tocar del Bosc Negre.
• Valor social, per raó de l’equilibri territorial i l’estructura del medi rural.
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CAN PERERA

Marata
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Golfa

Volum principal
Volum complementari catalogat
Volum complementari no catalogat
Àmbit de possible ampliació

Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus I
• Protecció actual: • Codi IPAC: - • PTMB: Espai de protecció especial

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es mantindrà la volumetria i la
tipologia de la casa, els criteris de composició i la proporció de les
obertures de les façanes i els elements arquitectònics i compositius.
L'acabat exterior de les façanes del conjunt serà arrebossat i pintat, podent
mantenir vist el paredat d’algun dels paraments del conjunt.

•
•
•
•

Indret: Camí del Cementiri de Marata
UTM (x,y): 443609, 4610337
Referència cadastral urbana: Referència cadastral rústica: 08085A008000140000DS

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XIX
• Estil: Popular
• Estat de conservació: Dolent

• Titularitat: Privada
• Ús actual: En desús
• Vinculació agropecuària: -

• Sostre aprox. Volum principal: 210 m2. Volums complementaris: 50 m2
• Característiques: Casa de petites dimensions situada en entorn rural
envoltada de camps de conreu i bosc dens, al nord del cementiri de
Marata, que ha estat molt poc modificada al llarg dels anys. És de planta
quadrangular, consta de planta baixa i pis, i té la coberta de teula àrab a
dos vessants, amb el carener perpendicular a la façana. La façana
principal s’estructura en dues crugies, amb la porta descentrada. Es
conserva l’agulla d’un antic rellotge de sol. A ponent, en perpendicular, hi
ha un antic corral amb porxo; i a llevant, i sense ocupar la totalitat de la
profunditat de la casa, hi ha les antigues corts. Aquests dos volums són
de planta baixa i amb la coberta a una sola vessant. Totes les obertures
del conjunt són de llinda plana, i predominantment verticals. L’acabat
exterior és arrebossat en algunes façanes, i altres són de paredat vist
amb zones de maó ceràmic. Dins la finca, durant la segona meitat del s.
XX s’hi van construir diversos nous habitatges aïllats, formant una
barriada, que comparteixen instal·lacions esportives i jardí.
• Accés: Desviació camí vell de Marata des de Ctra. de Granollers a
Girona Km 4,5.
• Serveis: Aigua - | Elect.- xarxa | Sanej • Situació de risc: Risc mitjà d'incendi.

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Intervencions admeses: Es podran destinar a habitatge tots els volums
catalogats; el programa funcional bàsic de l’habitatge s’ubicarà al volum
grafiat com a principal al plànol adjunt. A part del volum principal, per a la
resta d'usos admesos es podran emprar els volums complementaris
catalogats, adequant-los als requeriments de l'activitat a implantar. Es
mantindrà obert el porxo adossat a la façana del migdia del volum
principal.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es mantindrà lliure d’edificació l’espai front la façana principal de la casa i el l’antic corral porxat. Es conservarà la tanca vegetal
front el camí del cementiri de Marata, i l’arbrat existent a migdia i al nivell alçat a ponent del conjunt. Es preservarà l’ambient boscós de
l’entorn, i es potenciarà el caràcter agrícola mitjançant nous espais d’horta a l’entorn proper de la casa. Es prendran les mesures
necessàries per a la preservació de l'hàbitat d'interès comunitari del bosc de la Torre, que envolta l’edificació.
• Accés i estacionament: S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. Caldrà preveure els aparcaments necessaris en funció de
l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Usos i activitats permeses
• Usos principals: Habitatge familiar, amb un màxim d’un habitatge / Turisme rural.
• Usos admesos: Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artesanal / Artístic i professional.

Justificació per a la recuperació i preservació
• Valor històric propi de la casa. A recuperar.
• Valor paisatgístic de l'entorn rural i del Bosc de La Torre.
• Valor social, per raó de l’equilibri territorial i l’estructura del medi rural.
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CA LA COLOMA I CAN FONT DE DALT

Marata
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PB+2

Golfa

Volum principal
Volum complementari catalogat
Volum complementari no catalogat
Àmbit de possible ampliació

Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus I
• Protecció actual: • Codi IPAC: - • PTMB: Espai de protecció especial

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es mantindrà la volumetria i la
tipologia del conjunt, els criteris de composició i la proporció de les
obertures de les façanes i els elements arquitectònics i compositius.
L'acabat exterior de les façanes del conjunt es mantindrà arrebossat i
pintat de color unitari.

• Indret: Camí vell de Marata
• UTM (x,y): 443773, 4610206
• Referència cadastral urbana: 002447000DG41A0001LA /
002446900DG41A0001FA
• Referència cadastral rústica: 08085A008000160000DU

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XIX / Reforma s. XX-XXI
• Estil: Popular
• Estat de conservació: Regular

• Titularitat: Privada
• Ús actual: En desús
• Vinculació agropecuària: -

• Sostre aprox. Volum principal: 250 m2. Volums complementaris: 80 m2
• Característiques: Conjunt format per dues petites cases maclades
d’estructura senzilla que, en estar adossades, constitueixen una única
unitat d’edificació. Es troba situat en l’entorn rural del veïnat del Foguerar,
ran del camí de Marata, envoltat de camps de conreus i bosc pel nord i
ponent. El conjunt és de planta rectangular, consta de planta baixa i pis, i
té la coberta de teula àrab a dos vessants, composta i allargada per
ponent, amb el carener perpendicular a la façana. A la Coloma, a ponent,
s’hi accedeix per la façana sud-est. A ponent de la façana s’hi adossen
les antigues corts en planta baixa, reformades a finals del s. XX i
habilitades com a garatge. A Can Font de Dalt, a llevant, s’hi accedeix
per la façana nord-est, té un cobert de planta baixa adossat a la façana
de xaloc i ha estat reformada recentment i aixecada en alçada. L’acabat
exterior és arrebossat, i la pintura de la façana permet veure clarament la
diferenciació de les dues cases. Dins de la finca, a migdia del conjunt, el
darrer quart del s. XX s’hi va construir un nou habitatge.
• Accés: Desviació Ctra. de Granollers a Girona Km 4,5.
• Serveis: Aigua - | Elect.- xarxa | Sanej • Situació de risc: Risc baix d'incendi.

Justificació per a la recuperació i preservació

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Intervencions admeses: Es podran destinar a habitatge tots els volums
catalogats; el programa funcional bàsic dels habitatges s’ubicarà al volum
grafiat com a principal al plànol adjunt. A part del volum principal, per a la
resta d'usos admesos es podran emprar els volums complementaris
catalogats, adequant-los als requeriments de l'activitat a implantar.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es mantindran lliures d’edificació els espais front les façanes
principals, d’accés a les dues cases. Es conservarà l’enjardinament de tipologia rural i l’arbrat existent a l’entorn immediat del conjunt,
així com el mur de pedra de contenció situat a ponent. Es preservarà el caràcter rural i boscós de l’entorn del veïnat del Foguerar, i es
prendran les mesures necessàries per a la preservació de l'hàbitat d'interès comunitari del bosc de la Torre, que envolta el conjunt per
ponent i nord.
• Accés i estacionament: En cas d’implantació d’usos distints a l’habitatge, es condicionarà el camí d’accés, amb una amplada màxima de
3m i preservant especialment el talús front el camí vell de Marata, que resol la diferència de nivells fins la plataforma alçada on s’ubica el
conjunt, així com l’arbrat que l’acompanya. Caldrà preveure els aparcaments necessaris en funció de l’ús a implantar, segons la
normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Usos i activitats permeses
• Ús principal: Habitatge familiar, amb un màxim de dos habitatges ja existents al volum principal, un a cada casa.
• Usos admesos: Turisme rural / Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artesanal / Artístic i professional.

Altres disposicions particulars
En cas d’implantació d’usos distints a l’habitatge, es potenciarà destinar al nou ús tot el conjunt edificat, garantint el tractament unitari de
l’aspecte exterior de les edificacions i dels espais lliures del seu entorn.

• Valor històric propi del conjunt.
• Valor ambiental de l'entorn agrícola i boscós del veïnat del Foguerar.
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CAN FILBÀ

Marata
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Golfa

Volum principal
Volum complementari catalogat
Volum complementari no catalogat
Àmbit de possible ampliació

Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus I
• Protecció actual: • Codi IPAC: - • PTMB: Espai de protecció especial

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es mantindrà la volumetria i la
tipologia de la casa, els criteris de composició i la proporció de les
obertures de les façanes i els elements arquitectònics i compositius.
L'acabat exterior de les façanes del conjunt es mantindrà arrebossat i
pintat de color blanc.

•
•
•
•

Indret: Camí vell de Marata
UTM (x,y): 443901, 4609973
Referència cadastral urbana: 002447200DG41A0001FA
Referència cadastral rústica: 08085A008000190000DA

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XIX
• Estil: Popular
• Estat de conservació: Bo

• Titularitat: Privada
• Ús actual: Habitatge
• Vinculació agropecuària: Sí

• Sostre aprox. Volum principal: 190 m2. Volums complementaris: 130 m2
• Característiques: Casa de tipologia menestral situada a l’entorn rural
del veïnat del Foguerar, ran de la cara de migdia del camí de Marata,
envoltada de camps de conreu. És de senzilla construcció, i conserva
les característiques originals tot i que va ser ampliada pels costats amb
uns cossos que avui ja són antics: a ponent amb un cos més alt de
planta baixa i pis i coberta a doble vessant, i a llevant amb un cos de
planta baixa amb la coberta a una sola vessant. El conjunt configura
una planta rectangular, consta de planta baixa i pis, i té la coberta de
teula àrab a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. La
façana principal és allargada, amb portes d’entrada als diversos cossos
que formen el conjunt. Totes les obertures són de llinda plana, i
l’acabat exterior és unitari, arrebossat i pintat de color blanc.
Actualment només s’utilitza com a habitatge el cos central. Vora la cara
de llevant de la casa hi ha un petit safareig i just a sota una bassa
rodona.
• Accés: Desviació Ctra. de Granollers a Girona Km 4,5.
• Serveis: Aigua - pou | Elect.- xarxa | Sanej - pou.
• Situació de risc: -

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Intervencions admeses: Es podran destinar a habitatge tots els volums
catalogats; el programa funcional bàsic dels habitatges s’ubicarà al volum
grafiat com a principal al plànol adjunt. A part del volum principal, per a la
resta d'usos admesos es podran emprar els volums complementaris
catalogats, adequant-los als requeriments de l'activitat a implantar.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es mantindrà lliure d’edificació l’espai front la façana principal del
conjunt. Es conservaran el safareig i la bassa situades a llevant de la casa. Es preservarà el caràcter rural i agrícola de l’entorn del veïnat
del Foguerar i, en la mesura del possible, es mantindran dels bancals conreats al nord del conjunt i l’espai d’horta situat a llevant. Es
posarà especial atenció al manteniment de l’encaix paisatgístic.
• Accés i estacionament: S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca que, des del camí vell de Marata, es pot condicionar amb
una amplada màxima de 3m, mantenint i plantant nova vegetació el talús existent al marge del camí. Caldrà preveure els aparcaments
necessaris en funció de l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Usos i activitats permeses
• Ús principal: Habitatge familiar, amb un màxim de dos habitatges.
• Usos admesos: Turisme rural / Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artesanal / Artístic i professional.

Justificació per a la recuperació i preservació
• Valor històric propi de la casa, exemple de tipologia menestral.
• Valor ambiental de l'entorn agrícola i boscós del veïnat del Foguerar.
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Volum principal
Volum complementari catalogat
Volum complementari no catalogat
Àmbit de possible ampliació

Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus I
• Protecció actual: • Codi IPAC: - • PTMB: Espai de protecció especial

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es mantindrà la volumetria i la
tipologia de la casa, els criteris de composició i la proporció de les
obertures de les façanes i els elements arquitectònics i compositius.
L'acabat exterior de les façanes del conjunt es mantindrà heterogeni
podent deixar vist el paredat en algunes parts dels murs i arrebossat i
pintat de color blanc a la resta de paraments opacs.

•
•
•
•

Indret: Camí de Ca l'Ermità
UTM (x,y): 443758, 4609598
Referència cadastral urbana: 08085A008000290001FY (part)
Referència cadastral rústica: 08085A008000290000DT

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XIX / Reforma s. XXI
• Estil: Popular
• Estat de conservació: Bo

• Titularitat: Privada
• Ús actual: Habitatge
• Vinculació agropecuària: -

• Sostre aprox. Volum principal: 150 m2. Volums complementaris: 110 m2
• Característiques: Casa originàriament de petites dimensions, restaurada
i ampliada a principis del s. XXI per les seves cares nord i ponent,
augmentant notablement el conjunt edificat. Es troba situada en entorn
rural i envoltada de camps de conreu i bosc d’alzina pel nord i ponent. La
casa antiga és de senzilla construcció i ha estat renovada mantenint la
tipologia i característiques originals. És de planta rectangular, consta de
planta baixa i pis, i té la coberta de teula àrab a dos vessants, allargada
pel costat de migdia pel cos de les antigues corts que segueix el pendent
de la coberta del cos principal, amb el carener perpendicular a la façana.
El cos allargat d’un antic corral de planta baixa, situat davant de la casa i
tapant en perpendicular part de la façana principal, forma un pati
davanter tancat. Totes les obertures són de llinda plana, excepte la porta
del corral que és d’arc escarser rebaixat. L’acabat exterior és arrebossat i
pintat de blanc, excepte la façana de migdia a tocar del camí i la part
inferior de la façana principal que són de pedra vista.
• Accés: Desviació camí vell de Marata des de Ctra. de Granollers a
Girona Km 4,5.
• Serveis: Aigua - pou | Elect.- xarxa | Sanej • Situació de risc: Risc baix d'incendi.

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Intervencions admeses. Es podran destinar a habitatge tots els volums
catalogats; el programa funcional bàsic de l’habitatge s’ubicarà al volum
grafiat com a principal al plànol adjunt. A part del volum principal, per a la
resta d'usos admesos es podran emprar els volums complementaris
catalogats, adequant-los als requeriments de l'activitat a implantar.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es mantindrà lliure d’edificació el pati davanter que configura l’antic corral front la façana principal de la casa. Es conservarà
l’enjardinament de tipologia rural i l’arbrat existent a l’entorn immediat de la casa i, en la mesura del possible, el petit espai d’horta
conreat a llevant del conjunt. Es preservarà el caràcter rural, boscós i agrícola de l’entorn, i es prendran les mesures necessàries per a la
preservació de l'hàbitat d'interès comunitari de bosc d’alzina, que envolta el conjunt per nord i ponent.
• Accés i estacionament: S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. Caldrà preveure els aparcaments necessaris en funció de
l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Usos i activitats permeses
• Ús principal: Habitatge familiar, amb un màxim d’un habitatge.
• Usos admesos: Artesanal / Artístic i professional.

Justificació per a la recuperació i preservació
• Valor històric propi de la casa.
• Valor ambiental de l'entorn agrícola i boscós.
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L’ALZINAR

Corró d’Avall

PB

PB+1

PB+2

Golfa

Volum principal
Volum complementari catalogat
Volum complementari no catalogat
Àmbit de possible ampliació

Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus I
• Protecció actual: • Codi IPAC: - • PTMB: Espai de protecció preventiva

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es mantindrà la volumetria i la
tipologia de la casa i els criteris de composició i la proporció de les
obertures de les façanes. Es conservaran la porta d'arc escarser rebaixat
amb pedra adovellada, el balcó de la planta pis i el rellotge de sol de la
façana principal. L'acabat exterior de les façanes del conjunt es mantindrà
arrebossat i pintat de blanc.

•
•
•
•

Indret: Desviació Ctra. de Ribes Km 31,5
UTM (x,y): 441763, 4609853
Referència cadastral urbana: 002218500DG41A0001DA
Referència cadastral rústica: 08085A014000950000DK

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XIX
• Estil: Popular
• Estat de conservació: Bo

• Titularitat: Privada
• Ús actual: Habitatge
• Vinculació agropecuària: -

• Sostre aprox. Volum principal: 490 m2. Volums complementaris: 480 m2
• Característiques: Casa situada en entorn rural prop del nucli del Corró
d’Avall, envoltada de camps de conreu i d’un bosc d’alzina que li dóna
nom. El cos principal consta de planta baixa i dos pisos, i té la coberta
basilical de teula àrab a dos vessants amb el carener perpendicular a la
façana. La façana principal és de composició asimètrica, amb la porta
d’arc escarser rebaixat de pedra adovellada desplaçada a llevant, amb
una finestra amb balcó damunt. Centrades a l’eix del carener, al segon
pis hi ha tres finestres balconeres. La majoria de les obertures són d’arc
escarser rebaixat, i algunes de llinda plana. A la façana es conserva un
rellotge de sol ceràmic. Als costats de la casa s’annexen cossos de
diferents alçades i solucions de cobertes, i a xaloc s’obre una galeria
arcada al primer pis. L’acabat exterior del conjunt és arrebossat i pintat
de blanc. Al pati davant de la casa s’alça una alzina centenària. Al voltant
de la casa hi ha diverses naus d’ús agropecuari, i dins la finca durant la
segona meitat del s. XX s’hi van construir dos nous habitatges.
• Accés: A tocar de la carretera.
• Serveis: Aigua - dipòsit | Elect.- xarxa | Sanej - pou | Altres - telèfon.
• Situació de risc: -

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Intervencions admeses: Es podran destinar a habitatge tots els volums
catalogats; el programa funcional bàsic dels habitatges s’ubicarà al volum
grafiat com a principal al plànol adjunt. A part del volum principal, per a la
resta d'usos admesos es podran emprar els volums complementaris
catalogats, adequant-los als requeriments de l'activitat a implantar. Es
mantindrà oberta la galeria del primer pis del volum complementari
adossat a ponent del volum principal.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es mantindrà lliure d’edificació el pati davanter front la façana principal. Es conservarà i potenciarà l’enjardinament de tipologia
rural i l’arbrat existent a l’entorn immediat del conjunt, i es protegirà especialment l’arbrat exemplar entre els quals l’alzina centenària. Es
preservarà el caràcter rural i agrícola que envolta el conjunt, i es potenciarà el manteniment dels camps conreats i el petit espai d’horta a
ponent i migdia. Es protegirà la bosquina d’alzinar catalogada, situada a ponent, entre el conjunt catalogat i els nous habitatges.
• Accés i estacionament: S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca, i es preservaran el muret de pedra i la vegetació que
acompanyen el camí. Caldrà preveure els aparcaments necessaris en funció de l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Usos i activitats permeses
• Usos principals: Habitatge familiar, amb un màxim de dos habitatges / Turisme rural.
• Usos admesos: Hoteler / Restauració / Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artesanal / Artístic i
professional.

Justificació per a la recuperació i preservació
• Valor històric propi de la casa.
• Valor paisatgístic i ambiental de l'entorn agrícola i boscós, i de l'arbrat
existent.
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CAN GARRIGA

Corró d’Avall

PB

PB+1

PB+2

Golfa

Volum principal
Volum complementari catalogat
Volum complementari no catalogat
Àmbit de possible ampliació

Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus I
• Protecció actual: • Codi IPAC: - • PTMB: Espai de protecció preventiva

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es mantindrà la volumetria i la
tipologia de la casa, els criteris de composició i la proporció de les
obertures de les façanes i els elements arquitectònics i compositius. El
parament de les façanes del conjunt es conservarà de paredat deixat vist,
les cadenes cantoneres de maó, així com els elements de lligada.

•
•
•
•

Indret: Ctra. de Cànoves Km 1,5
UTM (x,y): 442412, 4609802
Referència cadastral urbana: 002337000DG41A0001PA
Referència cadastral rústica: 08085A014000270000DO

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Intervencions admeses: Podrà destinar-se a habitatge i a tots els usos
admesos el volum grafiat com a principal al plànol adjunt.

Descripció de la masia o casa rural

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis

• Època: s. XX
• Estil: Popular
• Estat de conservació: Bo

Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:

• Titularitat: Privada
• Ús actual: Habitatge
• Vinculació agropecuària: -

• Sostre aprox. Volum principal: 300 m2. Volums complementaris: • Característiques: Casa situada en entorn rural a tocar de la
urbanització Milpins, a ponent de la carretera de Cànoves i a llevant del
torrent d’en Poal. Orientada a migdia, és de planta rectangular, consta
de planta baixa, pis i golfes, i té la coberta de teula àrab a dos vessants
amb ràfec i imbricació ceràmica, i el carener paral·lel a la façana. La
façana de migdia es composa segons dos eixos simètrics, amb dues
portes i dues finestres amb balcó. Totes les obertures són de llinda
plana, algunes són arrebossades i altres estan fetes de peces de maó
ceràmic a plec de llibre. Adossat a la façana es conserva un pou d’obra
amb corriola fixada a la paret de la casa. Les obertures de les golfes i
algunes de la façana nord es troben tapiades. L’acabat exterior és de
paredat deixat vist, amb detalls a l’alçada d’entre plantes i cadenes
cantoneres de maó ceràmic. El darrer terç del s. XX es va afegir un
nou habitatge a la façana de ponent, i un altre habitatge exempt al sud
de la finca.
• Accés: A tocar de la carretera.
• Serveis: Aigua - pou | Elect.- xarxa | Sanej - pou | Altres - telèfon.
• Situació de risc: -

• Entorn: Es mantindrà lliure d’edificació l’espai front la façana principal de la
casa, i es protegirà el pou adossat. Es conservarà i potenciarà
l’enjardinament de tipologia rural i l’arbrat singular existent a l’entorn
immediat de la casa i, en la mesura del possible, es mantindrà el camp
conreat a migdia. Es conservarà la tanca vegetal que recull el conjunt front la carretera BV-5151. Es potenciaran noves plantacions
d’arbrat i vegetació autòctona de ribera associades al torrent d’en Poal, a l’àmbit de ponent de la finca. La casa es troba dins la zona de
protecció de la carretera BV-5151, i caldrà obtenir informe favorable de l'organisme competent en matèria de carreteres prèviament a
qualsevol intervenció.
• Accés i estacionament: S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. En cas d’implantació d’usos distints a l’habitatge, es
condicionarà l’encreuament amb la carretera BV-5151 per tal millorar-ne la visibilitat, previ informe favorable. Caldrà preveure els
aparcaments necessaris en funció de l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Usos i activitats permeses
• Ús principal: Habitatge familiar, amb un màxim de dos habitatges.
• Usos admesos: Turisme rural / Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artesanal / Artístic i professional.

Justificació per a la recuperació i preservació
• Valor històric propi de la casa.
• Valor paisatgístic de l'entorn agrícola i de bosc de ribera del torrent
d'en Poal.
• Valor social, per raó de l’equilibri territorial i l’estructura del medi rural.
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CAN MARIANO

Corró d’Avall

PB

PB+1

PB+2

Golfa

Volum principal
Volum complementari catalogat
Volum complementari no catalogat
Àmbit de possible ampliació

Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus I
• Protecció actual: • Codi IPAC: - • PTMB: Espai de protecció preventiva

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització
•
•
•
•

Indret: Camí de Can Mariano
UTM (x,y): 442285, 4609683
Referència cadastral urbana: 000335300DG40G0001WW
Referència cadastral rústica: 08085A014000820000DB

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XX
• Estil: Popular
• Estat de conservació: Bo

• Titularitat: Privada
• Ús actual: Habitatge
• Vinculació agropecuària: Sí

• Sostre aprox. Volum principal: 280 m2. Volums complementaris: 410 m2
• Característiques: Casa situada en entorn rural envoltada de camps de
conreu, a tocar de la urbanització Milpins, a ponent de la carretera de
Cànoves i al sud-oest del torrent d’en Poal. Conserva la tipologia i
característiques originals atès que ha estat molt poc modificada al llarg
dels anys. És de planta rectangular, consta de planta baixa i pis, i té la
coberta de teula àrab a dos vessants amb el carener paral·lel a la
façana. Orientada a migdia, la façana principal es composa segons
dues crugies, amb dues portes i dues finestres, una d’elles amb balcó.
Totes les obertures són arrebossades de llinda plana, amb predomini
de les proporcions verticals. Adossat al costat de ponent de la façana
hi ha un pou d’obra. A la cara posterior de la casa s’hi annexa un
cobert de planta baixa. L’acabat exterior és arrebossat i pintat de blanc.
Tancant un pati davant de la casa, al lateral de ponent hi ha les
antigues corts i corrals, de planta baixa. Darrera d’aquests cossos, i en
un pla a nivell superior, es conserva l’era encaironada.
• Accés: Desviació Ctra. de Cànoves Km 1,3.
• Serveis: Aigua - pou | Elect.- xarxa | Sanej - pou.
• Situació de risc: -

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:
• Tractament dels volums catalogats: Es mantindrà la volumetria i la
tipologia de la casa, la disposició de volums formant un pati davanter, els
criteris de composició i la proporció de les obertures de les façanes i els
elements arquitectònics i compositius del volum principal. L'acabat exterior
de les façanes del conjunt es mantindrà arrebossat i pintat de blanc,
podent mantenir el paredat vist en alguns dels paraments dels volums
complementaris catalogats.
• Intervencions admeses: Es podran destinar a habitatge el volum catalogat
grafiat com a principal al plànol adjunt i el volum complementari adossat a
aquest; el programa funcional bàsic de l’habitatge s’ubicarà al volum
principal. Tots els volums catalogats, es podran emprar per a la resta
d'usos admesos, adaptant-los als requeriments de l'activitat a implantar.
En cas de canvi d’ús, de dur a terme l’ampliació, o bé de cessament de les
activitats agrícoles, ramaderes i similars, s'enretiraran les cobertes de
fibrociment i elements d'altres materials no adequats.
S’admet l’ampliació de les edificacions, d’acord amb l’article 14, dins el gàlib l’ocupació assenyalat al plànol, per a la implantació dels
usos admesos. L’ampliació es realitzarà mitjançant un cos en planta baixa, entre el volum principal i el volum complementari a llevant,
seguint el carener i el pendent de la coberta a dos aigües del cos complementari al qual s’adossa, fins un màxim del 20% del sostre
construït del volum principal, i garantint el tractament unitari del conjunt i de l’espai exterior.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es mantindrà lliure d’edificació el pati davanter que configuren les antigues corts i corrals front la façana principal de la casa. Es
protegirà l’era encaironada situada a ponent, en un nivell superior, i s’endreçarà aquest àmbit de la finca. Es potenciarà el caràcter rural,
agrícola i boscós de l’entorn i, en la mesura del possible es mantindran els camps conreats al nord i l’espai d’horta situat a llevant de la
casa. Es protegirà la vegetació de ribera associada al torrent d’en Poal que discorre a l’àmbit de llevant de la finca.
• Accés i estacionament: En cas d’implantació d’usos distints a l’habitatge, es valoraran dues opcions d’accés prioritari: o bé es
condicionarà l’encreuament amb la carretera BV-5151 per tal millorar-ne la visibilitat, previ informe favorable de l’organisme competent
en matèria de carreteres; o bé es potenciarà l’accés alternatiu situat al límit de ponent de la finca. Caldrà preveure els aparcaments
necessaris en funció de l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Justificació per a la recuperació i preservació
• Valor històric propi de la casa i dels espais exteriors (era).
• Valor paisatgístic de l'entorn agrícola i de bosc de ribera del torrent
d'en Poal.
• Valor social, per raó de l’equilibri territorial i l’estructura del medi rural.

Usos i activitats permeses
• Ús principal: Habitatge familiar, amb un màxim d’un habitatge.
• Usos admesos: Turisme rural / Restauració / Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artesanal / Artístic
i professional.
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CAN CINTA

Corró d’Avall

PB

PB+1

PB+2

Golfa

Volum principal
Volum complementari catalogat
Volum complementari no catalogat
Àmbit de possible ampliació

Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus I
• Protecció actual: • Codi IPAC: - • PTMB: Espai de protecció preventiva

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es mantindrà la volumetria i la
tipologia de la casa, els criteris de composició i la proporció de les
obertures de les façanes i els elements arquitectònics i compositius.
L'acabat exterior de les façanes del conjunt es mantindrà arrebossat.
S'hauran de documentar i mantenir els elements singulars de l'interior de
la casa, com ara el paviment i el sostre embigat de fusta.

•
•
•
•

Indret: Desviació Ctra. de Cànoves Km 1,2
UTM (x,y): 442213, 4609535
Referència cadastral urbana: 000336100DG40G0001QW
Referència cadastral rústica: 08085A014000290000DR

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XVIII
• Estil: Popular
• Estat de conservació: Bo

• Titularitat: Privada
• Ús actual: Habitatge
• Vinculació agropecuària: Sí

• Sostre aprox. Volum principal: 250 m2. Volums complementaris: 50 m2
• Característiques: Casa de tipologia tradicional, que conserva la
volumetria i elements originals atès que ha estat molt poc modificada al
llarg dels anys. Es troba situada en entorn rural a ponent de la carretera
de Cànoves i al sud de la urbanització Milpins, envoltada de camps de
conreu i d’oliveres al nord i ponent. És de planta rectangular, consta de
planta baixa i pis, i té la coberta de teula àrab a dos vessants, allargada
per ponent, amb el carener perpendicular a la façana. El cos principal es
composa segons dues crugies, amb una porta d’obra d’arc escarser
rebaixat desplaçada cap a llevant. La resta d’obertures són de llinda
plana, i les finestres de la planta pis tenen ampits volats ceràmics. A la
façana de ponent s’hi annexa un cos de planta baixa amb la coberta a
una sola vessant. A l’interior de la casa es conserven el paviment i els
sostres amb embigats de fusta originals. En perpendicular a la façana
principal, al costat de llevant hi ha les antigues corts, de planta baixa,
tancant un pati. L’acabat exterior és arrebossat.
• Accés: Camí del Cementiri, a tocar de la carretera.
• Serveis: Aigua - pou | Elect.- xarxa | Sanej - pou.
• Situació de risc: -

Justificació per a la recuperació i preservació
• Valor històric propi de la casa i dels elements singulars de l'interior.
• Valor paisatgístic de l'entorn rural i agrícola.
• Valor social, per raó de l’equilibri territorial i l’estructura del medi rural.

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Àmbits d’expectativa arqueològica: Caldrà tenir present la proximitat de
l'espai de protecció arqueològica de Ca l'Ollé, d'acord amb l'article 13.1.f.
• Intervencions admeses: Es podran destinar a habitatge tots els volums
catalogats; el programa funcional bàsic de l’habitatge s’ubicarà al volum
grafiat com a principal al plànol adjunt. A part del volum principal, per a la
resta d'usos admesos es podran emprar els volums complementaris
catalogats, adequant-los als requeriments de l'activitat a implantar. En cas
de remodelació o rehabilitació, s’admet la regularització de la coberta
igualant al nivell més alt la coberta dels cossos catalogats de planta baixa,
adossats a ponent.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es mantindrà lliure d’edificació el pati davanter que configuren les antigues corts front la façana principal. Es conservarà
l’enjardinament de tipologia rural i l’arbrat existent a migdia del conjunt, a tocar del camí del Cementiri. Es conservarà i potenciarà la
tanca vegetal perimetral de la finca. Es preservarà el caràcter rural i agrícola de l’entorn de la casa i, en la mesura del possible, es
mantindran els camps conreats, els espais d’horta i els camps d’arbrat fruiter que envolten les edificacions pel nord i ponent.
• Accés i estacionament: En cas d’implantació d’usos distints a l’habitatge, es valoraran dues opcions d’accés prioritari: o bé es podrà
mantenir l’accés actual des del camí del Cementiri; o bé es condicionarà l’encreuament amb la carretera BV-5151 per tal millorar-ne la
visibilitat, previ informe favorable de l’organisme competent en matèria de carreteres. Caldrà preveure els aparcaments necessaris en
funció de l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Usos i activitats permeses
• Usos principals: Habitatge familiar, amb un màxim d’un habitatge / Turisme rural.
• Usos admesos: Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artesanal / Artístic i professional.
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CA L’OLLÉ

Corró d’Avall

PB

PB+1

PB+2

Golfa

Volum principal
Volum complementari catalogat
Volum complementari no catalogat
Àmbit de possible ampliació

Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus I
• Protecció actual: • Codi IPAC: - • PTMB: Espai de protecció preventiva

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es mantindrà la volumetria i la
tipologia de la casa, els criteris de composició i la proporció de les
obertures de les façanes i els elements arquitectònics i compositius.
L'acabat exterior de les façanes del conjunt es mantindrà arrebossat i
pintat de blanc.

•
•
•
•

Indret: Desviació Ctra. de Cànoves Km 1,2
UTM (x,y): 442204, 4609462
Referència cadastral urbana: 000336300DG40G0001LW
Referència cadastral rústica: 08085A014000300000DO

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XIX / Reforma s. XX
• Estil: Popular
• Estat de conservació: Bo

• Titularitat: Privada
• Ús actual: Habitatge
• Vinculació agropecuària: Sí

• Sostre aprox. Volum principal: 340 m2. Volums complementaris: 70 m2
• Característiques: Casa construïda a principis del s. XIX, reconstruïda i
ampliada amb el pas dels anys fins tal com es veu avui, amb diversos
cossos annexats als costats nord i ponent. Es troba situada sobre un
pla enlairat ran de la cara de ponent de la carretera de Cànoves al sud
de la urbanització Milpins, envoltada de camps de conreu i espais
d’horta. El cos principal és de planta rectangular, consta de planta
baixa i pis, i té la coberta de teula àrab a dos vessants amb el carener
paral·lel a la façana. La façana principal, allargada i orientada a migdia,
s’organitza segons tres crugies, amb un ampli portal a les antigues
corts, que comunica amb el cos de planta baixa adossat a la façana
posterior. Totes les obertures són de llinda plana, i dues finestres de la
planta pis tenen balcons. L’acabat exterior és arrebossat i pintat de
color blanc. Dins de la finca hi ha diversos coberts i naus d’ús agrícola,
i al pati a migdia de la casa durant la segona meitat del s. XX s’hi va
construir un nou habitatge.
• Accés: A tocar de la carretera.
• Serveis: Aigua - pou | Elect.- xarxa | Sanej - pou.
• Situació de risc: -

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Àmbits d’expectativa arqueològica: La casa es troba dins de l'espai de
protecció arqueològica de Ca l'Ollé, i caldrà obtenir informe favorable de
l'organisme competent en matèria de cultura prèviament a qualsevol
intervenció, d'acord amb l'article 13.1.f.
• Intervencions admeses: Es podran destinar a habitatge tots els volums
catalogats; el programa funcional bàsic dels habitatges s’ubicarà al volum
grafiat com a principal al plànol adjunt. A part del volum principal, per a la
resta d'usos admesos es podran emprar els volums complementaris
catalogats, adequant-los als requeriments de l'activitat a implantar. En cas
de remodelació dels volums catalogats o de canvi d’ús, s’enretiraran les
persianes de lames enrotllables amb guies i caixa, i les fusteries de materials metàl·lics, plàstics o similars, i s'enretiraran les cobertes de
fibrociment i elements d'altres materials no adequats.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es mantindrà lliure d’edificació el pati a migdia, front la façana principal. Es conservaran els elements constructius i vegetals que
conformen l’arquitectura dels diversos ambients del jardí, que resolen l’adaptació topogràfica dels diversos nivells de l’espai exterior del
conjunt. Es preservarà el caràcter rural i agrícola de l’entorn del conjunt, i es potenciarà el manteniment dels camps conreats i dels
espais d’horta que l’envolten. El conjunt es troba parcialment dins la zona de protecció de la carretera BV-5151, i caldrà obtenir informe
favorable de l'organisme competent en matèria de carreteres prèviament a qualsevol intervenció.
• Accés i estacionament: En cas d’implantació d’usos distints a l’habitatge es valoraran les diverses opcions d’accés a la finca: o bé es mantindrà
l’accés actual des del camí del Cementiri; o bé es valorarà la possibilitat d’adequar l’accés al límit de ponent de la finca, davant del Cementiri; o
bé es podrà utilitzar l’accés compartit amb el nou habitatge, condicionant l’encreuament amb la carretera BV-5151 per tal millorar-ne la
visibilitat, previ informe favorable. Caldrà preveure els aparcaments necessaris en funció de l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Justificació per a la recuperació i preservació

Usos i activitats permeses

• Valor històric propi de la casa.
• Valor paisatgístic de l'entorn rural i agrícola.
• Valor social, per raó de l’equilibri territorial i l’estructura del medi rural.

• Usos principals: Habitatge familiar, amb un màxim de dos habitatges / Artesanal.
• Usos admesos: Turisme rural / Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artístic i professional.
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CAN PAGÈS D’AVALL NOU

Corró d’Avall

PB

PB+1

PB+2

Golfa

Volum principal
Volum complementari catalogat
Volum complementari no catalogat
Àmbit de possible ampliació

Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Àrea de protecció integral
• Protecció actual: • Codi IPAC: - • PTMB: Espai de protecció preventiva

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es mantindrà la volumetria i la
tipologia de la casa, els criteris de composició i la proporció de les
obertures de les façanes i els elements arquitectònics i compositius.
L'acabat exterior de les façanes del conjunt es mantindrà arrebossat i
pintat de blanc, remarcant el perfil de les obertures de les golfes, podent
mantenir-se tapiades.

•
•
•
•

Indret: Camí de Can Pagès d'Avall a la Sagrera
UTM (x,y): 442303, 4609435
Referència cadastral urbana: 000334900DG40G0001HW
Referència cadastral rústica: 08085A013000820000DT

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XX / Reforma s. XX
• Estil: Popular
• Estat de conservació: Bo

• Titularitat: Privada
• Ús actual: Habitatge
• Vinculació agropecuària: Sí

• Sostre aprox. Volum principal: 400 m2. Volums complementaris: 240 m2
• Característiques: Casa construïda la primera meitat del s. XX i
reformada notablement durant la segona meitat. Es troba situada en
entorn rural qualificat pel planejament com de protecció integral, entre
la carretera de Cànoves i la riera de Carbonell, envoltada de camps de
conreu i bosc de ribera associat a la riera pel seu costat de llevant. És
de planta quadrangular, consta de planta baixa i pis, i té la coberta de
teula àrab a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. La
façana principal es composa segons tres crugies, i totes les obertures
són de llinda plana, ampliades durant la reforma. També es va
incorporar un balcó llarg que abraça les tres finestres de la planta pis.
Al costat de ponent de la façana principal hi ha un pou d’obra. Al costat
de llevant s’hi adossa el cos de planta baixa corresponent a les
antigues corts, també reformat i habilitat com a garatge. L’acabat
exterior és arrebossat i pintat de blanc.
• Accés: Desviació Ctra. de Cànoves Km 1,2.
• Serveis: Aigua - xarxa | Elect.- xarxa | Sanej - pou.
• Situació de risc: -

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Àmbits d’expectativa arqueològica: Caldrà tenir present la proximitat de
l'espai de protecció arqueològica de Ca l'Ollé, d'acord amb l'article 13.1.f.
Intervencions admeses: Es podran destinar a habitatge tots els volums
catalogats; el programa funcional bàsic dels habitatges s’ubicarà al volum
grafiat com a principal al plànol adjunt. A part del volum principal, per a la
resta d'usos admesos es podran emprar els volums complementaris
catalogats, adequant-los als requeriments de l'activitat a implantar. En cas
de remodelació o rehabilitació, s’enretiraran les persianes de lames
enrotllables amb guies i caixa, i les fusteries de materials metàl·lics,
plàstics o similars.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es mantindrà lliure d’edificació l’espai front la façana principal de la casa. Es protegirà el pou adossat a la façana principal. Es
conservarà l’arbrat ornamental existent a l’entorn immediat de la casa, i es potenciaran noves plantacions d’arbrat i vegetació autòctona
de ribera a l’àmbit de llevant de la finca, en continuïtat amb el bosc associat a la riera de Carbonell. Es preservarà el caràcter rural i
agrícola de l’entorn, i els camps de conreu que envolten la casa. Es posarà especial atenció al manteniment de l’encaix paisatgístic i dels
valors ambientals de l’àmbit qualificat pel planejament vigent com a àrea de protecció integral.
• Accés i estacionament: S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. Caldrà preveure els aparcaments necessaris en funció
de l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Usos i activitats permeses
• Ús principal: Habitatge familiar, amb un màxim de dos habitatges.

Justificació per a la recuperació i preservació
• Valor històric propi de la casa.
• Valor paisatgístic de l'entorn agrícola i de bosc de ribera de la riera de
Carbonell.
• Valor social, per raó de l’equilibri territorial i l’estructura del medi rural.

• Usos admesos: Turisme rural / Restauració / Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artesanal / Artístic
i professional.
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CAN MARCER

Corró d’Avall

PB

PB+1

PB+2

Golfa

Volum principal
Volum complementari catalogat
Volum complementari no catalogat
Àmbit de possible ampliació

Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus I
• Protecció actual: BPU – PEPPA (CAV-05)
• Codi IPAC: - • PTMB: Espai de protecció preventiva

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es mantindrà la volumetria i la
tipologia de la casa, els criteris de composició i la proporció de les
obertures de les façanes i els elements arquitectònics i compositius. Es
conservaran els capcers de les façanes laterals. L'acabat exterior de les
façanes del conjunt es mantindrà arrebossat i pintat de blanc, excepte en
aquells murs que conserven el paredat vist. Els detalls decoratius de tot el
conjunt es mantindran pintats del mateix color característic de la casa,
actualment de vermell terrós, i es potenciarà que apareguin en tots els
elements del conjunt.

•
•
•
•

Indret: Ctra. de Cànoves Km 0,9
UTM (x,y): 442126, 4609243
Referència cadastral urbana: 000833500DG40G0001AW
Referència cadastral rústica: 08085A013000740000DY

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XX
• Estil: Popular - Noucentista
• Estat de conservació: Bo

• Titularitat: Privada
• Ús actual: Habitatge
• Vinculació agropecuària: Sí

• Sostre aprox. Volum principal: 400 m2. Volums complementaris: 350 m2
• Característiques: Casa amb elements formals del noucentisme del primer
terç del s. XX, situada en entorn rural envoltada de camps de conreu, a
tocar del nucli del Corró d’Avall i la carretera de Cànoves. És de planta
rectangular, consta de planta baixa i pis, i té la coberta de teula àrab a dos
vessants amb el carener paral·lel a la façana. La façana principal,
allargada, es composa de quatre eixos amb totes les obertures de llinda
plana. Corona amb una cornisa recolzada en permòdols que enllaça amb
els capcers de les façanes laterals, de formes triangulars i perfil trencat, amb
una ventilació de coberta de gelosia ceràmica. Al capcer de la façana de
ponent hi ha la inscripció 1945 JA. També destaca la xemeneia amb barret
pinaculat i uns remats als quatre angles de coberta. L’acabat exterior és
arrebossat i pintat de blanc, amb els elements de coronament i el sòcol de
color taronja. A llevant, dos cossos de planta baixa, d’ús agropecuari, formen
una L i tanquen un pati davant de la casa. Dins de la finca hi ha diverses
construccions annexes, i al nord s’hi va construir un nou habitatge.
• Accés: A tocar de la carretera.
• Serveis: Aigua – xarxa/pou | Elect.- xarxa | Sanej - pou | Altres - telèfon.
• Situació de risc: -

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Àmbits d’expectativa arqueològica: Caldrà tenir present la proximitat dels
espais de protecció arqueològica de Ca l'Ollé i del Camp d'en Fonso,
d'acord amb l'article 13.1.f.
Intervencions admeses: Es podran destinar a habitatge tots els volums
catalogats; el programa funcional bàsic dels habitatges s’ubicarà al volum
grafiat com a principal al plànol adjunt. A part del volum principal, per a la
resta d'usos admesos es podran emprar els volums complementaris catalogats, adequant-los als requeriments de l'activitat a implantar.
En cas de canvi d’ús, o de cessament de les activitats agrícoles, ramaderes i similars, s'enretiraran les cobertes de fibrociment i elements
d'altres materials no adequats.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es mantindrà lliure d’edificació el pati davanter front la façana principal. Es conservarà l’enjardinament de tipologia rural i l’arbrat
existent a l’entorn immediat del conjunt, i el tancament vegetal i d’obra front la carretera BV-5151. Es protegiran el pou i el safareig
adossats a la façana principal de la casa. Es preservarà el caràcter rural i agrícola de l’entorn i, en la mesura del possible, es potenciarà
el manteniment dels camps de conreu i l’espai d’horta a l’àmbit de migdia de la finca. El conjunt es troba parcialment dins la zona de
protecció carretera BV-5151, i caldrà obtenir informe favorable de l'organisme competent en matèria de carreteres prèviament a
qualsevol intervenció.
• Accés i estacionament: S’haurà de garantir el manteniment de l’accés rodat a la finca des de la carretera BV-5151, i es conservarà
l’accés peatonal a diferent nivell des del camí de Can Pagès d’Avall. Caldrà preveure els aparcaments necessaris en funció de l’ús a
implantar, segons la normativa sectorial.

Justificació per a la recuperació i preservació

• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

• Valor històric i arquitectònic propi de la casa, dels seus elements
singulars d'estil noucentista i de l'entorn immediat exterior.
• Valor ambiental de l'entorn rural i agrícola, a tocar del nucli del Corró
d'Avall.
• Valor social, per raó de l’equilibri territorial i l’estructura del medi rural.

Usos i activitats permeses
• Usos principals: Habitatge familiar, amb un màxim de dos habitatges / Turisme rural.
• Usos admesos: Restauració / Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artesanal / Artístic i professional.
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MAS AVEL·LINA (Antic Can Pagès d’Amunt)

Corró d’Avall

PB

PB+1

PB+2

Golfa

Volum principal
Volum complementari catalogat
Volum complementari no catalogat
Àmbit de possible ampliació

Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus I
• Protecció actual: BPU – PEPPA (CAV-23)
• Codi IPAC: - • PTMB: Espai de protecció preventiva

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es mantindrà la volumetria i la
tipologia del conjunt i els criteris de composició i la proporció de les
obertures de les façanes. Es conservaran els portals d’arc de mig punt
dels accessos principals. L'acabat exterior de les façanes del tot conjunt es
mantindrà arrebossat, recuperant el cromatisme original, i podent mantenir
el paredat vist en algunes parts dels murs.

•
•
•
•

Indret: Camí de la Rodoreda
UTM (x,y): 442563, 4609475
Referència cadastral urbana: 000342700DG40G0001FW
Referència cadastral rústica: 08085A011000350000DO

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XIX / Reforma s. XIX
• Estil: Gòtic - Popular
• Estat de conservació: Regular

• Titularitat: Privada
• Ús actual: Residència d’avis
• Vinculació agropecuària: -

• Sostre aprox. Volum principal: 800 m2. Volums complementaris: 230 m2
• Característiques: Edificació de grans proporcions fruit de reformes i
ampliacions de diverses èpoques, situada en entorn rural envoltada de
camps de conreu, amb accés per un passeig de plàtans des de la carretera
de Cànoves que arriba a una balustrada davant de la casa. El cos principal
és de planta baixa i dos pisos, amb una façana asimètrica ordenada
geomètricament, on domina el massís sobre el buit. Té un portal d’arc de
mig punt de pedra adovellada amb escut i inscripció a la clau, un aplacat de
pedra amb el nom de la casa, i damunt una petita fornícula. Les finestres
estan emmarcades amb brancals i llindes de pedra artificial, destacant una
d’arc conopial amb columnetes gravades als brancals i una altra de traceria
gòtica. A través del portal s’accedeix a un gran pati interior on, en cadascun
dels dos cossos que formen una planta en L hi ha una porta d’arc de mig
punt adovellada. Dins del pati es conserva un pou de vinya amb coberta
semiesfèrica. Adossat a llevant, on probablement hi havia les corts, el
conjunt es va ampliar amb un edifici modern de planta baixa i golfes.
• Accés: Desviació Ctra. de Cànoves Km 1,3.
• Serveis: Aigua - xarxa | Elect.- xarxa | Sanej - xarxa | Altres - telèfon.
• Situació de risc: -

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

Intervencions admeses: Es podran destinar a habitatge tots els volums
catalogats; el programa funcional bàsic dels habitatges s’ubicarà al volum
grafiat com a principal al plànol adjunt. A part del volum principal, per a la
resta d'usos admesos es podran emprar els volums complementaris
catalogats, adequant-los als requeriments de l'activitat a implantar. En cas
de remodelació o rehabilitació, s’enretiraran les persianes de lames
enrotllables amb guies i caixa, i les fusteries de materials metàl·lics,
plàstics o similars. Així mateix, en aquests casos s’endreçarà el pas
d’instal·lacions per les façanes, i s’evitaran nous passos d’instal·lacions
vistes.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es mantindrà lliure d’edificació el gran pati interior del conjunt, i es protegirà el pou de vinya existent. Es conservarà l’arquitectura
d’arribada al conjunt i en especial la composició senyorial de la balustrada que acompanya l’accés peatonal per la façana de ponent. Es
preservarà l’ambient boscós a migdia del conjunt, i es potenciarà el manteniment dels camps conreats i dels espais d’horta existents a
migdia i ponent. Es protegirà el bosc de ribera associat a la riera de Carbonell a l’àmbit de ponent de la finca, i es prendran les mesures
necessàries per a la preservació de l'hàbitat d'interès comunitari del bosc de Can Pagès, als àmbits de llevant i sud de la finca.
• Accés i estacionament: S’haurà de mantenir el camí d’accés a la finca, configurant un passeig amb fileres de plàtans que acompanyen
els marges des de la carretera BV-5151 i separen el conjunt de la urbanització Milpins. Caldrà preveure els aparcaments necessaris en
funció de l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Usos i activitats permeses

Justificació per a la recuperació i preservació

• Usos principals: Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Turisme rural / Habitatge familiar, amb un màxim de tres habitatges.

• Valor històric i arquitectònic propi del conjunt, dels seus elements
ornamentals singulars i dels espais exteriors (camí, accés, pati interior).
• Valor paisatgístic de l'entorn agrícola i boscós de la riera de Carbonell i
del Bosc de Can Pagès.
• Valor social, per raó de l’equilibri territorial i l’estructura del medi rural.

• Usos admesos: Restauració / Educació en el lleure / Artesanal / Artístic i professional.
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CAN SAULET
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Volum principal
Volum complementari catalogat
Volum complementari no catalogat
Àmbit de possible ampliació

Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus I
• Protecció actual: • Codi IPAC: - • PTMB: Espai de protecció preventiva

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es mantindrà la volumetria i la
tipologia de la casa, els criteris de composició i la proporció de les
obertures de les façanes i els elements arquitectònics i compositius.
L'acabat exterior de les façanes del conjunt es mantindrà arrebossat i
pintat de color clar i de forma unitària.

•
•
•
•

Indret: Camí de Can Ramon Coix
UTM (x,y): 442347, 4609070
Referència cadastral urbana: 000833900DG40G0001QW
Referència cadastral rústica: 08085A011000280000DL

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XIX / Reforma s. XX
• Estil: Popular
• Estat de conservació: Bo

• Titularitat: Privada
• Ús actual: Habitatge
• Vinculació agropecuària: -

• Sostre aprox. Volum principal: 320 m2. Volums complementaris: • Característiques: Casa de tipologia menestral que, segons diu la
tradició originàriament eren dues cases. Es troba situada en entorn
rural, al sud-est de la riera de Carbonell, envoltada de camps de conreu
i bosc d’alzina pel seu costat nord, i adossada a un altre habitatge per la
seva cara de migdia. És un edifici de planta en forma d’L, i consta de
planta baixa i pis amb un estudi superior en el qual hi ha escrit el nom
de la casa. Té la coberta de teula àrab a dos vessants amb el carener
paral·lel a la façana. La façana principal, orientada a ponent, és
allargada i composada en cinc crugies, amb un porxo davanter que
ocupa part de la façana. Totes les obertures són de llinda plana, i
l’acabat exterior és arrebossat i pintat parcialment de blanc. Diversos
coberts de planta baixa tanquen un pati davant de la casa, dins del qual
hi ha una figuera exemplar. Fora del pati, al nord-oest del conjunt, es
conserva un safareig d’obra de forma quadrada, amb rentadors a la
casa nord. Actualment s’hi estan fent obres de manteniment.
• Accés: Desviació Ctra. de Cànoves Km 0,8.
• Serveis: Aigua - pou | Elect.- xarxa | Sanej - pou.
• Situació de risc: -

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

Intervencions admeses: Podrà destinar-se a habitatge i a tots els usos
admesos el volum grafiat com a principal al plànol adjunt. En cap cas es
podrà tancar el porxo que té davant la façana de ponent del conjunt
edificat.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es mantindrà lliure d’edificació el pati front la façana principal, i es
protegirà la figuera exemplar existent. Es conservarà el safareig al nordoest del conjunt. Es preservarà el caràcter rural i agrícola de l’entorn de la casa i, en la mesura del possible, es potenciarà el
manteniment dels camps de conreu a ponent i llevant del conjunt. Es protegirà el bosc de ribera associat a la riera de Carbonell a l’àmbit
nord de la finca, en continuïtat amb el bosc de Can Pagès, i es potenciaran noves plantacions i vegetació autòctona en l’entorn immediat
de la casa.
• Accés i estacionament: S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. Caldrà preveure els aparcaments necessaris en funció de
l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Usos i activitats permeses
• Ús principal: Habitatge familiar, amb un màxim d’un habitatge.
• Usos admesos: Turisme rural / Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artesanal / Artístic i professional.

Justificació per a la recuperació i preservació
• Valor històric propi de la casa, exemple de tipologia menestral.
• Valor ambiental de l'entorn agrícola i de bosc de ribera de la riera de
Carbonell, i del Bosc de Can Pagès al nord.
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CA L’ESTANOC
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Volum principal
Volum complementari catalogat
Volum complementari no catalogat
Àmbit de possible ampliació

Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus I
• Protecció actual: • Codi IPAC: - • PTMB: Espai de protecció preventiva

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es mantindrà la volumetria i la
tipologia de la casa, la disposició de volums formant un pati davanter, els
criteris de composició i la proporció de les obertures de les façanes i els
elements arquitectònics i compositius. L'acabat exterior de les façanes del
conjunt es mantindrà arrebossat i pintat de blanc.

•
•
•
•

Indret: Camí vell de Cardedeu
UTM (x,y): 442436, 4608465
Referència cadastral urbana: 001342000DG40G0001OW (part)
Referència cadastral rústica: 08085A011000660000DM

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XIX
• Estil: Popular
• Estat de conservació: Dolent

• Titularitat: Privada
• Ús actual: En desús
• Vinculació agropecuària: -

• Sostre aprox. Volum principal: 260 m2. Volums complementaris: 110 m2
• Característiques: Casa antiga de senzilla construcció que conserva la
tipologia i característiques originals atès ha estat molt poc modificada,
tot i que al seu voltant s’hi han anat annexant corts i coberts al llarg
dels anys. Es troba situada en entorn rural, en un lloc atalaiat sobre la
cara nord del camí vell de Les Franqueses a Cardedeu, envoltada de
camps de conreu i bosc pel nord i ponent. És de planta quadrangular,
consta de planta baixa i pis, i té la coberta de teula àrab a dos vessants
amb el carener perpendicular a la façana. A la façana principal les
obertures, totes de llinda plana, es disposen de forma asimètrica, amb
la porta descentrada cap a llevant i una finestra desplaçada al seu
damunt. L’acabat exterior és arrebossat. Adossats a les façanes de
ponent i llevant de la casa i al seu entorn hi ha diversos coberts. Al
nord-est de la casa hi ha una alzina exemplar, i al sud-est un pou i una
bassa. Al costat de llevant, dins la mateixa finca, a finals del s. XX s’hi
va construir un nou habitatge.
• Accés: Desviació camí de Can Carreró des de Ctra. de Granollers a
Girona Km 2,4.
• Serveis: Aigua - pou | Elect.- xarxa | Sanej - pou.
• Situació de risc: Risc baix d'incendi.

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Intervencions admeses: Es podran destinar a habitatge tots els volums
catalogats; el programa funcional bàsic de l’habitatge s’ubicarà al volum
grafiat com a principal al plànol adjunt. A part del volum principal, per a la
resta d'usos admesos es podran emprar els volums complementaris
catalogats, adequant-los als requeriments de l'activitat a implantar. En cas
de canvi d’ús, o bé de cessament de les activitats agrícoles, ramaderes i
similars, s'enretiraran les cobertes de fibrociment i elements d'altres
materials no adequats. En cas de dur a terme l’ampliació, s’actuarà de la
mateixa manera i s’enderrocarà el volum no catalogat adossat a ponent
del volum principal.
S’admet l’ampliació de les edificacions, d’acord amb l’article 14, dins el gàlib l’ocupació assenyalat al plànol, per a la implantació dels
usos admesos. L’ampliació es realitzarà mitjançant un cos en planta baixa, adossat al costat de ponent de la casa, fins un màxim del
20% del sostre construït del volum principal, i garantint el tractament unitari del conjunt i de l’espai exterior.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es mantindrà lliure d’edificació l’espai front la façana principal. Es protegirà l’alzina exemplar existent al nord-est de la casa.
S’endreçarà l’entorn immediat que conforma el jardí davanter de la casa, l’accés i l’àmbit posterior del conjunt, i es potenciarà
l’enjardinament de tipologia rural mitjançant noves plantacions d’arbrat i vegetació autòctona per tal de millorar la integració paisatgística
del conjunt en l’entorn rural en el que s’emplaça. Es preservarà el caràcter agrícola i boscós de l’entorn i, en la mesura del possible els
camps de conreus i d’arbrat fruiter a l’àmbit de migdia de la finca. Es prendran les mesures necessàries per a la preservació de l'hàbitat
d'interès comunitari, als àmbits de ponent i nord de la finca.
• Accés i estacionament: S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. Caldrà preveure els aparcaments necessaris en funció de
l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Justificació per a la recuperació i preservació

Usos i activitats permeses

• Valor històric propi de la casa. A recuperar.
• Valor paisatgístic de l'entorn agrícola i boscós al nord-oest.
• Valor social, per raó de l’equilibri territorial i l’estructura del medi rural.

• Ús principal: Habitatge familiar, amb un màxim d’un habitatge.
• Usos admesos: Turisme rural / Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artesanal / Artístic i professional.
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CAL NEN
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Volum principal
Volum complementari catalogat
Volum complementari no catalogat
Àmbit de possible ampliació

Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus I
• Protecció actual: • Codi IPAC: - • PTMB: Espai de protecció preventiva

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es mantindrà la volumetria i la
tipologia de la casa, la disposició de volums formant un pati davanter, els
criteris de composició i la proporció de les obertures de les façanes i els
elements arquitectònics i compositius. L'acabat exterior de les façanes del
conjunt serà arrebossat i pintat de blanc.

•
•
•
•

Indret: Camí de Cal Nen
UTM (x,y): 442092, 4608411
Referència cadastral urbana: 001333300DG40G0001EW
Referència cadastral rústica: 08085A011001130000DU

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s.XIX / Reforma s. XX
• Estil: Popular
• Estat de conservació: Bo

• Titularitat: Privada
• Ús actual: Habitatge
• Vinculació agropecuària: Sí

• Sostre aprox. Volum principal: 190 m2. Volums complementaris: 90 m2
• Característiques: Casa de tipologia tradicional situada en entorn rural,
al nord del camí de Can Carreró amb vistes paisatgístiques de la zona,
envoltada de camps de conreu i bosc pel seu costat nord. Va ser
rehabilitada durant la segona meitat del s. XX conservant la tipologia i
característiques originals, i recentment s’ha fet una reforma interior. De
senzilla construcció, és de planta rectangular, consta de planta baixa i
pis, i té la coberta de teula àrab a dos vessants, allargada per llevant,
amb el carener perpendicular a la façana. La façana principal és de
composició asimètrica amb totes les obertures de llinda plana,
reformades mantenint la seva distribució i proporcions. L’acabat
exterior és arrebossat i pintat de blanc. A la façana posterior s’hi
adossa un volum de planta baixa i pis, i a la de ponent un de planta
baixa. Davant de la façana principal, al seu costat de llevant i formant
una L que tanca un pati, hi ha les antigues corts i un cos habilitat com a
garatge. Actualment s’hi estan fent obres de manteniment.
• Accés: Desviació camí de Can Carreró des de Ronda Nord.
• Serveis: Aigua - pou | Elect.- xarxa | Sanej - pou | Altres - telèfon.
• Situació de risc: Risc baix d'incendi.

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Intervencions admeses: Es podran destinar a habitatge tots els volums
catalogats; el programa funcional bàsic de l’habitatge s’ubicarà al volum
grafiat com a principal al plànol adjunt. A part del volum principal, per a la
resta d'usos admesos es podran emprar els volums complementaris
catalogats, adequant-los als requeriments de l'activitat a implantar. En cas
de remodelació o rehabilitació, s’enretiraran les persianes de lames
enrotllables amb guies i caixa, i les fusteries de materials metàl·lics,
plàstics o similars.
S’admet l’ampliació de les edificacions, d’acord amb l’article 14, dins el
gàlib d’ocupació assenyalat al plànol, per a la implantació dels usos
admesos. L’ampliació es realitzarà mitjançant un cos en planta baixa tancant el pati davanter, adossat a la cara de migdia de les
antigues corts i amb coberta a una aigua i amb pendent a la cara de llevant, fins un màxim del 20% del sostre construït del volum
principal, i garantint el tractament unitari del conjunt i de l’espai exterior.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es mantindrà lliure d’edificació el pati davanter que formen les antigues corts front la façana principal de la casa. En cas de
qualsevol intervenció o canvi d’ús, es potenciarà la plantació d’arbrat i vegetació autòctona en l’entorn immediat de la casa. Es
preservarà i potenciarà el caràcter rural i agrícola de l’entorn i, en la mesura del possible la recuperació dels bancals agrícoles situats al
nord i a ponent. Es posarà especial atenció al manteniment de l’encaix paisatgístic. Es prendran les mesures necessàries per a la
preservació de l'hàbitat d'interès comunitari, a l'àmbit nord de la finca.
• Accés i estacionament: S’haurà de mantenir el camí accés a la finca, que es pot condicionar amb una amplada màxima de 3m, i
revegetació i plantació d’arbrat en la resta de la seva amplada. Caldrà preveure els aparcaments necessaris en funció de l’ús a implantar,
segons la normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Justificació per a la recuperació i preservació

Usos i activitats permeses

• Valor històric propi de la casa.
• Valor paisatgístic i ambiental de l'entorn agrícola i boscós al nord.
• Valor social, per raó de l’equilibri territorial i l’estructura del medi rural.

• Ús principal: Habitatge familiar, amb un màxim d’un habitatge.
• Usos admesos: Turisme rural / Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artesanal / Artístic i professional.
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CAN MANEL DE LA SERRA
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Volum principal
Volum complementari catalogat
Volum complementari no catalogat
Àmbit de possible ampliació

Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus I
• Protecció actual: • Codi IPAC: - • PTMB: Espai de protecció preventiva

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es mantindrà la volumetria i la
tipologia de la casa, la disposició de volums formant un barri tancat, els
criteris de composició i la proporció de les obertures de les façanes i els
elements arquitectònics i compositius, en especial el coronament de la
façana de ponent. L'acabat exterior de les façanes del conjunt es
mantindrà arrebossat i pintat de color clar i de forma unitària.

•
•
•
•

Indret: Camí de Can Gep
UTM (x,y): 441916, 4608364
Referència cadastral urbana: 001333400DG40G0001SW
Referència cadastral rústica: 08085A011000760000DJ

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XX / Reforma s. XX
• Estil: Popular
• Estat de conservació: Bo

• Titularitat: Privada
• Ús actual: Habitatge
• Vinculació agropecuària: Sí

• Sostre aprox. Volum principal: 270 m2. Volums complementaris: 250 m2
• Característiques: Casa situada en entorn rural amb vistes
paisatgístiques de la zona, al nord del camí de Can Carreró, envoltada
de camps de conreu. Completant el conjunt, a llevant davant de la casa
hi ha les antigues quadres restaurades que, en forma d’L, configuren
un barri tancat. La casa és de planta rectangular, consta de planta
baixa i pis, i té la coberta de teula àrab a dos vessants amb el carener
paral·lel a la façana. Destaca el coronament de la façana de ponent,
amb un capcer de formes geomètriques. La façana principal, allargada,
s’organitza en tres crugies de composició simètrica, amb una porta
central. Totes les obertures són de llinda plana, i les finestres tenen
ampits ceràmics. Adossat a la façana de llevant hi ha un cos de planta
baixa amb la coberta a una sola vessant. L’acabat exterior del conjunt
és arrebossat i pintat de color trencat. Dins del barri de davant de la
casa hi ha un pou d’obra amb corriola. Ran del camí d’accés al conjunt,
a tocar de la tanca del barri, hi ha dos llaurers exemplars.
• Accés: Desviació Ronda Nord.
• Serveis: Aigua - pou | Elect.- xarxa | Sanej - pou | Altres - telèfon.
• Situació de risc: -

Justificació per a la recuperació i preservació
• Valor històric propi del conjunt i dels seus elements singulars.
• Valor ambiental de l'entorn rural i agrícola.
• Valor social, per raó de l’equilibri territorial i l’estructura del medi rural.

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Intervencions admeses: Es podran destinar a habitatge el volum catalogat
grafiat com a principal al plànol adjunt i el volum complementari adossat a
aquest; el programa funcional bàsic de l’habitatge s’ubicarà al volum
principal. Tots els volums catalogats, es podran emprar per a la resta
d'usos admesos, adaptant-los als requeriments de l'activitat a implantar.
En cas de remodelació o rehabilitació, s’enretiraran les persianes de lames
enrotllables amb guies i caixa, i les fusteries de materials metàl·lics,
plàstics o similars.
S’admet l’ampliació de les edificacions, d’acord amb l’article 14, dins el
gàlib d’ocupació assenyalat al plànol, únicament per a la implantació dels usos admesos distints de l’habitatge. L’ampliació es realitzarà
mitjançant un cos en planta baixa, adossat a la cara nord de les antigues quadres i allargant-ne el carener i els dos vessants de la seva
coberta, fins un màxim del 20% del sostre construït del volum principal, i garantint el tractament unitari del conjunt i de l’espai exterior.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es mantindrà la configuració del conjunt formant un barri tancat, que es mantindrà lliure d’edificació. Es conservarà el pou
existent dins del barri. Es mantindrà la tipologia de vegetació existent a l’entorn immediat del conjunt i, en concret, els dos llaurers
exemplars ran del camí d’accés. Es posarà especial atenció al manteniment de l’encaix paisatgístic. Es preservarà el caràcter rural i
agrícola i, en la mesura del possible, es potenciarà el manteniment dels camps conreats i dels espais d’horta que envolten el conjunt.
• Accés i estacionament: S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. Caldrà preveure els aparcaments necessaris en funció
de l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Usos i activitats permeses
• Usos principals: Habitatge familiar, amb un màxim d’un habitatge / Turisme rural.
• Usos admesos: Restauració / Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artesanal / Artístic i professional.
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Volum principal
Volum complementari catalogat
Volum complementari no catalogat
Àmbit de possible ampliació

Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus I
• Protecció actual: • Codi IPAC: - • PTMB: Espai de protecció preventiva

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es mantindrà la volumetria i la
tipologia de la casa, els criteris de composició i la proporció de les
obertures de les façanes i els elements arquitectònics i compositius.
L'acabat exterior de les façanes del conjunt es mantindrà arrebossat i
pintat de blanc.

•
•
•
•

Indret: Camí de Can Gep
UTM (x,y): 441780, 4608419
Referència cadastral urbana: 001225000DG40G0001QW
Referència cadastral rústica: 08085A012000570000DU

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XIX / Reforma s. XX
• Estil: Popular
• Estat de conservació: Bo

• Titularitat: Privada
• Ús actual: Habitatge
• Vinculació agropecuària: Sí

• Sostre aprox. Volum principal: 120 m2. Volums complementaris: 90 m2
• Característiques: Casa construïda sobre una antiga barraca de
principis del s. XIX que amb el pas dels anys s’ha anat ampliant fins a
l’estructura actual. Es troba situada en entorn rural amb vistes
paisatgístiques de la zona, a llevant de la línia del ferrocarril, envoltada
de camps de conreu i bosc d’alzina al nord-est. Està formada per dos
cossos de planta baixa i pis. El cos principal, a ponent, és de planta
quadrangular i té la coberta de teula àrab amb el carener perpendicular
a la façana. La façana principal és de composició asimètrica, amb la
porta descentrada cap a llevant. El cos adossat a la façana de llevant
té la coberta amb el carener paral·lel a la façana. Totes les obertures
són de llinda plana. A llevant del conjunt hi ha diversos coberts.
L’acabat exterior és arrebossat i pintat de blanc, excepte la façana
posterior dels dos cossos principals que és de pedra vista. A migdia de
la casa es conserva un pou. Dins la mateixa finca, al sud-est de la
casa, el darrer quart del s. XX s’hi va construir un nou habitatge.
• Accés: Desviació Ronda Nord.
• Serveis: Aigua - pou | Elect.- xarxa | Sanej - pou | Altres - telèfon.
• Situació de risc: -

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Intervencions admeses: Es podran destinar a habitatge tots els volums
catalogats; el programa funcional bàsic de l’habitatge s’ubicarà al volum
grafiat com a principal al plànol adjunt. A part del volum principal, per a la
resta d'usos admesos es podran emprar els volums complementaris
catalogats, adequant-los als requeriments de l'activitat a implantar.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es mantindrà lliure d’edificació el pati front la façana principal,
conservant la tipologia de vegetació i l’arbrat existent. Es preservarà i potenciarà el caràcter rural i agrícola de l’entorn de la casa i, en la
mesura del possible, es recuperaran els bancals agrícoles situats al nord del conjunt. Es potenciarà el manteniment dels espais d’horta a
migdia de la finca. Es preservarà el bosc d’alzina existent al nord-est de la finca.
• Accés i estacionament: S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca, conservant el talús existent al marge del camí que
delimita la finca pel costat de ponent. Caldrà preveure els aparcaments necessaris en funció de l’ús a implantar, segons la normativa
sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Usos i activitats permeses
• Ús principal: Habitatge familiar, amb un màxim d’un habitatge.
• Usos admesos: Turisme rural / Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artesanal / Artístic i professional.

Justificació per a la recuperació i preservació
• Valor històric propi de la casa.
• Valor paisatgístic de l'entorn agrícola i de bosquina al nord.
• Valor social, per raó de l’equilibri territorial i l’estructura del medi rural.
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CAN PONES

Corró d’Avall
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Golfa

Volum principal
Volum complementari catalogat
Volum complementari no catalogat
Àmbit de possible ampliació

Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus I
• Protecció actual: • Codi IPAC: - • PTMB: Espai de protecció preventiva

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es mantindrà la volumetria i la
tipologia de la casa, els criteris de composició i la proporció de les
obertures de les façanes i els elements arquitectònics i compositius. Es
potenciarà arrebossat unitari de tots els volums del conjunt.

•
•
•
•

Indret: Camí de Can Pones
UTM (x,y): 443292, 4608879
Referència cadastral urbana: 000946100DG40G0001SW
Referència cadastral rústica: 08085A008000930000DQ

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XIX
• Estil: Popular
• Estat de conservació: Regular

• Titularitat: Privada
• Ús actual: En desús
• Vinculació agropecuària: -

• Sostre aprox. Volum principal: 110 m2. Volums complementaris: 240 m2
• Característiques: Casa fundada tres o quatre generacions enrere, de
senzilla construcció, situada en entorn rural al capdamunt de la serra
del Corró, al sud del camí vell de Granollers a Cardedeu, envoltada de
camps de conreu. És de planta rectangular, consta de planta baixa i
pis, i té la coberta de teula àrab a dos vessants amb el carener
perpendicular a la façana. A la façana principal, orientada a migdia,
s’aprecia una modificació que va ampliar la casa en alçada i llargada
pel costat que dóna al camí. És de composició simètrica organitzada
en tres eixos, amb una porta central i totes les obertures de llinda
plana. L’acabat exterior és arrebossat excepte la part superior de la
façana de ponent que conserva els murs de paredat vist, i a les
finestres de la planta pis de la façana principal ressurten peces de maó
ceràmic. Adossats a ponent i nord hi ha les antigues corts, i davant de
la façana de migdia hi ha un porxo de posterior construcció. Al pati de
davant de la casa es conserva un pou.
• Accés: Desviació Ctra. de Granollers a Girona Km 3,5.
• Serveis: Aigua - pou | Elect.- xarxa | Sanej • Situació de risc: -

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Intervencions admeses: Es podran destinar a habitatge el volum catalogat
grafiat com a principal al plànol adjunt i els volums complementaris
adossats a aquest; el programa funcional bàsic de l’habitatge s’ubicarà al
volum principal. Tots els volums catalogats, es podran emprar per a la
resta d'usos admesos, adaptant-los als requeriments de l'activitat a
implantar. Es mantindrà obert el porxo exempt situat a migdia del volum
principal.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es mantindrà lliure d’edificació l’espai front la façana principal, i es conservarà el pou existent. Es mantindrà la l’enjardinament de
tipologia rural i l’arbrat existent en l’entorn immediat del conjunt. Es preservarà el caràcter rural i agrícola de l’entorn de la Serra del Corró
i, en la mesura del possible els camps de conreu que l’envolten. Es posarà especial atenció al manteniment de l’encaix paisatgístic. La
casa i l’accés a la finca es troben en sòls reservats -indicativament pel PTMB- per a la infraestructura de la Ronda del Vallès, i caldrà
obtenir informe favorable de l'organisme competent prèviament a qualsevol intervenció.
• Accés i estacionament: L’accés a la casa es troba en sòls reservats -indicativament pel PTMB- per a la infraestructura de la Ronda del
Vallès, i caldrà aportar una nova alternativa, si s’escau. Caldrà preveure els aparcaments necessaris en funció de l’ús a implantar,
segons la normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Usos i activitats permeses
• Ús principal: Habitatge familiar, amb un màxim d’un habitatge.
• Usos admesos: Turisme rural / Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artesanal / Artístic i professional.

Justificació per a la recuperació i preservació
• Valor històric propi del conjunt. A recuperar.
• Valor ambiental de l'entorn rural i agrícola de la Serra del Corró.
• Valor social, per raó de l’equilibri territorial i l’estructura del medi rural.
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CAN PUJADES

Corró d’Avall
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Volum principal
Volum complementari catalogat
Volum complementari no catalogat
Àmbit de possible ampliació

Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus I
• Protecció actual: • Codi IPAC: - • PTMB: Espai de protecció preventiva

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: La rehabilitació de la casa es farà
sobre la base de la seva volumetria, conservarà la tipologia de la seva
edificació i l'estructura de la coberta. Es tindran en compte els criteris de
composició i la proporció de les obertures de les façanes, així com els
elements arquitectònics i compositius. Es potenciarà arrebossat unitari de
tots els volums del conjunt.

•
•
•
•

Indret: Desviació camí de Can Baliarda
UTM (x,y): 443248, 4608595
Referència cadastral urbana: 001445300DG40G0001MW
Referència cadastral rústica: 08085A008000820000DZ

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s.XIX
• Estil: Popular
• Estat de conservació: Dolent

• Titularitat: Privada
• Ús actual: En desús
• Vinculació agropecuària: -

• Sostre aprox. Volum principal: 160 m2. Volums complementaris: 90 m2
• Característiques: Casa de tipologia tradicional i senzilla construcció,
situada en l’entorn rural de la serra del Corró, envoltada de bosc
d’alzina i pi, a ponent de la capçalera d’un dels afluents del torrent de
Valldoriolf. Conserva les característiques originals atès que ha estat
molt poc modificada al llarg dels anys, tot i que algunes zones de la
casa i diversos coberts del seu voltant es troben esfondrats. És de
planta rectangular, consta de planta baixa i pis, i té la coberta de teula
àrab a dos vessants amb el carener perpendicular a la façana. La
façana principal, orientada a migdia, és de composició simètrica amb
una porta central i totes les obertures són de llinda plana. L’acabat
exterior és arrebossat, tot i que el seu estat de conservació deixa
zones de murs de paredat vist. A ponent de la casa es va construir un
nou cobert sobre les restes d’un d’antic, i al sud-est es va iniciar la
construcció d’una edificació de grans dimensions d’obra nova que es
troba inacabada.
• Accés: Desviació Ctra. de Granollers a Girona Km 3,3.
• Serveis: Aigua - pou | Elect.- xarxa | Sanej - pou.
• Situació de risc: Risc mitjà d'incendi.

Justificació per a la recuperació i preservació

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Intervencions admeses: Es podrà destinar a habitatge el volum catalogat
grafiat com a principal al plànol adjunt. A part del volum principal, per a la
resta d’usos admesos, es podran emprar els volums complementaris
catalogats, adaptant-los a les noves necessitats de l’activitat a implantar.
En cas de rehabilitació o implantació d’algun dels usos admesos,
s’enderrocarà el volum complementari no catalogat inacabat per corregir
l’impacte paisatgístic negatiu, i s’enretiraran els elements de fibrociment i
d’altres materials no adequats.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es mantindrà lliure d’edificació l’espai front la façana principal. S’endreçarà i sanejarà l’entorn immediat de l’edificació, i es
potenciaran noves plantacions d’arbrat i vegetació autòctona configurant un enjardinament de tipologia rural, als efectes de garantir la
integració paisatgística del conjunt en el medi rural i boscós on es situa. Es preservarà el caràcter rural de l’entorn de la Serra del Corró i,
en la mesura del possible els camps conreats i els bancals agrícoles que, al sud-est de la finca, resolen l’adaptació topogràfica dels
diferents nivells des de la casa fins la capçalera del torrent de Valldoriolf. Es prendran les mesures necessàries per a la preservació de
l'hàbitat d'interès comunitari de bosc d’alzina i pi, en el que s'emplaça el conjunt i el seu camí d’accés.
• Accés i estacionament: S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. En cas d’implantació d’usos distints a l’habitatge, es
condicionarà el camí d’accés a la casa des del camí de Can Baliarda, amb una amplada màxima de 3m i preservant els valors
ambientals de l’hàbitat d’interès comunitari boscós per on discorre. Caldrà preveure els aparcaments necessaris en funció de l’ús a
implantar, segons la normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Usos i activitats permeses
• Ús principal: Habitatge familiar, amb un màxim d’un habitatge.
• Usos admesos: Turisme rural / Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artesanal / Artístic i professional.

• Valor històric propi de la casa. A recuperar.
• Valor paisatgístic de l'entorn agrícola i boscós de la Serra del Corró.
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CAN PLANS
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Volum principal
Volum complementari catalogat
Volum complementari no catalogat
Àmbit de possible ampliació

Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus I
• Protecció actual: • Codi IPAC: - • PTMB: Espai de protecció preventiva

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es mantindrà la volumetria i la
tipologia de la casa, els criteris de composició i la proporció de les
obertures de les façanes, i els elements arquitectònics i compositius.
L’acabat podrà ser heterogeni, mantenint arrebossada i pintada la façana
principal. En cas de remodelació s’enretiraran els elements d’imposta de
les façanes del conjunt.

•
•
•
•

Indret: Camí de Can Blai a Can Baliarda
UTM (x,y): 443036, 4608465
Referència cadastral urbana: 001445700DG40G0001DW
Referència cadastral rústica: 08085A010000230000DT

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XIX / Reforma s. XX-XXI • Titularitat: Privada
• Estil: Popular
• Ús actual: Habitatge
• Estat de conservació: Bo
• Vinculació agropecuària: Sí
• Sostre aprox. Volum principal: 390 m2. Volums complementaris: 40 m²
• Característiques: Casa antiga que havia arribat a un estat precari de
conservació i ha estat recuperada, ampliada i reconstruïda seguint la
tipologia i característiques originals. Es troba situada en l’entorn rural
de la serra del Corró amb vistes paisatgístiques de la zona i envoltada
de camps de conreu. És de planta rectangular, consta de planta baixa i
pis, i té la coberta moderna de teula àrab a dos vessants desiguals,
allargada per llevant, amb ràfec d’obra i el carener perpendicular a la
façana. Les obertures de totes les façanes són de llinda plana
emmarcades amb peces de maó ceràmic i detalls carejats. La façana
principal és arrebossada i pintada de color ocre amb sòcol i cadenes
cantoneres de pedra moderna, i la resta de façanes són de pedra vista.
A les façanes principal i de ponent s’hi van afegir uns porxos. Davant
de la casa es forma un pati a l’extrem sud-est del qual, ran la tanca del
camí, hi ha diverses alzines exemplars. Dins la finca hi ha diverses
instal·lacions destinades a la doma de cavalls.
• Accés: Desviació camí de Can Baliarda des de Ctra. de Granollers a
Girona Km 3,3.
• Serveis: Aigua - pou | Elect.- xarxa | Sanej - pou | Altres - telèfon.
• Situació de risc: -

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Intervencions admeses: Podrà destinar-se a habitatge i a tots els usos
admesos el volum grafiat com a principal al plànol adjunt. Es mantindran
oberts els porxos corresponents als dos volums complementaris
catalogats adossats al volum principal. En cas de remodelació, es
potenciarà la reconducció d’aquests volums, utilitzant tècniques
constructives tradicionals.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es mantindrà lliure d’edificació el pati front la façana principal de la casa. Es conservarà l’enjardinament de tipologia rural i l’arbrat
existent en l’entorn immediat del conjunt, en especial, es protegiran les alzines exemplars situades ran del camí de Can Blai i la
vegetació del marge que separa la casa dels camps conreats. En la mesura del possible, es potenciarà la utilització de solucions
permeables en els sòls situats a ponent de la casa. Es preservarà el caràcter rural i agrícola de l’entorn de la Serra del Corró, i es
potenciarà el manteniment dels camps conreats situats entre la casa i la capçalera del torrent de Can Nius. Es posarà especial atenció al
manteniment de l’encaix paisatgístic.
• Accés i estacionament: S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. Caldrà preveure els aparcaments necessaris en funció
de l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Usos i activitats permeses
• Ús principal: Habitatge familiar, amb un màxim d’un habitatge.
• Usos admesos: Turisme rural / Restauració / Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artesanal / Artístic
i professional.

Justificació per a la recuperació i preservació
• Valor històric propi de la casa.
• Valor paisatgístic i ambiental de l'entorn rural i agrícola de la Serra del
Corró, i de l'arbrat existent.
• Valor social, per raó de l’equilibri territorial i l’estructura del medi rural.
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Volum principal
Volum complementari catalogat
Volum complementari no catalogat
Àmbit de possible ampliació

Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus I
• Protecció actual: • Codi IPAC: - • PTMB: Espai de protecció preventiva

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es mantindrà la volumetria i la
tipologia de la casa, els criteris de composició i la proporció de les
obertures de les façanes, i els elements arquitectònics i compositius. Es
potenciarà arrebossat unitari de tots els volums del conjunt, excepte en
aquells murs que conserven el paredat vist.

•
•
•
•

Indret: Camí de Can Blai a Can Baliarda
UTM (x,y): 442936, 4608343
Referència cadastral urbana: 001445600DG40G0001RW
Referència cadastral rústica: 08085A010000930000DO

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XIX / Reforma s. XX
• Estil: Popular
• Estat de conservació: Bo

• Titularitat: Privada
• Ús actual: Habitatge
• Vinculació agropecuària: Sí

• Sostre aprox. Volum principal: 160 m2. Volums complementaris: 90 m2
• Característiques: Casa de tipologia menestral, de senzilla construcció,
originàriament de petites dimensions que va ser ampliada amb cossos
annexos a les façanes laterals i posterior i afegit un pis al volum del
costat de llevant. Es troba situada en l’entorn rural de la serra del
Corró, en un lleu fondal de valor ambiental i paisatgístic amb bosquina
d’alzinar, al costat de llevant de la vall del torrent de Can Nius. El cos
principal de la casa és de planta rectangular, consta de planta baixa i
pis, i té la coberta refeta a dos vessants amb el carener paral·lel a la
façana. La façana principal es composa segons dues crugies, amb
totes les obertures de llinda plana. L’acabat exterior de la casa és
arrebossat, amb la façana principal pintada de color ocre i sòcol
ceràmic. A l’entorn de la casa hi ha diverses instal·lacions d’ús
agropecuari, camps conreats i espais d’horta, i a tocar del camí
d’accés es conserva una bassa circular.
• Accés: Desviació camí de Can Baliarda des de Ctra. de Granollers a
Girona Km 3,3.
• Serveis: Aigua - pou | Elect.- xarxa | Sanej - pou.
• Situació de risc: Risc baix d'incendi.

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Intervencions admeses: Es podran destinar a habitatge tots els volums
catalogats; el programa funcional bàsic de l’habitatge s’ubicarà al volum
grafiat com a principal al plànol adjunt. A part del volum principal, per a la
resta d'usos admesos es podran emprar els volums complementaris
catalogats, adequant-los als requeriments de l'activitat a implantar. En cas
de remodelació o rehabilitació, es recompondrà l’estructura de les façanes
refent les obertures que hagin perdut la proporció vertical, i s’enretiraran
les persianes de lames enrotllables amb guies i caixa, i les fusteries de
materials metàl·lics, plàstics o similars. En cas de canvi d’ús o de
cessament de les activitats agrícoles, ramaderes i similars, s'enretiraran
les cobertes de fibrociment i elements d'altres materials no adequats.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es mantindrà lliure d’edificació l’espai front la façana principal. Es conservarà l’enjardinament de tipologia rural i l’arbrat existent
en l’entorn immediat de la casa, així com la bassa situada ran del camí d’accés. Es conservarà el caràcter rural i agrícola de l’entorn de
la Serra del Corró i, en la mesura del possible, els camps conreats que envolten la casa i els espais d’horta situats a migdia del camí
d’accés, i la bosquina situada a l’àmbit de ponent de la finca associada al torrent de Can Nius. Es preservarà la bosquina d’alzinar
existent a ponent i migdia del conjunt, que configura el paisatge de fondal del lloc. Qualsevol intervenció haurà de ser molt curosa amb
l’entorn boscós, on es situen les edificacions, i es posarà especial atenció al manteniment de l’encaix paisatgístic.
• Accés i estacionament: S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. En cas d’implantació d’usos distints a l’habitatge, es
condicionarà el camí d’accés des del camí de Can Blai, amb una amplada màxima de 3m i revegetació i plantació d’arbrat en la resta de
la seva amplada. Caldrà preveure els aparcaments necessaris en funció de l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Usos i activitats permeses

Justificació per a la recuperació i preservació

• Ús principal: Habitatge familiar, amb un màxim d’un habitatge.

• Valor històric propi de la casa, exemple de tipologia menestral.
• Valor paisatgístic de l'entorn rural i agrícola de la Serra del Corró, i del
bosc del fondal del torrent de Can Nius, d'elevada qualitat.
• Valor social, per raó de l’equilibri territorial i l’estructura del medi rural.

• Usos admesos: Turisme rural / Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artesanal / Artístic i professional.
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Volum principal
Volum complementari catalogat
Volum complementari no catalogat
Àmbit de possible ampliació

Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus I
• Protecció actual: • Codi IPAC: - • PTMB: Espai de protecció preventiva

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es mantindrà la volumetria i la
tipologia de la casa, els criteris de composició i la proporció de les
obertures de les façanes, i els elements arquitectònics i compositius. Es
potenciarà arrebossat unitari de tots els volums del conjunt.

•
•
•
•

Indret: Camí de Can Blai a Can Baliarda
UTM (x,y): 442980, 4608243
Referència cadastral urbana: 001945000DG40G0001ZW
Referència cadastral rústica: 08085A010000910000DF

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XIX / Reforma s. XX-XXI
• Estil: Popular
• Estat de conservació: Bo

• Titularitat: Privada
• Ús actual: Habitatge
• Vinculació agropecuària: Sí

• Sostre aprox. Volum principal: 280 m2. Volums complementaris: 20 m2
• Característiques: Casal rehabilitat i ampliat seguint la tipologia i
característiques originals. Es troba situat a l’entorn rural de la serra del
Corró, a llevant del torrent de Can Nius i envoltat de camps de conreu i
bosc d’alzina a ponent. Es composa de dos cossos adossats: el cos
principal a llevant, i un cos ampliat i alçat en un pis a ponent, amb una
terrassa afegida amb galeria a la planta pis. El cos principal consta de
planta baixa i pis, i té la coberta de teula àrab a dos vessants amb el
carener paral·lel a la façana. La façana principal, allargada, és de
composició asimètrica amb la porta descentrada cap a ponent. Totes
les obertures, reformades, són de llinda plana. A la façana posterior
s’hi adossa un petit cobert, i n’hi ha d’altres exempts al pati de davant
de la casa. L’acabat exterior és arrebossat i pintat de color crema. A
les feixes de conreu que baixen al torrent de Can Nius destaquen
algunes alzines exemplars. Al costat de llevant del camí es conserva
un pou d’obra i una bassa circular.
• Accés: Desviació camí de Can Baliarda des de Ctra. de Granollers a
Girona Km 3,3.
• Serveis: Aigua - pou | Elect.- xarxa | Sanej - pou | Altres - telèfon.
• Situació de risc: -

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Intervencions admeses: Es podran destinar a habitatge el volum catalogat
grafiat com a principal al plànol adjunt i el volum complementari adossat a
aquest; el programa funcional bàsic de l’habitatge s’ubicarà al volum
principal. Tots els volums catalogats, es podran emprar per a la resta
d'usos admesos, adaptant-los als requeriments de l'activitat a implantar.
En cas de canvi d’ús o de cessament de les activitats agrícoles,
ramaderes i similars, s'enretiraran les cobertes de fibrociment i elements
d'altres materials no adequats.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es mantindrà lliure d’edificació el pati front la façana principal de la casa. Es conservarà l’enjardinament de tipologia rural i l’arbrat
existent en l’entorn immediat de la casa, i els espais d’horta situats a migdia. Es preservarà el caràcter rural i agrícola de l’entorn de la
Serra del Corró i, en especial, els bancals de conreu que resolen l’adaptació topogràfica dels diferents nivells fins el torrent de Can Nius.
Es protegirà el bosc d’alzina i els exemplars singulars existents en els esmentats bancals. Es posarà especial atenció al manteniment de
l’encaix paisatgístic.
• Accés i estacionament: S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. Caldrà preveure els aparcaments necessaris en funció
de l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Usos i activitats permeses
• Usos principals: Habitatge familiar, amb un màxim d’un habitatge / Turisme rural.
• Usos admesos: Restauració / Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artesanal / Artístic i professional.

Justificació per a la recuperació i preservació
• Valor històric propi de la casa.
• Valor paisatgístic de l'entorn rural i agrícola de la Serra del Corró, del
bosc del torrent de Can Nius i de l'arbrat existent.
• Valor social, per raó de l’equilibri territorial i l’estructura del medi rural.
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Volum principal
Volum complementari catalogat
Volum complementari no catalogat
Àmbit de possible ampliació

Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus I
• Protecció actual: • Codi IPAC: - • PTMB: Espai de protecció preventiva

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es mantindrà la volumetria i la
tipologia del conjunt, els criteris de composició i la proporció de les
obertures de les façanes, i els elements arquitectònics i compositius. Es
potenciarà arrebossat unitari de tots els volums del conjunt.

•
•
•
•

Indret: Camí de Can Met Blai
UTM (x,y): 442697, 4608247
Referència cadastral urbana: 001840500DG40G0001XW
Referència cadastral rústica: 08085A010000170000DQ

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XIX
• Estil: Popular
• Estat de conservació: Regular

• Titularitat: Privada
• Ús actual: Habitatge / En desús
• Vinculació agropecuària: Sí

• Sostre aprox. Volum principal: 160 m2. Volums complementaris: 310 m2
• Característiques: Conjunt format per dues cases independents de
senzilla construcció que, en estar adossades i compartir coberta,
constitueixen una única unitat d’edificació. Es troba situat en entorn
rural a migdia del camí vell de Granollers a Cardedeu, envoltat de
camps de conreu. Les dues cases han estat molt poc modificades i
conserven la tipologia i característiques originals, tot i que al seu
voltant s’hi han anat annexant nombroses naus, corts i coberts d’ús
agropecuari, adossats i exempts. El cos principal engloba Cal Sargento
a llevant i Can Met Blai a ponent. És de planta rectangular, consta de
planta baixa i pis, i té la coberta de teula àrab a dos vessants amb el
carener perpendicular a la façana. Totes les obertures de la façana
principal són de llinda plana i arrebossades, com també ho és l’acabat
exterior. El pati de davant de la casa està envoltat d’arbrat, destacant
un xiprer exemplar al sud-est. Actualment només s’utilitza com
habitatge Cal Sargento, on recentment s’ha reformat l’interior.
• Accés: Desviació camí de Can Carreró des de Ctra. de Granollers a
Girona Km 2,4.
• Serveis: Aigua - pou | Elect.- xarxa | Sanej - pou.
• Situació de risc: -

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Intervencions admeses: Es podran destinar a habitatge tots els volums
catalogats; el programa funcional bàsic dels habitatges s’ubicarà al volum
grafiat com a principal al plànol adjunt. A part del volum principal, per a la
resta d'usos admesos es podran emprar els volums complementaris
catalogats, adequant-los als requeriments de l'activitat a implantar. En cas
de remodelació o rehabilitació, es recuperarà i es mantindrà el porxo obert
amb coberta a salt de garsa, es recompondrà l’estructura de les façanes
refent les obertures que hagin perdut la proporció vertical, i s’enretiraran
les persianes de lames enrotllables amb guies i caixa, i les fusteries de
materials metàl·lics, plàstics o similars. En cas de cessament de les
activitats agrícoles, ramaderes i similars, s'enretiraran les cobertes de
fibrociment i elements d'altres materials no adequats. En cas de canvi d’ús, s’actuarà d’igual manera i s’enderrocaran els dos volums
complementaris no catalogats adossats a la façana de migdia del conjunt.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es mantindrà lliure d’edificació l’espai front la façana principal de les cases. Es preservarà i potenciarà l’enjardinament de tipologia
rural i l’arbrat existent a l’entorn immediat del conjunt i, en especial, el xiprer exemplar al sud-est del pati S’endreçarà l’àmbit situat al nord de
la finca. Es preservarà el caràcter rural i agrícola de l’entorn, i es potenciarà el manteniment dels camps de conreu que envolten el conjunt i
els espais d’horta situats a migdia. Es conservarà la bosquina associada al torrent de Can Nius, a l’àmbit de llevant de la finca.
• Accés i estacionament: S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. Caldrà preveure els aparcaments necessaris en funció
de l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Usos i activitats permeses
• Ús principal: Habitatge familiar, amb un màxim de dos habitatges, un a cada casa.
• Usos admesos: Turisme rural / Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artesanal / Artístic i professional.

Justificació per a la recuperació i preservació
• Valor històric propi del conjunt, amb Can Met Blai a recuperar.
• Valor paisatgístic de l'entorn rural i agrícola, i de l'arbrat existent.
• Valor social, per raó de l’equilibri territorial i l’estructura del medi rural.

Altres disposicions particulars
En cas d’implantació d’usos distints a l’habitatge, es potenciarà destinar al nou ús tot el conjunt edificat, garantint el tractament unitari de
l’aspecte exterior de les edificacions i dels espais lliures del seu entorn. L’adequació del camí d’accés i dels serveis urbanístics es podran
dur a terme conjuntament amb Can Carcàs (C-102).
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Volum principal
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Àmbit de possible ampliació

Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus I
• Protecció actual: • Codi IPAC: - • PTMB: Espai de protecció preventiva

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es mantindrà la volumetria i la
tipologia de la casa i els criteris de composició i la proporció de les
obertures de les façanes. Es conservaran els capcers de traça
noucentista, el de la façana principal, de formes geomètriques i perfil
trencat, amb breus pilastres cantoneres als dos laterals, i rematat amb
peces ceràmiques; i el de la posterior, més senzill. L'acabat exterior de les
façanes del tot conjunt es mantindrà arrebossat i pintat de blanc,
remarcant el perfil de les obertures de les golfes, podent mantenir-se
tapiades.

•
•
•
•

Indret: Camí de Can Met Blai
UTM (x,y): 442597, 4608163
Referència cadastral urbana: 001841500DG40G0001HW
Referència cadastral rústica: 08085A010000500000DY

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XX / Reforma s. XX
• Estil: Popular - Noucentista
• Estat de conservació: Bo

• Titularitat: Privada
• Ús actual: Habitatge
• Vinculació agropecuària: Sí

• Sostre aprox. Volum principal: 250 m2. Volums complementaris: 50 m2
• Característiques: Casal reformat mantenint la tipologia i característiques
originals, situat en entorn rural a migdia del camí vell de Granollers a
Cardedeu, envoltat de camps de conreu. És de planta quadrangular,
consta de planta baixa i pis, i té la coberta de teula àrab a dos vessants
amb el carener perpendicular a la façana. La façana principal és de
composició simètrica organitzada en tres crugies, amb la porta i una
finestra balconera centrals. Corona amb un capcer de traça noucentista
de formes geomètriques i perfil trencat, amb breus pilastres cantoneres
als dos laterals, rematat amb maó. La façana posterior també corona
amb un capcer més senzill. Totes les obertures són de llinda plana i les
finestres tenen ampits ceràmics. Adossat a llevant hi ha un cos de planta
baixa amb la coberta a una sola vessant que dóna al marge del camí.
L’acabat exterior és arrebossat i pintat de blanc. Davant de la casa es
forma un pati, i a ponent hi ha un petit espai d’horta.
• Accés: Desviació camí de Can Carreró des de Ctra. de Granollers a
Girona Km 2,4.
• Serveis: Aigua - pou | Elect.- xarxa | Sanej - pou | Altres - telèfon.
• Situació de risc: -

Justificació per a la recuperació i preservació
• Valor històric propi de la casa i dels seus elements singulars d'estil
noucentista.
• Valor paisatgístic i ambiental de l'entorn rural i agrícola.
• Valor social, per raó de l’equilibri territorial i l’estructura del medi rural.

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Intervencions admeses: Es podran destinar a habitatge el volum catalogat
grafiat com a principal al plànol adjunt i el volum complementari adossat a
aquest; el programa funcional bàsic de l’habitatge s’ubicarà al volum
principal. Tots els volums catalogats, es podran emprar per a la resta
d'usos admesos, adaptant-los als requeriments de l'activitat a implantar.
S’admet l’ampliació de les edificacions, d’acord amb l’article 14, dins el
gàlib d’ocupació assenyalat al plànol, per a la implantació dels usos admesos. L’ampliació es realitzarà mitjançant un cos en planta
baixa, adossat a la façana posterior de la casa, modificant el mínim l’estructura dels talussos que estructuren l’entorn immediat, fins un
màxim del 20% del sostre construït del volum principal, i garantint el tractament unitari del conjunt i de l’espai exterior.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es mantindrà lliure d’edificació el pati davanter front la façana principal de la casa. Es conservarà i potenciarà l’enjardinament de
tipologia rural i l’arbrat existent a l’entorn immediat de la casa i, en la mesura del possible, el petit espai d’horta situat a ponent. Es preservarà
el caràcter rural i agrícola de l’entorn, i es potenciarà el manteniment dels camps conreats als àmbits de ponent i nord de la finca.
• Accés i estacionament: S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. Caldrà preveure els aparcaments necessaris en funció
de l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Usos i activitats permeses
• Usos principals: Habitatge familiar, amb un màxim d’un habitatge / Turisme rural.
• Usos admesos: Restauració / Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artesanal / Artístic i professional.

Altres disposicions particulars
L’adequació del camí d’accés i dels serveis urbanístics es podran dur a terme conjuntament amb Cal Sargento i Can Met Blai (C-101).
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Volum principal
Volum complementari catalogat
Volum complementari no catalogat
Àmbit de possible ampliació

Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus I
• Protecció actual: • Codi IPAC: - • PTMB: Espai de protecció preventiva

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es mantindrà la volumetria i la
tipologia de la casa, la disposició de volums formant un barri tancat, els
criteris de composició i la proporció de les obertures de les façanes i els
elements arquitectònics i compositius. L'acabat exterior de les façanes del
conjunt es mantindrà arrebossat i pintat de color trencat. S’admet la
retirada de la balustrada que corona la façana principal, o bé es podrà
conservar pintada de blanc.

•
•
•
•

Indret: Camí de Can Marimon
UTM (x,y): 442578, 4607734
Referència cadastral urbana: 002339700DG40G0001GW
Referència cadastral rústica: 08085A010000450000DA

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XVIII / Reforma s. XIX-XX • Titularitat: Privada
• Estil: Popular
• Ús actual: Habitatge
• Estat de conservació: Bo
• Vinculació agropecuària: Sí
• Sostre aprox. Volum principal: 300 m2. Volums complementaris: 410 m2
• Característiques: Casa situada a mitja falda de la serra del Corró, en
entorn rural envoltada de camps de conreu. L’aspecte actual és fruit de
reformes i ampliacions al llarg dels anys sobre una casa petita de mitjans
del s. XVIII. És de planta rectangular, consta de planta baixa i pis, i té la
coberta de teula àrab a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana.
La façana de llevant corona amb un capcer quadrangular, i la façana
principal amb una falsa balconada d’obra amb gelosies ceràmiques
senzilles. La façana principal és allargada i de composició simètrica, i
s’organitza en cinc crugies, amb una porta central i tres finestres
balconeres a la planta pis. Totes les obertures són de llinda plana. A
llevant hi ha adossat un petit cobert de planta baixa. Davant de la casa hi
ha l’era de cairons, dins d’un barri obert a migdia, tancat per dos cossos
als laterals que completen el conjunt: les antigues quadres a ponent, i un
antic cobert ampliat en llargada a llevant. L’acabat exterior del conjunt,
unitari, és arrebossat i pintat de blanc.
• Accés: Desviació camí de Can Carreró des de Ctra. de Granollers a
Girona Km 2,4.
• Serveis: Aigua - pou | Elect.- xarxa | Sanej - pou.
• Situació de risc: -

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Intervencions admeses: Es podran destinar a habitatge el volum catalogat
grafiat com a principal al plànol adjunt i el volum complementari adossat a
aquest; el programa funcional bàsic de l’habitatge s’ubicarà al volum
principal. Tots els volums catalogats, es podran emprar per a la resta
d'usos admesos, adaptant-los als requeriments de l'activitat a implantar.
En cas de remodelació o rehabilitació, es substituiran els baixants de
materials plàstics o similars, emprant materials i tècniques tradicionals, i
integrant-los al conjunt.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es conservarà la configuració del conjunt formant un barri front la façana principal, que es mantindrà lliure d’edificació. Es
potenciarà l’enjardinament de tipologia rural i la plantació de vegetació autòctona a l’entorn immediat del conjunt. Es conservaran els
elements constructius que resolen l’adaptació topogràfica del nivell alçat on s’emplaça el conjunt. Es preservarà el caràcter rural i
agrícola de l’entorn i, en la mesura del possible, es potenciarà el manteniment dels camps conreats que envolten el conjunt i de l’espai
d’horta situat al nord-est del conjunt. Es posarà especial atenció al manteniment de l’encaix paisatgístic.
• Accés i estacionament: S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. Caldrà preveure els aparcaments necessaris en funció
de l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Usos i activitats permeses
• Usos principals: Habitatge familiar, amb un màxim de dos habitatges / Turisme rural.
• Usos admesos: Restauració / Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artesanal / Artístic i professional.

Justificació per a la recuperació i preservació
• Valor històric propi del conjunt i dels espais exteriors (barri, era).
• Valor paisatgístic i ambiental de l'entorn rural i agrícola.
• Valor social, per raó de l’equilibri territorial i l’estructura del medi rural.
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Volum principal
Volum complementari catalogat
Volum complementari no catalogat
Àmbit de possible ampliació

Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus I
• Protecció actual: • Codi IPAC: - • PTMB: Espai de protecció preventiva

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es mantindrà la volumetria i la
tipologia del conjunt, la disposició de volums formant un barri i els criteris
de composició i la proporció de les obertures de les façanes. Es
conservaran els marcs d'obra amb relleu de les obertures de la casa que
es repeteix a les cantonades. L'acabat exterior de les façanes de tot el
conjunt es mantindrà arrebossat i pintat de blanc, remarcant el perfil de les
obertures de les golfes de les antigues corts, podent mantenir-se tapiades.

• Indret: Camí de Can Cantallops
• UTM (x,y): 442833, 4607461
• Referència cadastral urbana: 002338800DG40G0001UW /
08085A009001170001FD
• Referència cadastral rústica: 08085A009001170000DS

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XIX
• Estil: Popular
• Estat de conservació: Bo

• Titularitat: Privada
• Ús actual: Habitatge / En desús
• Vinculació agropecuària: Sí

• Sostre aprox. Volum principal: 400 m2. Volums complementaris: 170 m2
• Característiques: Conjunt d’aspecte sòlid pel seu emplaçament
encimbellat al Pla del Ramassar, en entorn rural envoltat de camps de
conreu i bosquina d’alzina al nord. Està format per la casa, les antigues
corts i diversos annexos que s’han construït al llarg dels anys, dins d’un
pati tancat. Al nord, la casa és de planta rectangular, consta de planta
baixa i pis, i té la coberta de teula àrab a dos vessants amb un ràfec
d’obra i el carener perpendicular a la façana. La façana principal és
asimètrica, amb la porta desplaçada a ponent i una finestra balconera
centrada al pis. A la part superior hi ha la inscripció J. Pujadas. Les
obertures són de llinda plana amb un marc d’obra amb relleu que es
repeteix a les cantonades. A migdia hi ha les antigues corts, en desús,
que van ser ampliades en llargada pels seus costats nord i sud. Són de
planta rectangular, planta baixa, pis i golfes, i la coberta de teula àrab a
dos vessants amb el carener perpendicular a la façana. L’acabat exterior
del conjunt, unitari, és arrebossat i pintat de blanc.
• Accés: Desviació Ctra. de Granollers a Girona Km 2,4.
• Serveis: Aigua - pou | Elect.- xarxa | Sanej - pou.
• Situació de risc: -

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Intervencions admeses: Es podran destinar a habitatge els volums
catalogats grafiats com a principals al plànol adjunt i els volums
complementaris adossats a aquests; el programa funcional bàsic dels
habitatges s’ubicarà als volums principals. Tots els volums catalogats, es
podran emprar per a la resta d'usos admesos, adaptant-los als
requeriments de l'activitat a implantar. En cas de remodelació o
rehabilitació, s’enretiraran les fusteries de materials metàl·lics, plàstics o
similars. En cas de canvi d’ús, d’augment de densitat d’habitatges, o bé de
cessament de les activitats agrícoles, ramaderes i similars, s'enretiraran les
cobertes de fibrociment i elements d'altres materials no adequats.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es mantindrà la configuració del conjunt formant un barri tancat i el seu accés, amb les edificacions a l’entorn d’un espai central
que es mantindrà lliure d’edificació..Es potenciaran noves plantacions d’arbrat i vegetació autòctona de tipologia rural acompanyant
l’existent a l’entorn immediat del conjunt. En la mesura del possible, es mantindrà l’espai d’horta situat al nord del conjunt. Es preservarà
el caràcter rural i agrícola de l’entorn del Pla del Ramassar, i es potenciarà el manteniment dels bancals conreats a migdia i ponent del
conjunt. Es protegirà la bosquina d’alzina que acompanya el camí, al nord-oest de la finca. Es posarà especial atenció al manteniment de
l’encaix paisatgístic.
• Accés i estacionament: S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. Caldrà preveure els aparcaments necessaris en funció
de l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Usos i activitats permeses

Justificació per a la recuperació i preservació

• Usos principals: Habitatge familiar, amb un màxim de dos habitatges al conjunt / Turisme rural.

• Valor històric propi del conjunt i dels seus elements singulars.
• Valor ambiental de l'entorn rural i agrícola del Pla del Ramassar i de
bosquina al nord, i com a fita visual.
• Valor social, per raó de l’equilibri territorial i l’estructura del medi rural.

• Usos admesos: Restauració / Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artesanal / Artístic i professional.
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C – 105 CAN GOITA

Corró d’Avall
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Golfa

Volum principal
Volum complementari catalogat
Volum complementari no catalogat
Àmbit de possible ampliació

Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus I
• Protecció actual: • Codi IPAC: - • PTMB: Espai de protecció preventiva

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es mantindrà la volumetria i la
tipologia de la casa, els criteris de composició i la proporció de les
obertures de les façanes i els elements arquitectònics i compositius. En
cas de qualsevol intervenció es mantindrà el tractament heterogeni de les
façanes del conjunt, deixant vist el paredat de còdols existent en algunes
parts dels murs, així com les llindes i brancals de maó.

•
•
•
•

Indret: Desviació camí de Can Cantallops
UTM (x,y): 443020, 4607184
Referència cadastral urbana: 08085A009000750001FQ
Referència cadastral rústica: 08085A009000750000DM

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XIX / Reforma s. XXI
• Estil: Popular
• Estat de conservació: Bo

• Titularitat: Privada
• Ús actual: Habitatge
• Vinculació agropecuària: Sí
2

• Sostre aprox. Volum principal: 290 m . Volums complementaris: • Característiques: Casa antiga que havia arribat a un estat ruïnós i ha
estat ben recuperada, ampliada en alçada i reconstruïda, seguint la
tipologia i característiques originals i els aspectes constructius
tradicionals de la zona. Es troba situada al sud-est del terme municipal,
en l’entorn rural del Pla del Ramassar i envoltada de camps de conreu i
bosc. És de planta quadrada, consta de planta baixa i pis, i té la
coberta de teula àrab a dos vessants amb el carener perpendicular a la
façana. En diverses façanes de la casa s’han mantingut part dels
antics murs, de manera que l’acabat exterior és en part de pedra vista i
en part de maó ceràmic. La façana principal és de composició
simètrica i s’organitza en tres crugies, amb una porta central. Totes les
obertures són d’arc escarser, amb els brancals fets de maó ceràmic a
plec de llibre i les llindes de maó pla. Les finestres tenen també ampits
ceràmics. A migdia de la casa, hi ha un antic cobert que es va ampliar
amb annexos d’obra moderna.
• Accés: Desviació Ctra. de Granollers a Girona Km 2,4.
• Serveis: Aigua - pou | Elect.- xarxa | Sanej - pou.
• Situació de risc: -

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Intervencions admeses: Podrà destinar-se a habitatge i a tots els usos
admesos el volum grafiat com a principal al plànol adjunt.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es mantindrà lliure d’edificació l’espai front la façana principal. Es
conservarà l’enjardinament de tipologia rural i l’arbrat existent a l’entorn
immediat de la casa i, especialment, es potenciarà el manteniment dels
diferents espais d’horta que envolten el conjunt per migdia i nord. Es conservaran els elements constructius i murets de pedra que
acompanyen el marge del camí, a ponent de la casa. Es preservarà el caràcter rural i agrícola de l’entorn del Pla del Ramassar i, en la
mesura del possible, els camps conreats que configuren el paisatge del lloc. S’endreçarà l’àmbit situat al nord de la casa, ran del camí
d’accés. Es posarà especial atenció al manteniment de les visites paisatgístiques.
• Accés i estacionament: S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. Caldrà preveure els aparcaments necessaris en funció
de l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Usos i activitats permeses
• Usos principals: Habitatge familiar, amb un màxim d’un habitatge / Turisme rural.
• Usos admesos: Restauració / Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artesanal / Artístic i professional.

Justificació per a la recuperació i preservació
• Valor històric propi de la casa, ben reformada.
• Valor ambiental de l'entorn rural i agrícola del Pla del Ramassar.
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Volum principal
Volum complementari catalogat
Volum complementari no catalogat
Àmbit de possible ampliació

Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus I
• Protecció actual: BPU – PEPPA (LL-07 / LL-15 capella)
• Codi IPAC: 28774 / 28806 (capella) • PTMB: Espai de protecció especial

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es mantindrà la volumetria i la tipologia
del conjunt, la disposició de volums formant un barri tancat i els criteris de
composició i la proporció de les obertures de les façanes. Es conservaran el
portal d’arc de mig punt de pedra adovellada amb escut a la clau, i l'escut del
primer pis. Es recuperaran i mantindran els esgrafiats d’estil barroc de
motius florals i geomètrics de la façana principal i el capcer de perfil sinuós.
L'acabat exterior de les façanes del conjunt es mantindrà arrebossat. Es
conservarà la capella de Sant Iscle i Santa Victòria al nord del conjunt.

• Indret: Camí de Can Guilla
• UTM (x,y): 442161, 4613051
• Referència cadastral urbana: 001829700DG41C0001QY /
001829600DG41C0001GY (capella)
• Referència cadastral rústica: 08085A001000: -410000DM / -580000DA (capella)

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XIII-XVIII / Reforma s. XIX
• Estil: Popular - Barroc
• Estat de conservació: Bo

• Titularitat: Privada
• Ús actual: Habitatge
• Vinculació agropecuària: Sí

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Àmbits d’expectativa arqueològica: El conjunt es troba dins de l'espai de
protecció arqueològica de Can Guilla, i caldrà obtenir informe favorable de
l'organisme competent en matèria de cultura prèviament a qualsevol
intervenció, d'acord amb l'article 13.1.f.

• Sostre aprox. Volum principal: 1.790 m2. Volums complementaris: 180 m2
• Característiques: Conjunt d’estructura complexa del s. XVIII, bastit sobre
una construcció del s. XIII. És un gran casal organitzat entorn d’un ampli
barri obert a llevant, amb tanca d’obra i dos grans portals allindats d’accés
passada l’era exterior. El cos central consta de planta baixa, pis i golfes, i té
la coberta composta. A ambdós costats hi ha cossos de planta baixa i pis,
configurant un conjunt d’ampla façana plana de composició pràcticament
simètrica. Al centre hi ha un portal d’arc de mig punt de pedra adovellada
amb escut a la clau, i damunt de la llinda del balcó principal del pis hi ha un
altre escut. La façana principal, ornamentada amb esgrafiats d’estil barroc,
molt desfigurats, corona amb un capcer de perfil sinuós. Completen el
conjunt diversos cossos annexos entre els quals destaca, a la planta pis del
cos de ponent, una àmplia arqueria oberta amb baranes balustrades, d’una
reforma del s. XIX. Dins de la finca hi ha divers arbrat centenari. A pocs
metres al nord de la casa hi ha la capella de Sant Iscle i Santa Victòria.
• Accés: Desviació c/ Estuari des de Ctra. de Ribes Km 34,1.
• Serveis: Aigua - pou | Elect.- xarxa | Sanej - pou | Altres - telèfon.
• Situació de risc: -

• Intervencions admeses: Es podran destinar a habitatge els volums
catalogats grafiats com a principals al plànol adjunt. A part dels volums
principals, per a la resta d’usos admesos, es podran emprar els volums
complementaris catalogats, adaptant-los a les noves necessitats de l’activitat a implantar. En cas de canvi d’ús, d’augment de la densitat
d’habitatges o bé de cessament de les activitats agrícoles, ramaderes i similars, s'enretiraran les cobertes de fibrociment i elements
d'altres materials no adequats.

Justificació per a la recuperació i preservació

• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

• Valor històric i arquitectònic propi del conjunt, dels seus elements
singulars i ornamentals d'estil barroc i dels espais exteriors (barri, era).
• Valor paisatgístic i ambiental de l'entorn agrícola i boscós del torrent de
Can Guilla, de l'arbrat existent, i com a fita històrica.
• Valor social, per raó de l’equilibri territorial i l’estructura del medi rural.

Usos i activitats permeses

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es conservarà la configuració del conjunt formant un barri tancat i els seus accessos, amb les edificacions i tanques d’obra al voltant
d’un espai lliure central estructurador del conjunt. Es protegirà l’era encaironada exterior i la lliça que la delimita. Es mantindrà l’enjardinament
de tipologia rural de l’entorn immediat del conjunt i l’arbrat existent dins la finca, i es protegiran els diversos exemplars centenaris d’arbrat
catalogat -pins, xiprers davant la capella, olivera i alzina de l’entrada-. Es preservarà el caràcter rural i agrícola de l’entorn i, en la mesura del
possible, els camps i bancals conreats i els espais d’horta que envolten el conjunt.. Es preservarà el bosc de ribera associat al torrent de Can
Guilla, a l’àmbit de llevant de la finca. Qualsevol intervenció o canvi d’ús haurà de garantir el tractament unitari del conjunt i dels espais
exteriors, i la seva integració en el medi rural on es situa posant especial atenció al manteniment de l’encaix paisatgístic.
• Accés i estacionament: S’hauran de mantenir els accessos a la finca. Caldrà preveure els aparcaments necessaris en funció de l’ús a
implantar, segons la normativa sectorial.

• Usos principals: Habitatge familiar, amb un màxim de quatre habitatges / Turisme rural / Hoteler.
• Usos admesos: Restauració, incloent saló de banquets / Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural /
Artesanal / Artístic i professional.
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Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus I
• Protecció actual: • Codi IPAC: - • PTMB: Espai de protecció especial

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es mantindrà la volumetria i la
tipologia de la casa, els criteris de composició i la proporció de les
obertures de les façanes i els elements arquitectònics i compositius.
L'acabat exterior de les façanes del conjunt es mantindrà arrebossat i
pintat unitari.

• Indret: Avinguda dels Gorgs
• UTM (x,y): 441893, 4612824
• Referència cadastral urbana: 001841800DG41C0001BY /
001829800DG41C0001PY
• Referència cadastral rústica: 08085A001001250000DY

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XVII
• Estil: Popular
• Estat de conservació: Regular

• Titularitat: Privada
• Ús actual: Habitatge
• Vinculació agropecuària: -

• Sostre aprox. Volum principal: 360 m2. Volums complementaris: 210 m2
• Característiques: Conjunt format per dues cases de senzilla construcció
que, en estar adossades, constitueixen una única unitat d’edificació. Es
troba situat a l’extrem est de la urbanització dels Gorgs, al nord del
torrent del mateix nom. El cos principal és de planta rectangular, consta
de planta baixa i pis, i té la coberta a una sola vessant amb el pendent
orientat a migdia. Can Pericas, al nord, té un portal d’arc de mig punt de
pedra adovellada a la part inferior i maó ceràmic a l’arc, i al seu damunt
una finestra de llinda plana de pedra carejada. La coberta ha estat
refeta recentment, s’ha ampliat en alçada la primera crugia del cos que
es troba adossat al lateral, i té diversos cossos annexos al nord. Can
Jordana, al sud, té la porta d’arc carpanell ressaltada de color blanc, i al
seu damunt una finestra de llinda plana de fusta amb ampit volat de
pedra. L’acabat exterior és arrebossat, i el cromatisme de la façana
principal permet diferenciar clarament les dues cases. Es conserven dos
pous, un davant del conjunt i un altre a la part posterior de Can Jordana.
• Accés: Desviació Ctra. de Ribes Km 34,1.
• Serveis: Aigua - xarxa | Elect.- xarxa | Sanej - xarxa.
• Situació de risc: -

Justificació per a la recuperació i preservació
• Valor històric propi del conjunt.
• Valor ambiental de l'entorn rural i agrícola del torrent de Can Gorgs, al
final de la urbanització del mateix nom.

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Àmbits d’expectativa arqueològica: Caldrà tenir present la proximitat de
l'espai de protecció arqueològica de Can Gorgs, d'acord amb l'article
13.1.f.
• Intervencions admeses: Es podran destinar a habitatge tots els volums
catalogats; el programa funcional bàsic dels habitatges s’ubicarà al volum
grafiat com a principal al plànol adjunt. A part del volum principal, per a la
resta d'usos admesos es podran emprar els volums complementaris
catalogats, adequant-los als requeriments de l'activitat a implantar. En cas
de qualsevol intervenció, canvi d’ús, o bé de cessament de les activitats
agrícoles, ramaderes i similars, s'enretiraran les cobertes de fibrociment i
elements d'altres materials no adequats.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es mantindrà lliure d’edificació el pati front la façana principal de les cases. Es conservaran els dos pous existents a la finca. Es
potenciarà l’enjardinament de tipologia rural i la plantació de vegetació autòctona i arbrat a l’entorn immediat del conjunt, per tal de
reforçar la seva posició de transició entre els sòls urbans de la urbanització dels Gorgs i el sòl no urbanitzable. En la mesura del possible,
es recuperaran els camps conreats a l’àmbit de llevant de la finca.
• Accés i estacionament: S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. Caldrà preveure els aparcaments necessaris en funció de
l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Usos i activitats permeses
• Ús principal: Habitatge familiar, amb un màxim de dos habitatges ja existents, un a cada casa.
• Usos admesos: Turisme rural / Restauració / Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artesanal / Artístic
i professional.

Altres disposicions particulars
En cas d’implantació d’usos distints a l’habitatge, es potenciarà destinar al nou ús tot el conjunt edificat, garantint el tractament unitari de
l’aspecte exterior de les edificacions i dels espais lliures del seu entorn.
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Volum principal
Volum complementari catalogat
Volum complementari no catalogat
Àmbit de possible ampliació

Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus I
• Protecció actual: • Codi IPAC: - • PTMB: Espai de protecció especial

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es mantindrà la volumetria i la
tipologia de la casa, la disposició de volums formant un barri, els criteris de
composició i la proporció de les obertures de les façanes i els elements
arquitectònics i compositius. L'acabat exterior de les façanes del conjunt
es mantindrà arrebossat i pintat de color clar.

•
•
•
•

Indret: Ctra. de Ribes Km 34,5
UTM (x,y): 441045, 4612552
Referència cadastral urbana: 002213200DG41C0001HY
Referència cadastral rústica: 08085A001000620000DB

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XX / Reforma s. XX
• Estil: Popular
• Estat de conservació: Bo

• Titularitat: Privada
• Ús actual: Habitatge
• Vinculació agropecuària: Sí

• Sostre aprox. Volum principal: 210 m2. Volums complementaris: 160 m2
• Característiques: Conjunt que configura un barri obert a migdia, format
per la casa i les antigues corts adossades a llevant. Es troba situat ran
de la cara de llevant de la carretera de Ribes, entre aquesta i la línia
del ferrocarril. La casa consta de planta baixa i pis, i té la coberta de
teula àrab a dues vessants amb el carener paral·lel a la que
actualment és la façana principal, a la cara de llevant oberta al barri, tot
i que s’accedeix al conjunt des de la carretera. Totes les obertures de
la casa són modernes, de llinda plana i emmarcades amb relleus sobre
l’estuc que aparenten carreus de pedra. Les antigues corts,
restaurades, es situen en perpendicular a la casa, i tenen un cos de
planta baixa i pis i un altre de planta baixa, amb les cobertes a una sola
vessant. L’acabat exterior és arrebossat i pintat de color terrós. A la
façana posterior de les corts hi ha una porta d’arc escarser d’accés al
barri des dels camps de conreus situats al nord del conjunt.
• Accés: A tocar de la carretera.
• Serveis: Aigua - | Elect.- xarxa | Sanej • Situació de risc: -

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Intervencions admeses: Es podran destinar a habitatge tots els volums
catalogats; el programa funcional bàsic de l’habitatge s’ubicarà al volum
grafiat com a principal al plànol adjunt. A part del volum principal, per a la
resta d'usos admesos es podran emprar els volums complementaris
catalogats, adequant-los als requeriments de l'activitat a implantar. En cas
de canvi d’ús, s'enretiraran les cobertes de fibrociment i elements d'altres
materials no adequats.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es conservarà la configuració del conjunt formant un barri a llevant de la casa i front la façana de migdia de les antigues corts,
que es mantindrà lliure d’edificació. Es conservarà l’enjardinament de tipologia rural i l’arbrat existent a l’entorn immediat del conjunt. Es
preservarà el caràcter rural i agrícola de l’entorn i, en la mesura del possible, es potenciarà el manteniment dels camps de conreu situats
al nord del conjunt. El conjunt es troba dins la zona de protecció de la línia ferroviària i de la carretera N-152, i caldrà obtenir informe
favorable dels organismes competents en matèria ferroviària i de carreteres prèviament a qualsevol intervenció.
• Accés i estacionament: S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. En cas d’implantació d’usos distints a l’habitatge, es
condicionarà l’encreuament amb la carretera N-152 per tal millorar-ne la visibilitat, previ informe favorable de l’organisme competent en
matèria de carreteres. Caldrà preveure els aparcaments necessaris en funció de l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Usos i activitats permeses
• Ús principal: Habitatge familiar, amb un màxim d’un habitatge.
• Usos admesos: Restauració / Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artesanal / Artístic i professional.

Justificació per a la recuperació i preservació
• Valor històric propi del conjunt.
• Valor ambiental de l'entorn rural i agrícola.
• Valor social, per raó de l’equilibri territorial i l’estructura del medi rural.
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Golfa

Volum principal
Volum complementari catalogat
Volum complementari no catalogat
Àmbit de possible ampliació

Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus I
• Protecció actual: BPU – PEPPA (LL-14)
• Codi IPAC: 28797 (capella) • PTMB: Espai de protecció especial

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es mantindrà la volumetria i la
tipologia de la conjunt, la disposició de volums formant un barri tancat i els
criteris de composició i la proporció de les obertures de les façanes. Es
conservaran les finestres balconeres del pis, les nombroses arqueries i les
àmplies obertures amb carreus de pedra, al cos principal i volums
annexos. L'acabat exterior de les façanes del conjunt es mantindrà
arrebossat i pintat de blanc. Es conservarà la capella Can Santa Digna i
els elements característics de l'antic celler amb portal d'arc de carpanell fet
de maó a plec de llibre.

• Indret: Desviació Ctra. de Ribes Km 34,5
• UTM (x,y): 441225, 4612224
• Referència cadastral urbana: 000210900DG41A0001RA /
000211000DG41A0001OA (capella)
• Referència cadastral rústica: 08085A015000140000DE

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XVII / Reforma s. XX
• Estil: Popular - Noucentista
• Estat de conservació: Bo

• Titularitat: Privada
• Ús actual: Habitatge
• Vinculació agropecuària: -

• Sostre aprox. Volum principal: 1.200 m2. Volums complementaris: 1.300 m2
• Característiques: Conjunt de notable presència, a ponent de la línia del
ferrocarril i de la carretera de Ribes, envoltat de bosc a l’enforcall del riu
Congost i el torrent de Can Gorgs. Ha estat ampliat i modificat al llarg dels
segles, i l’aspecte actual és fruit d’una reforma de mitjans del s. XX.
S’organitza al voltant d’un barri tancat amb accés mitjançant un porxo amb
teuladet. La casa és de planta rectangular, consta de planta baixa i dos
pisos, i té la coberta de teula àrab a quatre vessants. Destaquen les finestres
balconeres del pis, les nombroses arqueries i les àmplies obertures amb
carreus de pedra, al cos principal i volums annexos que formen el barri.
L’acabat exterior, unitari, és arrebossat i pintat de blanc, destacant els
elements de pedra. L’ordre, la composició i la diversitat de tipologia de les
façanes del conjunt recorda el llenguatge noucentista. Fora del barri, a
llevant, hi ha l’antic celler de planta baixa i pis amb un portal d’arc carpanell
fet de maó a plec de llibre, i la petita capella de Can Santa Digna.
• Accés: A tocar de la carretera.
• Serveis: Aigua - pou | Elect.- xarxa | Sanej • Situació de risc: -

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Àmbits d’expectativa arqueològica: El conjunt es troba dins de l'espai de
protecció arqueològica de Can Santa Digna I, i caldrà obtenir informe
favorable de l'organisme competent en matèria de cultura prèviament a
qualsevol intervenció, d'acord amb l'article 13.1.f.
• Intervencions admeses: Es podran destinar a habitatge tots els volums
catalogats; el programa funcional bàsic dels habitatges s’ubicarà al volum
grafiat com a principal al plànol adjunt. A part del volum principal, per a la resta d'usos admesos es podran emprar els volums
complementaris catalogats, adequant-los als requeriments de l'activitat a implantar.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es conservarà la configuració del conjunt formant un barri tancat, que es mantindrà lliure d’edificació. Es mantindrà l’enjardinament
de tipologia rural i l’arbrat existent a l’entorn immediat del conjunt. El conjunt es troba en sòls inclosos al PEIN i Xarxa Natura 2000 del riu
Congost, i caldrà atendre les directrius de protecció d'aquest espai natural. El conjunt es troba dins la zona de protecció de la línia
ferroviària, i caldrà obtenir informe favorable de l'organisme competent en matèria ferroviària prèviament a qualsevol intervenció.
• Accés i estacionament: S’hauran de mantenir els accessos a la finca. En cas d’implantació d’usos distints a l’habitatge, es valorarà la
conveniència de condicionar els encreuaments amb la carretera N-152 i el ferrocarril per tal millorar-ne la visibilitat, previ informe favorable dels
organismes competents. Caldrà preveure els aparcaments necessaris en funció de l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Usos i activitats permeses
Justificació per a la recuperació i preservació

• Usos principals: Habitatge familiar, amb un màxim de tres habitatges / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural.

• Valor històric i arquitectònic propi del conjunt, d'estil noucentista, i dels
elements singulars de les construccions i dels espais exteriors (barri).
• Valor paisatgístic i ambiental de l'entorn boscós del riu Congost i el
torrent de Can Gorgs, i com a fita visual i històrica.
• Valor social, per raó de l’equilibri territorial i l’estructura del medi rural.

• Usos admesos: Turisme rural / Hoteler / Restauració, incloent saló de banquets / Educació en el lleure / Artesanal / Artístic i professional.

Altres disposicions particulars
Actualment es troba en redacció un Pla especial per a la concreció dels usos i paràmetres del conjunt edificat i dels espais naturals de la finca.
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Volum principal
Volum complementari catalogat
Volum complementari no catalogat
Àmbit de possible ampliació

Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus I
• Protecció actual: • Codi IPAC: - • PTMB: Espai de protecció especial

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es mantindrà la volumetria i la
tipologia de la casa i els criteris de composició i la proporció de les
obertures de les façanes. Es conservaran les portes d’arc de mig punt de
pedra adovellada, la de brancals de maó ceràmic i la llinda de fusta, i la
d’arc escarser rebaixat i, en la mesura del possible, es recuperarà el
rellotge de sol. Es rehabilitarà l'acabat exterior dels paraments
d'arrebossat tosc.

•
•
•
•

Indret: Ctra. de Ribes Km 34
UTM (x,y): 441311, 4612135
Referència cadastral urbana: 000211100DG41A0001KA
Referència cadastral rústica: 08085A015000110000DX

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XVIII
• Estil: Popular
• Estat de conservació: Dolent

• Titularitat: Privada
• Ús actual: Habitatge
• Vinculació agropecuària: -

• Sostre aprox. Volum principal: 360 m2. Volums complementaris: • Característiques: Casa que conserva la tipologia i elements originals
atès que ha estat molt poc modificada al llarg dels anys, situada entre
la carretera de Ribes i la línia del ferrocarril, envoltada de zona
boscosa. És de planta rectangular, consta de planta baixa i pis, i té la
coberta de teula àrab a dues vessants amb un lleu ràfec i el carener
perpendicular a la façana. La façana principal és de composició
asimètrica i notablement allargada, de manera que la casa arriba a ser
de planta baixa per llevant. Portes de diferents formes s’obren al pati,
destacant una d’arc de mig punt de pedra adovellada, una amb
brancals de maó ceràmic i amb la llinda de fusta, i una d’arc escarser
rebaixat. Algunes finestres són de llinda plana de fusta i altres tenen
ampits i carreus de pedra. A ponent de la façana es conserva, molt
desdibuixat, un rellotge de sol. L’acabat exterior és arrebossat tosc, tot
i que el seu estat deixa zones de paredat vist. Al sud de la casa arbres
de gran presència, ran de carretera, marquen l’antic camí d’accés.
• Accés: A tocar de la carretera.
• Serveis: Aigua - pou | Elect.- xarxa | Sanej - pou.
• Situació de risc: Risc baix d'incendi.

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Intervencions admeses: Podrà destinar-se a habitatge i a tots els usos
admesos el volum grafiat com a principal al plànol adjunt. En cas
d'intervenció o canvi d'ús, s'enretiraran les cobertes de fibrociment i
elements d'altres materials no adequats.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es mantindrà lliure d’edificació l’espai front la façana principal. En
la mesura del possible es potenciarà l’enjardinament de tipologia rural i es conservarà l’arbrat existent a l’entorn immediat de la casa, es
mantindrà l’espai d’horta situat a migdia, i es potenciarà la recuperació del camp de conreu, avui erm, a l’àmbit de migdia de la finca. Es
protegirà el bosc de pi, alzina i roure situat a migdia i el divers arbrat exemplar catalogat; i el bosc de ribera associat a l’enforcall del riu
Congost i el torrent de Can Gorgs. La casa i l’accés a la finca es troben dins la zona de protecció de la línia ferroviària i de la carretera N152, i caldrà obtenir informe favorable dels organismes competents en matèria ferroviària i de carreteres prèviament a qualsevol
intervenció.
• Accés i estacionament: En cas d’implantació d’usos distints a l’habitatge, es valorarà la conveniència de recuperar l’antic camí d’accés i es
condicionarà l’encreuament amb la carretera N-152 per tal millorar-ne la visibilitat, amb informe favorable previ a qualsevol intervenció.
Caldrà preveure els aparcaments necessaris en funció de l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Usos i activitats permeses
• Ús principal: Habitatge familiar, amb un màxim d’un habitatge.
• Usos admesos: Artesanal / Artístic i professional.

Altres disposicions particulars
Justificació per a la recuperació i preservació
• Valor històric propi de la casa i dels seus elements singulars.
• Valor ambiental de l'entorn boscós del riu Congost i del torrent de Can
Gorgs.
• Valor social, per raó de l’equilibri territorial i l’estructura del medi rural.

La casa es troba en sòls afectats per la reserva del Projecte de desdoblament de la línia ferroviària R3 que actualment es troba en tramitació
per part d’ADIF. i caldrà obtenir informe favorable de l'organisme competent en matèria ferroviària prèviament a qualsevol intervenció. En cas
que el projecte ferroviari en determini l’expropiació, es recuperaran les dovelles que conformen l’arc de mig punt, situat a la banda de llevant de
la façana principal.
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Volum principal
Volum complementari catalogat
Volum complementari no catalogat
Àmbit de possible ampliació

Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus I
• Protecció actual: • Codi IPAC: - • PTMB: Espai de protecció especial

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es mantindrà la volumetria i la
tipologia de la casa, la disposició de volums formant un barri, els criteris de
composició de les obertures de les façanes. Es conservaran els arcs
mixtilinis del volum principal i de l'accés al barri. En cas de qualsevol
intervenció es mantindrà el tractament heterogeni de les façanes del
conjunt, arrebossat i pintat de color clar els murs de la casa i deixant vist el
paredat de còdols existent en algunes parts de la resta de volums.

•
•
•
•

Indret: Camí de Can Parets
UTM (x,y): 441276, 4611865
Referència cadastral urbana: 000211200DG41A0001RA
Referència cadastral rústica: 08085A015000080000DX

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XIX / Reforma s. XXI
• Estil: Popular
• Estat de conservació: Bo

• Titularitat: Privada
• Ús actual: Habitatge
• Vinculació agropecuària: Sí

• Sostre aprox. Volum principal: 480 m2. Volums complementaris: 190 m2
• Característiques: Conjunt que configura un barri, format per la casa i
antigues corts i corrals. Es troba situat a ponent de la línia del ferrocarril i
de la carretera de Ribes, i a llevant del riu Congost. La reforma ha
mantingut la tipologia del conjunt i l’estructura de barri, ampliant però la
major part d’obertures. La casa consta de planta baixa, pis i golfes, i té la
coberta de teula àrab a dues vessants amb el carener perpendicular a la
façana. La façana principal conserva la porta originària d’arc mixtilini de
pedra carejada. La finestra de les golfes és de pedra carejada, i també
ho són algunes finestres d’altres façanes de la casa. A migdia diversos
coberts formen un barri amb dos accessos, a llevant i ponent, conservant
aquest darrer l’originari arc mixtilini de pedra carejada. L’acabat exterior
de la casa és arrebossat i pintat de color ocre, mentre que la resta de
volums són de pedra vista. Fora del barri, a llevant, hi ha restes d’una
lliça de pedra que limitava l’era, i l’antiga pallissa; i al sud es conserva un
pou. Dins de la finca hi ha diversos lledoners exemplars.
• Accés: Desviació Ctra. de Ribes Km 33,7.
• Serveis: Aigua - pou | Elect.- xarxa | Sanej - pou.
• Situació de risc: Risc baix d'incendi.

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Intervencions admeses: Es podran destinar a habitatge el volum catalogat
grafiat com a principal al plànol adjunt i els volums complementaris que
tanquen el barri a migdia de la casa; el programa funcional bàsic de
l’habitatge s’ubicarà al volum principal. Tots els volums catalogats, es podran
emprar per a la resta d'usos admesos, adaptant-los als requeriments de
l'activitat a implantar. En cas de rehabilitació o reforma, es recompondrà
l’estructura de les façanes del volum principal, refent les obertures que hagin
perdut la proporció vertical, i evitant l’ús de tancaments que en distorsionin la
proporció.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es conservarà la configuració del conjunt formant un barri a migdia de la casa, que es mantindrà lliure d’edificació, i els seus
accessos. Es preservarà i potenciarà l’enjardinament de tipologia rural i l’arbrat existent a l’entorn immediat del conjunt, i es protegiran els
lledoners exemplars existents dins la finca. Es preservarà la lliça de pedra que delimitava l’antiga era, situada a tocar de la pallissa, i el pou
existent a migdia del conjunt. Es preservarà el caràcter rural de l’entorn i es potenciarà el manteniment dels camps conreats que envolten
l’edificació i acompanyen el curs del riu Congost. Es prendran les mesures necessàries per a la preservació de l'hàbitat d'interès comunitari
associat al PEIN del riu Congost, molt proper al conjunt per ponent. L'antiga pallissa es troba dins la zona de protecció de la línia ferroviària, i
caldrà obtenir informe favorable de l'organisme competent en matèria ferroviària prèviament a qualsevol intervenció en aquest àmbit.
• Accés i estacionament: S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. L’accés actual es troba en sòls afectats per la reserva
del Projecte de desdoblament de la línia ferroviària R3 que actualment es troba en tramitació per part d’ADIF la reposició de l’accés, si
s’escau, estarà inclosa en el projecte d’infraestructura ferroviària. Caldrà preveure els aparcaments necessaris en funció de l’ús a
implantar, segons la normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Justificació per a la recuperació i preservació
• Valor històric propi del conjunt i dels espais exteriors (barri, pallissa).
• Valor ambiental de l'entorn agrícola i de bosc de ribera del riu Congost,
al paratge conegut com La Penya.
• Valor social, per raó de l’equilibri territorial i l’estructura del medi rural.

Usos i activitats permeses
• Ús principal: Habitatge familiar, amb un màxim d’un habitatge.
• Usos admesos: Turisme rural / Restauració / Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artesanal / Artístic
i professional.
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Volum principal
Volum complementari catalogat
Volum complementari no catalogat
Àmbit de possible ampliació

Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus I
• Protecció actual: • Codi IPAC: - • PTMB: Espai de protecció especial

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es mantindrà la volumetria i la
tipologia de la casa, la disposició de volums formant un barri, els criteris de
composició de les obertures de les façanes, i els elements decoratius, i el
rellotge de sol ceràmic. Es conservaran les cantonades arrodonides, els
ràfecs, i l’element de capçalera del carener. L'acabat exterior de les
façanes del conjunt es mantindrà arrebossat, i es pintarà de color blanc tot
el conjunt inclús els elements ornamentals, remarcant el perfil de les
obertures de les golfes, podent mantenir-se tapiades.

•
•
•
•

Indret: Camí de Can Baldic
UTM (x,y): 441314, 4611480
Referència cadastral urbana: 000707700DG41A0001AA
Referència cadastral rústica: 08085A015000060000DR

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XIX / Reforma s. XX
• Estil: Popular
• Estat de conservació: Bo

• Titularitat: Privada
• Ús actual: Habitatge
• Vinculació agropecuària: -

• Sostre aprox. Volum principal: 440 m2. Volums complementaris: 160 m2
• Característiques: Antiga casa adequada mantenint la tipologia i
característiques originals, situada a la urbanització del mateix nom de la
casa, a ponent de la línia del ferrocarril i de la carretera de Ribes, i a
llevant del riu Congost. El cos central consta de planta baixa, pis i golfes,
i té la coberta de teula àrab a dues vessants amb una senzilla imbricació
i el carener perpendicular a la façana La façana principal és de
composició asimètrica, amb la porta de llinda plana amb marc d’obra de
baix relleu descentrada a ponent. A llevant s’adossa un cos de planta
baixa i pis, amb una porta d’arc molt rebaixat. A ponent hi ha dos cossos
que sobresurten del pla de façana, i destaca una finestra amb la llinda
amb relleu d’arc fistonat. Totes les obertures són de llinda plana, excepte
les tres finestres verticals de la planta golfes, amb ceràmica impostada.
Es conserva un rellotge de sol ceràmic amb la data 1891. L’acabat
exterior és arrebossat i pintat de blanc. Actualment el conjunt es troba
dividit en tres habitatges. Al nord hi ha instal·lacions d’ús industrial.
• Accés: Desviació Ctra. de Ribes Km 33,7.
• Serveis: Aigua - xarxa | Elect.- xarxa | Sanej - xarxa | Altres - telèfon.
• Situació de risc: -

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Intervencions admeses: Es podran destinar a habitatge els volums
catalogats que ja hi tenen implantat un habitatge, el volum grafiat com a
principal al plànol adjunt i el volum complementari adossat a ponent del
principal. Tots els volums catalogats, es podran emprar per a la resta
d'usos admesos, adaptant-los als requeriments de l'activitat a implantar.
En cas de canvi d'ús, s'enretiraran les cobertes de fibrociment i elements
d'altres materials no adequats.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es mantindrà lliure d’edificació el pati front la façana principal. Es conservarà l’enjardinament de tipologia rural i l’arbrat existent a
l’entorn immediat del conjunt. Es preservarà el caràcter rural de l’entorn i, en la mesura del possible, es potenciarà el manteniment dels
espais d’horta conreats a l’àmbit sud de la finca. La casa es troba en sòls inclosos al PEIN i Xarxa Natura 2000 del riu Congost, i caldrà
atendre les determinacions de protecció d'aquest espai natural i prendre les mesures necessàries per a la preservació de l’hàbitat
d’interès comunitari associat. L’edificació es troba dins la zona de protecció de la línia ferroviària, i caldrà obtenir informe favorable de
l'organisme competent en matèria ferroviària prèviament a qualsevol intervenció.
• Accés i estacionament: S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. L’accés al camí de Can Baldic es troba en sòls afectats
per la reserva del Projecte de desdoblament de la línia ferroviària R3 que actualment es troba en tramitació per part d’ADIF la reposició
de l’accés, si s’escau, estarà inclosa en el projecte d’infraestructura ferroviària. Caldrà preveure els aparcaments necessaris en funció de
l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Usos i activitats permeses

Justificació per a la recuperació i preservació

• Ús principal: Habitatge familiar, amb un màxim de tres habitatges ja existents al conjunt.

• Valor històric i arquitectònic propi de la casa, dels seus elements
singulars i de l'entorn immediat exterior.
• Valor paisatgístic i ambiental de l'entorn rural i de bosc de ribera del riu
Congost a ponent.

• Usos admesos: Turisme rural / Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artesanal / Artístic i professional.
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Volum principal
Volum complementari catalogat
Volum complementari no catalogat
Àmbit de possible ampliació

Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus I
• Protecció actual: • Codi IPAC: - • PTMB: Espai de protecció especial

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es mantindrà la volumetria i la
tipologia de la casa, els criteris de composició i la proporció de les
obertures de les façanes i els elements arquitectònics i compositius.
L'acabat exterior de les façanes del conjunt es mantindrà arrebossat i
pintat de color clar a la façana principal, i es podrà mantenir el paredat vist
a la resta.

•
•
•
•

Indret: Camí de Can Baldic
UTM (x,y): 441330, 4611375
Referència cadastral urbana: 000708000DG41A0001AA
Referència cadastral rústica: 08085A015001700000DR

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XIX
• Estil: Popular
• Estat de conservació: Regular

• Titularitat: Privada
• Ús actual: Magatzem
• Vinculació agropecuària: -

• Sostre aprox. Volum principal: 90 m2. Volums complementaris: 20 m2
• Característiques: Casa petita de senzilla construcció que conserva la
volumetria i estructura originals, atès que ha estat molt poc modificada
al llarg dels anys. Es troba situada a la urbanització Can Baldic, a
ponent de la línia del ferrocarril i de la carretera de Ribes, i a llevant del
riu Congost. És de planta rectangular, consta de planta baixa i pis, i té
la coberta de teula àrab a dues vessants amb el carener perpendicular
a la façana. La façana principal, orientada a ponent, és de composició
asimètrica amb totes les obertures de llinda plana. Adossat a migdia hi
ha un antic cobert de planta baixa i la coberta a una sola vessant. Dins
del pati de la casa es conserva un pou. L’acabat exterior de la façana
principal és arrebossat i pintat de blanc, i les façanes posterior i lateral
conserven els murs de pedra vista. Actualment no es troba habitada.
Dins de la finca, adossat a la façana nord de la casa, el darrer quart del
s. XX s’hi va construir un nou habitatge.
• Accés: Desviació Ctra. de Ribes Km 33,7.
• Serveis: Aigua - xarxa | Elect.- xarxa | Sanej - xarxa.
• Situació de risc: -

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Intervencions admeses: Es podran destinar a habitatge el volum catalogat
grafiat com a principal al plànol adjunt i el volum complementari adossat a
aquest; el programa funcional bàsic de l’habitatge s’ubicarà al volum
principal. Tots els volums catalogats, es podran emprar per a la resta
d'usos admesos, adaptant-los als requeriments de l'activitat a implantar.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es mantindrà lliure d’edificació el pati front la façana principal de la casa, i es conservarà el pou existent. Es potenciarà
l’enjardinament de tipologia rural a l’entorn immediat de la casa. Es preservarà el caràcter rural de l’enorn i, en la mesura del possible, es
potenciarà el manteniment dels espais d’horta conreats a l’àmbit nord de la finca. La casa es troba en sòls inclosos al PEIN i Xarxa
Natura 2000 del riu Congost, i caldrà atendre les determinacions de protecció d'aquest espai natural i prendre les mesures necessàries
per a la preservació de l’hàbitat d’interès comunitari associat.
• Accés i estacionament: S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. L’accés al camí de Can Baldic es troba en sòls afectats
per la reserva del Projecte de desdoblament de la línia ferroviària R3 que actualment es troba en tramitació per part d’ADIF la reposició
de l’accés, si s’escau, estarà inclosa en el projecte d’infraestructura ferroviària. Caldrà preveure els aparcaments necessaris en funció de
l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Usos i activitats permeses
• Ús principal: Habitatge familiar, amb un màxim d’un habitatge.
• Usos admesos: Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artesanal / Artístic i professional.

Justificació per a la recuperació i preservació
• Valor històric propi de la casa.
• Valor ambiental de l'entorn rural i de bosc de ribera del riu Congost a
ponent.
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Àmbit de possible ampliació

Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus I
• Protecció actual: BPU – PEPPA (LL-06)
• Codi IPAC: - • PTMB: Espai de protecció especial

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es mantindrà la volumetria i la
tipologia de la casa, la disposició de volums formant un barri, la els criteris
de composició de les obertures de les façanes i els elements
arquitectònics i compositius. L'acabat exterior de les façanes del conjunt
es mantindrà arrebossat tosc amb zones de paredat vist.

•
•
•
•

Indret: Camí de Can Grau Gros, Can Grau Xic i Ca l'Aimeric
UTM (x,y): 442311, 4612466
Referència cadastral urbana: 002329300DG41C0001ZY
Referència cadastral rústica: 08085A001000270000DB

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s.XX / Reforma s. XX
• Estil: Popular
• Estat de conservació: Bo

• Titularitat: Privada
• Ús actual: Habitatge
• Vinculació agropecuària: Sí

• Sostre aprox. Volum principal: 580 m2. Volums complementaris: 90 m2
• Característiques: Casal de grans dimensions situat en entorn rural
envoltat de camps de conreu, a ponent del torrent de Can Rovira del
Villar. Al seu entorn immediat hi ha un jardí de cupressàcies, espais
d’horta i una bassa. És de planta quadrada, consta a planta baixa, pis i
golfes, i té la coberta de teula àrab a quatre vessants amb ràfec. La
façana principal és tres crugies simètriques, amb un portal central d’arc
escarser i al seu damunt tres finestres d’arc de mig punt que repeteixen
seqüència a la planta pis de la façana de ponent. La resta d’obertures
són de llinda plana. L’acabat exterior és arrebossat tosc amb zones de
paredat vist. L’aspecte actual és fruit d’una important reforma realitzada
el 1930, quan es va afegir el cos baix corresponent a la masoveria
adossat a la façana de ponent, i es va variar la tipologia de les finestres.
Al seu entorn hi ha diversos coberts d’ús agropecuari. Dins de la finca hi
ha diversos arbrats exemplars –àlbers, alzines, pins, roures-.
• Accés: Desviació camí antic de Llerona a Samalús des de Ctra. de
Ribes Km 33,8.
• Serveis: Aigua - pou | Elect.- xarxa | Sanej - pou.
• Situació de risc: -

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Àmbits d’expectativa arqueològica: La casa es troba dins de l'espai de
protecció arqueològica de Can Grau Gros, i caldrà obtenir informe
favorable de l'organisme competent en matèria de cultura prèviament a
qualsevol intervenció, d'acord amb l'article 13.1.f.
• Intervencions admeses: Es podran destinar a habitatge el volum catalogat
grafiat com a principal al plànol adjunt i els volums complementaris
adossats a aquest; el programa funcional bàsic dels habitatges s’ubicarà
al volum principal. Tots els volums catalogats, es podran emprar per a la
resta d'usos admesos, adaptant-los als requeriments de l'activitat a
implantar.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es mantindrà lliure d’edificació l’espai front la façana principal de la casa. Es conservaran els elements que conformen
l’arquitectura dels diversos ambients del jardí: l’enjardinament de tipologia rural i l’arbrat existent dins de la finca, amb especial atenció
als exemplars singulars de cupressàcies, àlbers, alzines, pins i roures. Es la mesura del possible, es mantindrà l’espai horta conreat al
sud-oest de la casa. Es preservarà el caràcter rural, agrícola i boscós de l’entorn i es potenciarà el manteniment dels camps conreats. Es
posarà especial atenció al manteniment de l’encaix paisatgístic. L’àmbit sud de la finca es troba en sòls inclosos al PEIN i Xarxa Natura
2000 del torrent de Can Rovira del Villar, i caldrà atendre les determinacions de protecció d'aquest espai natural i prendre les mesures
necessàries per a la preservació de l’hàbitat d’interès comunitari associat a aquest bosc de ribera.
• Accés i estacionament: S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. Caldrà preveure els aparcaments necessaris en funció
de l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Usos i activitats permeses

Justificació per a la recuperació i preservació

• Usos principals: Habitatge familiar, amb un màxim de dos habitatges / Turisme rural.

• Valor històric i arquitectònic propi de la casa, i dels elements singulars
de la construcció i dels espais exteriors (jardí, horta, arbrat).
• Valor paisatgístic i ambiental de l'entorn agrícola i boscós, i de l'arbrat
existent.
• Valor social, per raó de l’equilibri territorial i l’estructura del medi rural.

• Usos admesos: Hoteler / Restauració, incloent saló de banquets / Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural
/ Artesanal / Artístic i professional.
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Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus I
• Protecció actual: • Codi IPAC: - • PTMB: Espai de protecció especial

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es mantindrà la volumetria i la
tipologia de la casa, la disposició de volums formant un barri, els criteris de
composició de les obertures de les façanes i els elements arquitectònics i
compositius, en especial les quatre espitlleres de la façana de migdia.
L'acabat exterior de les façanes del conjunt es mantindrà arrebossat i
pintat de color unitari. L'acabat exterior de les façanes del conjunt es
mantindrà arrebossat tosc amb zones de paredat vist.

•
•
•
•

Indret: Camí de Can Grau Gros, Can Grau Xic i Ca l'Aimeric
UTM (x,y): 442506, 4612421
Referència cadastral urbana: 002338400DG41C0001JY
Referència cadastral rústica: 08085A002001500000DR

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XVIII / Reforma s. XX
• Estil: Popular
• Estat de conservació: Bo

• Titularitat: Privada
• Ús actual: Habitatge
• Vinculació agropecuària: Sí

• Sostre aprox. Volum principal: 350 m2. Volums complementaris: 50 m2
• Característiques: Casa originàriament de petites dimensions que ja
antigament va ser ampliada pel seu costat posterior. Es troba situada
en entorn rural, a llevant del torrent de Can Rovira del Villar, envoltada
de camps de conreu i bosc. Es composa del cos principal amb la
coberta de teula àrab a dues vessants i el carener perpendicular a la
façana, i d’un cos adossat a migdia amb la coberta a una sola vessant,
tots dos de planta baixa i pis. Totes les obertures són de llinda plana,
algunes amb ampit ceràmic lleument volat, excepte una porta d’arc
escarser a la façana posterior i quatre espitlleres al cos adossat. A la
façana principal es conserva un rellotge de sol. A migdia hi ha l’antiga
pallissa. Recentment s’ha reformat l’exterior del conjunt que és
arrebossat i pintat de color rosat. Ran del camí d’accés, en un nivell
lleugerament enlairat es conserva en bon estat l’era de cairons,
delimitada per una lliça de pedra coronada amb maó a plec de llibre
que, alhora, aguanta les terres que la separen dels camps de conreu.
• Accés: Desviació camí antic de Llerona des de Ctra. de Ribes Km 33,8.
• Serveis: Aigua - pou | Elect.- xarxa | Sanej - pou | Altres - telèfon.
• Situació de risc: Risc baix d'incendi, tant a la casa com al camí d'accés.

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Àmbits d’expectativa arqueològica: La casa es troba dins de l'espai de
protecció arqueològica de Can Grau Xic, i caldrà obtenir informe favorable
de l'organisme competent en matèria de cultura prèviament a qualsevol
intervenció, d'acord amb l'article 13.1.f.
• Intervencions admeses: Es podrà destinar a habitatge el volum catalogat
grafiat com a principal al plànol adjunt. A part del volum principal, per a la
resta d’usos admesos, es podran emprar els volums complementaris
catalogats, adaptant-los a les noves necessitats de l’activitat a implantar.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es mantindrà lliure d’edificació l’espai front la façana principal de la casa i l’antiga pallissa. Es protegirà l’era encaironada i la lliça de
pedra que la delimita. Es potenciarà l’enjardinament de tipologia rural i l’arbrat existent a l’entorn immediat del conjunt. Es preservarà el
caràcter rural, agrícola i boscós de l’entorn i, en la mesura del possible, es recuperaran els espais d’horta situats a llevant de la casa i es
conservaran els bancals agrícoles que resolen l’adaptació topogràfica dels diferents nivells fins el torrent de Can Rovira del Villar. La casa es
troba en sòls inclosos al PEIN i Xarxa Natura 2000 del torrent de Can Rovira del Villar, i caldrà atendre les determinacions de protecció
d'aquest espai natural i prendre les mesures necessàries per a la preservació de l’hàbitat d’interès comunitari associat a aquest bosc de ribera.
• Accés i estacionament: S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. En cas d’implantació d’usos distints a l’habitatge, es
condicionarà el camí d’accés a la casa, amb una amplada màxima de 3m i preservant els valors ambientals de l’hàbitat d’interès
comunitari boscós per on discorre. Caldrà preveure els aparcaments necessaris en funció de l’ús a implantar, segons la normativa
sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Usos i activitats permeses
Justificació per a la recuperació i preservació

• Ús principal: Habitatge familiar, amb un màxim d’un habitatge.

• Valor històric propi del conjunt i dels espais exteriors (era, pallissa).
• Valor ambiental de l'entorn agrícola i boscós del torrent de Can Rovira
del Villar, i del Bosc de Ca l'Aimeric a llevant.

• Usos admesos: Turisme rural / Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artesanal / Artístic i professional.
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Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus I
• Protecció actual: BPU – PEPPA (LL-01)
• Codi IPAC: 28803 • PTMB: Espai de protecció especial

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es mantindrà la volumetria i la
tipologia de la casa i els criteris de composició i la proporció de les
obertures de les façanes. Es conservaran el portal d’arc de mig punt de
pedra adovellada amb escut a la clau, la finestra d’arc conopial lobulada
amb mènsules decorades, la llinda de la finestra de la planta baixa on hi
ha la inscripció 1690, els contraforts de la façana de llevant, i es
recuperarà el rellotge de sol desdibuixat. L'acabat exterior de les façanes
del conjunt es mantindrà arrebossat.

•
•
•
•

Indret: Camí de Can Grau Gros, Can Grau Xic i Ca l'Aimeric
UTM (x,y): 442525, 4612143
Referència cadastral urbana: 000338200DG41A: -0001ZA / -0002XS
Referència cadastral rústica: 08085A002002610000DA

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XVI-XVII / Reforma s. XIX-XX • Titularitat: Privada
• Estil: Gòtic - Popular
• Ús actual: Habitatge
• Estat de conservació: Bo
• Vinculació agropecuària: • Sostre aprox. Volum principal: 750 m2. Volums complementaris: 20 m2
• Característiques: Casa envoltada del bosc a llevant del torrent de Can
Rovira del Villar. Consta de planta baixa, pis i golfes, i té la coberta de teula
àrab a dues vessants amb un lleu ràfec i el carener perpendicular a la
façana. La façana principal, amb diversitat d’obertures distribuïdes de forma
irregular, és fruit de diverses modificacions. Destaquen el portal d’arc de
mig punt de pedra adovellada amb escut a la clau i una finestra d’arc
conopial lobulada amb mènsules decorades, i al seu costat un rellotge de
sol desdibuixat. A la llinda de la finestra de la planta baixa hi ha la inscripció
1690, i a dues finestres de la façana de ponent 1657. La façana de llevant,
esglaonada, té dos contraforts. L’acabat exterior és arrebossat a la façana
principal, i les altres amb restes d’arrebossat i pedra vista. Davant de la
casa es conserva un pou. Al sud hi ha una gran pallissa amb els murs de
paredat de còdols, en força mal estat. A ponent de la casa hi ha una olivera
centenària. Actualment la casa es troba dividida en dos habitatges.
• Accés: Desviació camí antic de Llerona des de Ctra. de Ribes Km 33,8.
• Serveis: Aigua - pou | Elect.- xarxa | Sanej - pou.
• Situació de risc: Risc baix d'incendi, tant a la casa com al camí d'accés.

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Intervencions admeses: Podrà destinar-se a habitatge i a tots els usos
admesos el volum grafiat com a principal al plànol adjunt. Es mantindrà
obert el porxo adossat a la façana de ponent. La pallissa a sud, es podrà
emprar per a la resta d'usos admesos, distints a l’habitatge, rehabilitant-la
per a garantir la seva adaptació als requeriments de l'activitat a implantar.
• Divisió horitzontal: El conjunt es troba dividit horitzontalment en dues
entitats. D’acord amb l’article 15, no s'admeten noves divisions
horitzontals.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es mantindrà lliure d’edificació el jardí front la façana principal. Es conservarà l’enjardinament de tipologia rural i l’arbrat existent
a l’entorn immediat de la casa, la vegetació associada al marge del camí que discorre a llevant de la casa, i especialment els exemplars
de cupressàcies que caracteritzen el jardí i l’olivera centenària catalogada existent entre la casa i la pallissa. Es conservarà el pou
adossat davant de la casa. Es preservarà el caràcter rural, agrícola i boscós de l’entorn, i es potenciarà l’ús agrícola dels bancals de
conreus entre la casa i l’antiga pallissa. Es prendran les mesures necessàries per a la preservació de l'hàbitat d'interès comunitari del
bosc de Ca l'Aimeric, a llevant de l’antiga pallissa i al llarg del camí d’accés.
• Accés i estacionament: S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca, preservant els valors ambientals de l’hàbitat d’interès
comunitari boscós per on discorre. En cas d’implantació de nous usos a la pallissa, es valorarà la conveniència de recuperar l’antic camí
d’accés independent des del camí antic de Llerona. Caldrà preveure els aparcaments necessaris en funció de l’ús a implantar, segons la
normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Justificació per a la recuperació i preservació
• Valor històric i arquitectònic propi de la casa, dels seus elements
tipològics i ornamentals singulars i dels espais exteriors (pou, pallissa).
• Valor paisatgístic i ambiental de l'entorn agrícola i boscós del torrent de
Can Rovira del Villar, del Bosc de Ca l'Aimeric i de l'arbrat existent.
• Valor social, per raó de l’equilibri territorial i l’estructura del medi rural.

Usos i activitats permeses
• Usos principals: Habitatge familiar, amb un màxim de dos habitatges ja existents / Turisme rural.
• Usos admesos: Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artesanal / Artístic i professional.
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C – 117 CAN ROVIRA DEL VILLAR

Llerona

PB

PB+1

PB+2

Golfa

Volum principal
Volum complementari catalogat
Volum complementari no catalogat
Àmbit de possible ampliació

Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus I
• Protecció actual: BPU – PEPPA (LL-13)
• Codi IPAC: 28798 • PTMB: Espai de protecció especial

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es mantindrà la volumetria i la
tipologia de la casa, els criteris de composició i la proporció de les
obertures de les façanes i la configuració dels volums formant un pati. Es
conservaran els esgrafiats amb motius geomètrics i florals i el rellotge de
sol de la façana principal. L'acabat exterior de les façanes del conjunt es
mantindrà arrebossat, amb parts de paredat vist. Es conservarà la capella.

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Indret: Camí de Can Rovira
• UTM (x,y): 441914, 4611813
• Referència cadastral urbana: 000724200DG41A0001GA /
000224300DG41A0001XA
• Referència cadastral rústica: 08085A0020020: -20000DP / -10000DQ

• Àmbits d’expectativa arqueològica: El conjunt es troba dins de l'espai de
protecció arqueològica de Can Rovira del Villar, i caldrà obtenir informe
favorable de l'organisme competent en matèria de cultura prèviament a
qualsevol intervenció, d'acord amb l'article 13.1.f.

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XVIII / Reforma s. XX
• Estil: Popular
• Estat de conservació: Bo

• Titularitat: Privada
• Ús actual: Habitatge
• Vinculació agropecuària: Sí
2

2

• Sostre aprox. Volum principal: 670 m . Volums complementaris: 1.040 m
• Característiques: Conjunt disposat entorn d’un barri obert a migdia,
envoltat de camps de conreu i alzinar a llevant. La casa és de planta
rectangular, consta de planta baixa, pis i golfes, i té la coberta de teula àrab
a dues vessants amb el carener perpendicular a la façana. La façana
principal és de tres crugies simètriques, amb un cos a ponent amb pas en
planta baixa i una planta pis que continua el pendent de coberta de la casa.
El portal central és de pedra de llinda plana, com la resta de finestres i les
tres balconeres del pis. La façana principal conserva uns esgrafiats amb
motius geomètrics i florals, desdibuixats, i un rellotge de sol. Limitant el
barri, hi ha la masoveria a ponent i una petita capella a llevant amb porxos
a ambdós costats. Fora del barri es conserva l’era de cairons, en un espai
elevat amb lliça de pedra, una bassa, un pou i un safareig. A l’entorn hi ha
alzines i lledoners centenaris i altre arbrat monumental.
• Accés: Desviació Ctra.de Ribes Km 33 - rotonda Ctra.de l'Ametlla a Llerona.
• Serveis: Aigua - pou | Elect.- xarxa | Sanej - pou | Altres - gas (dipòsit).
• Situació de risc: Risc mitjà d'incendi, tant a la casa com al camí
d'accés.

• Intervencions admeses: Es podran destinar a habitatge els volums
catalogats que ja hi tenen implantat un habitatge, el volum grafiat com a
principal al plànol adjunt i el volum complementari catalogat corresponent
a la masoveria a ponent del barri. Tots els volums catalogats, es podran
emprar per a la resta d'usos admesos, adaptant-los als requeriments de
l'activitat a implantar. Es mantindran oberts els porxos adossats a la
capella.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es mantindrà la configuració del conjunt formant un barri tancat lliure d’edificació, els murs de pedra que el delimiten i l’accés..Es
conservarà l’enjardinament de tipologia rural i especialment l’arbrat exemplar existent a l’entorn del conjunt: alzines, pins i lledoners
catalogats, i plataners i xiprers monumentals. Es protegirà l’era encaironada i la seva lliça de pedra, la bassa, el pou i el safareig. Es
preservarà el caràcter rural, agrícola i boscós de l’entorn, els camps de conreu i els amplis espais d’horta que envolten el conjunt. Es
posarà especial atenció al manteniment de l’encaix paisatgístic. El conjunt es troba en sòls inclosos al PEIN i Xarxa Natura 2000 del torrent
de Can Rovira del Villar, i caldrà atendre les determinacions de protecció d'aquest espai natural i prendre les mesures necessàries per a la
preservació de l’hàbitat d’interès comunitari associat del bosc d’alzines de Can Rovira del Villar, que envolta el conjunt per llevant i nord.
• Accés i estacionament: S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca, preservant la seva vegetació i arbrat associats. Caldrà
preveure els aparcaments necessaris en funció de l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Justificació per a la recuperació i preservació
• Valor històric i arquitectònic propi de la casa i del conjunt, dels seus
elements singulars i dels espais exteriors (barri, safareig, pou, era).
• Valor paisatgístic i ambiental de l'entorn agrícola i boscós del torrent i
del Bosc de Can Rovira del Villar, i de l'arbrat existent.
• Valor social, per raó de l’equilibri territorial i l’estructura del medi rural.

Usos i activitats permeses
• Usos principals: Habitatge familiar, amb un màxim de tres habitatges, dos a la casa, i un tercer a la masoveria / Turisme rural.
• Usos admesos: Hoteler / Restauració, incloent saló de banquets, amb estructures no permanents desmuntables, en substitució de les
instal·lacions agropecuàries a ponent del conjunt / Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artesanal /
Artístic i professional.
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C – 118 CAN MORERA

Llerona

PB

PB+1

PB+2

Golfa

Volum principal
Volum complementari catalogat
Volum complementari no catalogat
Àmbit de possible ampliació

Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus I
• Protecció actual: BPU – PEPPA (LL-10)
• Codi IPAC: 28793 • PTMB: Espai de protecció especial

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: La rehabilitació del conjunt es farà
sobre la base de la seva volumetria, conservarà la tipologia de la seva
edificació i l'estructura de la coberta. Es mantindran les obertures de les
façanes en les seves dimensions. Es conservaran el capcer sinuós
d’evocació modernista amb un ull de bou central, el portal central de llinda
plana amb les mènsules de pedra i les dues finestres neogòtiques de
pedra carejada d’arc conopial a la planta pis de la façana principal. Es
potenciarà l'arrebossat unitari de tots els volums del conjunt.

•
•
•
•

Indret: Desviació Ctra. de Ribes Km 32,7 - cantonada c/ Àngel Guimerà
UTM (x,y): 441413, 4610941
Referència cadastral urbana: 001223700DG41A0001UA
Referència cadastral rústica: 08085A015000170000DU

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XVI-XVII / Reforma s. XIX • Titularitat: Privada
• Estil: Modernista - Popular
• Ús actual: En desús
• Estat de conservació: Dolent
• Vinculació agropecuària: • Sostre aprox. Volum principal: 990 m2. Volums complementaris: 70 m2
• Característiques: Conjunt amb aspecte de mas fortificat que constitueix
una singular fita visual i arquitectònica, situat a ponent de la línia del
ferrocarril. S’organitza entorn un barri tancat per un mur alt que uneix
dues torres de planta quadrada coronades amb merlets de perfil sinuós
ornamentats amb peces de maó. S’accedeix al barri per un portal de maó
pintat de vermell i motius ceràmics i escultòrics, coronat amb un frontó de
perfil sinuós. A llevant de la casa s’alça una tercera torre més gran, amb
una arqueria de tres arcs de punt rodó i coronament de merlets. La casa
és de planta baixa i dos pisos, i té la coberta de teula àrab a dues
vessants amb el carener perpendicular a la façana. La façana principal,
simètrica, corona amb un capcer sinuós d’evocació modernista amb un
ull de bou central. Conserva el portal central de llinda plana suportada
per mènsules de pedra i dues finestres neogòtiques de pedra carejada
d’arc conopial a la planta pis. Fora del barri es conserva l’era de cairons
amb lliça de pedra rematada amb maó a plec de llibre.
• Accés: A tocar de la carretera.
• Serveis: Aigua - pou | Elect.- xarxa | Sanej - pou | Altres - telèfon.
• Situació de risc: -

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Intervencions admeses: Podrà destinar-se a habitatge i a tots els usos
admesos el volum grafiat com a principal al plànol adjunt, i es podrà
emprar per a funcions complementàries a l’activitat el volum catalogat
exempt. Es mantindrà oberta l’arqueria de la torre situada a llevant de la
casa.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es conservarà la configuració fortificada del conjunt, amb les edificacions al voltant d’un espai central estructurador del conjunt,
que es mantindrà lliure d’edificació. Es protegirà l’era encaironada i la seva lliça. Es potenciaran noves plantacions d’arbrat i vegetació
autòctona al voltant del conjunt, reforçant la bosquina associada al PEIN del riu Congost. Es potenciarà el caràcter rural de l’entorn i, en
la mesura del possible, es conservaran els camps conreats al sud i nord del conjunt i es recuperarà l’espai d’horta situat a ponent. Es
posarà especial atenció al manteniment de l’encaix paisatgístic. Els àmbits nord i ponent de la finca es troben en sòls inclosos al PEIN i
Xarxa Natura 2000 del torrent del riu Congost, i caldrà atendre les determinacions de protecció d'aquest espai natural i prendre les mesures
necessàries per a la preservació d’aquest hàbitat d’interès comunitari. El conjunt es troba dins la zona de protecció de la línia ferroviària, i
caldrà obtenir informe favorable de l'organisme competent en matèria ferroviària prèviament a qualsevol intervenció.
• Accés i estacionament: En cas d’implantació d’usos distints a l’habitatge, es condicionarà el pont d’accés a la finca, previ informe
favorable de l’organisme competent en matèria ferroviària. L’accés actual es troba en sòls afectats per la reserva del Projecte de
desdoblament de la línia ferroviària R3 que actualment es troba en tramitació per part d’ADIF la reposició de l’accés, si s’escau, estarà
inclosa en el projecte d’infraestructura ferroviària. Caldrà preveure els aparcaments necessaris en funció de l’ús a implantar, segons la
normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Justificació per a la recuperació i preservació
• Valor històric i arquitectònic propi del conjunt, dels elements singulars
modernistes i neogòtics, i dels espais exteriors (barri, era). A recuperar.
• Valor paisatgístic i ambiental de l'entorn rural i de bosc de ribera del riu
Congost a ponent, i com a fita visual i històrica.
• Valor social, per raó de l’equilibri territorial i l’estructura del medi rural.

Usos i activitats permeses
• Usos principals: Habitatge familiar, amb un màxim de quatre habitatges / Turisme rural.
• Usos admesos: Hoteler / Restauració, incloent saló de banquets, amb estructures no permanents desmuntables / Educació en el lleure /
Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artesanal / Artístic i professional.
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C – 119 CAN TURÓ

Llerona

PB

PB+1

PB+2

Golfa

Volum principal
Volum complementari catalogat
Volum complementari no catalogat
Àmbit de possible ampliació

Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus I
• Protecció actual: • Codi IPAC: - • PTMB: Espai de protecció especial

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es mantindrà la volumetria i la
tipologia de la casa i els criteris de composició i la proporció de les
obertures de les façanes. Es conservaran el portal d’arc de mig punt de
pedra adovellada, la finestra d’arc lobulat amb carreus, i el rellotge de sol
ceràmic de la façana principal, així com la finestra amb el senzill arc
conopial gravat de la façana de llevant. Es conservaran, també, les
arqueries porxades. L'acabat exterior de les façanes del conjunt es
mantindrà de pedra vista. Es conservarà la capella de la Mare de Déu de
Montserrat.

•
•
•
•

Indret: Desviació camí del Turó de les Mentides
UTM (x,y): 441833, 4610739
Referència cadastral urbana: 001720900DG41A0001XA
Referència cadastral rústica: 08085A014001610000DR

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XV-XVI / Reforma s. XX
• Estil: Popular
• Estat de conservació: Bo

• Titularitat: Privada
• Ús actual: Habitatge
• Vinculació agropecuària: Sí

• Sostre aprox. Volum principal: 480 m2. Volums complementaris: 410 m2
• Característiques: Conjunt de notable presència al voltant d’un barri, situat
en un nivell elevat a ponent del turó de les Mentides, envoltat de bosc
frondós d’alzina i pi. La casa consta de planta baixa i pis, i té la coberta de
teula àrab a dues vessants amb una imbricació i el carener perpendicular
a la façana. La façana principal és de tres crugies simètriques, destacant
un portal d’arc de mig punt de pedra adovellada, una finestra d’arc lobulat
amb carreus, i un rellotge de sol ceràmic. La resta d’obertures són de
llinda plana de pedra carejada, excepte les d’arc rebaixat de la planta
baixa de la façana de llevant on també hi ha una finestra amb un senzill
arc conopial gravat. Tancant el barri, a ponent hi ha una arqueria porxada,
i a llevant una altra arqueria, la capella de la Mare de Déu de Montserrat i
un mur amb portal d’accés. L’acabat exterior del conjunt, unitari, és de
pedra vista. Fora del barri es conserva en bon estat l’era de cairons
limitada amb una lliça de pedra coronada amb maó, i un pou de pedra.
Envolta el conjunt un jardí que s’estén fins el bosc.
• Accés: Desviació Ctra. de Ribes Km 32,4.
• Serveis: Aigua - pou | Elect.- xarxa | Sanej - pou.
• Situació de risc: Risc baix d'incendi, tant a la casa com al camí d'accés.

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Intervencions admeses: Es podran destinar a habitatge els volums
catalogats que ja hi tenen implantat un habitatge, el volum grafiat com a
principal al plànol adjunt i el volum complementari corresponent a la
masoveria. A part del volum principal, per a la resta d'usos admesos es
podran emprar els volums complementaris catalogats, adequant-los per a
garantir la seva adaptació als requeriments de l'activitat a implantar, o bé
per implantar-hi funcions complementàries a l’activitat. Es mantindran
obertes les arqueries del conjunt.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es conservarà la configuració del conjunt formant un barri tancat a llevant de la casa i els seus accessos, amb les edificacions a
l’entorn d’un espai central estructurador del conjunt. Es mantindrà lliure d’edificació l’espai del barri i l’espai front la façana principal de la
casa. Es protegirà l’era encaironada i la seva lliça, i el pou existents a migdia del conjunt. Es conservaran els elements constructius que
conformen l’arquitectura dels diversos ambients del jardí que envolta la casa, que resolen l’adaptació topogràfica dels diversos nivells de
l’espai exterior del conjunt. Es mantindrà l’enjardinament de tipologia rural i l’arbrat exemplar existent al jardí, així com l’espai d’horta
situat a ponent del conjunt. Es posarà especial atenció al manteniment de l’encaix paisatgístic. Qualsevol intervenció haurà de ser molt
curosa amb l’entorn boscós on es situa el conjunt, i es prendran les mesures necessàries per a la preservació de l'hàbitat d'interès
comunitari de bosc de pi i alzina associat a la conca del torrent de Santa Margarida, que envolta el conjunt.
• Accés i estacionament: L’actual accés al conjunt es troba en sòls reservats -indicativament pel PTMB- per a la infraestructura de la Ronda
del Vallès, i caldrà aportar una nova alternativa, si s’escau. Caldrà preveure els aparcaments necessaris en funció de l’ús a implantar,
segons la normativa sectorial.

Justificació per a la recuperació i preservació

• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

• Valor històric i arquitectònic propi de la casa i del conjunt, dels seus
elements singulars i dels espais exteriors (barri, era, jardí).
• Valor paisatgístic i ambiental de l'entorn de bosc espès d'elevada
qualitat, i com a fita visual.

Usos i activitats permeses
• Usos principals: Habitatge familiar, amb un màxim de dos habitatges, un a la casa i un a la masoveria / Turisme rural.
• Usos admesos: Hoteler / Restauració, incloent saló de banquets / Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural
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C – 120 CAN POUS DE BAIX

Llerona

PB

PB+1

PB+2

Golfa

Volum principal
Volum complementari catalogat
Volum complementari no catalogat
Àmbit de possible ampliació

Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus I
• Protecció actual: • Codi IPAC: - • PTMB: Espai de protecció preventiva

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es mantindrà la volumetria i la
tipologia de la casa i els criteris de composició i la proporció de les
obertures de les façanes. Es conservarà el portal d'arc rodó de les
antigues corts. L'acabat exterior de les façanes del conjunt es mantindrà
arrebossat.

• Indret: Ctra. de Ribes Km 32,4
• UTM (x,y): 441454, 4610546
• Referència cadastral urbana: 001723000DG41A0001GA /
08085A015000310001FA
• Referència cadastral rústica: 08085A015000310000DP

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XIX / Reforma s. XX-XXI • Titularitat: Privada
• Estil: Popular
• Ús actual: Habitatge
• Estat de conservació: Bo
• Vinculació agropecuària: Sí
• Sostre aprox. Volum principal: 120 m2. Volums complementaris: 190 m2
• Característiques: Casa de senzilla construcció reformada mantenint la
tipologia i característiques originals. Es troba situada entre carretera de
Ribes i la línia del ferrocarril, molt propera al nucli de Llerona i al sud-est
del torrent de Santa Margarida, envoltada de camps de conreu a migdia
i de bosc de ribera. A la segona meitat del s. XX es va afegir un cos de
murs de totxo per la façana posterior de la casa. La casa consta de
planta baixa i pis, i té la coberta de teula àrab a dues vessants amb el
carener perpendicular a la façana. La façana principal s’allarga pel
costat de llevant amb un cos de planta baixa amb terrat però que
aparenta seguir el pendent de la coberta del cos principal. Aquest es
composa en tres crugies amb totes les obertures de llinda plana. En
perpendicular, a ponent, s’adossen les antigues corts, amb un ampli
portal d’arc rodó. L’acabat exterior és arrebossat. A migdia de la casa i
del camí d’accés es conserva un safareig de forma quadrada amb
rentador a la cara nord, per accedir al qual s’han de pujar tres graons.
• Accés: A tocar de la carretera.
• Serveis: Aigua - pou | Elect.- xarxa | Sanej - pou.
• Situació de risc: -

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Intervencions admeses: Es podran destinar a habitatge tots els volums
catalogats; el programa funcional bàsic de l’habitatge s’ubicarà al volum
grafiat com a principal al plànol adjunt. A part del volum principal, per a la
resta d'usos admesos es podran emprar els volums complementaris
catalogats, adequant-los als requeriments de l'activitat a implantar. En cas
de remodelació o rehabilitació, s’enretiraran les fusteries de materials
metàl·lics, plàstics o similars, i es completarà la coberta inclinada del cos
adossat a llevant seguint el pendent del volum principal. En cas de canvi
d’ús o bé de cessament de les activitats agrícoles, ramaderes i similars,
s'enretiraran les cobertes de fibrociment i elements d'altres materials no
adequats.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es mantindrà lliure d’edificació l’espai front la façana principal de la casa i les antigues corts. Es protegirà el safareig situat a
migdia del camí d’accés a la casa. Es potenciaran noves plantacions d’arbrat i enjardinament de tipologia rural en l’espai situat a migdia
del conjunt. Es preservarà el caràcter rural i agrícola de l’entorn i, en la mesura del possible, es mantindran els camps conreats i d’arbrat
fruiter i els espais d’horta a migdia de la casa. Es prendran les mesures necessàries per a la preservació del bosc de ribera de l'hàbitat
d'interès comunitari associat al PEIN del riu Congost i al torrent de Santa Margarida, a ponent i nord de la finca. L’àmbit nord de la finca
es troba en sòls reservats -indicativament pel PTMB- per a la infraestructura de la Ronda del Vallès, i caldrà obtenir informe favorable de
l'organisme competent prèviament a qualsevol intervenció. La casa es troba dins la zona de protecció de la línia ferroviària, i caldrà
obtenir informe favorable de l'organisme competent en matèria ferroviària prèviament a qualsevol intervenció.
• Accés i estacionament: S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. En cas d’implantació d’usos distints a l’habitatge, es
condicionarà l’encreuament amb la carretera N-152 per tal millorar-ne la visibilitat, previ informe favorable de l’organisme competent en
matèria de carreteres. Caldrà preveure els aparcaments necessaris en funció de l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Justificació per a la recuperació i preservació
• Valor històric propi de la casa i dels espais exteriors (safareig).
• Valor ambiental de l'entorn agrícola i de bosc de ribera del torrent de
Santa Margarida.
• Valor social, per raó de l’equilibri territorial i l’estructura del medi rural.

Usos i activitats permeses
• Ús principal: Habitatge familiar, amb un màxim d’un habitatge.
• Usos admesos: Turisme rural / Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artesanal / Artístic i professional.
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Volum principal
Volum complementari catalogat
Volum complementari no catalogat
Àmbit de possible ampliació

Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus I
• Protecció actual: • Codi IPAC: - • PTMB: Espai de protecció preventiva

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es mantindrà la volumetria i la
tipologia de la casa i els criteris de composició i la proporció de les
obertures de les façanes. Es conservarà el portal de la façana de ponent
d’arc escarser rebaixat i els brancals fets de maó a plec de llibre. L'acabat
exterior de les façanes del conjunt es mantindrà arrebossat.

•
•
•
•

Indret: Camí antic de Vic
UTM (x,y): 441173, 4610144
Referència cadastral urbana: 002206200DG41A0001JA
Referència cadastral rústica: 08085A015000420000DD

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XX
• Estil: Popular
• Estat de conservació: Regular

• Titularitat: Privada
• Ús actual: En desús
• Vinculació agropecuària: -

• Sostre aprox. Volum principal: 180 m2. Volums complementaris: 50 m2
• Característiques: Casa petita i de senzilla construcció que conserva
l’estructura i elements originals atès que ha estat molt poc modificada
al llarg dels anys. Es troba situada en entorn rural, a llevant del riu
Congost just al nord de l’enforcall amb el torrent de Santa Margarida
envoltada de camps de conreu i bosc de ribera. És de planta
quadrangular, consta de planta baixa i pis, i té la coberta de teula àrab
a dues vessants amb el carener perpendicular a la façana. L’acabat
exterior és arrebossat. La façana principal es composa en dues crugies
amb la porta descentrada cap a ponent. Totes les obertures són de
llinda plana, excepte el portal de la façana de ponent que és d’arc
escarser molt rebaixat amb els brancals fets de maó a plec de llibre i la
llinda de maó pla, amb un lleu teuladet. A migdia de la casa es
conserva un pou, i molt a prop hi ha un aqüeducte que salva el pas de
l’aigua de la mina sobre el torrent de Santa Margarida. A la segona
meitat del s. XX dins de la finca, al nord, s’hi va construir un nou
habitatge i naus d’ús agropecuari.
• Accés: Desviació c/ Via Europa des de Ctra. de l'Ametlla a Llerona Km 2,5.
• Serveis: Aigua - pou | Elect - | Sanej - pou.
• Situació de risc: -

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Intervencions admeses. Podrà destinar-se a habitatge i a tots els usos
admesos el volum grafiat com a principal al plànol adjunt, i es podrà
emprar per a funcions complementàries a l’activitat el volum de les corts
situat exempt a ponent. S’admet la regularització de la coberta del volum
complementari catalogat, igualant la coberta de la part de ponent alçant-la
fins el nivell més elevat.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es mantindrà lliure d’edificació l’espai front les façanes principal i de ponent de la casa. Es potenciaran noves plantacions
d’arbrat i vegetació autòctona de tipologia rural a l’entorn immediat, acompanyant l’arbrat existent a preservar i reforçant el bosc de ribera
que envolta la casa. Es conservaran i consolidaran els murs de pedra que contenen les terres de la plataforma alçada on s’ubica la casa,
i la vegetació associada. Es preservarà el caràcter rural i agrícola de l’entorn de la casa i, en la mesura del possible, es potenciarà el
manteniment dels camps de conreu a l’àmbit nord de la finca i l’espai d’horta vinculat al nou habitatge. La casa es troba en sòls inclosos
al PEIN i Xarxa Natura 2000 del riu Congost, i caldrà atendre les determinacions de protecció d'aquest espai natural. Es prendran les
mesures necessàries per a la preservació de l'hàbitat d'interès comunitari associat al torrent de Santa Margarida, molt proper a la casa
per llevant.
• Accés i estacionament: S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. Caldrà preveure els aparcaments necessaris en funció de
l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Usos i activitats permeses
• Ús principal: Habitatge familiar, amb un màxim d’un habitatge.
• Usos admesos: Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artesanal / Artístic i professional.

Justificació per a la recuperació i preservació
• Valor històric propi de la casa i dels elements de l'entorn immediat
exterior.
• Valor paisatgístic de l'entorn agrícola i de bosc de ribera del riu
Congost i el torrent de Santa Margarida.
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Volum principal
Volum complementari catalogat
Volum complementari no catalogat
Àmbit de possible ampliació

Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus I
• Protecció actual: • Codi IPAC: - • PTMB: Espai de protecció preventiva

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es mantindrà la volumetria i la
tipologia de la casa, la disposició de volums formant un barri, els criteris de
composició de les obertures de les façanes i els elements arquitectònics i
compositius. Es conservarà el portal d’arc escarser de les corts adossades
a ponent. La façana principal de la casa es mantindrà arrebossada i
pintada, en contrast amb els elements que conserven el paredat vist de la
resta de façanes.

•
•
•
•

Indret: Desviació camí antic de Vic
UTM (x,y): 441248, 4610029
Referència cadastral urbana: 002205700DG41A0001XA (part)
Referència cadastral rústica: 08085A015000540000DW

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XIX / Reforma s. XX
• Estil: Popular
• Estat de conservació: Bo

• Titularitat: Privada
• Ús actual: Habitatge
• Vinculació agropecuària: Sí

• Sostre aprox. Volum principal: 370 m2. Volums complementaris: 190 m2
• Característiques: Casa de tipologia tradicional, situada en entorn rural
envoltada de camps de conreu, entre el riu Congost i la línia del ferrocarril,
i a migdia del torrent de Santa Margarida. És de planta rectangular, consta
de planta baixa i pis, i té la coberta de teula àrab a dos vessants amb el
carener perpendicular a la façana. La façana principal, amb totes les
obertures de llinda plana, és notablement allargada de manera que
l’edificació arriba a ser de planta baixa a ambdós costats. L’acabat exterior
de la façana principal és arrebossat i pintat de blanc, i les altres façanes
són de pedra vista. Al costat de la façana principal es conserva un pou i
una bassa d’obra. A ponent s’annexen dos antics corrals de pedra vista:
un amb la coberta a dos vessants i el carener perpendicular a la façana,
amb un ampli portal d’arc escarser fet de maó; i un altre amb la coberta a
un vessant amb les obertures també fetes de maó. A ponent de la casa,
les antigues corts es van rehabilitar com a habitatge independent, i al nord
es van construir un nou habitatge.
• Accés: Desviació c/ Via Europa des de Ctra. de l'Ametlla a Llerona Km 2,5.
• Serveis: Aigua - pou | Elect.- xarxa | Sanej - pou | Altres - telèfon.
• Situació de risc: -

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Intervencions admeses: Es podran destinar a habitatge tots els usos
admesos tots els volums catalogats; el programa funcional bàsic dels
habitatges s’ubicarà al volum principal. Tots els volums catalogats, es
podran emprar per a la resta d'usos admesos, adaptant-los als
requeriments de l'activitat a implantar. En cas de canvi d’ús, de dur a
terme l’ampliació, o bé de cessament de les activitats agrícoles,
ramaderes i similars, s'enretiraran les cobertes de fibrociment i elements
d'altres materials no adequats.
S’admet l’ampliació de les edificacions, d’acord amb l’article 14, dins el gàlib d’ocupació assenyalat al plànol, per a la implantació dels
usos admesos. L’ampliació es realitzarà mitjançant un volum de connexió en planta baixa, entre els dos corrals a ponent del volum
principal seguint el pendent de la coberta, fins un màxim del 10% del sostre construït del volum principal, i garantint el tractament unitari
del conjunt i de l’espai exterior.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es mantindrà lliure d’edificació el pati davanter front la façana principal. Es potenciarà l’enjardinament de tipologia rural a l’entorn
immediat de la casa i es conservarà la figuera i demés arbrat existent a l’accés i dins del pati. Es conservaran el pou i la bassa existents
al costat de ponent de la façana principal de la casa. S’endreçaran els espais exteriors situats entre els dos antics corrals, front la seva
façana de migdia. Es preservarà el caràcter rural i agrícola de l’entorn i, en la mesura del possible, es potenciarà el manteniment dels
camps de conreu i els espais d’horta situats a ponent i nord del conjunt.
• Accés i estacionament: S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. Caldrà preveure els aparcaments necessaris en funció de
l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Justificació per a la recuperació i preservació
• Valor històric propi de la casa, exemple de tipologia tradicional, i del
conjunt.
• Valor paisatgístic i ambiental de l'entorn rural i agrícola a llevant del riu
Congost.
• Valor social, per raó de l’equilibri territorial i l’estructura del medi rural.

Usos i activitats permeses
• Ús principal: Habitatge familiar, amb un màxim dos habitatges.
• Usos admesos: Turisme rural / Restauració / Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artesanal / Artístic
i professional.
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Volum principal
Volum complementari catalogat
Volum complementari no catalogat
Àmbit de possible ampliació

Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus I
• Protecció actual: • Codi IPAC: - • PTMB: Espai de protecció preventiva

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es mantindrà la volumetria i la
tipologia de la casa, la disposició de volums, els criteris de composició de
les obertures de les façanes i els elements arquitectònics i compositius.
L'acabat exterior de les façanes del conjunt es mantindrà arrebossat i
pintat unitari de color clar, deixant vist el paredat de còdols existent en
algunes parts dels murs.

•
•
•
•

Indret: Camí antic de Vic
UTM (x,y): 441123, 4609964
Referència cadastral urbana: 002206000DG41A0001XA
Referència cadastral rústica: 08085A015000680000DO

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XIX / Reforma s. XX
• Estil: Popular
• Estat de conservació: Bo

• Titularitat: Privada
• Ús actual: Habitatge
• Vinculació agropecuària: Sí

• Sostre aprox. Volum principal: 210 m2. Volums complementaris: 220 m2
• Característiques: Casa situada en entorn rural envoltada de camps de
conreu, entre el riu Congost i la línia del ferrocarril, i a migdia del
torrent de Santa Margarida. És de planta rectangular, consta de planta
baixa i pis, i té la coberta de teula àrab a dues vessants, allargada per
ponent i el carener perpendicular a la façana. Totes les obertures de la
façana principal són de llinda plana i s’ordenen de forma asimètrica,
amb la porta descentrada cap a ponent, i les finestres de la planta pis
amb ampit volat ceràmic. L’acabat exterior de la façanes és arrebossat
amb sòcol ceràmic, i la façana posterior és de pedra vista. A llevant
s’adossa un petit cos de planta baixa i pis amb la coberta a dues
vessants amb el carener paral·lel a la façana. Al seu costat, hi ha les
antigues corts de planta baixa, amb la coberta a dues vessants amb el
carener paral·lel a la façana, amb els murs de pedra vista i les
obertures fetes de maó ceràmic a plec de llibre. A ponent de la casa
s’hi va afegir un porxo, i dins del pati davanter es conserva un pou fet
de maó amb corriola.
• Accés: Desviació c/ Via Europa des de Ctra. de l'Ametlla a Llerona Km 2,5.
• Serveis: Aigua - pou | Elect.- xarxa | Sanej - pou.
• Situació de risc: -

Justificació per a la recuperació i preservació
• Valor històric propi de la casa.
• Valor ambiental de l'entorn rural i agrícola a llevant del riu Congost.
• Valor social, per raó de l’equilibri territorial i l’estructura del medi rural.

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Intervencions admeses: Es podran destinar a habitatge tots els volums
catalogats; el programa funcional bàsic de l’habitatge s’ubicarà al volum
grafiat com a principal al plànol adjunt. A part del volum principal, per a la
resta d'usos admesos es podran emprar els volums complementaris
catalogats, adequant-los als requeriments de l'activitat a implantar. En cas
de canvi d’ús o bé de cessament de les activitats agrícoles, ramaderes i
similars, s'enretiraran les cobertes de fibrociment i elements d'altres
materials no adequats. En cas de remodelació o rehabilitació, es
recompondrà l’estructura de les façanes refent les obertures que hagin
perdut la proporció vertical, i s’enretiraran les persianes de lames enrotllables amb guies i caixa, i les fusteries de materials metàl·lics,
plàstics o similars. Així mateix es substituiran els baixants de materials plàstics o similars, emprant materials i tècniques tradicionals, i
integrant-los al conjunt. Per tal d’implantar els usos col·lectius admesos, caldrà obtenir informe favorable de l'organisme competent en
matèria energètica, per la proximitat de la línia de mitja tensió situada al nord del conjunt.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es mantindrà lliure d’edificació el pati davanter front la façana principal, i es conservarà el muret de pedra que el delimita. Es
protegirà el pou existent dins del pati. Es conservarà l’enjardinament de tipologia rural i l’arbrat existent a l’entorn immediat de la casa. Es
preservarà el caràcter rural i agrícola de l’entorn, i es potenciarà el manteniments dels camps d’arbrat i de conreu a migdia i llevant de la
casa. Es conservarà la bassa circular existent al nord-est de la finca. Es mantindrà la tanca vegetal que delimita la finca pel seu costat de
ponent, front el camí antic de Vic.
• Accés i estacionament: S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. En cas d’implantació d’usos distints a l’habitatge, es
condicionarà l’encreuament amb el camí antic de Vic per tal millorar-ne la seguretat. Caldrà preveure els aparcaments necessaris en
funció de l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Usos i activitats permeses
• Ús principal: Habitatge familiar, amb un màxim d’un habitatge.
• Usos admesos: Turisme rural / Restauració / Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artesanal / Artístic
i professional.
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Volum principal
Volum complementari catalogat
Volum complementari no catalogat
Àmbit de possible ampliació

Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus I
• Protecció actual: • Codi IPAC: - • PTMB: Espai de protecció preventiva

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es mantindrà la volumetria i la
tipologia de la casa, la disposició de volums formant un barri, els criteris de
composició de les obertures de les façanes i els elements arquitectònics i
compositius. L'acabat exterior de les façanes del conjunt es mantindrà
arrebossat i es restaurarà la decoració senzilla entre les plantes, a algunes
obertures i façanes.

•
•
•
•

Indret: Camí antic de Vic
UTM (x,y): 441102, 4609878
Referència cadastral urbana: 002205900DG41A0001JA
Referència cadastral rústica: 08085A015001760000DS

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XX
• Estil: Popular
• Estat de conservació: Regular

• Titularitat: Privada
• Ús actual: Habitatge
• Vinculació agropecuària: Sí

• Sostre aprox. Volum principal: 250 m2. Volums complementaris: • Característiques: Casa de petites dimensions que conserva la
volumetria i característiques originals, atès que ha estat molt poc
modificada al llarg dels anys. Es troba situada en entorn rural
envoltada de camps de conreu, entre el riu Congost i la línia del
ferrocarril, i a migdia del torrent de Santa Margarida. És de planta
rectangular, consta de planta baixa i pis, i té la coberta de teula àrab a
dues vessants amb el carener paral·lel a la façana. L’acabat exterior és
arrebossat, amb decoració senzilla molt desdibuixada entre les plantes
i en el marc d’algunes obertures. La façana principal es composa en
dues crugies, amb dues portes d’entrada i dues finestres a la planta
pis, una amb balcó i l’altre amb barana inferior de gelosia ceràmica.
Totes les obertures són de llinda plana i proporcions verticals, excepte
les portes que probablement van ser ampliades, entre les quals es
conserva un pou quadrat fet d’obra adossat a la façana. Al voltant de la
casa hi ha diversos coberts d’ús agropecuari i una bassa circular.
• Accés: Desviació c/ Via Europa des de Ctra. de l'Ametlla a Llerona Km 2,5.
• Serveis: Aigua - pou | Elect.- xarxa | Sanej - pou.
• Situació de risc: -

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Intervencions admeses: Podrà destinar-se a habitatge i a tots els usos
admesos el volum grafiat com a principal al plànol adjunt. En cas de canvi
d’ús, es substituiran els elements d’instal·lacions fets amb materials
plàstics o similars adossades a la façana principal, emprant materials i
tècniques tradicionals, i integrant-los al conjunt. En cas de canvi d’ús, de
dur a terme l’ampliació, o bé de cessament de les activitats agrícoles,
ramaderes i similars, s'enretiraran les cobertes de fibrociment i elements
d'altres materials no adequats.
S’admet l’ampliació de la casa, d’acord amb l’article 14, dins el gàlib
d’ocupació assenyalat al plànol, al nord del volum principal, per a la implantació dels usos admesos. L’ampliació es realitzarà mitjançant
un cos en planta baixa, adossat a la casa, fins un màxim del 20% del sostre construït del volum principal, i garantint el tractament unitari
del conjunt i de l’espai exterior.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es mantindrà lliure d’edificació l’espai front la façana principal de la casa, i es conservarà el pou adossat. Es potenciaran noves
plantacions d’arbrat, vegetació autòctona i enjardinament de tipologia rural a l’entorn immediat de la casa, i especialment a l’àmbit situat
a migdia. Es conservarà la bassa existent a llevant de la casa. Es potenciarà i preservarà el caràcter rural i agrícola de l’entorn i, en la
mesura del possible, el manteniment dels camps conreats. Es conservarà el muret de pedra, la vegetació i els xiprers que delimiten la
finca pel seu costat de ponent, front el camí antic de Vic.
• Accés i estacionament: S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. En cas d’implantació d’usos distints a l’habitatge, es
condicionarà l’encreuament amb el camí antic de Vic per tal millorar-ne la seguretat. Caldrà preveure els aparcaments necessaris en
funció de l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Justificació per a la recuperació i preservació

Usos i activitats permeses

• Valor històric propi de la casa.
• Valor ambiental de l'entorn rural i agrícola a llevant del riu Congost.
• Valor social, per raó de l’equilibri territorial i l’estructura del medi rural.

• Ús principal: Habitatge familiar, amb un màxim de dos habitatges.
• Usos admesos: Turisme rural / Restauració / Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artesanal / Artístic
i professional.
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C – 125 CAN ROF

Llerona
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PB+2

Golfa

Volum principal
Volum complementari catalogat
Volum complementari no catalogat
Àmbit de possible ampliació

Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus I
• Protecció actual: • Codi IPAC: - • PTMB: Espai de protecció preventiva

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització
•
•
•
•

Indret: Camí antic de Vic
UTM (x,y): 441031, 4609568
Referència cadastral urbana: 000217800DG40G: -0002ME / -0001XW
Referència cadastral rústica: 08085A01500: -0810000DE / -1770000DZ

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XVI / Reforma s. XX
• Estil: Gòtic - Popular
• Estat de conservació: Regular

• Titularitat: Privada
• Ús actual: Habitatge
• Vinculació agropecuària: Sí

• Sostre aprox. Volum principal: 460 m2. Volums complementaris: 400 m2
• Característiques: Casa situada entre el riu Congost i el camí antic de
Vic, envoltat de camps de conreu. La part de ponent ha estat molt poc
modificada i conserva la tipologia i elements originals. És de planta
rectangular, consta de planta baixa i pis, i té la coberta de teula àrab a
dues vessants amb el carener paral·lel a la façana. La façana principal
és de tres crugies simètriques, i destaquen la porta central d’arc de mig
punt de pedra adovellada amb una espitllera sobre la clau, i una
finestra d’estil gòtic d’arc conopial lobulat amb decoracions florals. La
resta d’obertures són de llinda plana, algunes arrebossades i altres
fetes amb maó ceràmic a plec de llibre, i a la façana de migdia n’hi ha
una de pedra carejada amb un senzill arc conopial gravat. Es
conserven dos rellotges de sol, molt desdibuixats. L’acabat exterior és
arrebossat tosc deixant pedra vista en algunes parts. Al nord
s’annexen les antigues corts. Davant de la façana principal hi ha l’era
de cairons i una eixida, i a la façana de migdia hi ha un pou i un
rentador. Actualment es troba dividida en dos habitatges.
• Accés: Desviació camí del Molí des de Ctra. de Ribes Km 31,2.
• Serveis: Aigua - pou | Elect.- xarxa | Sanej - pou | Altres - telèfon.
• Situació de risc: -

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:
• Tractament dels volums catalogats: Es mantindrà la volumetria i la
tipologia de la casa i els criteris de composició i la proporció de les
obertures de les façanes. Es conservarà la porta central d’arc de mig punt,
la espitllera sobre la clau, la finestra d’estil gòtic, la finestra de pedra
carejada, i els dos rellotges de sol. L'acabat exterior de les façanes del
conjunt es mantindrà arrebossat tosc, en contrast amb els elements de
pedra i maó que encerclen les obertures.
• Intervencions admeses: Es podran destinar a habitatge tots els volums
catalogats; el programa funcional bàsic dels habitatges s’ubicarà al volum
grafiat com a principal al plànol adjunt. A part del volum principal, per a la
resta d'usos admesos es podran emprar els volums complementaris
catalogats, adequant-los als requeriments de l'activitat a implantar. Es
podrà refer en planta baixa l’eixida davant la façana de migdia, per a
funcions complementàries a l’activitat. En cas de dur a terme l’ampliació,
s’enderrocarà el volum no catalogat adossat a llevant del volum principal.
S’admet l’ampliació de les edificacions, d’acord amb l’article 14, dins el gàlib d’ocupació assenyalat al plànol, per a la implantació dels
usos admesos. L’ampliació es realitzarà mitjançant un cos en planta baixa, adossat a la façana de llevant de la casa emprant tècniques i
materials tradicionals, fins un màxim del 10% del sostre construït del volum principal, i garantint el tractament unitari del conjunt i de
l’espai exterior.
• Divisió horitzontal: El conjunt es troba dividit horitzontalment en dues entitats. D’acord amb l’article 15, no s'admeten noves divisions
horitzontals.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es mantindrà lliure d’edificació l’espai front la façana principal, i es protegirà l’era encaironada. Es conservarà l’eixida situada al
nord de l’era i el pou amb rentador adossats a la façana de migdia de la casa. Es conservarà l’enjardinament de tipologia rural existent a
l’àmbit de ponent de la casa, i es potenciarà a l’àmbit de llevant. Es preservarà l’arbrat exemplar existent a l’entorn immediat de la casa –
figuera, pi, alzina-. Es preservarà el caràcter rural i agrícola de l’entorn i, en la mesura del possible es potenciarà el manteniment dels
camps conreats que envolten el conjunt i dels espais d’horta situats a migdia i llevant.
• Accés i estacionament: S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. Caldrà preveure els aparcaments necessaris en funció de
l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.

Justificació per a la recuperació i preservació

• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

• Valor històric i arquitectònic propi de la casa, dels seus elements
singulars i ornamentals d'estil gòtic i dels espais exteriors (era, pou).
• Valor ambiental de l'entorn rural i agrícola a llevant del riu Congost, i de
l'arbrat existent.

Usos i activitats permeses
• Usos principals: Habitatge familiar, amb un màxim de dos habitatges / Turisme rural.
• Usos admesos: Restauració / Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artesanal / Artístic i professional.
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C – 126 CAN JOAN OLLÉ

Llerona

PB

PB+1

PB+2

Golfa

Volum principal
Volum complementari catalogat
Volum complementari no catalogat
Àmbit de possible ampliació

Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus I
• Protecció actual: • Codi IPAC: - • PTMB: Espai de protecció preventiva

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es mantindrà la volumetria i la
tipologia de la casa, la disposició de volums formant un barri, els criteris de
composició de les obertures de les façanes i els elements arquitectònics i
compositius. L'acabat exterior de les façanes del conjunt es mantindrà
arrebossat i pintat de blanc, es podrà conservar els detalls decoratius –en
el ràfec, la llosana del balcó i el sòcol- de tot el conjunt tindran un mateix
color neutre i distint al principal, remarcant el perfil de les obertures de les
golfes, podent mantenir-se tapiades.

•
•
•
•

Indret: Camí del Molí
UTM (x,y): 441214, 4609551
Referència cadastral urbana: 000217500DG40G0001KW
Referència cadastral rústica: 08085A015000840000DU

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XX
• Estil: Popular
• Estat de conservació: Bo

• Titularitat: Privada
• Ús actual: Habitatge
• Vinculació agropecuària: Sí

• Sostre aprox. Volum principal: 280 m2. Volums complementaris: 180 m2
• Característiques: Casa situada a llevant de la línia del ferrocarril, a
migdia del camí del Molí amb camps de conreu al nord i al sud, tot i la
seva proximitat al nucli del Corró d’Avall. Conserva la tipologia i
característiques originals atès que ha estat molt poc modificada al llarg
dels anys. És de planta rectangular, consta de planta baixa i pis, i té la
coberta de teula àrab a dues vessants amb el carener paral·lel a la
façana. Recentment s’ha restaurat l’acabat exterior, que és arrebossat i
pintat de blanc, amb sòcol de color terracota. La façana principal es
composa en dues crugies, amb dues portes i dues finestres amb balcó
amb la llosana pintada del mateix color que el sòcol. Totes les obertures
són de llinda plana. A la part alta de la façana de llevant s’hi pot llegir J.
Ollé 1924, data de construcció de la casa. Al costat de llevant de la
façana principal hi ha adossat un pou i un petit rentador d’obra, i a migdia
hi ha una bassa circular. A ponent de la casa hi ha un antic corral de
planta baixa habilitat com a magatzem, i altres coberts i naus d’ús
agropecuari de construcció més recent.
• Accés: Desviació Ctra. de Ribes Km 31,2.
• Serveis: Aigua - pou | Elect.- xarxa | Sanej - pou.
• Situació de risc: -

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Intervencions admeses: Es podran destinar a habitatge tots els volums
catalogats; el programa funcional bàsic dels habitatges s’ubicarà al volum
grafiat com a principal al plànol adjunt. A part del volum principal, per a la
resta d'usos admesos es podran emprar els volums complementaris
catalogats, adequant-los als requeriments de l'activitat a implantar. En cas
de canvi d’ús o bé de cessament de les activitats agrícoles, ramaderes i
similars, s'enretiraran les cobertes de fibrociment i elements d'altres
materials no adequats.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es mantindrà lliure d’edificació l’espai front la façana principal. Es conservaran el pou i el rentador adossats al costat de llevant de
la façana principal de la casa, i la bassa situada a migdia. Es potenciarà l’enjardinament de tipologia rural amb vegetació autòctona al
pati davanter de la casa, conservant el pi i demés arbrat existent. S’endreçarà l’àmbit situat a ponent del pati, front els volums auxiliars no
catalogats. En la mesura del possible, es potenciarà el manteniment dels camps conreats a migdia del conjunt.
• Accés i estacionament: S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. Caldrà preveure els aparcaments necessaris en funció de
l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Usos i activitats permeses
• Ús principal: Habitatge familiar, amb un màxim dos habitatges.
• Usos admesos: Restauració / Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artesanal / Artístic i professional.

Justificació per a la recuperació i preservació
• Valor històric propi de la casa.
• Valor ambiental de l'entorn rural i agrícola, a tocar del nucli del Corró
d'Avall.
• Valor social, per raó de l’equilibri territorial i l’estructura del medi rural.
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C – 127 EL MOLÍ

Llerona

PB
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PB+2

Golfa

Volum principal
Volum complementari catalogat
Volum complementari no catalogat
Àmbit de possible ampliació

Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus I
• Protecció actual: • Codi IPAC: - • PTMB: Espai de protecció preventiva

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es mantindrà la volumetria i la
tipologia de la casa i els criteris de composició i la proporció de les
obertures de les façanes. Es conservarà la finestra amb barana inferior de
gelosia i la finestra de la planta golfes d’arc mixtilini de la façana de
llevant. L'acabat exterior de les façanes del conjunt es mantindrà
arrebossat i pintat de color clar, deixant vist el paredat de còdols existent
en algunes parts dels murs.

•
•
•
•

Indret: Camí del Molí
UTM (x,y): 441263, 4609556
Referència cadastral urbana: 000217300DG40G0001MW
Referència cadastral rústica: 08085A015000860000DW

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XX
• Estil: Popular
• Estat de conservació: Regular

• Titularitat: Privada
• Ús actual: Habitatge
• Vinculació agropecuària: Sí

• Sostre aprox. Volum principal: 430 m2. Volums complementaris: 180 m2
• Característiques: Antic molí situat a llevant de la línia del ferrocarril, a
migdia del camí del Molí amb camps de conreu al nord i al sud, tot i la
seva proximitat al nucli del Corró d’Avall. És de planta quadrada,
consta de planta baixa, pis i golfes, i té la coberta de teula àrab a dues
vessants amb el carener paral·lel a la façana. L’acabat exterior és
arrebossat i pintat de blanc trencat. La façana principal és de tres
crugies simètriques, amb tres portes a la planta baixa: dues d’arc
rebaixat i una de llinda plana. A la planta pis hi ha tres finestres de
llinda plana amb balcó. A la façana de llevant destaca una finestra amb
barana inferior de gelosia i, al seu damunt, la inscripció MT El Molí i la
finestra de la planta golfes d’arc mixtilini. Adossada a aquesta façana
es conserva una bassa feta d’obra. Les antigues corts, a ponent, es
van aixecar en un pis, ampliació que es pot observar clarament atès
que la planta inferior conserva el mur de pedra vista. Al voltant de la
casa hi ha diverses instal·lacions d’ús agropecuari.
• Accés: Desviació Ctra. de Ribes Km 31,2.
• Serveis: Aigua - pou | Elect.- xarxa | Sanej - pou.
• Situació de risc: -

Justificació per a la recuperació i preservació

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Intervencions admeses: Es podran destinar a habitatge tots els volums
catalogats; el programa funcional bàsic de l’habitatge s’ubicarà al volum
grafiat com a principal al plànol adjunt. A part del volum principal, per a la
resta d'usos admesos es podran emprar els volums complementaris
catalogats, adequant-los als requeriments de l'activitat a implantar. En cas
de remodelació o rehabilitació, s’enretiraran les persianes de lames
enrotllables amb guies i caixa, i les fusteries de materials metàl·lics,
plàstics o similars. En cas de canvi d’ús o bé de cessament de les
activitats agrícoles, ramaderes i similars, s'enretiraran les cobertes de fibrociment i elements d'altres materials no adequats.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es mantindrà lliure d’edificació l’espai front la façana principal de la casa i les antigues corts. Es conservarà la bassa adossada a
la façana de llevant de la casa. Es potenciarà l’enjardinament de tipologia rural amb vegetació autòctona al pati davanter de la casa,
conservant l’arbrat existent dins de la finca. En la mesura del possible, qualsevol intervenció o canvi d’ús haurà de potenciar la
recuperació del caràcter rural de la finca, allunyant-se dels usos industrials i d’aparcament actuals. El conjunt es troba parcialment dins la
zona de protecció de la línia ferroviària, i caldrà obtenir informe favorable de l'organisme competent en matèria ferroviària prèviament a
qualsevol intervenció.
• Accés i estacionament: S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. Caldrà preveure els aparcaments necessaris en funció
de l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Usos i activitats permeses
• Ús principal: Habitatge familiar, amb un màxim d’un habitatge.
• Usos admesos: Restauració / Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artesanal / Artístic i professional.

• Valor històric propi de la casa, antic molí reformat.
• Valor ambiental de l'entorn rural i agrícola, a tocar del nucli del Corró
d'Avall.
• Valor social, per raó de l’equilibri territorial i l’estructura del medi rural.
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C – 128 CAN PERICAS JOSEP

Llerona

PB
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PB+2

Golfa

Volum principal
Volum complementari catalogat
Volum complementari no catalogat
Àmbit de possible ampliació

Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus I
• Protecció actual: • Codi IPAC: - • PTMB: Espai de protecció preventiva

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es mantindrà la volumetria i la
tipologia de la casa i es recompondrà la composició i proporció de les
obertures de les façanes. Es conservarà la coberta holandesa de teula
àrab. L'acabat exterior de les façanes del conjunt es mantindrà arrebossat
i pintat de color clar.

•
•
•
•

Indret: Ctra. de Ribes Km 32
UTM (x,y): 441486, 4610247
Referència cadastral urbana: 002220300DG41A0001QA
Referència cadastral rústica: 08085A015000390000DD

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XX
• Estil: Popular
• Estat de conservació: Bo

• Titularitat: Privada
• Ús actual: Habitatge
• Vinculació agropecuària: Sí

• Sostre aprox. Volum principal: 430 m2. Volums complementaris: 360 m2
• Característiques: Conjunt d’estructura complexa, format per cossos de
diferents alçades i cobertes entorn d’una casa de la primera meitat del
s. XX. Es troba alineat a la carretera de Ribes entre els nuclis del Corró
d’Avall i Llerona, situació que li atorga una notable presència. El cos
principal és de planta rectangular, consta de planta baixa, pis i golfes, i
té la coberta holandesa de teula àrab a dues vessants amb ràfec
recolzat en permòdols ceràmics i el carener perpendicular a la façana.
A la façana principal s’hi adossa un cos allargat de planta baixa i golfes
amb la coberta basilical, i a aquest un altre cos en L de planta baixa i
coberta composta amb porxo davanter. A ponent de la casa es
conserva un pou. Completen el conjunt dos cossos de planta baixa
corresponents a les antigues corts a ponent, i dos coberts exempts
situats al jardí de davant de la casa. L’acabat exterior del conjunt,
unitari, és arrebossat i pintat de color crema. Al seu entorn hi ha
diversos corrals, naus i sitges d’ús agropecuari. Actualment el conjunt
es troba dividit en dos habitatges.
• Accés: A tocar de la carretera.
• Serveis: Aigua - xarxa | Elect.- xarxa | Sanej - xarxa.
• Situació de risc: -

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Intervencions admeses: Es podran destinar a habitatge tots els volums
catalogats; el programa funcional bàsic de l’habitatge s’ubicarà al volum
grafiat com a principal al plànol adjunt. A part del volum principal, per a la
resta d'usos admesos es podran emprar els volums complementaris
catalogats, adequant-los als requeriments de l'activitat a implantar. En cas
de remodelació o rehabilitació, s’enretiraran les persianes de lames
enrotllables amb guies i caixa, i les fusteries de materials metàl·lics,
plàstics o similars. En cas de canvi d’ús o bé de cessament de les
activitats agrícoles, ramaderes i similars, s'enretiraran les cobertes de
fibrociment i elements d'altres materials no adequats.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es mantindrà lliure d’edificació l’espai front el porxo davanter de la casa i front la façana principal de les antigues corts. Es
conservarà l’enjardinament de tipologia rural i l’arbrat existent a l’entorn immediat del conjunt, i es protegirà el pou existent dins del pati.
Es mantindrà la tanca vegetal que delimita la finca pel seu costat de llevant, front la carretera N-152. Es preservarà el caràcter rural de
l’entorn, i es potenciarà el manteniment dels camps de conreu a ponent i migdia del conjunt i l’espai d’horta situat al nord. L'àmbit de
ponent de la finca es troba dins la zona de protecció de la línia ferroviària, i part de les edificacions catalogades es troben dins la zona de
protecció de la carretera N-152; i caldrà obtenir informe favorable dels organismes competents en matèria ferroviària i de carreteres
prèviament a qualsevol intervenció en els àmbits afectats.
• Accés i estacionament: S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. En cas d’implantació d’usos distints a l’habitatge, es pot
condicionar l’encreuament amb la carretera N-152 per tal millorar-ne la seguretat, previ informe favorable de l’organisme competent.
Caldrà preveure els aparcaments necessaris en funció de l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Usos i activitats permeses

Justificació per a la recuperació i preservació

• Ús principal: Habitatge familiar, amb un màxim de dos habitatges ja existents.

• Valor històric propi del conjunt.
• Valor ambiental de l'entorn rural i agrícola.
• Valor social, per raó de l’equilibri territorial i l’estructura del medi rural.

• Usos admesos: Turisme rural / Restauració, en cas de suspendre l’activitat agropecuària / Educació en el lleure / Equipaments o serveis
comunitaris en medi rural / Artesanal / Artístic i professional.
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C – 129 CAL LLARG

Llerona
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Golfa

Volum principal
Volum complementari catalogat
Volum complementari no catalogat
Àmbit de possible ampliació

Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus I
• Protecció actual: • Codi IPAC: - • PTMB: Espai de protecció preventiva

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es mantindrà la volumetria i la
tipologia de la casa i es recompondrà la composició i proporció de les
obertures de les façanes. L'acabat exterior de la façana principal es
mantindrà arrebossat i pintat de color clar, deixant vist el paredat de
còdols existent en algunes parts dels murs del volum complementari
catalogat adossat a ponent. Es remarcarà el perfil de les obertures de les
golfes, podent mantenir-se tapiades.

•
•
•
•

Indret: Camí de Ca la Rossa
UTM (x,y): 441403, 4610152
Referència cadastral urbana: 002205400DG41A0001KA
Referència cadastral rústica: 08085A015000450000DJ

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XX / Reforma s. XX
• Estil: Popular
• Estat de conservació: Bo

• Titularitat: Privada
• Ús actual: Habitatge
• Vinculació agropecuària: -

• Sostre aprox. Volum principal: 200 m2. Volums complementaris: 100 m2
• Característiques: Casa de tipologia tradicional i senzilla construcció,
situada entre la línia del ferrocarril i la carretera de Ribes, molt propera
al nucli del Corró d’Avall. Es troba enganxada per llevant a Ca la
Rossa, de la qual queda lleugerament reculada amb un pati davanter.
És de planta en forma d’L, consta de planta baixa i pis, i té la coberta
de teula àrab a dues vessants amb el carener paral·lel a la façana. La
façana principal és de composició asimètrica amb la porta descentrada
cap a llevant. Les obertures són de llinda plana, algunes ampliades.
L’acabat exterior és arrebossat i pintat de color crema, amb les façanes
de ponent i posterior deixant vist paredat dispers. A ponent s’adossen
les antigues corts de planta baixa i coberta a dues vessants amb el
carener perpendicular a la façana. Van ser parcialment reconstruïdes i,
per aquest motiu, una part dels murs són fets amb totxo i les parts més
antigues conserven els murs de pedra vista. A migdia de la casa hi ha
un petit cobert antic i un altre més gran de posterior construcció.
• Accés: Desviació Ctra.de Ribes Km 31,9.
• Serveis: Aigua - xarxa | Elect.- xarxa | Sanej - pou | Altres - telèfon.
• Situació de risc: -

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Intervencions admeses: Es podran destinar a habitatge el volum catalogat
grafiat com a principal al plànol adjunt i el volum complementari adossat a
aquest; el programa funcional bàsic de l’habitatge s’ubicarà al volum
principal. Tots els volums catalogats, es podran emprar per a la resta
d'usos admesos, adaptant-los als requeriments de l'activitat a implantar.
En cas de canvi d’ús, s'enretiraran les cobertes de fibrociment i elements
d'altres materials no adequats.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es mantindrà lliure d’edificació el pati davanter front les façanes principals de la casa i les antigues corts. Es conservarà
l’enjardinament de tipologia rural i l’arbrat existent dins del pati. Es mantindrà la tanca vegetal que delimita la finca pel seu costat de
ponent, front la línia del ferrocarril. Es preservarà el caràcter rural de l’entorn de la casa i, en la mesura del possible, es potenciarà el
manteniment dels camps conreats al nord del conjunt. La casa es troba dins la zona de protecció de la línia ferroviària, i caldrà obtenir
informe favorable de l'organisme competent en matèria ferroviària prèviament a qualsevol intervenció.
• Accés i estacionament: S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca des de la carretera N-152, i en cas d’implantació d’usos
distints a l’habitatge, es pot condicionar l’encreuament per tal millorar-ne la seguretat, previ informe favorable de l’organisme competent.
Segons el Projecte de desdoblament de la línia ferroviària R3 que actualment es troba en tramitació per part d’ADIF, el pas a nivell situat
al nord està en tràmit de suspensió. Caldrà preveure els aparcaments necessaris en funció de l’ús a implantar, segons la normativa
sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Usos i activitats permeses
• Ús principal: Habitatge familiar, amb un màxim d’un habitatge.

Justificació per a la recuperació i preservació

• Usos admesos: Turisme rural / Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artesanal / Artístic i professional.

• Valor històric propi de la casa, exemple de tipologia tradicional.
• Valor ambiental de l'entorn rural i agrícola, a tocar del nucli del Corró
d'Avall.

Altres disposicions particulars
L’adequació del camí d’accés i dels serveis urbanístics es podran dur a terme conjuntament amb Ca la Rossa (C-130), i en cas d’implantació
d’usos distints a l’habitatge es podrà plantejar l’actuació conjunta, garantint el tractament unitari dels espais lliures de l’entorn.
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C – 130 CA LA ROSSA

Llerona

PB

PB+1

PB+2

Golfa

Volum principal
Volum complementari catalogat
Volum complementari no catalogat
Àmbit de possible ampliació

Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus I
• Protecció actual: • Codi IPAC: - • PTMB: Espai de protecció preventiva

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es mantindrà la volumetria i la
tipologia de la casa, la disposició de volums de les antigues corts i corrals
formant un pati, els criteris de composició de les obertures de les façanes,
l’obertura d’ull de bou a la façana de llevant, i els elements arquitectònics i
compositius. Es mantindrà el tractament heterogeni de les façanes del
conjunt, arrebossat i pintat en les façanes principal i de ponent i deixant
vist el paredat de còdols existent.

•
•
•
•

Indret: Camí de Ca la Rossa
UTM (x,y): 441412, 4610138
Referència cadastral urbana: 002220400DG41A0001PA
Referència cadastral rústica: 08085A015000500000DS

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XVIII
• Estil: Popular
• Estat de conservació: Bo

• Titularitat: Privada
• Ús actual: Habitatge
• Vinculació agropecuària: -

• Sostre aprox. Volum principal: 180 m2. Volums complementaris: 270 m2
• Característiques: Casa situada entre la línia del ferrocarril i la carretera
de Ribes, molt propera al nucli del Corró d’Avall. Es troba enganxada
pel nord-oest a Cal Llarg. És de planta rectangular, consta de planta
baixa i pis, i té la coberta de teula àrab a una sola vessant amb el
pendent cap a la façana principal. Aquesta es composa en tres crugies
asimètriques, amb la porta descentrada cap a ponent i una finestra
central amb balcó. Totes les obertures són de llinda plana i de
proporcions verticals. L’acabat exterior és arrebossat i pintat de blanc a
les façanes principal i de ponent, i de pedra vista amb restes
d’arrebossat a la façana de llevant. Per darrera de la casa s’annexen
dos cossos d’alçades i cobertes diferents. Completen el conjunt els
antics corrals i corts, de planta baixa i els murs de pedra vista: un cos
al nord amb una porta d’arc rodó feta de maó pla d’accés als camps de
conreu i finestres en espitllera; i un cos al sud-est que conserva els
cairats de fusta. Ambdós cossos formen una L i configuren un pati dins
del qual hi ha l’era de cairons i un pou amb corriola.
• Accés: Desviació Ctra.de Ribes Km 31,9.
• Serveis: Aigua - pou | Elect.- xarxa | Sanej - pou | Altres - telèfon.
• Situació de risc: -

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Intervencions admeses: Es podran destinar a habitatge tots els volums
catalogats; el programa funcional bàsic de l’habitatge s’ubicarà al volum
grafiat com a principal al plànol adjunt. A part del volum principal, per a la
resta d'usos admesos es podran emprar els volums complementaris
catalogats, adequant-los als requeriments de l'activitat a implantar. En cas
de canvi d’ús o bé de cessament de les activitats agrícoles, ramaderes i
similars, s'enretiraran les cobertes de fibrociment i elements d'altres
materials no adequats.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es mantindran lliures d’edificació l’espai front la façana principal de la casa i el pati que configuren les antigues corts i corrals. Es
conservarà el pou existent dins del pati. Es protegirà l’era encaironada situada en un pla lleugerament elevat entre la casa i l’antic corral
al sud-est, i la lliça de pedra que la delimita. Es conservarà l’enjardinament de tipologia rural i l’arbrat existent a l’entorn immediat del
conjunt. Es preservarà el caràcter rural de l’entorn i, en la mesura del possible, es potenciarà el manteniment dels camps conreats al
nord. La casa es troba dins la zona de protecció de la línia ferroviària, i caldrà obtenir informe favorable de l'organisme competent en
matèria ferroviària prèviament a qualsevol intervenció.
• Accés i estacionament: S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca des de la carretera N-152, i en cas d’implantació d’usos
distints a l’habitatge, es pot condicionar l’encreuament per tal millorar-ne la seguretat, previ informe favorable de l’organisme competent.
Caldrà preveure els aparcaments necessaris en funció de l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Usos i activitats permeses
• Ús principal: Habitatge familiar, amb un màxim de dos habitatges.

Justificació per a la recuperació i preservació

• Usos admesos: Turisme rural / Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artesanal / Artístic i professional.

• Valor històric propi del conjunt, dels elements singulars de l'interior i
dels espais exteriors (era).
• Valor ambiental de l'entorn rural i agrícola, a tocar del nucli del Corró
d'Avall.

Altres disposicions particulars
L’adequació del camí d’accés i dels serveis urbanístics es podran dur a terme conjuntament amb Cal Llarg (C-129), i en cas d’implantació
d’usos distints a l’habitatge es podrà plantejar l’actuació conjunta, garantint el tractament unitari dels espais lliures de l’entorn.
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C – 131 CAN MISSES VELL

Llerona

PB

PB+1

PB+2

Golfa

Volum principal
Volum complementari catalogat
Volum complementari no catalogat
Àmbit de possible ampliació

Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus I
• Protecció actual: • Codi IPAC: - • PTMB: Espai de protecció preventiva

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es mantindrà la volumetria i la
tipologia de la casa, els criteris de composició de les obertures de les
façanes i els elements arquitectònics i compositius. L'acabat exterior de
les façanes del conjunt es mantindrà arrebossat i pintat de blanc.

•
•
•
•

Indret: Camí de Can Misses i Can Tinet
UTM (x,y): 441656, 4610158
Referència cadastral urbana: 002218300DG41A0001KA
Referència cadastral rústica: 08085A014001420000DW

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XX
• Estil: Popular
• Estat de conservació: Bo

• Titularitat: Privada
• Ús actual: Habitatge
• Vinculació agropecuària: Sí

• Sostre aprox. Volum principal: 130 m2. Volums complementaris: 80 m2
• Característiques: Casa de senzilla construcció que conserva la
tipologia i elements originals, atès que ha estat molt poc modificada al
llarg dels anys. Es troba situada en entorn rural envoltada de camps de
conreu, tot i la seva proximitat a la carretera de Ribes i els nuclis del
Corró d’Avall i Llerona. El cos principal és de planta rectangular, consta
de planta baixa i pis, i té la coberta de teula àrab a dues vessants amb
el carener perpendicular a la façana. La façana principal s’organitza en
tres crugies, amb una porta central, i totes les obertures de llinda
plana, verticals i de petites proporcions. A ponent s’hi adossen les
antigues corts, de planta baixa i pis, amb la coberta de teula àrab a una
sola vessant, i una porta d’arc molt rebaixat. Entorn de la casa, davant
del costat de llevant de la façana principal i a les cares posterior i de
ponent hi ha diversos coberts. L’acabat exterior és arrebossat i pintat
de blanc. Al sud-oest de la casa i dins la finca, durant la segona meitat
del s. XX es va construir un nou habitatge.
• Accés: Desviació camí de la Fàbrica des de Ctra. de Ribes Km 31,8.
• Serveis: Aigua - pou | Elect.- xarxa | Sanej - xarxa.
• Situació de risc: -

Justificació per a la recuperació i preservació
• Valor històric propi de la casa.
• Valor ambiental de l'entorn rural i agrícola.
• Valor social, per raó de l’equilibri territorial i l’estructura del medi rural.

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Intervencions admeses: Es podran destinar a habitatge tots els volums
catalogats; el programa funcional bàsic de l’habitatge s’ubicarà al volum
grafiat com a principal al plànol adjunt. A part del volum principal, per a la
resta d'usos admesos es podran emprar els volums complementaris
catalogats, adequant-los als requeriments de l'activitat a implantar. En cas
de canvi d’ús, es rebaixarà l’alçada en una planta del volum
complementari catalogat adossat a ponent de la casa, seguint el pendent
de la coberta del volum principal. En cas de canvi d’ús, de dur a terme
l’ampliació, o bé de cessament de les activitats agrícoles, ramaderes i
similars, s'enretiraran les cobertes de fibrociment i elements d'altres
materials no adequats.
S’admet l’ampliació de les edificacions, d’acord amb l’article 14, dins el gàlib d’ocupació assenyalat al plànol, per a la implantació dels
usos admesos. L’ampliació es realitzarà mitjançant un cos en planta baixa, adossat a la façana de ponent del conjunt, fins un màxim del
30% del sostre construït del volum principal, i garantint el tractament unitari del conjunt i de l’espai exterior.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es mantindrà lliure d’edificació el pati davanter front la façana principal. Es potenciarà l’enjardinament de tipologia rural a l’interior
del pati, conservant l’arbrat existent. Es preservarà el muret de pedra que delimita la finca a migdia, front el camí de Can Misses i Can
Tinet. S’endreçarà l’àmbit front la cara posterior del conjunt. Es preservarà el caràcter rural de l’entorn i, en la mesura del possible, es
potenciarà el manteniment dels camps conreats al nord.
• Accés i estacionament: S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. Caldrà preveure els aparcaments necessaris en funció de
l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Usos i activitats permeses
• Ús principal: Habitatge familiar, amb un màxim d’un habitatge.
• Usos admesos: Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artesanal / Artístic i professional.
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C – 132 CAN ROS

Llerona

PB

PB+1

PB+2

Golfa

Volum principal
Volum complementari catalogat
Volum complementari no catalogat
Àmbit de possible ampliació

Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus I
• Protecció actual: BPU – PEPPA (LL-12)
• Codi IPAC: - • PTMB: Espai de protecció preventiva

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es mantindrà la volumetria i la
tipologia de la casa i els criteris de composició i la proporció de les
obertures de les façanes. Es conservaran de manera estricta tots els
elements arquitectònics i decoratius de les edificacions. L'acabat exterior
de les façanes del conjunt es mantindrà arrebossat i pintat de color clar.

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Indret: Ctra. de Ribes Km 31,8 - cantonada camí de la Fàbrica
• UTM (x,y): 441518, 4610076
• Referència cadastral urbana: 002219800DG41A: -0001AA / -0002SS / 0003DD
• Referència cadastral rústica: 08085A014001430000DA

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XX
• Estil: Noucentista - Popular
• Estat de conservació: Bo

• Titularitat: Privada
• Ús actual: Habitatge
• Vinculació agropecuària: 2

2

• Sostre aprox. Volum principal: 460 m . Volums complementaris: 10 m
• Característiques: Conjunt de dues edificacions d’estètica noucentista, que
conformen una planta en L i tanquen un pati interior, dins del qual hi ha un
pou poligonal. Es troba alineat a la carretera de Ribes entre els nuclis del
Corró d’Avall i Llerona. El cos principal és de planta quadrangular, consta
de planta baixa i pis, i té la coberta de teula àrab a quatre vessants. Les
façanes coronen amb un notable ràfec recolzat en permòdols, amb
ventilació de coberta i motius geomètrics pintats. A la façana de migdia hi
ha un porxo que protegeix l’entrada i acaba amb una terrassa a la planta
pis, amb barana de gelosia ceràmica que va substituir els balustres
originals. El segon cos està unit a l’angle sud-est, és de planta baixa i pis, i
té coberta holandesa de teula àrab a dues vessants amb el carener
perpendicular a la façana, amb ràfec recolzat en permòdols. Totes les
obertures són de llinda plana, predominantment verticals, i l’acabat
exterior és arrebossat i pintat de color rosat molt clar, ressaltant els marcs
de les obertures. Actualment el conjunt es troba dividit en tres habitatges.
• Accés: A tocar de la carretera.
• Serveis: Aigua - pou | Elect.- xarxa | Sanej - pou | Altres - telèfon.
• Situació de risc: -

• Intervencions admeses: Podrà destinar-se a habitatge i a tots els usos
admesos el volum grafiat com a principal al plànol adjunt, i es podrà
emprar per a funcions complementàries a l’activitat els volums
complementaris. Es conservarà obert el porxo d’accés al pati tancat amb
barana formant gelosia.
• Divisió horitzontal: El conjunt es troba dividit horitzontalment en tres
entitats. D’acord amb l’article 15, no s'admeten noves divisions
horitzontals.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es mantindrà lliure d’edificació el pati davanter front la façana principal del conjunt, i es protegirà el pou de forma poligonal
existent dins del pati. Es potenciarà l’enjardinament de tipologia rural a l’entorn immediat del conjunt i, en especial, al pati a migdia. Es
conservarà la tanca d’obra i ferro forjat i amb elements vegetals que delimita la finca front la carretera N-152 i el camí de la Fàbrica. En la
mesura del possible, es potenciarà el manteniment dels camps conreats a llevant del conjunt, i la bassa circular existent. El conjunt es
troba dins la zona de protecció de la carretera N-152, i caldrà obtenir informe favorable de l'organisme competent en matèria de
carreteres prèviament a qualsevol intervenció.
• Accés i estacionament: S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. Caldrà preveure els aparcaments necessaris en funció de
l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Usos i activitats permeses
• Usos principals: Habitatge familiar, amb un màxim de tres habitatges ja existents / Turisme rural.
• Usos admesos: Restauració / Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artesanal / Artístic i professional.

Justificació per a la recuperació i preservació
• Valor històric i arquitectònic propi del conjunt, de llenguatge
noucentista, dels seus elements singulars i de l'entorn immediat
exterior.
• Valor paisatgístic de l'entorn rural i agrícola, i com a fita visual.
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C – 133 CAN CARRASQUET

Pla de Llerona

PB

PB+1

PB+2

Golfa

Volum principal
Volum complementari catalogat
Volum complementari no catalogat
Àmbit de possible ampliació

Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus II
• Protecció actual: • Codi IPAC: - • PTMB: Espai de protecció especial

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es mantindrà la volumetria i la
tipologia de la casa i es recompondrà els criteris de composició i la
proporció de les obertures de les façanes, especialment a la façana
posterior. L'acabat exterior de la façana principal es mantindrà arrebossat,
i es conservarà el rellotge de sol.

•
•
•
•

Indret: Camí de les Escoles
UTM (x,y): 440981, 4611196
Referència cadastral urbana: 001207200DG41A0001XA
Referència cadastral rústica: 08085A016001830000DJ

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XX / Reforma s. XX
• Estil: Popular
• Estat de conservació: Bo

• Titularitat: Privada
• Ús actual: Habitatge
• Vinculació agropecuària: Sí

• Sostre aprox. Volum principal: 280 m2. Volums complementaris: 230 m2
• Característiques: Casa situada en entorn rural envoltada de camps de
conreu, ran la cara de llevant del camí de les Escoles i, per la seva
posició, contribueix a definir el marge del camí. Va ser reformada
durant la segona meitat del s. XX, quan s’hi van afegir diferents corts i
corrals avui reutilitzats. És de planta irregular per la seva adaptació al
revolt del camí, consta de planta baixa i pis, i té la coberta de teula
àrab a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. Les obertures
de la façana principal, orientada a migdia, van ser modificades en la
reforma, i són totes de llinda plana i de proporcions quadrades,
excepte una porta situada al costat de ponent que és d’arc escarser
rebaixat. L’acabat exterior és arrebossat. La casa, els coberts del seu
voltant i els murs de la finca configuren una seqüència edificada que
conforma el paisatge del camí i, alhora, tanca un pati davanter dins del
qual es conserva un pou d’obra.
• Accés: Desviació Ctra. de l'Ametlla Km 2,3.
• Serveis: Aigua - xarxa | Elect.- xarxa | Sanej - xarxa | Altres - telèfon.
• Situació de risc: -

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Intervencions admeses: Es podran destinar a habitatge el volum catalogat
grafiat com a principal al plànol adjunt i el volum complementari adossat a
aquest; el programa funcional bàsic de l’habitatge s’ubicarà al volum
principal. Tots els volums catalogats, es podran emprar per a la resta
d'usos admesos, adaptant-los als requeriments de l'activitat a implantar.
En cas de remodelació o rehabilitació, es recompondrà l’estructura de les
façanes refent les obertures que hagin perdut la proporció vertical, i
s’enretiraran les persianes de lames enrotllables amb guies i caixa, i les
fusteries de materials metàl·lics, plàstics o similars. En cas de qualsevol
intervenció o canvi d’ús, s'enretiraran les cobertes de fibrociment i
elements d'altres materials no adequats.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es mantindrà lliure d’edificació el pati davanter front la façana principal, i es protegirà el pou existent dins del pati. Es potenciarà
l’enjardinament de tipologia rural tant al pati de la casa com a l’espai d’accés, i es conservarà l’arbrat existent a l’entorn immediat. Es
preservarà el caràcter rural i agrícola de l’entorn del Pla de Llerona i, en la mesura del possible, es mantindran els camps conreats i els
espais d’horta a migdia del conjunt. Es posarà especial atenció al manteniment de les edificacions i els elements tant vegetals com
construïts que tanquen i defineixen l’alineació del marge del camí de les Escoles, i conformen la geometria rural i el paisatge del lloc.
• Accés i estacionament: S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. Caldrà preveure els aparcaments necessaris en funció
de l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Usos i activitats permeses
• Ús principal: Habitatge familiar, amb un màxim d’un habitatge.

Justificació per a la recuperació i preservació

• Usos admesos: Turisme rural / Restauració / Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artesanal / Artístic
i professional.

• Valor històric propi de la casa.
• Valor paisatgístic i ambiental de l'entorn rural i agrícola del Pla de
Llerona, i de configuració de camí.
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Pla de Llerona
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Volum principal
Volum complementari catalogat
Volum complementari no catalogat
Àmbit de possible ampliació

Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus II
• Protecció actual: • Codi IPAC: - • PTMB: Espai de protecció especial

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es mantindrà la volumetria i la
tipologia de la casa i els criteris de composició i la proporció de les
obertures de les façanes. Es conservaran els elements arquitectònics i
decoratius de la façana. Es garantirà un tractament unitari dels acabats
exteriors de les façanes del conjunt, arrebossat i pintat de color clar.

•
•
•
•

Indret: Camí de les Escoles
UTM (x,y): 441015, 4611266
Referència cadastral urbana: 001207300DG41A0001IA
Referència cadastral rústica: 001207300DG41A0000UP

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XVIII / Reforma s. XX
• Estil: Popular
• Estat de conservació: Bo

• Titularitat: Privada
• Ús actual: Habitatge
• Vinculació agropecuària: Sí

• Sostre aprox. Edificació principal: 270 m2. Altres volums: 160 m2
• Característiques: Casa situada en entorn rural envoltada de camps de
conreu, a llevant del camí de les Escoles, reformada mantenint la
tipologia i característiques originals. És de planta rectangular, consta
de planta baixa i pis, i té la coberta de teula àrab a dos vessants amb
el carener paral·lel a la façana. La façana principal té les obertures de
llinda plana, amb la porta amb teuladet ceràmic descentrada cap a
ponent i tres finestres al pis amb balcó de llosana ceràmica i baranes
de forja. Es conserva un rellotge de sol amb la inscripció J. Vilageliu
1944, probablement data de reforma. A ponent hi ha les antigues corts
de planta baixa i la coberta cantonera; i a migdia un cobert allargat de
planta baixa. Ambdós cossos i el muret que tanca la finca
contribueixen a configurar la seqüència del marge del camí. L’acabat
exterior és arrebossat i pintat de color ocre, llevat la façana de les corts
que dóna al camí, de pedra vista. Davant de la casa es forma un pati
on es conserva una bassa d’obra i l’era de cairons. Al sud-est de la
finca, s’hi van construir dos nous habitatges.
• Accés: Desviació Ctra. de l'Ametlla Km 2,3.
• Serveis: Aigua - xarxa | Elect.- xarxa | Sanej - pou.
• Situació de risc: -

Justificació per a la recuperació i preservació

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Intervencions admeses: Es podran destinar a habitatge el volum catalogat
grafiat com a principal al plànol adjunt i el volum complementari adossat a
aquest; el programa funcional bàsic de l’habitatge s’ubicarà al volum
principal. Tots els volums catalogats, es podran emprar per a la resta
d'usos admesos, enretirant les cobertes de fibrociment i adaptant-los als
requeriments de l'activitat a implantar. En cas de remodelació o
rehabilitació, es recompondrà l’estructura de les façanes refent les
obertures que hagin perdut la proporció vertical, i s’enretiraran les
persianes de lames enrotllables amb guies i caixa, i les fusteries de
materials metàl·lics, plàstics o similars.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es mantindrà lliure d’edificació el pati davanter front la façana principal, i es conservarà la bassa d’obra existent dins del pati. Es
protegirà l’era encaironada situada a l’àmbit de llevant del pati. Es conservarà l’enjardinament de tipologia rural i l’arbrat existent a la
finca. Es preservarà el caràcter rural i agrícola de l’entorn del Pla de Llerona i, en la mesura del possible, es mantindran els camps
conreats i els espais d’horta a migdia del conjunt. Es posarà especial atenció al manteniment de les edificacions i els elements tant
vegetals com construïts que tanquen i defineixen l’alineació del marge del camí de les Escoles, i conformen la geometria rural i el
paisatge del lloc.
• Accés i estacionament: S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. Caldrà preveure els aparcaments necessaris en funció
de l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Usos i activitats permeses
• Ús principal: Habitatge familiar, amb un màxim d’un habitatge.
• Usos admesos: Turisme rural / Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artesanal / Artístic i professional.

• Valor històric propi de la casa i dels espais exteriors (era).
• Valor paisatgístic i ambiental de l'entorn rural i agrícola del Pla de
Llerona, i de configuració de camí.
• Valor social, per raó de l’equilibri territorial i l’estructura del medi rural.
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Pla de Llerona
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Volum principal
Volum complementari catalogat
Volum complementari no catalogat
Àmbit de possible ampliació

Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus II
• Protecció actual: • Codi IPAC: - • PTMB: Espai de protecció especial

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es mantindrà la volumetria i la
tipologia de les edificacions, i els criteris de composició i la proporció de
les obertures de les façanes, especialment a la façana posterior. L'acabat
exterior de les façanes del conjunt serà unitari, arrebossat i pintat de color
clar.

•
•
•
•

Indret: Camí de les Escoles
UTM (x,y): 440987, 4611302
Referència cadastral urbana: 000710800DG41A0003XD
Referència cadastral rústica: 08085A016001720000DF

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XVIII / Reforma s. XX
• Estil: Popular
• Estat de conservació: Regular / Bo

• Titularitat: Privada
• Ús actual: Habitatge
• Vinculació agropecuària: Sí

• Sostre aprox. Volum principal: 420 m2. Volums complementaris: 370 m2
• Característiques: Conjunt format per dos habitatges de senzilla
construcció de planta baixa i pis que, en estar adossats, constitueixen
una única unitat d’edificació. Es troba situat en entorn rural envoltat de
camps de conreu. Can Roget, a llevant, té la coberta de teula àrab a
dos vessants amb el carener paral·lel a la façana principal. L’acabat
exterior és arrebossat, amb la façana principal pintada de color clar. A
llevant s’hi adossa una nau d’ús agropecuari. Can Vicenç, a ponent, és
una casa cantonera de petites dimensions, i està formada per dos
cossos: un té la coberta de teula àrab a dos vessants amb el carener
perpendicular a la façana, i l’altre té la coberta a una sola vessant A la
façana de llevant, de cara al pati interior, té una escala d’obra per
accedir a la planta pis. Recentment ha estat reformat l’exterior, que és
arrebossat i pintat de color ocre. Totes les obertures són de llinda
plana. Al sud de Can Vicenç hi ha les antigues corts, de planta baixa,
que contribueixen a formar la seqüència edificada del marge del camí
de les Escoles.
• Accés: Desviació Ctra. de l'Ametlla Km 2,3.
• Serveis: Aigua - pou | Elect.- xarxa | Sanej - pou.
• Situació de risc: -

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Intervencions admeses: Es podran destinar a habitatge tots els volums
catalogats; el programa funcional bàsic dels habitatges s’ubicarà al volum
grafiat com a principal al plànol adjunt. A part del volum principal, per a la
resta d'usos admesos es podran emprar els volums complementaris
catalogats, adequant-los als requeriments de l'activitat a implantar. En cas
de remodelació o rehabilitació, es recompondrà l’estructura de les façanes
refent les obertures que hagin perdut la proporció vertical, i s’enretiraran
les persianes de lames enrotllables amb guies i caixa, i les fusteries de
materials metàl·lics, plàstics o similars. En cas de canvi d’ús,
s’enderrocarà el volum complementari no catalogat adossat a llevant de la
casa.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es mantindran lliures d’edificació els patis davanter front la façana principal de les dues cases. Es preservarà el caràcter rural de
l’entorn del Pla de Llerona, i es potenciarà l’enjardinament de tipologia rural a l’interior dels patis i a l’espai residual front la façana
posterior del conjunt, al marge de la carretera BV-1433. Es posarà especial atenció al manteniment de les edificacions i els elements
construïts que tanquen i defineixen l’alineació del marge del camí de les Escoles, i conformen la geometria rural i el paisatge del lloc. El
conjunt es troba dins la zona de protecció de la carretera BV-1433, i caldrà obtenir informe favorable de l'organisme competent en
matèria de carreteres prèviament a qualsevol intervenció.
• Accés i estacionament: S’haurà de garantir el manteniment dels accessos a la finca. Caldrà preveure els aparcaments necessaris en
funció de l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Usos i activitats permeses
• Ús principal: Habitatge familiar, amb un màxim de dos habitatges ja existents al volum principal, un a cada casa.

Justificació per a la recuperació i preservació
• Valor històric propi del conjunt.
• Valor paisatgístic i ambiental de l'entorn rural i agrícola del Pla de
Llerona, i de configuració de camí.
• Valor social, per raó de l’equilibri territorial i l’estructura del medi rural.

• Usos admesos: Turisme rural / Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artesanal / Artístic i professional.

Altres disposicions particulars
En cas d’implantació d’usos distints a l’habitatge, es podrà plantejar una actuació conjunta per destinar al nou ús tot el conjunt edificat,
garantint el tractament unitari de l’aspecte exterior de les edificacions i dels espais lliures del seu entorn.
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Volum principal
Volum complementari catalogat
Volum complementari no catalogat
Àmbit de possible ampliació

Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus II
• Protecció actual: • Codi IPAC: - • PTMB: Espai de protecció especial

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es mantindrà la volumetria i la
tipologia de la casa, i els criteris de composició i la proporció de les
obertures de les façanes, especialment a la façana posterior. L'acabat
exterior de les façanes del conjunt es mantindrà arrebossat i pintat de
color clar.

•
•
•
•

Indret: Ctra. de l'Ametlla Km 2,3
UTM (x,y): 441006, 4611346
Referència cadastral urbana: 000708400DG41A0001QA
Referència cadastral rústica: 08085A016003: -740000DJ / -380000DI

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XVIII / Reforma s. XX
• Estil: Popular
• Estat de conservació: Bo

• Titularitat: Privada
• Ús actual: Habitatge
• Vinculació agropecuària: Sí

• Sostre aprox. Volum principal: 400 m2. Volums complementaris: 260 m2
• Característiques: Casa reformada respectant la tipologia i
característiques originals, situada en entorn rural envoltada de camps
de conreu. És de planta irregular per la seva adaptació al camí de Ca
l’Ànima, consta de planta baixa i pis, i té la coberta de teula àrab a dos
vessants amb el carener paral·lel a la façana. La façana principal
s’allarga per llevant amb les antigues corts reformades, amb una
terrassa en galeria de quatre arcs de mig punt a la planta pis. La resta
d’obertures, ampliades en la reforma, són de llinda plana. A migdia hi
ha un antic corral, també reformat, de planta baixa i amb la coberta a
dos vessants; i. a ponent de la façana principal s’hi adossa un porxo.
Recentment ha estat reformat l’exterior del conjunt que, unitari, és
arrebossat i pintat de color terrós clar. Dins del pati de la casa es
conserva un safareig circular, amb rentadors al costat nord-est. Per la
cara posterior, a llevant, hi ha diverses naus d’ús agropecuari. La casa,
els coberts i els murs de la finca contribueixen a configurar la
seqüència edificada del marge del camí.
• Accés: A tocar de la carretera.
• Serveis: Aigua - | Elect.- xarxa | Sanej - xarxa.
• Situació de risc: -

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Intervencions admeses: Es podran destinar a habitatge tots els volums
catalogats; el programa funcional bàsic dels habitatges s’ubicarà al volum
grafiat com a principal al plànol adjunt. A part del volum principal, per a la
resta d'usos admesos es podran emprar els volums complementaris
catalogats, adequant-los als requeriments de l'activitat a implantar. En cas
de remodelació, es mantindrà oberta la galeria a llevant, es podrà tancar
mitjançant fusteries el porxo del cos exempt i es recompondrà l’estructura
de les façanes refent les obertures que hagin perdut la proporció vertical, i
s’enretiraran les persianes de lames enrotllables amb guies i caixa, i les
fusteries de materials metàl·lics, plàstics o similars.
S’admet l’ampliació de les edificacions, d’acord amb l’article 14, dins el gàlib d’ocupació assenyalat al plànol, per a la implantació dels
usos admesos. L’ampliació es realitzarà mitjançant un volum en planta baixa, adossat al volum complementari situat a llevant de la casa i
connectant-lo al volum catalogat exempt, fins un màxim del 10% del sostre construït del volum principal, i garantint el tractament unitari
del conjunt i de l’espai exterior.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es mantindrà lliure d’edificació el pati davanter front la façana principal, i es protegirà el safareig circular existent dins del pati. Es
preservarà el caràcter rural de l’entorn del Pla de Llerona, es conservarà l’arbrat i la vegetació existent al voltant del safareig i es
potenciarà l’enjardinament de tipologia rural als demés àmbits del pati. Es posarà especial atenció al manteniment de les edificacions i
els elements construïts que tanquen i defineixen l’alineació del marge del camí de Ca l’Ànima, i conformen la geometria rural i el paisatge
del lloc. La casa es troba parcialment dins la zona de protecció de la carretera BV-1433, i caldrà obtenir informe favorable de l'organisme
competent en matèria de carreteres prèviament a qualsevol intervenció.
• Accés i estacionament: S’haurà de garantir el manteniment de l’accés actual a la finca. En cas de canvi d’ús es considera convenient
l’obertura d’un nou accés des de la carretera al límit sud-est de la finca, previ informe favorable de l’organisme competent en matèria de
carreteres. Caldrà preveure els aparcaments necessaris en funció de l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.

Justificació per a la recuperació i preservació

• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

• Valor històric propi del conjunt i dels espais exteriors (safareig).
• Valor paisatgístic i ambiental de l'entorn rural i agrícola del Pla de
Llerona, i de configuració de camí.
• Valor social, per raó de l’equilibri territorial i l’estructura del medi rural.

Usos i activitats permeses
• Usos principals: Habitatge familiar, amb un màxim de dos habitatges al conjunt / Turisme rural.
• Usos admesos: Restauració / Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artesanal / Artístic i professional.
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Volum principal
Volum complementari catalogat
Volum complementari no catalogat
Àmbit de possible ampliació

Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus II
• Protecció actual: • Codi IPAC: - • PTMB: Espai de protecció especial

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es mantindrà la volumetria i la
tipologia de la casa i els criteris de composició i la proporció de les
obertures de les façanes i de les cobertes. Es conservaran els elements
arquitectònics i decoratius de la façana. L'acabat exterior de les façanes
del conjunt es mantindrà heterogeni combinant murs arrebossats i murs de
pedra vista.

• Indret: Camí de Can Gregori
• UTM (x,y): 441071, 4611365
• Referència cadastral urbana: 000708700DG41A0001TA /
000708600DG41A0001LA
• Referència cadastral rústica: 08085A01600: -3760000DS / -1740000DO

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XIX / Reforma s. XXI
• Estil: Popular
• Estat de conservació: Bo

• Titularitat: Privada
• Ús actual: Habitatge
• Vinculació agropecuària: Sí

• Sostre aprox. Volum principal: 280 m2. Volums complementaris: 120 m2
• Característiques: Antiga casa ben restaurada respectant la tipologia i
característiques originals, situada en entorn rural envoltada de camps de
conreu. Està formada per dos cossos de planta baixa i pis, amb les
façanes coronades amb una senzilla imbricació ceràmica. El cos de
ponent té la coberta de teula àrab a dos vessants amb el carener
perpendicular a la façana. La façana principal és de tres crugies
asimètriques allargada per ponent, amb un ampli portal d’arc rebaixat de
maó a plec de llibre, com les finestres de la planta pis, una balconera, i
una segona porta de llinda plana. El cos de llevant té la coberta de teula
àrab a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana, i les obertures de
llinda plana amb els brancals fets de maó a plec de llibre i les llindes de
maó pla. Les obertures de la planta pis s’organitzen en dos grups de tres
finestres verticals. L’acabat exterior del conjunt combina l’arrebossat i
murs de pedra vista. Dins del pati de davant de la casa hi ha altres coberts
més petits, arbrat divers de notable presència, i es conserva un pou.
• Accés: Desviació Ctra. de l'Ametlla Km 2,3.
• Serveis: Aigua - | Elect.- xarxa | Sanej - pou.
• Situació de risc: -

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Intervencions admeses: Es podran destinar a habitatge el volum catalogat
grafiat com a principal al plànol adjunt i el volum complementari adossat a
aquest; el programa funcional bàsic de l’habitatge s’ubicarà al volum
principal. Tots els volums catalogats, es podran emprar per a la resta
d'usos admesos, adaptant-los als requeriments de l'activitat a implantar.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es mantindrà lliure d’edificació el jardí davanter front la façana principal. Es conservarà l’enjardinament de tipologia rural i l’arbrat
exemplar existent al jardí del conjunt. Es preservarà el caràcter rural i agrícola de l’entorn del Pla de Llerona i, en la mesura del possible
es mantindran els camps conreats que envolten la casa i l’espai d’horta situat a llevant. Es posarà especial atenció al manteniment de les
edificacions i els elements construïts que tanquen i defineixen l’alineació del marge del camí de Can Gregori, i conformen la geometria
rural i el paisatge del lloc. L'àmbit de migdia de la finca es troba dins la zona de protecció de la carretera BV-1433, i caldrà obtenir
informe favorable de l'organisme competent en matèria de carreteres prèviament a qualsevol intervenció en aquest àmbit.
• Accés i estacionament: S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. Caldrà preveure els aparcaments necessaris en funció de
l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Usos i activitats permeses
• Usos principals: Habitatge familiar, amb un màxim d’un habitatge / Turisme rural.
• Usos admesos: Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artesanal / Artístic i professional.

Justificació per a la recuperació i preservació
• Valor històric propi del conjunt, ben reformat.
• Valor paisatgístic i ambiental de l'entorn rural i agrícola del Pla de
Llerona, de l'arbrat existent i de configuració de camí.
• Valor social, per raó de l’equilibri territorial i l’estructura del medi rural.
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Volum principal
Volum complementari catalogat
Volum complementari no catalogat
Àmbit de possible ampliació

Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus II
• Protecció actual: • Codi IPAC: - • PTMB: Espai de protecció especial

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es mantindrà la volumetria i la
tipologia de la casa, la disposició de volums de les antigues corts formant
un pati, els criteris de composició de les obertures de les façanes i els
elements arquitectònics i compositius. El tractament de l’exterior del
conjunt serà arrebossat i pintat de color clar a les façanes interiors del pati
i mantenint el paredat vist a la resta.

•
•
•
•

Indret: Camí de Can Gregori
UTM (x,y): 441133, 4611388
Referència cadastral urbana: 000708800DG41A0001FA
Referència cadastral rústica: 08085A016001300000DB

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XIX / Reforma s. XX-XXI • Titularitat: Privada
• Estil: Popular
• Ús actual: Habitatge
• Estat de conservació: Bo
• Vinculació agropecuària: • Sostre aprox. Volum principal: 290 m2. Volums complementaris: 150 m2
• Característiques: Casa situada en entorn rural, a la cruïlla del camí del
mateix nom de la casa i del camí de Can Coll d’Oca, envoltada de
camps de conreu. Ha estat restaurada mantenint la tipologia i
característiques originals. És de planta quadrangular, consta de planta
baixa, pis i golfes, i té la coberta de teula àrab a dos vessants amb un
lleu ràfec recolzat en permòdols ceràmics i el carener perpendicular a
la façana. La façana principal és de composició simètrica, amb dues
àmplies portes i quatre finestres a la planta pis, totes de llinda plana
fetes d’obra i emmarcades amb maó ceràmic, i tres petites finestres
d’arc de punta de llança carpanell a les golfes. L’acabat exterior és de
pedra vista, amb filades revestides de maó entre les plantes i a les
cantoneres dels murs. Formant una L, a la cara posterior de la casa
s’hi annexen les antigues corts de planta baixa, amb murs de paredat
vist i de totxo. La casa, el lateral de ponent de les corts i els murets de
la finca contribueixen a configurar el marge del camí.
• Accés: Desviació camí de Can Pep des de Ctra. de l'Ametlla Km 2,5.
• Serveis: Aigua - pou | Elect.- xarxa | Sanej • Situació de risc: -

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Intervencions admeses: Es podran destinar a habitatge tots els volums
catalogats; el programa funcional bàsic de l’habitatge s’ubicarà al volum
grafiat com a principal al plànol adjunt. A part del volum principal, per a la
resta d'usos admesos es podran emprar els volums complementaris
catalogats, adequant-los als requeriments de l'activitat a implantar. En cas
de remodelació, es podrà recompondre l’estructura de les obertures,
s’enretiraran les fusteries de materials metàl·lics, plàstics o similars, i
s’evitarà la instal·lació de persianes de lames enrotllables amb guies i
caixa. En cas de canvi d’ús, s'enretiraran les cobertes de fibrociment i
elements d'altres materials no adequats, concretament dels volums
complementaris que tanquen el pati posterior.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es mantindrà lliure d’edificació l’espai front la façana principal de la casa i el pati posterior que formen les antigues corts. Es
conservarà el pou existent al pati posterior. Es mantindrà l’enjardinament de tipologia rural i l’arbrat existent a l’entorn immediat del
conjunt. Es preservarà el caràcter rural i agrícola de l’entorn del Pla de Llerona i, en la mesura del possible, es potenciarà el manteniment
dels camps de conreu i de l’espai d’horta a l’àmbit de llevant de la finca i es mantindrà la tanca vegetal que delimita el marge del camí de
Can Pep. Es posarà especial atenció al manteniment de les edificacions i els elements construïts que tanquen i defineixen l’alineació del
marge del camí de Can Coll d’Oca, i conformen la geometria rural i el paisatge del lloc.
• Accés i estacionament: S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. Caldrà preveure els aparcaments necessaris en funció
de l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Usos i activitats permeses

Justificació per a la recuperació i preservació

• Usos principals: Habitatge familiar, amb un màxim d’un habitatge / Turisme rural.

• Valor històric propi de la casa.
• Valor paisatgístic i ambiental de l'entorn rural i agrícola del Pla de
Llerona, i de configuració de camí.

• Usos admesos: Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artesanal / Artístic i professional.
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Volum complementari catalogat
Volum complementari no catalogat
Àmbit de possible ampliació

Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus II
• Protecció actual: • Codi IPAC: - • PTMB: Espai de protecció especial

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es mantindrà la volumetria i la
tipologia de la casa, la disposició de volums de les antigues corts formant
un pati, els criteris de composició de les obertures de les façanes i els
elements arquitectònics i compositius. L'acabat exterior de les façanes del
conjunt es mantindrà arrebossat i pintat de blanc.

•
•
•
•

Indret: Camí de Can Coll d'Oca
UTM (x,y): 441135, 4611426
Referència cadastral urbana: 000708900DG41A0001MA
Referència cadastral rústica: 08085A016003390000DJ

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XX
• Estil: Popular
• Estat de conservació: Bo

• Titularitat: Privada
• Ús actual: Habitatge
• Vinculació agropecuària: -

• Sostre aprox. Volum principal: 160 m2. Volums complementaris: 150 m2
• Característiques: Casa petita i de senzilla construcció que ha estat molt
poc modificada i conserva la tipologia i elements originals, situada en
entorn rural envoltada de camps de conreu. És de planta rectangular,
consta de planta baixa i golfes, i té la coberta de teula àrab a dos
vessants amb el carener perpendicular a la façana. La façana principal
és de composició asimètrica amb la porta de llinda plana descentrada
cap a llevant i amb accés mitjançant dos graons. Les finestres de la
planta baixa són de llinda plana amb ampits ceràmics, i la de les golfes
és d’arc de mig punt. L’acabat exterior és arrebossat i pintat de blanc.
A la cantonada nord-est de la casa es conserva una bassa i un pou
amb corriola fixada a la paret i rentador. A ponent s’annexa un porxo, i
al nord les antigues corts de planta baixa, amb la coberta a una sola
vessant i els murs de pedra vista, la façana lateral de les quals
contribueix a configurar el marge del camí de Can Coll d’Oca. Dins la
finca, a llevant de la casa antiga, s’hi ha construït un nou habitatge.
• Accés: Desviació camí de Can Pep des de Ctra. de l'Ametlla Km 2,5.
• Serveis: Aigua - pou | Elect.- xarxa | Sanej • Situació de risc: -

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Intervencions admeses: Es podran destinar a habitatge tots els volums
catalogats; el programa funcional bàsic de l’habitatge s’ubicarà al volum
grafiat com a principal al plànol adjunt. A part del volum principal, per a la
resta d'usos admesos es podran emprar els volums complementaris
catalogats, adequant-los als requeriments de l'activitat a implantar. En cas
de canvi d’ús del conjunt o d’adequar els volums catalogats, s’enderrocarà
el cobert auxiliar no catalogat adossat a ponent de la casa, i s'enretiraran
les cobertes de fibrociment dels volums complementaris que tanquen el
barri.
• Divisió horitzontal: El conjunt es troba dividit horitzontalment en dues
entitats, una al volum principal catalogat i una a la casa no catalogada de nova construcció a llevant. D’acord amb l’article 15, no
s'admeten noves divisions horitzontals.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es mantindrà lliure d’edificació el pati davanter front la façana principal. Es protegiran la bassa i el pou amb rentador adossats a
la cantonada nord-est de la casa. Es preservarà i potenciarà l’enjardinament de tipologia rural i l’arbrat existent a l’entorn immediat del
conjunt, i es mantindrà la tanca vegetal que delimita el marge del camí de Can Pep. Es preservarà el caràcter rural i agrícola de l’entorn
del Pla de Llerona i, en la mesura del possible, es mantindrà l’espai d’horta conreat a l’àmbit sud-est de la finca. Es posarà especial
atenció al manteniment de les edificacions i els elements tant vegetals com construïts que tanquen i defineixen l’alineació del marge del
camí de Can Coll d’Oca, i conformen la geometria rural i el paisatge del lloc.
• Accés i estacionament: S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. Caldrà preveure els aparcaments necessaris en funció de
l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Usos i activitats permeses
Justificació per a la recuperació i preservació
• Valor històric propi de la casa.
• Valor paisatgístic i ambiental de l'entorn rural i agrícola del Pla de
Llerona, i de configuració de camí.

• Ús principal: Habitatge familiar, amb un màxim d’un habitatge.
• Usos admesos: Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artesanal / Artístic i professional.
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Àmbit de possible ampliació

Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus II
• Protecció actual: • Codi IPAC: - • PTMB: Espai de protecció especial

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es mantindrà la volumetria i la
tipologia de la casa, la disposició de volums formant petits patis, els criteris
de composició de les obertures de les façanes i els elements
arquitectònics i compositius. El tractament de l’exterior del conjunt serà
arrebossat i pintat de color clar a la façana de migdia de la casa i es
mantindran les parets existents de paredat vist, i es preservarà la
vegetació enfiladissa que acompanya els tancaments.

•
•
•
•

Indret: Camí de Can Coll d'Oca
UTM (x,y): 441101, 4611487
Referència cadastral urbana: 000709100DG41A0001FA
Referència cadastral rústica: -

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XIX / Reforma s. XXI
• Estil: Popular
• Estat de conservació: Bo

• Titularitat: Privada
• Ús actual: Habitatge
• Vinculació agropecuària: -

• Sostre aprox. Volum principal: 310 m2. Volums complementaris: 440 m2
• Característiques: Conjunt complex, restaurat, situat en entorn rural
envoltat de camps de conreu, format per la casa i diversos cossos
annexos d’alçades i cobertes distintes i que configuren terrasses i patis
interiors La casa és de planta quadrangular, consta de planta baixa, pis
i golfes, i té la coberta de teula àrab a dos vessants amb el carener
paral·lel a la façana. La façana principal és de tres crugies simètriques,
amb una porta central i una finestra a cada banda, i tres finestres a la
planta pis, la central amb balcó. Totes les obertures de la façana
principal i les de la façana de llevant de la casa són d’arc poligonal, i la
resta de façanes tenen les obertures de llinda plana arrebossades o
emmarcades amb pedra sense carejar. L’acabat exterior de la façana
principal de la casa i d’alguns murs dels cossos annexos és
arrebossat, mentre que la resta de façanes tant de la casa com dels
annexos són de pedra vista. La casa, la tanca vegetal que envolta el
jardí al sud de la finca, i els annexos contribueixen a formar el marge
del camí de Can Coll d’Oca.
• Accés: Desviació camí de Can Pep des de Ctra. de l'Ametlla Km 2,5.
• Serveis: Aigua - pou | Elect.- xarxa | Sanej • Situació de risc: -

Justificació per a la recuperació i preservació

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Intervencions admeses: Es podran destinar a habitatge tots els volums
catalogats adossats al volum grafiat com a principal al plànol adjunt; el
programa funcional bàsic de l’habitatge s’ubicarà al volum principal. A part
del volum principal, per a la resta d'usos admesos es podran emprar tots
els volums complementaris catalogats, adequant-los als requeriments de
l’activitat a implantar. En cas de canvi d’ús o de remodelació, es podran
tancar les galeries de les façanes del volum de planta baixa i pis que
configura el pati posterior, segons determini el projecte tècnic, utilitzant
una solució conjunta de tancaments, garantint una imatge unitària que reforci la verticalitat de les fusteries de tancament, i evitant la
instal·lació de persianes de lames enrotllables amb guies i caixa, i de fusteries de materials metàl·lics, plàstics o similars.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es conservarà la configuració del conjunt edificat formant petits patis interiors. Es mantindrà lliure d’edificació el jardí front la
façana principal del conjunt, i es preservaran els xiprers i demés arbrat existent al jardí. Es preservarà el caràcter rural de l’entorn del Pla
de Llerona, i es conservarà la tanca vegetal que envolta el jardí. Es posarà especial atenció al manteniment de les edificacions i els
elements tant vegetals com construïts que tanquen i defineixen l’alineació del marge del camí de Can Coll d’Oca i de Can Riembau, i
conformen la geometria rural i el paisatge del lloc.
• Accés i estacionament: S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. Caldrà preveure els aparcaments necessaris en funció
de l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Usos i activitats permeses
• Usos principals: Habitatge familiar, amb un màxim d’un habitatge / Turisme rural.
• Usos admesos: Restauració / Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artesanal / Artístic i professional.

• Valor històric propi del conjunt i dels seus elements singulars.
• Valor paisatgístic i ambiental de l'entorn rural i agrícola del Pla de
Llerona, de l'arbrat existent i de configuració de camí.
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Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus II
• Protecció actual: • Codi IPAC: - • PTMB: Espai de protecció especial

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es mantindrà la volumetria i la
tipologia de la casa i els criteris de composició i la proporció de les
obertures de les façanes. El tractament de l’exterior del conjunt serà
arrebossat i pintat de color clar a totes les façanes dels volums catalogats,
podent mantenir parts amb el paredat i alguns elements decoratius vistos,
com el sòcol del volum principal. En cas de qualsevol intervenció, els
elements auxiliars de ventilació i extracció de fums al conjunt, s’integraran
a l’edificació emprant tècniques i materials tradicionals del lloc, o bé es
col·locaran separats del conjunt.

•
•
•
•

Indret: Camí de Can Pep
UTM (x,y): 441130, 4611497
Referència cadastral urbana: 000709000DG41A0001TA
Referència cadastral rústica: 08085A01600: -3400000DX / -1290000DG

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XX / Reforma s. XX-XXI
• Estil: Popular
• Estat de conservació: Bo

• Titularitat: Privada
• Ús actual: Habitatge
• Vinculació agropecuària: -

• Sostre aprox. Volum principal: 220 m2. Volums complementaris: 210 m2
• Característiques: Casa situada en entorn rural, a la cruïlla dels camins
de Can Riembau, Can Coll d’Oca i Can Pep, envoltada de camps de
conreu. És de planta quadrada, consta de planta baixa, pis i golfes, i té
la coberta de teula àrab a dos vessants amb un lleu ràfec amb
imbricació ceràmica i el carener perpendicular a la façana. Sota del
carener destaca un ull de bou fet amb maó, que es repeteix a la façana
posterior. La façana principal és de tres crugies simètriques, amb la
porta central d’arc de mig punt feta de maó a plec de llibre i detalls
carejats als brancals, com també ho són les finestres, totes de llinda
plana. Recentment s’ha reformat l’exterior que és arrebossat i pintat de
color ocre, amb sòcol fet de pedra rematat amb maó ceràmic. A ponent
hi ha les antigues corts i corrals de planta baixa, que contribueixen a
configurar el marge del camí. Dins del jardí de davant de la casa es
conserva un pou circular de pedra. Actualment la casa es troba dividida
en dos habitatges, a un dels quals s’accedeix per unes escales
exteriors a la façana de ponent.
• Accés: Desviació Ctra. de l'Ametlla Km 2,5.
• Serveis: Aigua - pou | Elect.- xarxa | Sanej - pou.
• Situació de risc: -

Justificació per a la recuperació i preservació
• Valor històric propi de la casa.
• Valor paisatgístic i ambiental de l'entorn rural i agrícola del Pla de
Llerona, i de configuració de camí.

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Intervencions admeses: Es podran destinar a habitatge el volum catalogat
grafiat com a principal al plànol adjunt i el volum complementari adossat a
aquest; el programa funcional bàsic dels habitatges s’ubicarà al volum
principal. Tots els volums catalogats, es podran emprar per a la resta
d'usos admesos, adaptant-los als requeriments de l'activitat a implantar.
En cas de qualsevol intervenció, s’enretiraran les persianes de lames
enrotllables amb guies i caixa, i les fusteries de materials metàl·lics, plàstics o similars. En cas de canvi d’ús, la part nord del volum
complementari que defineixen el límit amb el camí de Can Coll d’Oca, haurà o bé d’enderrocar-se, o bé s’haurà de refer amb un cos de
planta baixa i seguint el pendent de la coberta de la resta del volum catalogat.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es mantindrà lliure d’edificació el jardí davanter front la façana principal de la casa i els antics corrals i corts. Es protegirà el pou de
pedra existent dins del jardí. Es preservarà el caràcter rural de l’entorn del Pla de Llerona, i es conservarà l’enjardinament de tipologia rural
i l’arbrat existent a l’entorn immediat del conjunt, especialment els exemplars que acompanyen la tanca de la finca front el camí de Can
Pep, a llevant, i la bosquina situada a l’àmbit posterior del conjunt. Es posarà especial atenció al manteniment de les edificacions i els
elements tant vegetals com construïts que tanquen i defineixen l’alineació del marge del camí de Can Coll d’Oca, i conformen la
geometria rural i el paisatge del lloc.
• Accés i estacionament: S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. Caldrà preveure els aparcaments necessaris en funció de
l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Usos i activitats permeses
• Ús principal: Habitatge familiar, amb un màxim de dos habitatges ja existents al volum principal.
• Usos admesos: Turisme rural / Restauració / Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artesanal / Artístic
i professional.
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Golfa

Volum principal
Volum complementari catalogat
Volum complementari no catalogat
Àmbit de possible ampliació

Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus II
• Protecció actual: • Codi IPAC: - • PTMB: Espai de protecció especial

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es mantindrà la volumetria i la
tipologia de la casa, la disposició de volums formant un pati, els criteris de
composició i la proporció de les obertures de les façanes. Es mantindrà el
tractament arrebossat unitari de les façanes del conjunt i es pintarà el
conjunt de color clar, deixant vistes les cadenes cantoneres de pedra de
les façanes.

•
•
•
•

Indret: Camí de Ca l'Ànima
UTM (x,y): 441040, 4611440
Referència cadastral urbana: 000709400DG41A0001KA
Referència cadastral rústica: 08085A016001270000DB

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XIX / Reforma s. XX
• Estil: Popular
• Estat de conservació: Bo

• Titularitat: Privada
• Ús actual: Habitatge
• Vinculació agropecuària: Sí

• Sostre aprox. Volum principal: 280 m2. Volums complementaris: 270 m2
• Característiques: Casa de tipologia tradicional, molt poc modificada des
de mitjans del s. XX, situada en entorn rural envoltada de camps de
conreu, a llevant del camí del mateix nom de la casa. Té la planta en
forma d’L, consta de planta baixa i pis, i té la coberta de teula àrab a dos
vessants amb el carener perpendicular a la façana. La façana principal,
allargada, és de composició simètrica amb una porta central d’arc
escarser feta de maó ceràmic a plec de llibre i detalls carejats. Al seu
costat es conserva un pou. Les finestres són de llinda plana, a la façana
posterior carejades de maó. L’acabat exterior és arrebossat, amb
cadenes irregulars de pedra a les cantonades posteriors. Davant de la
casa, tancant un pati, hi la les antigues corts a ponent, amb una porta
d’arc carpanell feta de maó ceràmic a plec de llibre amb detalls carejats, i
un cos de més recent construcció a llevant. Fora del pati hi ha l’era, força
malmesa, que conserva part de la lliça de pedra. La casa, les corts, la
lliça de l’era i arbrat divers contribueixen a configurar el marge del camí.
• Accés: Desviació camí de Can Gregori des de Ctra. de l'Ametlla Km 2,3.
• Serveis: Aigua - pou | Elect.- xarxa | Sanej - pou.
• Situació de risc: -

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Intervencions admeses: Es podrà destinar a habitatge el volum grafiat com
a principal al plànol adjunt. Els altres volums catalogats es podran emprar
per a la resta d'usos admesos, transformant-los per a garantir la seva
adaptació als requeriments de l'activitat a implantar. En cas de canvi d’ús,
es rebaixarà l’alçada en una planta del volum complementari catalogat que
tanca el pati per ponent seguint la coberta del cos adossat a migdia, i
s’enretiraran les fusteries de materials metàl·lics, plàstics o similars. Així
mateix, s’enretirarà la coberta de fibrociment del volum no catalogat fora
del barri.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es conservarà la configuració del conjunt formant un pati tancat pels cossos de les antigues corts, front la façana principal. El pati
es mantindrà lliure d’edificació i es potenciarà el seu enjardinament. Es protegirà el pou adossat a la façana principal de la casa. En
mesura del possible, es recuperarà l’era encaironada i la lliça de pedra que la delimita pel seu costat de ponent, endreçant aquest àmbit i
potenciant noves plantacions d’arbrat i vegetació autòctona que acompanyin el marge del camí de Ca l’Ànima. Es preservarà el caràcter
rural i agrícola de l’entorn del Pla de Llerona i es potenciarà el manteniment dels camps conreats que envolten el conjunt i dels espais
d’horta a llevant. Es posarà especial atenció al manteniment de les edificacions i els elements tant vegetals com construïts que tanquen i
defineixen l’alineació del marge del camí de Ca l’Ànima les Escoles, i conformen la geometria rural i el paisatge del lloc.
• Accés i estacionament: S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. Caldrà preveure els aparcaments necessaris en funció
de l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Usos i activitats permeses

Justificació per a la recuperació i preservació

• Ús principal: Habitatge familiar, amb un màxim d’un habitatge.

• Valor històric propi de la casa, exemple de tipologia tradicional, i dels
espais exteriors (era).
• Valor paisatgístic i ambiental de l'entorn rural i agrícola del Pla de
Llerona, i de configuració de camí.
• Valor social, per raó de l’equilibri territorial i l’estructura del medi rural.

• Usos admesos: Turisme rural / Restauració / Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artesanal / Artístic
i professional.
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Pla de Llerona
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Volum principal
Volum complementari catalogat
Volum complementari no catalogat
Àmbit de possible ampliació

Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus II
• Protecció actual: • Codi IPAC: - • PTMB: Espai de protecció especial

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es mantindrà la volumetria i la
tipologia de la casa i els criteris de composició i la proporció de les
obertures de les façanes. El tractament de l’exterior de les façanes del
conjunt mantindrà el paredat vist a la façana posterior i serà arrebossat i
pintat de color clar a la resta.

•
•
•
•

Indret: Camí de Ca l'Ànima
UTM (x,y): 441014, 4611441
Referència cadastral urbana: 000709300DG41A0001OA
Referència cadastral rústica: 08085A016001240000DH

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XX
• Estil: Popular
• Estat de conservació: Bo

• Titularitat: Privada
• Ús actual: Habitatge
• Vinculació agropecuària: -

• Sostre aprox. Volum principal: 180 m2. Volums complementaris: • Característiques: Casa de tipologia tradicional situada en entorn rural
envoltada de camps de conreu, a ponent del camí de Ca l’Ànima i just
davant d’aquesta casa. És de planta rectangular, consta de planta
baixa i pis, i té la coberta de teula àrab a dos vessants amb cornisa
motllurada i el carener perpendicular a la façana. La façana principal
s’ordena geomètricament en quatre crugies asimètriques, amb la porta
descentrada cap a ponent. Les obertures han estat ampliades i són
arrebossades de llinda plana. L’acabat exterior és arrebossat, excepte
la façana posterior que és de pedra vista amb restes d’arrebossat
antic. En aquesta façana hi ha una petita finestra feta i emmarcada de
maó ceràmic a plec de llibre. A ponent s’hi adossa un antic cobert
reformat i aixecat d’alçada, amb la coberta a una sola vessant. La casa
i la tanca de la finca que forma un pati davanter, pel seu costat de
llevant contribueixen a configurar el marge del camí, conjuntament amb
les cases veïnes.
• Accés: Desviació camí de Can Gregori des de Ctra. de l'Ametlla Km 2,3.
• Serveis: Aigua - pou | Elect.- xarxa | Sanej - pou.
• Situació de risc: -

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Intervencions admeses: Podrà destinar-se a habitatge i a tots els usos
admesos el volum grafiat com a principal al plànol adjunt. En cas de
remodelació o rehabilitació, s’enretiraran les persianes de lames
enrotllables amb guies i caixa, i les fusteries de materials metàl·lics,
plàstics o similars. No s'admet l'ampliació de l’edificació.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es mantindrà lliure d’edificació el pati davanter front la façana
principal. Es potenciarà l’enjardinament de tipologia rural al pati, i es preservaran els dos xiprers exemplars que marquen l’accés al pati.
Es preservarà el caràcter rural i agrícola de l’entorn del Pla de Llerona i, en la mesura del possible, es potenciarà la recuperació dels
camps conreats i el manteniment del petit espai d’horta a l’àmbit de ponent de la finca. Es posarà especial atenció al manteniment de les
edificacions i els elements tant vegetals com construïts que tanquen i defineixen l’alineació del marge del camí de Ca l’Ànima, i
conformen la geometria rural i el paisatge del lloc.
• Accés i estacionament: S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. Caldrà preveure els aparcaments necessaris en funció
de l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Usos i activitats permeses
• Ús principal: Habitatge familiar, amb un màxim d’un habitatge.
• Usos admesos: Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artesanal / Artístic i professional.

Altres disposicions particulars
En cas d’implantació d’usos distints a l’habitatge es podrà plantejar una actuació conjunta amb Ca la Mercè (C-144), garantint el tractament
unitari dels espais lliures del seu entorn.

Justificació per a la recuperació i preservació
• Valor històric propi de la casa, exemple de tipologia tradicional.
• Valor paisatgístic i ambiental de l'entorn rural i agrícola del Pla de
Llerona, i de configuració de camí.
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Pla de Llerona
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Volum principal
Volum complementari catalogat
Volum complementari no catalogat
Àmbit de possible ampliació

Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus II
• Protecció actual: • Codi IPAC: - • PTMB: Espai de protecció especial

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es mantindrà la volumetria i la tipologia
de la casa i els criteris de composició i la proporció de les obertures de les
façanes. L'acabat exterior de les façanes de la casa es mantindrà
arrebossat, i a l’interior del pati pintat de color clar podent deixar sense pintar
la resta.

•
•
•
•

Indret: Camí de Ca l'Ànima
UTM (x,y): 441023, 4611461
Referència cadastral urbana: 000709500DG41A0001RA
Referència cadastral rústica: 08085A016003520000DA

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XIX / Reforma s. XX-XXI
• Estil: Popular
• Estat de conservació: Bo

• Titularitat: Privada
• Ús actual: Habitatge
• Vinculació agropecuària: Sí

• Sostre aprox. Volum principal: 290 m2. Volums complementaris: 20 m2
• Característiques: Casa situada en entorn rural envoltada de camps de
conreu, a ponent del camí de Ca l’Ànima. L’aspecte actual és fruit de
diverses reformes dels s. XX-XXI, quan es va ampliar en alçada el cos
adossat a ponent i s’hi va afegir una terrassa i unes escales exteriors
per accedir a la planta pis, i es va restaurar l’exterior. És de planta
rectangular, consta de planta baixa i pis, i té la coberta de teula àrab a
dos vessants a diferent nivell amb el carener perpendicular a la façana.
Les obertures de la casa són de llinda plana, i les de les façanes de
llevant i posterior estan emmarcades amb maó ceràmic amb detalls
carejats. Damunt la llinda d’una de les finestres de la façana de llevant
hi ha la inscripció 1954. L’acabat exterior és arrebossat, amb les
façanes principal i de ponent pintades de blanc. S’accedeix a la casa a
través d’un barri, dins del qual es conserva un pou circular fet d’obra.
La casa i el muret que tanca el barri contribueixen a configurar el
marge del camí, conjuntament amb les cases veïnes.
• Accés: Desviació camí de Can Gregori des de Ctra. de l'Ametlla Km 2,3.
• Serveis: Aigua - pou | Elect.- xarxa | Sanej - pou.
• Situació de risc: -

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Intervencions admeses: Podrà destinar-se a habitatge i a tots els usos
admesos el volum grafiat com a principal al plànol adjunt, i es podrà
emprar per a funcions complementàries a l’activitat el volum annex situat a
ponent, adaptant-lo a les necessitats de la nova activitat a implantar. En cas
de remodelació, es recompondrà l’estructura de les façanes refent les
obertures que hagin perdut la proporció vertical, i s’enretiraran les
persianes de lames enrotllables amb guies i caixa, i les fusteries de
materials metàl·lics, plàstics o similars. En cas de qualsevol intervenció
s’endreçarà l’àmbit a ponent del conjunt i s’enretiraran les cobertes de
fibrociment i elements d’altres materials no adequats.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es mantindrà lliure d’edificació el pati davanter front la façana principal. Es potenciarà l’enjardinament de tipologia rural al pati, i
es conservarà el pou existent. Es preservarà el caràcter rural i agrícola de l’entorn del Pla de Llerona i, en la mesura del possible, es
potenciarà la recuperació dels camps conreats i el manteniment de l’espai d’horta a l’àmbit de ponent de la finca. Es posarà especial
atenció al manteniment de les edificacions i els elements tant vegetals com construïts que tanquen i defineixen l’alineació del marge del
camí de Ca l’Ànima, i conformen la geometria rural i el paisatge del lloc.
• Accés i estacionament: S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. Caldrà preveure els aparcaments necessaris en funció
de l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Usos i activitats permeses
• Ús principal: Habitatge familiar, amb un màxim d’un habitatge.
• Usos admesos: Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artesanal / Artístic i professional.

Justificació per a la recuperació i preservació
• Valor històric propi de la casa.
• Valor paisatgístic i ambiental de l'entorn rural i agrícola del Pla de
Llerona, i de configuració de camí.

Altres disposicions particulars
En cas d’implantació d’usos distints a l’habitatge es podrà plantejar una actuació conjunta amb Can Bassó (C-143), garantint el tractament
unitari dels espais lliures del seu entorn.
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Pla de Llerona
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Volum principal
Volum complementari catalogat
Volum complementari no catalogat
Àmbit de possible ampliació

Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus II
• Protecció actual: • Codi IPAC: - • PTMB: Espai de protecció especial

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es mantindrà la volumetria i la
tipologia de la casa i els criteris de composició i la proporció de les
obertures de les façanes. Es conservaran els elements arquitectònics i
decoratius de la façana. L'acabat exterior de les façanes del conjunt es
mantindrà arrebossat i pintat de color clar.

•
•
•
•

Indret: Camí de Can Riembau
UTM (x,y): 441034, 4611549
Referència cadastral urbana: 000709700DG41A0001XA
Referència cadastral rústica: 08085A016000320000DA

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XVIII / Reforma s. XX-XXI • Titularitat: Privada
• Estil: Popular
• Ús actual: Oficines
• Estat de conservació: Bo
• Vinculació agropecuària: • Sostre aprox. Volum principal: 290 m2. Volums complementaris: 220 m2
• Característiques: Casa de tipologia tradicional ben reformada mantenint
la volumetria i característiques originals, situada en entorn rural
envoltada de camps de conreu, a la cruïlla dels camins de Can Riembau
i Can Bou. És de planta rectangular, consta de planta baixa i pis, i té la
coberta de teula àrab a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana.
La façana principal és de tres crugies simètriques, amb una porta central
d’arc de mig punt de pedra adovellada amb una petita ornamentació als
brancals. La resta d’obertures són de llinda plana. L’acabat exterior és
arrebossat i pintat de color ocre. A llevant hi ha els antics corral i
quadres, de planta baixa. El primer té la coberta a una sola vessant i les
obertures de llinda plana amb brancals de maó. El segon té la coberta a
dos vessants amb el carener perpendicular a la façana sota del qual hi
ha un ull de bou tancat amb gelosia ceràmica, i té un portal central i dues
finestres d’arc carpanell fetes de maó ceràmic. L’acabat exterior
d’ambdós combina les característiques de la casa i la pedra vista. Al
nord-oest de la finca es conserva una bassa circular.
• Accés: Desviació camí de Can Pep des de Ctra. de l'Ametlla Km 2,5.
• Serveis: Aigua - pou | Elect.- xarxa | Sanej • Situació de risc: -

Justificació per a la recuperació i preservació
• Valor històric propi del conjunt, ben reformat.
• Valor ambiental de l'entorn rural i agrícola del Pla de Llerona.

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Intervencions admeses: Es podrà destinar a habitatge el volum catalogat
grafiat com a principal al plànol adjunt. A part del volum principal, per a la
resta d’usos admesos, es podran emprar els volums complementaris
catalogats, adaptant-los a les noves necessitats de l’activitat a implantar.
S’admet l’ampliació de la casa, d’acord amb l’article 14, dins el gàlib
d’ocupació assenyalat al plànol, al costat de llevant, per a la implantació
dels usos admesos. L’ampliació es realitzarà mitjançant un cos en planta
baixa, adossat a la casa i al volum complementari catalogat, fins un màxim
del 20% del sostre construït del volum principal, i garantint el tractament
unitari del conjunt i de l’espai exterior.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es mantindrà lliure d’edificació el pati davanter front les façanes principals de la casa i dels antics corrals i quadres, i es
conservarà la tanca d’obra que delimita el pati front els camins de Can Riembau i de Can Pep. Es potenciarà l’enjardinament de tipologia
rural al pati, i es conservarà l’escàs arbrat existent. Es preservarà el caràcter rural i agrícola de l’entorn del Pla de Llerona i, en la mesura
del possible, es potenciarà la recuperació dels camps de conreu que envolten el conjunt per llevant i nord de la finca. Es conservarà la
bassa circular situada a l’extrem nord-est de la finca. L'àmbit de llevant de la finca es troba en sòls inclosos al PEIN i Xarxa Natura 2000
del riu Congost, i caldrà atendre les determinacions de protecció d'aquest espai natural.
• Accés i estacionament: S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. Caldrà preveure els aparcaments necessaris en funció
de l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Usos i activitats permeses
• Ús principal: Habitatge familiar, amb un màxim d’un habitatge.
• Usos admesos: Turisme rural / Restauració / Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artesanal / Artístic
i professional.
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Volum principal
Volum complementari catalogat
Volum complementari no catalogat
Àmbit de possible ampliació

Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus II
• Protecció actual: • Codi IPAC: - • PTMB: Espai de protecció especial

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es mantindrà la volumetria i la
tipologia de la casa i els criteris de composició i la proporció de les
obertures de les façanes. Es conservarà la porta d’entrada d’arc de mig
punt de pedra adovellada, i les finestres de llinda plana de pedra carejada
amb ampit de pedra. Es mantindrà el tractament de paredat vist per a
l'acabat exterior de les façanes del conjunt. S'haurà de documentar i
mantenir el pou que es conserva dins del cobert a la part posterior de la
casa.

•
•
•
•

Indret: Camí de Can Bou
UTM (x,y): 441032, 4611610
Referència cadastral urbana: 000709800DG41A0001IA
Referència cadastral rústica: 08085A016000330000DB

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XVIII / Reforma s. XX-XXI • Titularitat: Privada
• Estil: Popular
• Ús actual: Habitatge
• Estat de conservació: Bo
• Vinculació agropecuària: Sí
• Sostre aprox. Volum principal: 210 m2. Volums complementaris: 140 m2
• Característiques: Casa que havia arribat a un estat ruïnós i ha estat
recuperada i reconstruïda mantenint la tipologia i característiques
originals, situada en entorn rural envoltada de camps de conreu, a
llevant del camí de Can Bou. És de planta rectangular, consta de
planta baixa i pis, i té la coberta de teula àrab a dos vessants amb una
senzilla imbricació ceràmica i el carener perpendicular a la façana. La
façana principal s’allarga arribant la casa a ser de planta baixa. La
porta d’entrada és d’arc de mig punt de pedra adovellada, i totes les
finestres de la casa són de llinda plana de pedra carejada i amb ampit
de pedra. Al nord s’hi adossa un antic cobert, reconstruït i avui formant
part de la casa, dins del qual es conserva un pou. A llevant d’aquest
cobert es conserva un safareig construït de pedra. L’acabat exterior del
conjunt és de pedra vista, excepte la façana de llevant de la casa que
és arrebossada. A migdia, al lateral de llevant, hi ha un antic cobert
habilitat com a garatge que queda unit al cos principal mitjançant un
porxo amb teuladet de pas cap el jardí de la finca.
• Accés: Desviació camí de Can Riembau des de Ctra. de l'Ametlla Km 2,5.
• Serveis: Aigua - pou | Elect.- xarxa | Sanej - pou | Altres - telèfon.
• Situació de risc: -

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Intervencions admeses: Es podran destinar a habitatge tots els volums
catalogats; el programa funcional bàsic de l’habitatge s’ubicarà al volum
grafiat com a principal al plànol adjunt. A part del volum principal, per a la
resta d'usos admesos es podran emprar els volums complementaris
catalogats, adequant-los als requeriments de l'activitat a implantar. En cas
de canvi d’ús, es podrà tancar la part de porxo que connecta el volum
principal amb el volum que tanca el pati a llevant, segons determini el
projecte tècnic, sempre utilitzant una solució constructiva lleugera i
suficientment transparent per mantenir la percepció de l’espai a ponent de
la casa.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es mantindrà lliure d’edificació l’espai front la façana principal. Es protegirà el safareig de pedra adossat a la façana posterior de
la casa, a llevant del cobert catalogat dins del qual es conserva un pou. Es mantindrà l’enjardinament de tipologia rural al pati a migdia
del conjunt i al jardí situat a llevant, i es conservarà l’arbrat existent. Es preservarà el caràcter rural i agrícola de l’entorn del Pla de
Llerona i, en la mesura del possible, els camps conreats i els espais d’horta a l’àmbit de llevant de la finca. La casa i la finca es troben en
sòls inclosos al PEIN i Xarxa Natura 2000 del riu Congost, i caldrà atendre les determinacions de protecció d'aquest espai natural.
• Accés i estacionament: S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. Caldrà preveure els aparcaments necessaris en funció
de l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Usos i activitats permeses

Justificació per a la recuperació i preservació

• Usos principals: Habitatge familiar, amb un màxim d’un habitatge / Turisme rural.

• Valor històric propi del conjunt i dels elements de l'interior (pou) i dels
espais exteriors (safareig).
• Valor paisatgístic i ambiental de l'entorn rural i agrícola del Pla de
Llerona, i de configuració de camí.

• Usos admesos: Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artesanal / Artístic i professional.
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Volum principal
Volum complementari catalogat
Volum complementari no catalogat
Àmbit de possible ampliació

Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus II
• Protecció actual: • Codi IPAC: - • PTMB: Espai de protecció especial

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es mantindrà la volumetria i la
tipologia de la casa i els criteris de composició i la proporció de les
obertures de les façanes. L'acabat exterior de les façanes del conjunt es
mantindrà arrebossat i pintat. Es conservaran els elements arquitectònics i
decoratius de les façanes. El ràfec, la decoració de la llinda, la llosana del
balcó i el sòcol de tot el conjunt es mantindran pintats del mateix color
aportant un tret característic a la casa, i es potenciarà el mateix tractament
en tots els elements decoratius del conjunt.

•
•
•
•

Indret: Camí de Can Bou
UTM (x,y): 440956, 4611686
Referència cadastral urbana: 000710000DG41A0001JA
Referència cadastral rústica: 08085A016000380000DL

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XX
• Estil: Popular - Noucentista
• Estat de conservació: Bo

• Titularitat: Privada
• Ús actual: Habitatge
• Vinculació agropecuària: Sí

• Sostre aprox. Volum principal: 290 m2. Volums complementaris: 340 m2
• Característiques: Casa que ha estat molt poc modificada al llarg dels
anys, situada en entorn rural envoltada de camps de conreu i naus d’ús
agropecuari. És de planta rectangular, consta de planta baixa i pis, i té la
coberta de teula àrab a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana.
Les façanes laterals coronen amb capcers de perfil georgià i traça
noucentista. Al capcer de la façana de llevant hi ha la inscripció IRC 1927,
data d’acabament de construcció de la casa. L’acabat exterior és
arrebossat i pintat de blanc. La façana principal té dues portes i un
finestral, i a la planta pis dues finestres amb balcó amb la llinda decorada
amb motllura sinuosa pintada del mateix color granat de les llosanes i el
sòcol. Totes les obertures són de llinda plana. Formant un pati davant de
la casa, a ponent hi ha les antigues quadres de planta baixa, rehabilitades
com a porxo de dues arcades. Dins del pati, al costat d’una lliça de pedra,
hi ha un pou d’obra. A llevant, antics coberts i corts tanquen el pati i,
alhora, contribueixen a configurar el marge del camí de Can Bou.
• Accés: Desviació camí de Can Riembau des de Ctra. de l'Ametlla Km 2,5.
• Serveis: Aigua - pou | Elect.- xarxa | Sanej - pou | Altres - telèfon.
• Situació de risc: -

Justificació per a la recuperació i preservació
• Valor històric propi de la casa i dels seus elements singulars
ornamentals.
• Valor paisatgístic i ambiental de l'entorn rural i agrícola del Pla de
Llerona, i de configuració de camí.
• Valor social, per raó de l’equilibri territorial i l’estructura del medi rural.

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Intervencions admeses: Es podran destinar a habitatge el volum catalogat
grafiat com a principal al plànol adjunt i el volum complementari adossat a
aquest; el programa funcional bàsic de l’habitatge s’ubicarà al volum
principal. Tots els volums catalogats, es podran emprar per a la resta d'usos
admesos, adaptant-los als requeriments de l'activitat a implantar. En cas de
remodelació, es recompondrà l’estructura de les façanes refent les
obertures que hagin perdut la proporció vertical, i s’enretiraran les
persianes de lames enrotllables amb guies i caixa, i les fusteries de materials metàl·lics, plàstics o similars. En cas de canvi d’ús, es
podrà tancar la galeria del cos a llevant, segons determini el projecte tècnic, sempre utilitzant una solució conjunta de tancaments,
garantint una imatge unitària que reforci la verticalitat de les fusteries de tancament. En cas de cessament de les activitats agrícoles,
ramaderes i similars, s'enretiraran les cobertes de fibrociment i elements d'altres materials no adequats. En cas de no utilització,
s’enderrocarà el cos de planta baixa i pis situat a llevant del volum principal.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es mantindrà lliure d’edificació el pati front la façana principal de la casa i les antigues quadres, i es protegiran la lliça de pedra i el
pou existents. Es conservarà l’enjardinament de tipologia rural i l’arbrat existent a l’entorn immediat del conjunt. Es preservarà el caràcter
rural i agrícola de l’entorn del Pla de Llerona i es potenciarà el manteniment dels camps conreats que envolten el conjunt. Es posarà especial
atenció al manteniment de les edificacions i els elements construïts que tanquen i defineixen l’alineació del marge del camí de Can Bou.
• Accés i estacionament: S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. Caldrà preveure els aparcaments necessaris en funció
de l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Usos i activitats permeses
• Usos principals: Habitatge familiar, amb un màxim d’un habitatge / Turisme rural.
• Usos admesos: Restauració / Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artesanal / Artístic i professional.
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Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus II
• Protecció actual: • Codi IPAC: - • PTMB: Espai de protecció especial

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es mantindrà la volumetria i la
tipologia de la casa i els criteris de composició i la proporció de les
obertures de les façanes. Es conservaran els elements arquitectònics i
decoratius de la façana. L'acabat exterior de les façanes del conjunt es
mantindrà de pedra vista a la façana principal, i arrebossades i pintades
de color clar a la resta de façanes del conjunt, incloent les de la possible
ampliació.

•
•
•
•

Indret: Camí de Can Bou
UTM (x,y): 441008, 4611734
Referència cadastral urbana: 000710300DG41A0001ZA
Referència cadastral rústica: 08085A016000270000DH

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XX / Reforma s. XXI
• Estil: Popular
• Estat de conservació: Bo

• Titularitat: Privada
• Ús actual: Oficines
• Vinculació agropecuària: -

• Sostre aprox. Volum principal: 220 m2. Volums complementaris: • Característiques: Casa reformada mantenint la tipologia i
característiques originals, situada en entorn rural envoltada de camps
de conreu, ran la cara de llevant del camí de Can Bou. És de planta
rectangular, consta de planta baixa i pis, i té la coberta de teula àrab a
dos vessants amb una senzilla imbricació ceràmica i el carener
perpendicular a la façana. La façana principal, allargada, és de
composició quasi simètrica i s’organitza segons cinc crugies. La porta
central i les finestres són d’arc molt rebaixat fetes de peces de maó a
plec de llibre. L’acabat exterior és de pedra vista a la façana principal,
amb còdols de major tamany a les parts superior i inferior, i amb detalls
de maó ceràmic; mentre que les façanes laterals i posterior són
arrebossades i pintades de color clar, sense cap obertura. Adossat al
costat de ponent de la façana principal hi ha un pou circular de pedra.
Un muret baix de pedra alineat al camí acompanya l’accés al pati
davanter de la casa.
• Accés: Desviació camí de Can Riembau des de Ctra. de l'Ametlla Km 2,5.
• Serveis: Aigua - xarxa | Elect.- xarxa | Sanej - xarxa | Altres - telèfon.
• Situació de risc: -

Justificació per a la recuperació i preservació
• Valor històric propi de la casa.
• Valor paisatgístic i ambiental de l'entorn rural i agrícola del Pla de
Llerona, i de configuració de camí.

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Intervencions admeses: Podrà destinar-se a habitatge i a tots els usos
admesos el volum grafiat com a principal al plànol adjunt. En cas de canvi
d’ús, es podrà recompondre la façana posterior amb noves obertures de
proporcions verticals, garantint una composició adequada a l’estil tradicional
de l’entorn.
S’admet l’ampliació de la casa, d’acord amb l’article 14, dins el gàlib
d’ocupació assenyalat al plànol, per a la implantació dels usos admesos.
L’ampliació es realitzarà mitjançant un cos adossat en planta baixa i pis,
estirant el vessant de llevant de la coberta del volum principal, fins un màxim del 20% del sostre construït del volum principal, i garantint el
tractament unitari del conjunt i de l’espai exterior.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es mantindrà lliure d’edificació el pati davanter front la façana principal. Es protegirà el pou de pedra adossat a la façana de
migdia de la casa. Es conservarà i potenciarà l’enjardinament de tipologia rural i es preservarà l’escàs arbrat existent al pati. Es
mantindrà el muret baix de pedra que acompanya el marge del camí de Can Bou i defineix l’accés al pati. Es preservarà el caràcter rural i
agrícola de l’entorn del Pla de Llerona i, en la mesura del possible, es potenciarà la recuperació dels camps de conreu situats a l’àmbit
de llevant de la finca.
• Accés i estacionament: S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. Caldrà preveure els aparcaments necessaris en funció
de l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Usos i activitats permeses
• Ús principal: Habitatge familiar, amb un màxim d’un habitatge.
• Usos admesos: Turisme rural / Restauració / Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artesanal / Artístic
i professional.

Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable del municipi de Les Franqueses del Vallès

Document C

p. 166

C – 149 CAN BOU i ANTIGA SALA DE BALL

Pla de Llerona

PB

PB+1

PB+2

Golfa

Volum principal
Volum complementari catalogat
Volum complementari no catalogat
Àmbit de possible ampliació

Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus II
• Protecció actual: BPU – PEPPA (LL-03 antic molí d’en Bou)
• Codi IPAC: - • PTMB: Espai de protecció especial

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es mantindrà la volumetria del conjunt i
els criteris de composició i la proporció de les obertures de les façanes. El
tractament de l’acabat exterior del volum principal serà arrebossat i pintat de
color clar, excepte a la torre de l'antic molí que es mantindrà el paredat vist.
Es conservaran especialment la composició, els elements decoratius i la
distribució de les obertures de la façana principal de l'antiga sala de ball.

•
•
•
•

Indret: Camí de Can Bou
UTM (x,y): 440971, 4611779
Referència cadastral urbana: 000227600DG41A0001IA (part)
Referència cadastral rústica: 08085A016000910000DS

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XVI-XX
• Estil: Popular - Noucentista
• Estat de conservació: Bo / Regular

• Titularitat: Privada
• Ús actual: Habitatge
• Vinculació agropecuària: Sí

• Sostre aprox. Volum principal: 500 m2. Volums complementaris: 280 m2
• Característiques: Conjunt d’edificacions al voltant d’un antic moli, situat en
entorn rural envoltat de camps de conreu. Destaca la torre de planta
quadrada, que sobresurt en alçada i actua com a fita històrica i visual. És
de planta baixa i dos pisos, té la coberta de teula àrab a una sola vessant, i
conserva les façanes massisses de paredat vist i les reduïdes obertures
originals. A llevant hi ha la casa, reconstruïda, de planta baixa i pis, i la
coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a l’allargada façana
principal. Entre la casa i el camí es conserva la lliça i el portal d’arc de mig
punt amb teuladet, d’accés a l’antic barri, i l’era de cairons. Dins de la finca,
hi ha l’antiga sala de ball de Can Bou, de 1920, avui emprada com a
magatzem agrícola. Té la coberta a dos vessants perpendicular a la façana
principal, que corona amb un capcer de perfil sinuós i traça noucentista
amb remats ceràmics als angles i als dos extrems laterals de la façana; i té
un portal central i dues finestres de llinda plana i, a la part superior, tres
obertures d’arc conopial senzill i dues espitlleres.
• Accés: Desviació camí de Can Riembau des de Ctra. de l'Ametlla Km 2,5.
• Serveis: Aigua - pou | Elect.- xarxa | Sanej • Situació de risc: Risc baix d'inundabilitat pel riu Congost.

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Intervencions admeses: Es podran destinar a habitatge el volum catalogat
grafiat com a principal al plànol adjunt i el volum complementari adossat a
aquest; el programa funcional bàsic dels habitatges s’ubicarà al volum
principal. Tots els volums catalogats, es podran emprar per a la resta d'usos
admesos, adaptant-los als requeriments de l'activitat a implantar. En cas de
canvi d’ús o de dur a terme l’ampliació, s’enderrocarà el volum
complementari no catalogat adossat al sud del volum principal recuperant el
valor singular de la torre, tal i com determina el PEPPA, i s’enretiraran les
cobertes de fibrociment dels volums no catalogats de l’entorn immediat.
S’admet l’ampliació de les edificacions, d’acord amb l’article 14, dins el gàlib d’ocupació assenyalat al plànol, per a la implantació dels usos
admesos. L’ampliació es realitzarà mitjançant un cos en planta baixa adossat a l’extrem sud del conjunt edificat, fins un màxim del 10% del
sostre construït del volum principal, i garantint el tractament unitari del conjunt i de l’espai exterior.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es mantindrà lliure d’edificació l’espai entre el volum principal i el camí de Can Bou, i especialment front la torre de l’antic molí. Es
protegirà l’era encaironada a llevant del conjunt, i es potenciarà la recuperació d’algunes parts malmeses. Es conservarà l’estructura que
conformen l’antic portal d’accés al barri i el muret lateral. S’endreçarà l’àmbit situat a migdia de la finca, entre el volum principal i la sala de
ball. Es preservarà el caràcter rural i agrícola de l’entorn del Pla de Llerona, els camps de conreu a l’àmbit de ponent de la finca, i es
conservarà la vegetació associada al rec d’en Bou que discorre a ponent del conjunt. Es posarà especial atenció al manteniment de les
edificacions i els elements construïts que tanquen i defineixen l’alineació del marge del camí de Can Bou, i conformen la geometria rural i el
paisatge del lloc, i al manteniment de l’encaix paisatgístic, que fan que el conjunt constitueixi una fita visual dins del medi rural on es situa.
• Accés i estacionament: S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. Caldrà preveure els aparcaments necessaris en funció de
l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.

Justificació per a la recuperació i preservació

• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

• Valor històric i arquitectònic propi del conjunt, del molí i la sala de ball a
recuperar, dels seus elements singulars i dels espais exteriors.
• Valor paisatgístic i ambiental de l'entorn rural i agrícola del barri de Can
Bou al Pla de Llerona, de configuració de camí, i com a fita visual i històrica.
• Valor social, per raó de l’equilibri territorial i l’estructura del medi rural.

Usos i activitats permeses
• Usos principals: Habitatge familiar, amb un màxim de dos habitatges / Turisme rural.
• Usos admesos: Restauració / Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artesanal / Artístic i professional.
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Àmbit de possible ampliació

Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus II
• Protecció actual: • Codi IPAC: - • PTMB: Espai de protecció especial

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es mantindrà la volumetria del conjunt
i els criteris de composició i la proporció de les obertures de les façanes.
Es conservaran els elements arquitectònics i decoratius del conjunt, com
els elements dels brancals i llindes de les diverses obertures. L'acabat
exterior de les façanes del conjunt es mantindrà amb el paredat vist al
volum principal, podent arrebossar i pintar de color clar les façanes del
volum complementari catalogat.

•
•
•
•

Indret: Camí de Can Bou
UTM (x,y): 440981, 4611802
Referència cadastral urbana: 000227600DG41A0001IA (part)
Referència cadastral rústica: 08085A016000910000DS

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XIX / Reforma s. XXI
• Estil: Popular
• Estat de conservació: Bo

• Titularitat: Privada
• Ús actual: Habitatge
• Vinculació agropecuària: -

• Sostre aprox. Volum principal: 220 m2. Volums complementaris: 110 m2
• Característiques: Antiga casa de petites dimensions situada en l’entorn
rural del barri de Can Bou, restaurada recentment mantenint la
tipologia i característiques originals. Està formada per dos cossos de
planta baixa i pis. El cos situat a migdia, reculat del camí, té la coberta
de teula àrab a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana, té la
porta d’arc molt rebaixat amb brancals de maó ceràmic i conserva la
llinda de fusta originària, i dues finestres a la planta pis de llinda plana i
pedra carejada, refetes en la reforma. El cos situat al nord-est, que
s’avança al camí, té la coberta de teula àrab a una sola vessant amb el
pendent orientat cap a la façana nord, té una porta d’arc escarser amb
la part superior dels brancals i la llinda emmarcats amb maó ceràmic, i
al seu damunt una finestra de pedra carejada amb un senzill arc
conopial gravat. L’acabat exterior del conjunt és de pedra vista amb
restes d’arrebossat antic. Adossat a l’angle que formen els dos cossos
es conserva un pou amb corriola fixada a la paret.
• Accés: Desviació camí de Can Riembau des de Ctra. de l'Ametlla Km 2,5.
• Serveis: Aigua - xarxa | Elect.- xarxa | Sanej - xarxa | Altres - telèfon.
• Situació de risc: Risc baix d'inundabilitat pel riu Congost.

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Intervencions admeses: Es podran destinar a habitatge tots els volums
catalogats; el programa funcional bàsic de l’habitatge s’ubicarà al volum
grafiat com a principal al plànol adjunt. Per a la resta d’usos admesos, es
podran emprar tots els volums catalogats, adequant-los als requeriments
de l'activitat a implantar. En cas de canvi d’ús, es garantirà que per a
resoldre les obertures de la façana del pati del volum complementari
s’utilitzin solucions constructives que aportin una imatge unitària del
conjunt, evitant les persianes de lames enrotllables amb guies i caixa, i les
fusteries de materials metàl·lics, plàstics o similars.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es mantindrà lliure d’edificació el pati davanter que formen els dos volums edificats front el camí de Can Bou, i es conservarà
l’empedrat existent. Es protegirà el pou adossat al façana d’accés al conjunt. Es mantindrà la vegetació existent front el marge del camí
de Can Bou. Es preservarà el caràcter rural i agrícola de l’entorn del Pla de Llerona, els camps de conreu a l’àmbit de ponent de la finca,
i es conservarà la vegetació associada al rec d’en Bou que discorre a ponent del conjunt.
• Accés i estacionament: S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. Caldrà preveure els aparcaments necessaris en funció
de l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Usos i activitats permeses
• Ús principal: Habitatge familiar, amb un màxim d’un habitatge.
• Usos admesos: Turisme rural / Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artesanal / Artístic i professional.

Justificació per a la recuperació i preservació
• Valor històric propi de la casa i dels seus elements singulars.
• Valor paisatgístic i ambiental de l'entorn rural i agrícola del barri de Can
Bou al Pla de Llerona, i de configuració de camí.
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C – 151 CAN PEP

Pla de Llerona

PB

PB+1

PB+2

Golfa

Volum principal
Volum complementari catalogat
Volum complementari no catalogat
Àmbit de possible ampliació

Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus II
• Protecció actual: • Codi IPAC: - • PTMB: Espai de protecció especial

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es mantindrà la volumetria del conjunt
i els criteris de composició i la proporció de les obertures de les façanes.
Es conservaran els elements arquitectònics i decoratius del conjunt, com
el rellotge de sol ceràmic. L'acabat exterior de les façanes front el pati
davanter i del volum adossat a ponent de la casa es mantindrà arrebossat
i pintat de blanc. La façana posterior es mantindrà amb el paredat vist.

•
•
•
•

Indret: Camí de Can Bou
UTM (x,y): 441005, 4611783
Referència cadastral urbana: 08085A016000220001FK
Referència cadastral rústica: -

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XIX / Reforma s. XXI
• Estil: Popular
• Estat de conservació: Bo

• Titularitat: Privada
• Ús actual: Habitatge
• Vinculació agropecuària: -

• Sostre aprox. Volum principal: 260 m2. Volums complementaris: 80 m2
• Característiques: Casa reformada mantenint la tipologia i
característiques originals, situada en l’entorn rural del barri de Can
Bou, just davant de l’antic molí de Can Bou. És de planta rectangular,
consta de planta baixa i dues plantes pis, i té la coberta de teula àrab a
dos vessants amb el carener perpendicular a la façana. La façana
principal, allargada, és de composició simètrica i s’organitza segons
tres crugies, amb totes les obertures arrebossades i de llinda plana.
Sota del carener, un rellotge de sol ceràmic encapçala la façana. A
ponent, ran del camí, s’hi va adossar un volum de planta baixa amb
terrassa, i a llevant un cos de planta baixa i pis amb la coberta a una
sola vessant. L’acabat exterior és arrebossat i pintat de blanc. A llevant
del conjunt hi ha un altre cos de planta baixa i unes oficines. Dins del
jardí, a migdia de la casa, es conserva un pou. Havia estat la botiga del
veïnat, coneguda com la “tenda nova”.
• Accés: Desviació camí de Can Riembau des de Ctra. de l'Ametlla Km 2,5.
• Serveis: Aigua - pou | Elect.- xarxa | Sanej - xarxa.
• Situació de risc: Risc baix d'inundabilitat pel riu Congost.

Justificació per a la recuperació i preservació

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Intervencions admeses: Es podran destinar a habitatge tots els volums
catalogats; el programa funcional bàsic dels habitatges s’ubicarà al volum
grafiat com a principal al plànol adjunt. A part del volum principal, per a la
resta d'usos admesos es podran emprar els volums complementaris
catalogats, adequant-los als requeriments de l'activitat a implantar. En cas
de qualsevol intervenció o canvi d’ús, es recompondrà l’estructura de les
façanes refent les obertures que hagin perdut la proporció vertical, i
s’enretiraran les persianes de lames enrotllables amb guies i caixa, i les
fusteries de materials metàl·lics, plàstics o similars.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es mantindrà lliure d’edificació el jardí davanter front la façana principal de la casa, i es protegirà el pou circular de pedra existent
dins del jardí. Es conservarà el caràcter rural de l’entorn del Pla de Llerona, l’enjardinament de tipologia rural i l’arbrat existent a l’entorn
immediat del conjunt, i especialment els exemplars que acompanyen el l’accés i el camí de Can Bou. Es posarà especial atenció al
manteniment de les edificacions i els elements tant vegetals com construïts que tanquen i defineixen l’alineació del marge del camí de
Can Bou, i conformen la geometria rural i el paisatge del lloc.
• Accés i estacionament: S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. Caldrà preveure els aparcaments necessaris en funció
de l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Usos i activitats permeses
• Ús principal: Habitatge familiar, amb un màxim de dos habitatges.
• Usos admesos: Turisme rural / Restauració / Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artesanal / Artístic
i professional.

• Valor històric propi de la casa.
• Valor paisatgístic i ambiental de l'entorn rural i agrícola del barri de Can
Bou al Pla de Llerona, i de configuració de camí.
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C – 152 CAL JEFE i CAN SERRAT

Pla de Llerona

PB

PB+1

PB+2

Golfa

Volum principal
Volum complementari catalogat
Volum complementari no catalogat
Àmbit de possible ampliació

Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus II
• Protecció actual: • Codi IPAC: - • PTMB: Espai de protecció especial

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es mantindrà la volumetria del conjunt
i els criteris de composició i la proporció de les obertures de les façanes.
Es conservaran els elements arquitectònics i decoratius del conjunt. Es
mantindrà el tractament de l'acabat exterior de les façanes del conjunt
amb el paredat i els elements que encerclen les obertures vistos.

• Indret: Camí de Can Bou
• UTM (x,y): 441002, 4611787
• Referència cadastral urbana: 000710500DG41A0001HA /
000710400DG41A0001UA
• Referència cadastral rústica: 08085A016000210000DI

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XX / Reforma s. XX-XXI
• Estil: Popular
• Estat de conservació: Bo

• Titularitat: Privada
• Ús actual: Habitatge
• Vinculació agropecuària: -

• Sostre aprox. Volum principal: 200 m2. Volums complementaris: 110 m2
• Característiques: Conjunt format per dues petites cases ben
restaurades que, en estar adossades, constitueixen una única unitat
d’edificació, tot i que les teulades són a diferent alçada. Es troba situat
en l’entorn rural del barri de Can Bou, lleugerament reculat a llevant del
camí. Consten de planta baixa i pis, tenen la coberta de teula àrab a dos
vessants amb el carener paral·lel a la façana, i el seu acabat exterior és
de pedra vista amb detalls de maó ceràmic. Cal Jefe, al sud, té la porta i
les finestres d’arc escarser molt rebaixat emmarcades amb maó
ceràmic, amb un ampit ceràmic volat a la finestra de la planta pis. Can
Serrat, al nord, té la porta d’arc escarser rebaixat de pedra adovellada i
una finestra de llinda plana emmarcada amb maó ceràmic i ampit volat.
Al nord i avançant cap el camí, hi ha un antic corral de planta baixa i
coberta a una sola vessant, amb un ampli portal de llinda plana a la
façana de migdia. Aquest cos continua amb un muret de pedra que
tanca un pati, amb una porta d’accés des dels camps situats al nord.
• Accés: Desviació camí de Can Riembau des de Ctra. de l'Ametlla Km 2,5.
• Serveis: Aigua - pou | Elect.- xarxa | Sanej - pou.
• Situació de risc: Risc baix d'inundabilitat pel riu Congost.

Justificació per a la recuperació i preservació
• Valor històric propi del conjunt, ben reformat.
• Valor paisatgístic i ambiental de l'entorn rural i agrícola del barri de Can
Bou al Pla de Llerona, i de configuració de camí.

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Intervencions admeses: Es podran destinar a habitatge tots els volums
catalogats; el programa funcional bàsic dels habitatges s’ubicarà al volum
grafiat com a principal al plànol adjunt. A part del volum principal, per a la
resta d'usos admesos es podran emprar els volums complementaris
catalogats, adequant-los als requeriments de l'activitat a implantar. En cas
de qualsevol intervenció, o canvi d’ús s’enretiraran les cobertes de
fibrociment dels volums complementaris catalogats i es substituiran per
cobertes de teula ceràmica.
Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es mantindrà la configuració del conjunt, amb les façanes reculades front el camí de Can Bou, i s’evitaran noves edificacions als
patis posteriors de les cases. Es conservarà l’enjardinament de tipologia rural i l’arbrat existent als patis, i el muret de pedra que els tanca
pel seu costat nord. Es preservarà el caràcter rural i agrícola de l’entorn del Pla de Llerona i, en la mesura del possible, es potenciarà el
manteniment dels camps conreats i dels espais d’horta situats al nord del conjunt. Es posarà especial atenció al manteniment de les
edificacions i els elements construïts que tanquen i defineixen l’alineació del marge del camí de Can Bou, i conformen la geometria rural i
el paisatge del lloc.
• Accés i estacionament: S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a les finques. Caldrà preveure els aparcaments necessaris en
funció de l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Usos i activitats permeses
• Ús principal: Habitatge familiar, amb un màxim de dos habitatges ja existents, un a cada casa.
• Usos admesos: Turisme rural / Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artesanal / Artístic i professional.

Altres disposicions particulars
En cas d’implantació d’usos distints a l’habitatge, es podrà plantejar una actuació conjunta per destinar al nou ús tot el conjunt edificat,
garantint el tractament unitari de l’aspecte exterior de les edificacions i dels espais lliures del seu entorn.
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C – 153 CA L’ESTEVE

Pla de Llerona

PB
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PB+2

Golfa

Volum principal
Volum complementari catalogat
Volum complementari no catalogat
Àmbit de possible ampliació

Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus II
• Protecció actual: • Codi IPAC: - • PTMB: Espai de protecció especial

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es mantindrà la volumetria i la
tipologia de la casa i els criteris de composició i la proporció de les
obertures de les façanes. Es conservaran els elements arquitectònics i
decoratius de la façana. Es garantirà un tractament unitari del conjunt.

•
•
•
•

Indret: Camí de Can Bou
UTM (x,y): 440975, 4611833
Referència cadastral urbana: 000211600DG41A0001JA
Referència cadastral rústica: 08085A016000910000DS

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XX
• Estil: Popular
• Estat de conservació: Bo

• Titularitat: Privada
• Ús actual: Habitatge
• Vinculació agropecuària: Sí

• Sostre aprox. Volum principal: 660 m2. Volums complementaris: • Característiques: Conjunt format antigament per tres habitatges dels
quals avui només s’habita una part de la casa principal. Es troba situat
en l’entorn rural del barri de Can Bou, envoltat de camps de conreu.
Conserva la tipologia i característiques originals atès ha estat molt poc
modificat, tot i que al seu voltant s’han anat construint instal·lacions
d’ús agropecuari. El conjunt edificat forma una planta en T, i el seu
acabat exterior és arrebossat tosc amb algunes petites zones on
sobresurt pedra vista, per exemple a la part superior de la façana de la
casa principal, orientada a llevant i lleugerament reculada del camí.
Aquesta consta de planta baixa i pis, i té la coberta de teula àrab a dos
vessants amb el carener perpendicular a la façana. Les obertures són
totes de llinda plana, algunes emmarcades amb peces de maó a plec
de llibre. Al nord de la casa s’hi adossa el que havia estat el tercer
habitatge, de construcció posterior, de planta baixa i pis, i la coberta a
una sola vessant; i un antic corral.
• Accés: Desviació camí de Can Riembau des de Ctra. de l'Ametlla Km 2,5.
• Serveis: Aigua - pou | Elect.- xarxa | Sanej • Situació de risc: -

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Intervencions admeses: Podrà destinar-se a habitatge i a tots els usos
admesos el volum grafiat com a principal al plànol adjunt. En cas de
remodelació o rehabilitació, es reconduiran les façanes refent les
obertures que hagin perdut la proporció vertical, i s’enretiraran les
persianes de lames enrotllables amb guies i caixa, i les fusteries de
materials metàl·lics, plàstics o similars. En cas de qualsevol intervenció o
canvi d’ús, es recompondrà l’estructura de les cobertes regularitzant els
pendents seguint el carener principal, i s'enretiraran les cobertes de
fibrociment i elements d'altres materials no adequats.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es mantindrà lliure d’edificació el pati d’accés i a migdia del conjunt, entre el conjunt edificat i el camí de Can Bou. Es potenciarà
l’enjardinament de tipologia rural i la plantació d’arbrat a l’entorn immediat. S’endreçarà l’àmbit situat al sud del pati. Es preservarà el
caràcter rural i agrícola del Pla de Llerona i, en la mesura del possible, es mantindran els camps conreats a ponent del conjunt.
• Accés i estacionament: S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. Caldrà preveure els aparcaments necessaris en funció
de l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Usos i activitats permeses
• Ús principal: Habitatge familiar, amb un màxim de dos habitatges.
• Usos admesos: Turisme rural / Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artesanal / Artístic i professional.

Justificació per a la recuperació i preservació
• Valor històric propi del conjunt.
• Valor paisatgístic i ambiental de l'entorn rural i agrícola del barri de Can
Bou al Pla de Llerona, i de configuració de camí.
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C – 154 CAN BARTOMEU

Pla de Llerona
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PB+2

Golfa

Volum principal
Volum complementari catalogat
Volum complementari no catalogat
Àmbit de possible ampliació

Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus II
• Protecció actual: • Codi IPAC: - • PTMB: Espai de protecció especial

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: La rehabilitació de la casa es farà
sobre la base de la seva volumetria, conservarà la tipologia de la seva
edificació i l'estructura de la coberta. Es podrà diferenciar l’acabat exterior
de la façana principal, arrebossat i pintat de color clar, de la resta de
façanes i de volums que podran mantenir el paredat vist.

•
•
•
•

Indret: Camí de Can Bou
UTM (x,y): 440988, 4611856
Referència cadastral urbana: 000211700DG41A0001EA
Referència cadastral rústica: 08085A016000200000DX

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XX
• Estil: Popular
• Estat de conservació: Dolent

• Titularitat: Privada
• Ús actual: En desús
• Vinculació agropecuària: -

• Sostre aprox. Volum principal: 130 m2. Volums complementaris: 110 m2
• Característiques: Casa de petites dimensions i senzilla construcció,
situada en l’entorn rural del barri de Can Bou, envoltada de camps de
conreu. Conserva la tipologia i elements originals atès que ha estat
molt poc modificada al llarg dels anys. És de planta rectangular, consta
de planta baixa i pis, i té la coberta de teula àrab a dos vessants amb
el carener perpendicular a la façana. La façana principal només té una
porta i una finestra amb ampit ceràmic volat, les dues de llinda plana, i
l’acabat és arrebossat. Adossat a la façana principal es conserva un
pou. La resta de façanes de la casa conserven els murs de pedra vista
originals, amb restes d’arrebossat antic. A la façana de ponent, de cara
al camí, destaquen dues finestres de llinda plana emmarcades amb
maó ceràmic i ampit volat. A la façana de llevant s’hi adossa un antic
corral de planta baixa que té una porta d’arc rebaixat. Al seu costat hi
ha les antigues corts de planta baixa i pedra vista, i més enllà s’hi van
construir diverses instal·lacions agropecuàries. Per la seva posició, la
casa contribueix a conformar el marge del camí.
• Accés: Desviació camí de Can Riembau des de Ctra. de l'Ametlla Km 2,5.
• Serveis: Aigua - | Elect.- xarxa | Sanej • Situació de risc: Risc baix d'inundabilitat pel riu Congost.

Justificació per a la recuperació i preservació
• Valor històric propi de la casa i dels seus elements singulars. A
recuperar.
• Valor paisatgístic i ambiental de l'entorn rural i agrícola del barri de Can
Bou al Pla de Llerona, i de configuració de camí.

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Intervencions admeses: Es podran destinar a habitatge tots els volums
catalogats; el programa funcional bàsic de l’habitatge s’ubicarà al volum
grafiat com a principal al plànol adjunt. A part del volum principal, per a la
resta d'usos admesos es podran emprar els volums complementaris
catalogats, adequant-los als requeriments de l'activitat a implantar. En cas
de rehabilitació i d’implantar algun dels usos admesos, s’enretiraran els
elements de fibrociment i d’altres materials no adequats i s’enderrocaran
els volums complementaris no catalogats.
S’admet l’ampliació de les edificacions, d’acord amb l’article 14, dins el
gàlib d’ocupació assenyalat al plànol, per a la implantació dels usos
admesos. L’ampliació es realitzarà mitjançant volums en planta baixa, adossats a les antigues corts seguint el pendent de la coberta del
cos catalogat, fins un màxim del 30% del sostre construït del volum principal, i garantint el tractament unitari del conjunt i de l’espai
exterior.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es mantindrà la configuració del conjunt edificat, formant el marge dels camps de conreu en perpendicular al camí de Can Bou.
Es conservarà el pou adossat a la façana principal. Es potenciarà l’enjardinament de tipologia rural i es mantindrà l’arbrat existent a
l’entorn immediat de la casa. Es preservarà el caràcter rural i agrícola de l’entorn del Pla de Llerona i, en la mesura del possible, es
mantindran els camps conreats i els espais d’horta a l’àmbit sud de la finca i es potenciarà la recuperació per a l’ús agrícola de l’àmbit de
llevant. Es posarà especial atenció al manteniment del muret de pedra existent al límit sud-oest de la finca, que defineix l’alineació del
marge del camí de Can Bou, i conforma la geometria rural i el paisatge del lloc. L'àmbit de llevant de la finca es troba en sòls inclosos al
PEIN i Xarxa Natura 2000 del riu Congost, i caldrà atendre les determinacions de protecció d'aquest espai natural.
• Accés i estacionament: S’haurà de recuperar i condicionar l’accés a la finca. Caldrà preveure els aparcaments necessaris en funció de l’ús
a implantar, segons la normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Usos i activitats permeses
• Ús principal: Habitatge familiar, amb un màxim d’un habitatge.
• Usos admesos: Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artesanal / Artístic i professional.
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C – 155 CAL NEN (Can Casanoves)

Pla de Llerona
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Volum principal
Volum complementari catalogat
Volum complementari no catalogat
Àmbit de possible ampliació

Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus II
• Protecció actual: BPU – PEPPA (LL-05)
• Codi IPAC: - • PTMB: Espai de protecció especial

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització
•
•
•
•

Indret: Camí de Ca l'Alrani cantonada camí del Dorca
UTM (x,y): 440941, 4611935
Referència cadastral urbana: 000211800DG41A0001SA (part)
Referència cadastral rústica: 08085A016000840000DX

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XVI
• Estil: Popular
• Estat de conservació: Dolent

• Titularitat: Privada
• Ús actual: En desús
• Vinculació agropecuària: -

• Sostre aprox. Volum principal: 390 m2. Volums complementaris: 110 m2
• Característiques: Casa situada a la cruïlla dels camins del Dorca i de
Ca l’Alrani envoltada de camps de conreu, que constitueix una
important fita representativa de les antigues construccions rurals del
Pla de Llerona. Es composa de tres cossos d’edificació maclats, que
formen una volumetria complexa i configuren un conjunt proporcionat.
El cos principal és de planta quadrangular, consta de planta baixa, dos
pisos, i té la coberta de teula àrab a dos vessants amb el carener
perpendicular a la façana. A la façana de migdia hi ha un portal de
pedra d’arc pla, i a la façana de llevant un portal d’arc escarser amb un
escut i la data 1581. Els altres dos cossos són més baixos i tenen la
coberta de teula àrab a una sola vessant. La major part de les
obertures del conjunt, de formes diverses, estan carejades amb pedra
o amb maó ceràmic. Totes les façanes conserven visibles els murs de
paredat. A ponent, dins la mateixa finca, a cavall dels s. XX-XXI s’hi va
construir un nou habitatge.
• Accés: Desviació Ctra. de l'Ametlla Km 2,5.
• Serveis: Aigua - xarxa | Elect.- xarxa | Sanej • Situació de risc: Risc baix d'inundabilitat pel riu Congost.

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:
• Tractament dels volums catalogats: La rehabilitació del conjunt es farà
sobre la base de la seva volumetria, conservarà la tipologia de la seva
edificació i l'estructura de la coberta. Es tindran en compte els criteris de
composició i la proporció de les obertures de les façanes, així com els
elements arquitectònics i compositius. En cas de qualsevol intervenció es
mantindrà el tractament heterogeni de les façanes del conjunt, deixant vist
el paredat de còdols existent en algunes parts dels murs, així com els
elements de pedra, maó i fusta que conformen les llindes, els brancals
algunes de les obertures i les cadenes cantoneres.
• Intervencions admeses: Es podran destinar a habitatge tots els volums
catalogats; el programa funcional bàsic de l’habitatge s’ubicarà al volum
grafiat com a principal al plànol adjunt. A part del volum principal, per a la
resta d'usos admesos es podran emprar els volums complementaris
catalogats, adequant-los als requeriments de l'activitat a implantar.
S’admet l’ampliació de les edificacions, d’acord amb l’article 14, dins el
gàlib d’ocupació assenyalat al plànol, per a la implantació dels usos admesos. L’ampliació es realitzarà mitjançant un cos en planta baixa
i pis, entre els dos volums complementaris catalogats seguint el pendent de la coberta del volum principal, fins un màxim del 10% del
sostre construït del volum principal, i garantint el tractament unitari del conjunt i de l’espai exterior.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es mantindrà lliure d’edificació el pati que conforma la cantonada dels camins del Dorca i de Ca l’Alrani. Es potenciarà
l’enjardinament de tipologia rural i la plantació de vegetació autòctona i d’arbrat a l’entorn immediat del conjunt, i es conservarà l’escàs
arbrat existent. Es preservarà el caràcter rural del barri del Dorca del Pla de Llerona i, en la mesura del possible, es recuperaran els
camps de conreu a l’àmbit de ponent de la finca. Es posarà especial atenció al manteniment de l’encaix paisatgístic, que fan que el
conjunt constitueixi l’accés al raval del barri del Dorca i una fita visual dins del medi rural on es situa. La casa i la finca, per l'àmbit de
llevant, es troben parcialment en sòls inclosos al PEIN i Xarxa Natura 2000 del riu Congost, i caldrà atendre les determinacions de
protecció d'aquest espai natural.
• Accés i estacionament: S’haurà de recuperar i condicionar l’accés a la finca. Caldrà preveure els aparcaments necessaris en funció de l’ús
a implantar, segons la normativa sectorial.

Justificació per a la recuperació i preservació

• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

• Valor històric i arquitectònic propi del conjunt, dels seus elements
singulars i de l'entorn immediat exterior. A recuperar.
• Valor paisatgístic i ambiental de l'entorn rural i agrícola del Pla de
Llerona, de configuració de camí, i com a fita visual i històrica.
• Valor social, per raó de l’equilibri territorial i l’estructura del medi rural.

Usos i activitats permeses
• Usos principals: Habitatge familiar, amb un màxim d’un habitatge / Turisme rural.
• Usos admesos: Restauració / Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artesanal / Artístic i professional.
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C – 156 CAN CAMETA i CA L’EVARISTO

Pla de Llerona

PB

PB+1

PB+2

Golfa

Volum principal
Volum complementari catalogat
Volum complementari no catalogat
Àmbit de possible ampliació

Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus II
• Protecció actual: • Codi IPAC: - • PTMB: Espai de protecció especial

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització
• Indret: Camí del Dorca
• UTM (x,y): 440917, 4612012
• Referència cadastral urbana: 000212: -600DG41A0001AA / 500DG41A0001WA / -300DG41A0001UA
• Referència cadastral rústica: -

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s.XIX / Reforma s. XXI
• Estil: Popular
• Estat de conservació: Bo / Regular

• Titularitat: Privada
• Ús actual: Habitatge / Desús
• Vinculació agropecuària: -

• Sostre aprox. Volum principal: 220 m2. Volums complementaris: 80 m2
• Característiques: Conjunt de dues petites cases de planta baixa i pis que,
en estar adossades, constitueixen una única unitat d’edificació. Es troba
situat en l’entorn rural del barri del Dorca envoltat de camps de conreu,
lleugerament reculat del camí. Can Cameta, al nord, havia arribat a un
estat ruïnós i ha estat recuperada mantenint la tipologia i característiques.
Té la coberta de teula àrab a una sola vessant amb el pendent cap a la
façana posterior. A llevant hi ha dues antigues corts que s’avancen cap el
camí formant un petit pati. Les obertures, ampliades, són emmarcades
amb maó ceràmic, la porta d’arc rebaixat i la resta de llinda plana, i a la
façana de ponent una petita finestra conserva el carejat de pedra originari.
Ca l’Evaristo, al sud, conserva molts dels elements tipològics originals. Té
la coberta de teula àrab a dos vessants amb el carener paral·lel a la
façana, la porta emmarcada amb maó i una finestra que conserva la llinda
de fusta. Les obertures de la façana posterior del conjunt han estat
ampliades, i l’acabat exterior combina arrebossat i pedra vista.
• Accés: Desviació camí de Ca l'Alrani des de Ctra. de l'Ametlla Km 2,5.
• Serveis: Aigua - pou | Elect.- xarxa | Sanej - pou.
• Situació de risc: -

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:
• Tractament dels volums catalogats: A Can Cameta, es mantindrà la
volumetria i la tipologia de la casa i els criteris de composició i la proporció
de les obertures de les façanes. Per la seva banda la rehabilitació de Ca
l'Evaristo es farà sobre la base de la seva volumetria, conservarà la
tipologia de la seva edificació i l'estructura de la coberta. En tots dos
casos, es tindran en compte els criteris de composició i la proporció de les
obertures de les façanes, així com els elements arquitectònics i
compositius. Es potenciarà l'acabat unitari del conjunt mantenint, en la
mesura del possible, el paredat vist.
• Intervencions admeses: Es podran destinar a habitatge tots els volums
catalogats; el programa funcional bàsic dels habitatges s’ubicarà al volum
grafiat com a principal al plànol adjunt. A part del volum principal, per a la
resta d'usos admesos es podran emprar els volums complementaris
catalogats, adequant-los als requeriments de l'activitat a implantar.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es mantindran lliures d’edificació els patis davanters, entre les façanes principals de les dues cases i el camí del Dorca, i s’hi
potenciarà un mínim enjardinament rural. Es preservarà el caràcter rural del barri del Dorca del Pla de Llerona, i en la mesura del
possible, es mantindran els camps conreats a ponent del conjunt. Es posarà especial atenció al manteniment de les edificacions i els
elements construïts que tanquen i defineixen l’alineació del marge del camí del Dorca, i conformen la geometria rural i el paisatge del
lloc. Una petita part de l'àmbit de llevant de la finca es troba en sòls inclosos al PEIN i Xarxa Natura 2000 del riu Congost, i caldrà
atendre les determinacions de protecció d'aquest espai natural.
• Accés i estacionament: S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a les finques. Caldrà preveure els aparcaments necessaris en
funció de l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Usos i activitats permeses
• Ús principal: Habitatge familiar, amb un màxim de dos habitatges, un a cada casa.
• Usos admesos: Turisme rural / Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artesanal / Artístic i professional.

Justificació per a la recuperació i preservació

Altres disposicions particulars

• Valor històric propi del conjunt, amb Ca l'Evaristo a recuperar.
• Valor paisatgístic i ambiental de l'entorn rural i agrícola del barri del
Dorca al Pla de Llerona, i de configuració de camí.
• Valor social, per raó de l’equilibri territorial i l’estructura del medi rural.

En cas d’implantació d’usos distints a l’habitatge, es podrà plantejar una actuació conjunta per destinar al nou ús tot el conjunt edificat,
garantint el tractament unitari de l’aspecte exterior de les edificacions i dels espais lliures del seu entorn.
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C – 157 CA LA PADRA i CAN MARIANO

Pla de Llerona

PB

PB+1

PB+2

Golfa

Volum principal
Volum complementari catalogat
Volum complementari no catalogat
Àmbit de possible ampliació

Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus II
• Protecció actual: • Codi IPAC: - • PTMB: Espai de protecció especial

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització
• Indret: Camí del Cabirol
• UTM (x,y): 440866, 4612132
• Referència cadastral urbana: 000104000DG41A0001TA /
000104100DG41A0001FA
• Referència cadastral rústica: 08085A016000030000DG

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XIX
• Estil: Popular
• Estat de conservació: Bo / Ruïnós

• Titularitat: Privada
• Ús actual: Habitatge / Desús
• Vinculació agropecuària: Sí

• Sostre aprox. Volum principal: 380 m2. Volums complementaris: 160 m2
• Característiques: Conjunt de dues cases de construcció senzilla molt
poc modificades al llarg dels anys, de planta baixa i pis, que en estar
adossades constitueixen una única unitat d’edificació. Es troba situat en
l’entorn rural del veïnat del Cabirol, envoltat de camps de conreu. Ca la
Padra, a ponent, té la coberta a dos vessants a diferent nivell i el carener
paral·lel a la façana. Les obertures de la façana principal, allargada,
s’ordenen segons quatre crugies, amb dues portes i les finestres de la
planta pis descentrades. Can Mariano, a llevant, té el pis superior i la
coberta esfondrats; aquesta era a una sola vessant amb el pendent cap
a la façana principal, que és de tres crugies. Totes les obertures del
conjunt són de llinda plana, i l’acabat exterior és arrebossat, i a Ca la
Padra pintat de blanc. A migdia es conserva un pou, un safareig i les
antigues corts, i al seu voltant hi ha altres instal·lacions d’ús agropecuari.
La tercera casa del veïnat és Can Groc, a llevant, que ha estat ampliada
en alçada sense respectar la volumetria original.
• Accés: Desviació camí de Ca l'Alrani des de Ctra. de l'Ametlla Km 2,5.
• Serveis: Aigua - | Elect.- xarxa | Sanej - pou.
• Situació de risc: -

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:
• Tractament dels volums catalogats: A Ca la Padra, es mantindrà la
volumetria i la tipologia de la casa. La rehabilitació de Can Mariano, es farà
sobre la base de la seva volumetria. En tots dos casos, es tindran en compte
els criteris de composició i la proporció de les obertures de les façanes. Es
potenciarà l'acabat unitari del conjunt pintant de color clar les façanes front el
camí.
• Intervencions admeses: Es podran destinar a habitatge els volums
catalogats grafiats com a principal al plànol adjunt i els volums
complementaris adossats a aquests; el programa funcional bàsic dels
habitatges s’ubicarà als volums principals. Tots els volums catalogats, es
podran emprar per a la resta d'usos admesos, adaptant-los als
requeriments de l'activitat a implantar.
S’admet l’ampliació de les edificacions, d’acord amb l’article 14, dins el
gàlib d’ocupació assenyalat al plànol, per a la implantació dels usos
admesos. L’ampliació es realitzarà mitjançant un cos de planta baixa i pis,
adossat a la façana posterior de Can Mariano, fins un màxim del 10% del sostre construït del volum principal del conjunt, i garantint el
tractament unitari del conjunt i de l’espai exterior.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es mantindrà la configuració de petit raval. Es potenciarà l’enjardinament de tipologia rural i la plantació de vegetació autòctona
en l’entorn immediat del conjunt, i es preservarà l’arbrat existent. Es protegiran i recuperaran el pou i el safareig situats a migdia del
conjunt. Es preservarà el caràcter rural i agrícola de l’entorn del veïnat del Cabirol del Pla de Llerona i, en la mesura del possible, es
potenciarà el manteniment dels camps conreats que envolten el conjunt. L'àmbit de llevant de la finca es troba en sòls inclosos al PEIN i
Xarxa Natura 2000 del riu Congost, i caldrà atendre les determinacions de protecció d'aquest espai natural.
• Accés i estacionament: S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a les finques. Caldrà preveure els aparcaments necessaris en
funció de l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Usos i activitats permeses
• Ús principal: Habitatge familiar, amb un màxim de dos habitatges, un a cada casa.

Justificació per a la recuperació i preservació

• Usos admesos: Turisme rural / Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artesanal / Artístic i professional.

• Valor històric propi del conjunt, amb Can Mariano a recuperar.
• Valor paisatgístic de l'entorn rural i agrícola del veïnat del Cabirol al Pla
de Llerona.

Altres disposicions particulars
En cas d’implantació d’usos distints a l’habitatge, es podrà plantejar una actuació conjunta per destinar al nou ús tot el conjunt edificat,
garantint el tractament unitari de l’aspecte exterior de les edificacions i dels espais lliures del seu entorn.
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C – 158 CAN MÀRGENS

Pla de Llerona
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PB+2

Golfa

Volum principal
Volum complementari catalogat
Volum complementari no catalogat
Àmbit de possible ampliació

Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Àrea de protecció integral
• Protecció actual: BPU – PEPPA (LL-09)
• Codi IPAC: 28794 • PTMB: Espai de protecció preventiva

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es mantindrà la volumetria i la
tipologia del conjunt edificat i els criteris de composició i la proporció de les
obertures de les façanes. Es conservarà el portal d’arc de mig punt de
pedra adovellada amb escut a la clau, el finestral de pedra d’arc carpanell
amb traceries lobulades, escut amb la data 1587 i dues columnetes amb
capitells esculturats; i les finestres gòtiques amb traceries, així com les
arqueries d’arcs carpanell del cos de ponent obert al pati i l'arcada d’arcs
rebaixats i les finestres de pedra d’arc pla del cos de llevant. L'acabat
exterior de les façanes del conjunt es mantindrà arrebossat amb detalls de
pedra vistos. Es conservarà la capella de Santa Margarida.

• Indret: Desviació Ctra. de Canovelles a l'Ametlla Km 3
• UTM (x,y): 439804, 4610525
• Referència cadastral urbana: 002063000DG41B0001IB /
002062900DG41B0001EB
• Referència cadastral rústica: 08085A016002400000DK

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XVI-XVII
• Estil: Gòtic - Popular
• Estat de conservació: Bo

• Titularitat: Privada
• Ús actual: Habitatge
• Vinculació agropecuària: Sí

• Sostre aprox. Volum principal: 2.610 m2. Volums complementaris: • Característiques: Conjunt situat en una elevació de terreny que domina el
paisatge del Pla de Llerona, d’estructura complexa format per dues cases i
dos annexos, entorn d’un pati interior amb dos portals d’accés. La casa més
antiga és de planta baixa, pis i golfes, i té la coberta de teula àrab a dos
vessants amb el carener perpendicular a la façana. A la façana principal hi
ha un portal d’arc de mig punt de pedra adovellada amb escut a la clau, un
finestral de pedra d’arc carpanell amb traceries lobulades, escut amb la data
1587 i dues columnetes amb capitells esculturats; i dues finestres gòtiques
amb traceries. Als costats de la façana hi ha dos cossos de planta baixa i pis
oberts al pati: el de ponent té arqueries d’arcs carpanell a les plantes baixa i
pis, i s’hi adossa la capella de Santa Margarida; i el de llevant una arcada
d’arcs rebaixats i finestres de pedra d’arc pla. S’entra al pati a través de la
segona casa, amb les obertures d’arc pla de pedra. Fora del conjunt, al sudoest, es conserva l’era de cairons i una premsa d’oli.
• Accés: Desviació autovia C-17.
• Serveis: Aigua - pou | Elect.- xarxa | Sanej • Situació de risc: Risc baix d'incendi.

Justificació per a la recuperació i preservació
• Valor històric i arquitectònic propi del conjunt, dels seus elements
singulars i ornamentals, i dels espais exteriors (barri interior, era, premsa).
• Valor paisatgístic i ambiental de l'entorn agrícola i boscós, del Bosc de
Can Màrgens al nord, i com a fita visual i històrica.
• Valor social, per raó de l’equilibri territorial i l’estructura del medi rural.

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Intervencions admeses: Podrà destinar-se a habitatge i a tots els usos
admesos els volums grafiats com a principals al plànol adjunt. Les
arqueries i galeries no es podran tancar amb fusteries, i s’hauran de
mantenir obertes.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es mantindrà la configuració del conjunt formant un pati central interior i els seus accessos, i un barri tancat per un mur de pedra
a migdia, a l’accés per la segona casa. Es protegirà l’era encaironada al sud-oest del conjunt i la premsa d’oli a migdia. Es conservarà
l’enjardinament de tipologia rural, els elements arbustius i l’arbrat existent a l’entorn immediat del conjunt. Es preservarà el caràcter rural i
agrícola de l’entorn, i es potenciarà el manteniment dels camps conreats i de l’espai d’horta a migdia. Es posarà especial atenció al
manteniment de l’encaix paisatgístic, que fan que el conjunt constitueixi una fita visual dins del medi rural on es situa. Es prendran les
mesures necessàries per a la protecció i preservació de l'hàbitat d'interès comunitari del bosc de Can Màrgens, a llevant del conjunt i
acompanyant el camí d’accés.
• Accés i estacionament: S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. Es podrà valorar la possibilitat de recuperar antics
accessos des del camí de Cant Toni, al nord del conjunt, amb una amplada màxima de 3m i preservant en la mesura del possible els
valors que caracteritzen l’hàbitat d’interès comunitari de l’àmbit. Caldrà preveure els aparcaments necessaris en funció de l’ús a
implantar, segons la normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Usos i activitats permeses
• Usos principals: Habitatge familiar, amb un màxim de quatre habitatges / Turisme rural / Hoteler.
• Usos admesos: Restauració, incloent saló de banquets / Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural /
Artesanal / Artístic i professional.
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C – 159 CAN TONI

Pla de Llerona
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Volum principal
Volum complementari catalogat
Volum complementari no catalogat
Àmbit de possible ampliació

Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus II
• Protecció actual: • Codi IPAC: - • PTMB: Espai de protecció especial

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es mantindrà la volumetria del conjunt
i els criteris de composició i la proporció de les obertures de les façanes.
Es conservaran els elements arquitectònics i decoratius del conjunt.
L'acabat exterior de les façanes del conjunt es mantindrà arrebossat i
pintat de color clar. La rehabilitació de l’antiga pallissa es farà sobre la
seva volumetria mantenint els elements característics que es conserven.

•
•
•
•

Indret: Camí de Can Toni
UTM (x,y): 440185, 4611045
Referència cadastral urbana: 001100300DG41A0001XA
Referència cadastral rústica: 08085A016001600000DW

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XX
• Estil: Popular
• Estat de conservació: Bo

• Titularitat: Privada
• Ús actual: Habitatge
• Vinculació agropecuària: Sí

• Sostre aprox. Volum principal: 310 m2. Volums complementaris: 140 m2
• Característiques: Última casa del Pla de Llerona per ponent, just abans
d’arribar al bosc de Can Màrgens, ran la cara nord del camí del mateix
nom de la casa, en entorn rural i envoltada de camps de conreu.
Conserva la tipologia i característiques originals, atès que ha estat molt
poc modificada al llarg dels anys. El cos principal és de planta
quadrangular, consta de planta baixa i pis, i té la coberta de teula àrab
a dos vessants amb un notable ràfec suportat en cartel·les de fusta i el
carener perpendicular a la façana. La façana principal, orientada a
migdia, s’allarga pel costat de ponent amb el cos de planta baixa
corresponent a les antigues corts; i a la façana posterior i a migdia de
la casa hi ha uns petits coberts. L’acabat exterior és arrebossat i pintat
de color crema, i totes les obertures són de llinda plana. Al costat de
llevant de la casa es conserva l’era de cairons, en força bon estat. Uns
30 metres a llevant de la casa hi ha l’antiga pallissa, amb els murs
antics de paredat vist i el sostre esfondrat. Actualment la casa es troba
dividida en dos habitatges.
• Accés: Desviació c/ Via Europa des de Ctra. de l'Ametlla Km 2,5.
• Serveis: Aigua - xarxa | Elect.- xarxa | Sanej - xarxa | Altres - telèfon.
• Situació de risc: -

Justificació per a la recuperació i preservació
• Valor històric propi de la casa i dels espais exteriors (era, pallissa).
• Valor paisatgístic i ambiental de l'entorn rural i agrícola del Pla de
Llerona.
• Valor social, per raó de l’equilibri territorial i l’estructura del medi rural.

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Intervencions admeses: Es podran destinar a habitatge el volum catalogat
grafiat com a principal al plànol adjunt i el volum complementari adossat a
aquest; el programa funcional bàsic dels habitatges s’ubicarà al volum
principal. Tots els volums catalogats, es podran emprar per a la resta
d'usos admesos, adaptant-los als requeriments de l'activitat a implantar.
S’admet l’ampliació de les edificacions, d’acord amb l’article 14, dins el
gàlib d’ocupació assenyalat al plànol, per a la implantació dels usos
admesos. L’ampliació es realitzarà mitjançant un cos en planta baixa,
adossat a la façana de llevant de la casa, fins un màxim del 20% del
sostre construït del volum principal, i garantint el tractament unitari del conjunt i de l’espai exterior.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: S’evitaran noves edificacions front la façana principal de la casa. Es protegirà l’era encaironada situada entre la casa i l’antiga
pallissa. Es potenciarà l’enjardinament de tipologia rural i es conservarà l’arbrat existent a l’entorn immediat. Es preservarà el caràcter
rural i agrícola de l’entorn del Pla de Llerona, i es potenciarà el manteniment dels camps conreats que envolten la casa i de l’espai
d’horta situat al nord-oest. Es posarà especial atenció al manteniment de les edificacions i els elements construïts que tanquen i
defineixen l’alineació del marge del camí de Can Toni. Es prendran les mesures necessàries per a la protecció i preservació de l'hàbitat
d'interès comunitari del bosc de Can Màrgens, a l'àmbit nord-oest de la finca.
• Accés i estacionament: S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. Caldrà preveure els aparcaments necessaris en funció
de l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Usos i activitats permeses
• Ús principal: Habitatge familiar, amb un màxim de dos habitatges ja existents.
• Usos admesos: Turisme rural / Restauració / Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artesanal / Artístic i
professional.
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Pla de Llerona
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Volum principal
Volum complementari catalogat
Volum complementari no catalogat
Àmbit de possible ampliació

Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus II
• Protecció actual: BPU – PEPPA (LL-08)
• Codi IPAC: 28804 • PTMB: Espai de protecció especial

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es mantindrà la volumetria i la
tipologia de la casa i els criteris de composició i la proporció de les
obertures de les façanes. Es conservarà el portal d’arc de mig punt de
pedra adovellada i la finestra de pedra carejada del damunt. L'acabat
exterior de les façanes del conjunt serà desigual, mantenint les façanes de
l’interior del barri arrebossades i pintat de blanc, i mantenint el paredat vist
sense pintar a la resta.

•
•
•
•

Indret: Desviació Ctra. de l'Ametlla Km 2,0
UTM (x,y): 440653, 4611260
Referència cadastral urbana: 001101400DG41A0001WA
Referència cadastral rústica: 08085A016003710000DD

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XV-XVI-XVII
• Estil: Popular
• Estat de conservació: Bo

• Titularitat: Privada
• Ús actual: Habitatge
• Vinculació agropecuària: Sí

• Sostre aprox. Volum principal: 660 m2. Volums complementaris: 270 m2
• Característiques: Casa situada en entorn rural envoltada de camps de
conreu, amb construccions annexes de diferents èpoques que configuren
un conjunt d’estructura complexa, representatiu de l’evolució de les
construccions rurals. El cos principal és de planta basilical, consta de planta
baixa, pis i golfes, i té la coberta de teula àrab a dos vessants limitades per
una imbricació i el carener perpendicular a la façana. La façana principal és
de tres crugies simètriques, amb un portal d’arc de mig punt de pedra
adovellada i una finestra de pedra carejada damunt. Completen el conjunt
un cos a llevant amb la coberta a dos vessants i el carener paral·lel a la
façana, un a ponent que segueix el pendent de la coberta del cos principal;
i altres adossats al nord i llevant. La façana principal és arrebossada i
pintada de blanc, i la resta de façanes i els volums annexos són de pedra
vista i recentment pintats de blanc. A migdia es forma un barri dins del qual
hi ha un pou. A ponent del conjunt i en un nivell alçat hi ha l’era de cairons,
limitada per una lliça de pedra coronada amb maó.
• Accés: A tocar de la carretera.
• Serveis: Aigua - pou | Elect.- xarxa | Sanej - | Altres - telèfon.
• Situació de risc: -

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Intervencions admeses: Es podran destinar a habitatge tots els volums
catalogats; el programa funcional bàsic dels habitatges s’ubicarà al volum
grafiat com a principal al plànol adjunt. A part del volum principal, per a la
resta d'usos admesos es podran emprar els volums complementaris
catalogats, adequant-los als requeriments de l'activitat a implantar.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es conservarà la configuració del conjunt formant un barri tancat, que es mantindrà lliure d’edificació. Es protegirà el pou existent
dins del barri i l’era encaironada situada a ponent del conjunt i la seva lliça de pedra. Es mantindrà i potenciarà l’enjardinament de
tipologia rural i l’arbrat existent a l’entorn immediat. Es preservarà el caràcter rural i agrícola de l’entorn del Pla de Llerona, i es
potenciarà el manteniment dels camps de conreu que envolten el conjunt i l’espai d’horta situat a ponent de l’era. Es conservarà la bassa
circular al nord del conjunt. Es posarà especial atenció al manteniment de l’encaix paisatgístic, que fan que el conjunt constitueixi una fita
visual dins del medi rural on es situa.
• Accés i estacionament: S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. Caldrà preveure els aparcaments necessaris en funció
de l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Usos i activitats permeses
• Usos principals: Habitatge familiar, amb un màxim de dos habitatges / Turisme rural.
• Usos admesos: Restauració, incloent saló de banquets, amb estructures no permanents desmuntables / Educació en el lleure /
Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artesanal / Artístic i professional.

Justificació per a la recuperació i preservació
• Valor històric i arquitectònic propi de la casa i del conjunt, dels elements
singulars de les construccions i dels espais exteriors (barri, pou, era).
• Valor paisatgístic i ambiental de l'entorn rural i agrícola del Pla de
Llerona, i com a fita històrica.
• Valor social, per raó de l’equilibri territorial i l’estructura del medi rural.
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Pla de Llerona
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Volum principal
Volum complementari catalogat
Volum complementari no catalogat
Àmbit de possible ampliació

Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus II
• Protecció actual: • Codi IPAC: - • PTMB: Espai de protecció especial

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es mantindrà la volumetria i la
tipologia de la casa i els criteris de composició i la proporció de les
obertures de les façanes. Es conservaran els elements arquitectònics i
decoratius de la façana. L'acabat exterior de les façanes del conjunt es
mantindrà arrebossat i pintat de color clar.

•
•
•
•

Indret: Camí de Can Pau Tries
UTM (x,y): 440832, 4610999
Referència cadastral urbana: 001101800DG41A0001GA
Referència cadastral rústica: 08085A016002300000DQ

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XX
• Estil: Popular
• Estat de conservació: Regular

• Titularitat: Privada
• Ús actual: Habitatge
• Vinculació agropecuària: Sí

• Sostre aprox. Volum principal: 250 m2. Volums complementaris: 120 m2
• Característiques: Casa de tipologia menestral situada en entorn rural
envoltada de camps de conreu, a llevant del camí de Can Pau Tries.
Conserva la tipologia i característiques originals atès que ha estat molt
poc modificada, tot i que al seu voltant s’han anat annexant coberts i
naus al llarg dels anys. És de planta rectangular, consta de planta
baixa i pis, i té la coberta de teula àrab a dos vessants amb el carener
paral·lel a la façana. La façana principal, allargada, és de tres crugies,
amb totes les obertures de llinda plana de proporcions verticals, amb
tres finestres amb balcó de llosana de pedra al pis. L’acabat exterior és
arrebossat i pintat de color ocre clar. A llevant es conserva un pou amb
un muret de perfil sinuós coronat amb maó ceràmic, i al seu darrera les
antigues corts. Al sud-oest hi ha l’era de cairons, força malmesa, en un
espai que avui està ocupat en part per naus d’ús agropecuari. A migdia
de la casa, hi ha una bassa circular. La tanca vegetal de la finca, pel
costat de ponent, contribueix a configurar el marge del camí.
• Accés: Desviació camí de Can Toni des de c/ Via Europa - Ctra. de
l'Ametlla Km 2,5.
• Serveis: Aigua - pou | Elect.- xarxa | Sanej - pou | Altres - telèfon.
• Situació de risc: -

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Intervencions admeses: Es podran destinar a habitatge tots els volums
catalogats; el programa funcional bàsic dels habitatges s’ubicarà al volum
grafiat com a principal al plànol adjunt. A part del volum principal, per a la
resta d'usos admesos es podran emprar els volums complementaris
catalogats, adequant-los als requeriments de l'activitat a implantar. En cas
de canvi d’ús, de dur a terme l’ampliació, o bé de cessament de les
activitats agrícoles, ramaderes i similars, s'enretiraran les cobertes de
fibrociment i elements d'altres materials no adequats. En les mateixes
circumstàncies, s’enderrocaran el porxo adossat a la banda de llevant de
la façana principal i els cossos en forma d’ L entre el gàlib d’ampliació i la
bassa circular, amb l’objectiu d’obrir el pati davanter i de recuperar l’era.
S’admet l’ampliació de les edificacions, d’acord amb l’article 14, dins el gàlib d’ocupació assenyalat al plànol, per a la implantació dels usos
admesos. L’ampliació es realitzarà mitjançant un cos en planta baixa, adossat a la façana de ponent de la casa, fins un màxim del 20% del
sostre construït del volum principal, i garantint el tractament unitari del conjunt i de l’espai exterior.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es mantindrà lliure d’edificació l’espai front la façana principal, i es conservarà el pou i el muret on s’adossa i la bassa circular situada
a migdia. Es recuperarà l’era encaironada al sud-oest de la casa. Es potenciarà l’enjardinament de tipologia rural a l’entorn immediat, i es
conservarà la vegetació associada al rec d’en Bou que discorre a llevant del conjunt. Es preservarà el caràcter rural i agrícola de l’entorn del
Pla de Llerona i, en la mesura del possible, es potenciarà el manteniment dels camps conreats que envolten el conjunt i el petit espai d’horta
situat a llevant. Es posarà especial atenció al manteniment de les edificacions i els elements tant vegetals –cupressàcies- com construïts que
tanquen i defineixen l’alineació del marge del camí de Can Pau Tries, i conformen la geometria rural i el paisatge del lloc.
• Accés i estacionament: S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. Caldrà preveure els aparcaments necessaris en funció de
l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Justificació per a la recuperació i preservació
• Valor històric propi de la casa, exemple de tipologia menestral.
• Valor paisatgístic i ambiental de l'entorn rural i agrícola del Pla de
Llerona, i de configuració de camí.
• Valor social, per raó de l’equilibri territorial i l’estructura del medi rural.

Usos i activitats permeses
• Ús principal: Habitatge familiar, amb un màxim de dos habitatges.
• Usos admesos: Turisme rural / Restauració / Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artesanal / Artístic
i professional.
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Volum principal
Volum complementari catalogat
Volum complementari no catalogat
Àmbit de possible ampliació

Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus II
• Protecció actual: • Codi IPAC: - • PTMB: Espai de protecció especial

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es mantindrà la volumetria i la
tipologia de la casa i els criteris de composició i la proporció de les
obertures de les façanes. Es conservaran els elements arquitectònics i
decoratius de la façana. L'acabat exterior de les façanes del conjunt es
mantindrà arrebossat i pintat de color clar.

•
•
•
•

Indret: Camí de Can Pau Tries
UTM (x,y): 440687, 4610961
Referència cadastral urbana: 001102300DG41A0001PA
Referència cadastral rústica: 08085A016002210000DH

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XVIII
• Estil: Popular
• Estat de conservació: Bo

• Titularitat: Privada
• Ús actual: Magatzem
• Vinculació agropecuària: Sí

• Sostre aprox. Volum principal: 330 m2. Volums complementaris: • Característiques: Casa petita i de senzilla construcció que amb el pas
dels anys va anar creixent en estructura. Es troba situada en entorn
rural, a ponent del camí de Can Pau Tries, envoltada de camps de
conreu. El cos principal de la casa consta de planta baixa i pis, i té la
coberta de teula àrab a dos vessants amb el carener perpendicular a la
façana. Completen el conjunt els cossos adossats als costats de la
façana de migdia, que tenen la coberta a una sola vessant, a diferent
nivell que el cos principal, amb el pendent orientat al lateral el cos de
llevant, i a migdia el cos de ponent. La façana principal és
arrebossada, amb totes les obertures de llinda plana, excepte una
petita finestra en planta baixa que és d’arc rebaixat, i té adossat un
cobert amb pou. La façana posterior conserva el mur de pedra vista, té
dues finestres emmarcades amb maó, i es diferencia l’antiga pallissa
reformada. Dins de la finca, a llevant, a finals del s. XX s’hi va construir
un nou habitatge.
• Accés: Desviació camí de Can Toni des de c/ Via Europa - Ctra. de
l'Ametlla Km 2,5.
• Serveis: Aigua - pou | Elect.- xarxa | Sanej - pou.
• Situació de risc: -

Justificació per a la recuperació i preservació
• Valor històric propi de la casa.
• Valor ambiental de l'entorn rural i agrícola del Pla de Llerona.
• Valor social, per raó de l’equilibri territorial i l’estructura del medi rural.

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Intervencions admeses: Es podran destinar a habitatge tots els volums
catalogats; el programa funcional bàsic de l’habitatge s’ubicarà al volum
grafiat com a principal al plànol adjunt. A part del volum principal, per a la
resta d'usos admesos es podran emprar els volums complementaris
catalogats, adequant-los als requeriments de l'activitat a implantar. En cas
de canvi d’ús, s’enretiraran les cobertes de fibrociment dels volums
complementaris no catalogats. En cas de dur a terme l’ampliació,
s’enderrocarà el volum no catalogat adossat a ponent, i es recuperarà la
coberta a dues aigües i el carener perpendicular a la façana principal en
tot el volum principal: rebaixant el nivell de la coberta del vessant de
llevant, i reconduint el pendent del cos adossat al costat de ponent de la façana de migdia.
S’admet l’ampliació de les edificacions, d’acord amb l’article 14, dins el gàlib d’ocupació assenyalat al plànol, per a la implantació dels
usos admesos. L’ampliació es realitzarà mitjançant un cos en planta baixa, adossat a la façana de ponent de la casa, fins un màxim del
20% del sostre construït del volum principal, i garantint el tractament unitari del conjunt i de l’espai exterior.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es mantindrà lliure d’edificació el jardí tancat front la façana principal de la casa, i es conservarà l’enjardinament de tipologia rural
i l’arbrat existent dins del jardí, així com els elements vegetals que el delimiten. Es protegirà el pou dins del cobert adossat al costat de
ponent de la façana de migdia de la casa. Es preservarà el caràcter rural i agrícola de l’entorn del Pla de Llerona i, en la mesura del
possible, es mantindran els camps conreats que envolten la casa.
• Accés i estacionament: S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. Caldrà preveure els aparcaments necessaris en funció
de l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Usos i activitats permeses
• Ús principal: Habitatge familiar, amb un màxim d’un habitatge.
• Usos admesos: Turisme rural / Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artesanal / Artístic i professional.
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Volum principal
Volum complementari catalogat
Volum complementari no catalogat
Àmbit de possible ampliació

Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus II
• Protecció actual: • Codi IPAC: - • PTMB: Espai de protecció especial

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es mantindrà la volumetria i la
tipologia de la casa i els criteris de composició i la proporció de les
obertures de les façanes. Es conservaran les finestres d’arc pla de pedra
carejada i ampits volats de pedra amb llinda a la central amb una creu, els
murs de paredat vist i les espitlleres de les corts i antics corrals. Es
recuperarà el rellotge de sol de la façana principal de la casa. L'acabat
exterior de les façanes del conjunt es mantindrà arrebossat i pintat de
color clar, excepte la façana posterior que es mantindrà amb el paredat
vist.

•
•
•
•

Indret: Camí de Can Pau Tries
UTM (x,y): 440823, 4610923
Referència cadastral urbana: 001101900DG41A0001QA
Referència cadastral rústica: 08085A016002310000DP

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XVI
• Estil: Popular
• Estat de conservació: Regular

• Titularitat: Privada
• Ús actual: Habitatge
• Vinculació agropecuària: Sí

• Sostre aprox. Volum principal: 170 m2. Volums complementaris: 360 m2
• Característiques: Casa senzilla de tipologia tradicional, que conserva la
volumetria i elements originals, atès que ha estat molt poc modificada al
llarg dels anys. Es troba situada en entorn rural, a llevant del camí de Can
Pau Tries, envoltada de camps de conreu. És de planta rectangular, consta
de planta baixa i pis, i té la coberta de teula àrab a dos vessants amb un
breu ràfec i el carener perpendicular a la façana. La façana principal,
arrebossada, és de tres crugies simètriques. A la planta pis conserva tres
finestres d’arc pla de pedra carejada i ampits volats de pedra amb una
llinda a la central amb una creu i la data 1773, i un rellotge de sol molt
desdibuixat. Al voltant de la casa s’adossen diverses corts i corrals antics,
que conserven els murs de paredat vist i les espitlleres i obertures
originàries, algunes d’elles emmarcades amb maó ceràmic. A ponent, les
corts i un muret de pedra tanquen un petit barri i configuren en marge del
camí. A llevant de la casa, al pas del rec, es conserva un rentador.
• Accés: Desviació camí de Can Toni des de c/ Via Europa - Ctra. de
l'Ametlla Km 2,5.
• Serveis: Aigua - pou | Elect.- xarxa | Sanej - pou | Altres - telèfon.
• Situació de risc: -

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Intervencions admeses: Es podran destinar a habitatge tots els volums
catalogats; el programa funcional bàsic de l’habitatge s’ubicarà al volum
grafiat com a principal al plànol adjunt. A part del volum principal, per a la
resta d'usos admesos es podran emprar els volums complementaris
catalogats, adequant-los als requeriments de l'activitat a implantar. En cas
de canvi d’ús, s’enderrocarà el volum no catalogat que tanca el petit barri
per ponent, mantenint un element de tancament alineat al camí de Can Pau Tries. En cas de cessament de les activitats agrícoles,
ramaderes i similars, s'enretiraran les cobertes de fibrociment i elements d'altres materials no adequats.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es conservarà la configuració del conjunt edificat, amb les antigues corts i un muret de pedra que formen un petit barri a ponent
de la casa. Es mantindrà lliure d’edificació l’espai front la façana principal del conjunt. Es potenciarà l’enjardinament de tipologia rural en
els espais lliures de la finca que no formen part dels camps conreats, i es conservarà l’arbrat existent a l’entorn immediat i la vegetació
associada al rec d’en Bou que discorre a llevant del conjunt. Es preservarà el caràcter rural i agrícola de l’entorn del Pla de Llerona i, en
la mesura del possible els camps de conreu que envolten el conjunt. Es posarà especial atenció al manteniment i recuperació de les
edificacions i els elements construïts que tanquen el petit barri i defineixen l’alineació del marge del camí de Can Pau Tries, i conformen
la geometria rural i el paisatge del lloc.
• Accés i estacionament: S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. Caldrà preveure els aparcaments necessaris en funció de
l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Justificació per a la recuperació i preservació
• Valor històric propi de la casa, exemple de tipologia tradicional, i dels
seus elements singulars.
• Valor paisatgístic i ambiental de l'entorn rural i agrícola del Pla de
Llerona, i de configuració de camí.
• Valor social, per raó de l’equilibri territorial i l’estructura del medi rural.

Usos i activitats permeses
• Ús principal: Habitatge familiar, amb un màxim d’un habitatge.
• Usos admesos: Turisme rural / Restauració / Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artesanal / Artístic
i professional.
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C – 164 CAN CIRILO i CAN CALVET
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Volum principal
Volum complementari catalogat
Volum complementari no catalogat
Àmbit de possible ampliació

Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus II
• Protecció actual: • Codi IPAC: - • PTMB: Espai de protecció especial

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització
• Indret: Camí de Can Pau Tries
• UTM (x,y): 440787, 4610805
• Referència cadastral urbana: 001102100DG41A0001GA /
001102900DG41A0001KA
• Referència cadastral rústica: 08085A01600: -3880000DQ / -1930000DA

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XVIII-XX
• Estil: Popular
• Estat de conservació: Regular

• Titularitat: Privada
• Ús actual: Habitatge
• Vinculació agropecuària: Sí

• Sostre aprox. Volum principal: 420 m2. Volums complementaris: 230 m2
• Característiques: Conjunt format per dues petites cases de senzilla
construcció i planta baixa i pis que han estat molt poc modificades al
llarg dels anys i que, en estar adossades, constitueixen una única unitat
d’edificació. Es troben situades en entorn rural, a llevant del camí de
Can Pau Tries, envoltades de camps de conreu. Can Cirilo, a ponent, és
de planta rectangular i té la coberta de teula àrab a una sola vessant
amb el pendent cap a la façana principal. Destaca una porta d’arc de
mig punt de pedra adovellada, i la resta d’obertures són de llinda plana
amb ampit ceràmic. La façana principal és arrebossada i la de ponent
és de pedra vista, com el cobert de planta baixa que hi té adossat. Can
Calvet, a llevant, té la coberta de teula àrab a dos vessants amb el
carener paral·lel a la façana, amb totes les obertures de llinda plana. A
llevant hi ha les antigues corts. L’acabat exterior és arrebossat i pintat
de blanc. Conserva un rentador encaironat al terra, situat al pas del rec
d’en Bou. Completen el conjunt diversos coberts i corrals annexos.
• Accés: Desviació c/ Bèlgica des de c/ Via Europa-Ctra. de l'Ametlla Km 2,5.
• Serveis: Aigua - pou | Elect.- xarxa | Sanej - pou | Altres - telèfon.
• Situació de risc: -

Justificació per a la recuperació i preservació
• Valor històric propi del conjunt.
• Valor paisatgístic i ambiental de l'entorn rural i agrícola del Pla de
Llerona, i de configuració de camí.
• Valor social, per raó de l’equilibri territorial i l’estructura del medi rural.

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:
• Tractament dels volums catalogats: Es mantindrà la volumetria i la
tipologia de les cases i els criteris de composició i la proporció de les
obertures de les façanes. Es conservarà la porta d’arc de mig punt de
pedra de Can Cirilo. Es mantindrà el tractament heterogeni de les façanes
del conjunt, combinant parts arrebossades i parts de paredat de còdols. La
rehabilitació de l’antiga pallissa, a migdia, es farà sobre la seva volumetria
mantenint els elements característics que es conserven.
• Intervencions admeses: Es podran destinar a habitatge els volums
catalogats grafiats com a principal al plànol adjunt i els volums
complementaris adossats a aquests; el programa funcional bàsic dels
habitatges s’ubicarà als volums principals. Tots els volums catalogats, es
podran emprar per a la resta d'usos admesos, adaptant-los als
requeriments de l'activitat a implantar. En cas de canvi d’ús, s'enretiraran
les cobertes de fibrociment i elements d'altres materials no adequats.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es mantindran lliures d’edificació els patis davanters de les cases. Es conservarà l’enjardinament de tipologia rural, i es
preservarà l’arbrat existent, entre el qual els lledoners situats a migdia. Es protegiran els dos pous existents als patis de les cases. Es
preservarà el caràcter rural i agrícola de l’entorn del Pla de Llerona i, en la mesura del possible, els camps conreats a migdia. Es posarà
especial atenció al manteniment de les edificacions i els elements construïts que tanquen i defineixen l’alineació del marge del camí de
Can Pau Tries, i conformen la geometria rural i el paisatge del lloc. Les cases i l’accés es troben en sòls reservats -indicativament pel
PTMB- per a la infraestructura de la Ronda del Vallès, i caldrà obtenir informe favorable de l'organisme competent prèviament a
qualsevol intervenció.
• Accés i estacionament: L’actual accés a les cases es troba en sòls reservats -indicativament pel PTMB- per a la infraestructura de la
Ronda del Vallès, i caldrà aportar una nova alternativa, si s’escau. Caldrà preveure els aparcaments necessaris en funció de l’ús a
implantar, segons la normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Usos i activitats permeses
• Usos principals: Habitatge familiar, amb un màxim de dos habitatges ja existents, un a cada casa / Turisme rural.
• Usos admesos: Restauració / Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artesanal / Artístic i professional.

Altres disposicions particulars
En cas d’implantació d’usos distints a l’habitatge, es potenciarà destinar al nou ús tot el conjunt edificat garantint el tractament unitari dels
espais lliures de l’entorn. L’adequació del camí d’accés i dels serveis urbanístics es podran dur a terme conjuntament amb Can Moret (C-165).
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Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus II
• Protecció actual: • Codi IPAC: - • PTMB: Espai de protecció especial

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització
•
•
•
•

Indret: Camí de Can Pau Tries
UTM (x,y): 440832, 4610801
Referència cadastral urbana: 001102000DG41A0001YA
Referència cadastral rústica: 08085A016001900000DU

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XVIII-XIX
• Estil: Popular
• Estat de conservació: Bo

• Titularitat: Privada
• Ús actual: Habitatge
• Vinculació agropecuària: Sí

• Sostre aprox. Volum principal: 200 m2. Volums complementaris: 150 m2
• Característiques: Casa de senzilla construcció i tipologia tradicional, en
la qual actualment s’estan realitzant obres de manteniment. Es troba
situada en entorn rural, a llevant del camí de Can Pau Tries, envoltada
de camps de conreu. És de planta quadrada, consta de planta baixa i pis,
i té la coberta de teula àrab a dos vessants amb el carener paral·lel a la
façana. Totes les obertures són arrebossades de llinda plana. A l’interior
conserva els cairats de fusta i el paviment de tova originals. Davant de la
façana principal s’hi adossa un pou d’obra amb corriola fixada a la paret.
L’acabat exterior de la casa és arrebossat escardejat. A llevant s’hi
annexa un petit cobert de planta baixa amb la coberta a una sola vessant
amb el pendent orientat cap a la façana posterior, amb els murs de
paredat i maó vist amb restes d’arrebossat; a migdia hi ha l’antic corral, i
entorn de la casa hi ha altres coberts. A migdia, just davant de la casa, hi
ha l’era de cairons, força malmesa.
• Accés: Desviació c/ Bèlgica des de c/ Via Europa - Ctra. de l'Ametlla
Km 2,5.
• Serveis: Aigua - pou | Elect.- xarxa | Sanej - pou | Altres - telèfon.
• Situació de risc: -

Justificació per a la recuperació i preservació
• Valor històric propi de la casa, exemple de tipologia tradicional.
• Valor ambiental de l'entorn rural i agrícola del Pla de Llerona.

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:
• Tractament dels volums catalogats: Es mantindrà la volumetria i la
tipologia de la casa i els criteris de composició de les obertures de les
façanes. L'acabat exterior del conjunt es mantindrà arrebossat, deixant vist
el paredat de còdols existent en algunes parts dels murs. S'hauran de
documentar i mantenir els elements singulars de l'interior de la casa.
• Intervencions admeses: Es podran destinar a habitatge el volum catalogat
grafiat com a principal al plànol adjunt i el volum complementari catalogat
adossat a aquests; el programa funcional bàsic de l’habitatge s’ubicarà al
volum principal. Tots els volums catalogats, es podran emprar per a la resta
d'usos admesos, adaptant-los als requeriments de l'activitat a implantar. En
cas de remodelació o de dur a terme l’ampliació, s’enretiraran les persianes
de lames enrotllables amb guies i caixa, i els elements de fibrociment.
S’admet l’ampliació de les edificacions, d’acord amb l’article 14, dins el
gàlib d’ocupació assenyalat al plànol, per a la implantació dels usos
admesos. L’ampliació es realitzarà mitjançant un cos en planta baixa,
adossats a la façana de migdia del volum principal per connectar-lo amb l’antic corral, fins un màxim del 20% del sostre construït del
volum principal, i garantint el tractament unitari del conjunt i de l’espai exterior.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es mantindrà lliure d’edificació l’espai front la façana principal, a llevant de l’antic corral. En la mesura del possible, es recuperarà
l’era encaironada situada a migdia de la casa, i es protegirà el pou adossat a la façana principal. Es conservarà i potenciarà
l’enjardinament de tipologia rural, i es preservarà l’arbrat existent a l’entorn immediat del conjunt. Es preservarà el caràcter rural i agrícola
de l’entorn del Pla de Llerona, i es potenciarà el manteniment dels camps conreats a llevant i migdia del conjunt. La casa i l’accés es
troben en sòls reservats -indicativament pel PTMB- per a la infraestructura de la Ronda del Vallès, i caldrà obtenir informe favorable de
l'organisme competent prèviament a qualsevol intervenció.
• Accés i estacionament: L’actual accés a la casa es troba en sòls reservats -indicativament pel PTMB- per a la infraestructura de la Ronda
del Vallès, i caldrà aportar una nova alternativa, si s’escau. Caldrà preveure els aparcaments necessaris en funció de l’ús a implantar,
segons la normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Usos i activitats permeses
• Usos principals: Habitatge familiar, amb un màxim d’un habitatge / Turisme rural.
• Usos admesos: Restauració / Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artesanal / Artístic i professional.

Altres disposicions particulars
L’adequació del camí d’accés i dels serveis urbanístics es podran dur a terme conjuntament amb el conjunt de Can Cirilo i Can Calvet (C-164).
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Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus II
• Protecció actual: • Codi IPAC: - • PTMB: Espai de protecció preventiva

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es mantindrà la volumetria i la
tipologia de la casa i els criteris de composició i la proporció de les
obertures de les façanes. Es conservaran els elements arquitectònics i
decoratius de la façana. L'acabat exterior de les façanes del conjunt es
mantindrà arrebossat i pintat de color clar.

•
•
•
•

Indret: Camí de Can Pau Tries
UTM (x,y): 440878, 4610727
Referència cadastral urbana: 001601000DG41A0001FA
Referència cadastral rústica: 08085A016001920000DW

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XVIII / Reforma s. XX
• Estil: Popular
• Estat de conservació: Bo

• Titularitat: Privada
• Ús actual: Habitatge
• Vinculació agropecuària: Sí

• Sostre aprox. Volum principal: 260 m2. Volums complementaris: 310 m2
• Característiques: Casa que va ser reformada i ben arranjada el darrer
quart del s. XX, situada en entorn rural, a llevant del camí de Can Pau
Tries, envoltada de camps de conreu tot i la seva proximitat al polígon
industrial. És de planta quadrada, consta de planta baixa i pis, i té la
coberta de teula àrab a dos vessants amb el carener paral·lel a la
façana. La façana principal es composa de quatre crugies
asimètriques, amb totes les obertures de llinda plana, refetes i
ampliades en la reforma, i la porta principal emmarcada amb pedra
carejada moderna. A les dues façanes laterals de la casa s’adossen
antics corrals i quadres també reformats, que tenen el mateix acabat
exterior que la casa principal, arrebossat i pintat de color crema clar,
configurant un conjunt unitari continu que és especialment visible per la
seva cara nord. A migdia i a ponent de la casa, durant la segona meitat
del s. XX es van afegir altres coberts i quadres.
• Accés: Desviació c/ Bèlgica des de c/ Via Europa - Ctra. de l'Ametlla
Km 2,5.
• Serveis: Aigua - pou | Elect.- xarxa | Sanej - pou.
• Situació de risc: -

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Intervencions admeses: Es podran destinar a habitatge tots els volums
catalogats; el programa funcional bàsic dels habitatges s’ubicarà al volum
grafiat com a principal al plànol adjunt. A part del volum principal, per a la
resta d'usos admesos es podran emprar els volums complementaris
catalogats, adequant-los als requeriments de l'activitat a implantar. En cas
de remodelació o rehabilitació, es recompondrà l’estructura de les façanes
refent les obertures que hagin perdut la proporció vertical, i s’enretiraran
les persianes de lames enrotllables amb guies i caixa, i les fusteries de
materials metàl·lics, plàstics o similars. En cas de canvi d’ús, o bé de
cessament de les activitats agrícoles, ramaderes i similars, s'enretiraran
les cobertes de fibrociment i elements d'altres materials no adequats.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es mantindrà lliure d’edificació l’espai front la façana principal de la casa i els antics corrals catalogats, i es conservarà la
configuració del conjunt formant un petit barri a migdia. Es mantindrà l’enjardinament de tipologia rural i l’arbrat existent a l’entorn
immediat del conjunt, amb especial atenció dels xiprers situats a migdia de la finca. Es preservarà el caràcter rural i agrícola de l’entorn
del Pla de Llerona, i es potenciarà el manteniment dels camps conreats i dels diferents espais d’horta que envolten el conjunt. La casa i
l’accés es troben en sòls reservats -indicativament pel PTMB- per a la infraestructura de la Ronda del Vallès, i caldrà obtenir informe
favorable de l'organisme competent prèviament a qualsevol intervenció.
• Accés i estacionament: L’actual accés a la casa es troba en sòls reservats -indicativament pel PTMB- per a la infraestructura de la Ronda del
Vallès, i caldrà aportar una nova alternativa, si s’escau. Caldrà preveure els aparcaments necessaris en funció de l’ús a implantar, segons la
normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Usos i activitats permeses

Justificació per a la recuperació i preservació

• Ús principal: Habitatge familiar, amb un màxim de dos habitatges.

• Valor històric p propi de la casa i del conjunt.
• Valor ambiental de l'entorn rural i agrícola del Pla de Llerona.
• Valor social, per raó de l’equilibri territorial i l’estructura del medi rural.

• Usos admesos: Turisme rural / Restauració / Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artesanal / Artístic
i professional.
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Volum complementari no catalogat
Àmbit de possible ampliació

Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus II
• Protecció actual: • Codi IPAC: - • PTMB: Espai de protecció especial

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es mantindrà la volumetria i la
tipologia de la casa i els criteris de composició i la proporció de les
obertures de les façanes. Es conservaran els elements arquitectònics i
decoratius de la façana. L'acabat exterior de les façanes del conjunt es
mantindrà arrebossat i pintat de manera uniforme, excepte els elements
d’argila cuita que es poden deixar amb el color natural del material.

•
•
•
•

Indret: Camí de Can Toni
UTM (x,y): 440828, 4611086
Referència cadastral urbana: 001101600DG41A0001BA
Referència cadastral rústica: 08085A016002250000DY

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XX
• Estil: Popular
• Estat de conservació: En obres

• Titularitat: Privada
• Ús actual: En desús
• Vinculació agropecuària: -

• Sostre aprox. Volum principal: 290 m2. Volums complementaris: 140 m2
• Característiques: Casa en la qual actualment s’estan fent obres de
manteniment, situada en entorn rural a migdia del camí de Can Toni,
envoltada de camps de conreu. És de planta rectangular, consta de
planta baixa i pis, i té la coberta de teula àrab a dos vessants amb el
carener paral·lel a la façana. La façana principal, allargada, és de
composició asimètrica, amb tres portes d’arc escarser rebaixat i una
finestra a la planta baixa, i tres finestres de llinda plana al pis
descentrades respecte les obertures inferiors. A llevant s’hi adossa un
cos que a la planta pis acaba amb terrassa coronada amb gelosia
ceràmica. L’acabat exterior és arrebossat i pintat de blanc, amb sòcol
de color teula. A ponent, en perpendicular, hi ha les antigues corts,
allargades i de planta baixa, que conserven els murs de pedra vista
amb restes d’arrebossat i té les obertures emmarcades amb maó
ceràmic a la façana de ponent. A migdia, hi ha l’era limitada per una
lliça de pedra que tanca un pati. A tocar del muret d’accés a la casa, al
seu llevant, hi ha un pou fet de maó.
• Accés: Desviació c/ Via Europa des de Ctra. de l'Ametlla Km 2,5.
• Serveis: Aigua - pou | Elect.- xarxa | Sanej - pou.
• Situació de risc: -

Justificació per a la recuperació i preservació
• Valor històric propi del conjunt, dels seus elements singulars i dels
espais exteriors (pou, era).
• Valor ambiental de l'entorn rural i agrícola del Pla de Llerona.
• Valor social, per raó de l’equilibri territorial i l’estructura del medi rural.

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Intervencions admeses: Es podran destinar a habitatge tots els volums
catalogats; el programa funcional bàsic de l’habitatge s’ubicarà al volum
grafiat com a principal al plànol adjunt. A part del volum principal, per a la
resta d'usos admesos es podran emprar els volums complementaris
catalogats, adequant-los als requeriments de l'activitat a implantar.
S’admet l’ampliació de les edificacions, d’acord amb l’article 14, dins el
gàlib d’ocupació assenyalat al plànol, per a la implantació dels usos
admesos. L’ampliació es realitzarà mitjançant un cos en planta baixa,
adossat a la façana de llevant de la casa, allargant la terrassa i mantenint
la tipologia de la barana amb gelosia, fins un màxim del 20% del sostre construït del volum principal, i garantint el tractament unitari del
conjunt i de l’espai exterior.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es mantindrà lliure d’edificació el pati davanter front la façana principal de la casa delimitat per un muret baix de pedra i, en la
mesura del possible, es recuperarà l’era encaironada. Es protegirà el pou singular situat a llevant de la casa, a tocar de l’accés. Es
potenciarà l’enjardinament de tipologia rural i es conservarà l’arbrat existent a l’entorn immediat del conjunt. En cas de qualsevol
intervenció o canvi d’ús es fomentarà la plantació de vegetació autòctona acompanyant el muret que delimita la finca pels costats de
migdia i llevant. Es preservarà el caràcter rural i agrícola de l’entorn del Pla de Llerona i, en la mesura del possible, els camps conreats
que envolten el conjunt. Es posarà especial atenció al manteniment de les edificacions i els elements construïts que tanquen i defineixen
l’alineació del marge del camí de Can Toni, i conformen la geometria rural i el paisatge del lloc.
• Accés i estacionament: En cas d’implantació d’usos distints a l’habitatge, o de dur a terme l’ampliació es valorarà la conveniència
d’adequar l’accés actual o de crear-ne un nou accés pel costat de ponent de la finca, per tal de millorar-ne la visibilitat i la seguretat.
Caldrà preveure els aparcaments necessaris en funció de l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Usos i activitats permeses
• Usos principals: Habitatge familiar, amb un màxim d’un habitatge / Artesanal.
• Usos admesos: Turisme rural / Restauració / Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artístic i professional.
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C – 168 CAN CAPELLA

Pla de Llerona

PB

PB+1

PB+2

Golfa

Volum principal
Volum complementari catalogat
Volum complementari no catalogat
Àmbit de possible ampliació

Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus II
• Protecció actual: BPU – PEPPA (LL-04)
• Codi IPAC: - • PTMB: Espai de protecció especial

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es mantindrà la volumetria i la
tipologia de la casa i els criteris de composició i la proporció de les
obertures de les façanes. Es conservaran el portal d’arc carpanell de
pedra adovellada amb la data 1800 a la clau, la finestra d’arc pla de pedra
carejada, i el rellotge de sol del cos de llevant, així com portal d’arc
escarser de pedra adovellada del segon cos. L'acabat exterior de les
façanes del conjunt es mantindrà arrebossat i pintat de color clar.

•
•
•
•

Indret: Camí de Can Toni
UTM (x,y): 440819, 4611150
Referència cadastral urbana: 001101500DG41A0001AA
Referència cadastral rústica: 08085A016003730000DI

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XV / Reforma s. XX-XXI
• Estil: Popular
• Estat de conservació: Bo

• Titularitat: Privada
• Ús actual: Habitatge
• Vinculació agropecuària: Sí

• Sostre aprox. Volum principal: 480 m2. Volums complementaris: 150 m2
• Característiques: Conjunt de dos cossos, situat en entorn rural, al nord
del camí de Can Toni, envoltat de camps de conreu, ampliat sobre una
construcció del s. XV. El cos principal és de planta rectangular, consta de
planta baixa i pis, i té la coberta de teula àrab a dos vessants limitades
per una senzilla imbricació, amb el carener perpendicular a la façana. La
façana principal és de dues crugies, i destaquen un portal d’arc carpanell
de pedra adovellada amb la data 1800 a la clau, una finestra d’arc pla de
pedra carejada, i al costat un rellotge de sol restaurat. El segon cos,
adossat a llevant, és de planta baixa i pis, i té la coberta a dos vessants
amb el carener paral·lel a la façana. La façana de migdia és de tres
crugies, amb un ampli portal d’arc escarser de pedra adovellada. Les
antigues corts rehabilitades als dos costats tanquen un pati davant de la
casa. Completen el conjunt diverses edificacions annexes. L’acabat
exterior de totes les edificacions és arrebossat i pintat de color terrós clar,
conformant un conjunt unitari.
• Accés: Desviació c/ Via Europa des de Ctra. de l'Ametlla Km 2,5.
• Serveis: Aigua - pou | Elect.- xarxa | Sanej • Situació de risc: -

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Intervencions admeses: Es podrà destinar a habitatge el volum catalogat
grafiat com a principal al plànol adjunt. A part del volum principal, per a la
resta d’usos admesos, es podran emprar els volums complementaris
catalogats, adaptant-los a les noves necessitats de l’activitat a implantar.
En cas de remodelació o rehabilitació, s’enretiraran les persianes de
lames enrotllables amb guies i caixa, i les fusteries de materials metàl·lics,
plàstics o similars. En cas de canvi d’ús es recuperarà el pendent a dos
aigües de la coberta del volum complementari catalogat exempt a la casa,
reconduint l’extrem sud del vessant de llevant, i s'enretiraran les cobertes de fibrociment i elements d'altres materials no adequats del
conjunt catalogat i de l’entorn.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es conservarà la configuració del conjunt formant un pati davanter front les façanes principals dels dos cossos de la casa, que es
mantindrà lliure d’edificació. Es conservarà l’enjardinament de tipologia rural i l’arbrat existent, posant especial atenció a l’espai situat a
migdia de la casa i a ponent de l’accés, a tocar del camí de Can Toni. Es conservarà la bassa circular existent a l’àmbit nord de la finca.
Es preservarà el caràcter rural i agrícola de l’entorn del Pla de Llerona i, en la mesura del possible, es potenciarà el manteniment dels
camps conreats que envolten el conjunt.
• Accés i estacionament: S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. Caldrà preveure els aparcaments necessaris en funció de
l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Usos i activitats permeses

Justificació per a la recuperació i preservació

• Ús principal: Habitatge familiar, amb un màxim de dos habitatges ja existents.

• Valor històric i arquitectònic propi de la casa, dels seus elements
singulars i de l'entorn immediat exterior.
• Valor paisatgístic i ambiental de l'entorn rural i agrícola del Pla de
Llerona.
• Valor social, per raó de l’equilibri territorial i l’estructura del medi rural.

• Usos admesos: Turisme rural / Restauració / Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artesanal / Artístic i
professional.
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C – 169 CAN RODOREDA

Pla de Llerona

PB

PB+1

PB+2

Golfa

Volum principal
Volum complementari catalogat
Volum complementari no catalogat
Àmbit de possible ampliació

Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus II
• Protecció actual: • Codi IPAC: - • PTMB: Espai de protecció especial

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es mantindrà la volumetria i la
tipologia de la casa i els criteris de composició i la proporció de les
obertures de les façanes. Es conservaran els elements decoratius com els
capcers de forma quadrada, amb ventilació de coberta tancada amb
gelosia ceràmica de les façanes laterals, o bé la coronació amb una falsa
balconada balustrada amb una peça ceràmica central amb la inscripció
1928 de la façana principal. L'acabat exterior de les façanes seran
arrebossades i pintades de color clar de forma unitària a tot el conjunt. En
cas de qualsevol intervenció, els elements auxiliars de ventilació i
extracció de fums al conjunt, s’integraran a l’edificació emprant tècniques i
materials tradicionals del lloc, o bé es col·locaran separats del conjunt.

•
•
•
•

Indret: Camí de Can Toni
UTM (x,y): 440985, 4611098
Referència cadastral urbana: 001207000DG41A0001RA
Referència cadastral rústica: 08085A016001860000DZ

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XX / Reforma s. XX
• Estil: Popular
• Estat de conservació: Bo

• Titularitat: Privada
• Ús actual: Habitatge
• Vinculació agropecuària: Sí

• Sostre aprox. Volum principal: 330 m2. Volums complementaris: 560 m2
• Característiques: Casa situada en entorn rural, a migdia del camí de
Can Toni, envoltada de camps de conreu. És de planta quadrangular,
consta de planta baixa, pis i golfes, i té la coberta de teula àrab a dos
vessants amb el carener paral·lel a la façana. Les façanes laterals
coronen amb capcers de forma quadrada, amb una ventilació de
coberta tancada amb gelosia ceràmica. La façana principal corona amb
una falsa balconada balustrada amb una peça ceràmica central amb la
inscripció 1928. Totes les obertures, reformades, són de llinda plana,
amb un balcó llarg que abraça les dues finestres del pis, descentrades
respecte la porta d’entrada. L’acabat exterior és arrebossat i pintat de
color crema clar. Dins del pati davanter de la casa hi ha un pou i un
safareig. Al seu voltant hi ha diversos coberts i naus d’ús agropecuari, i
adossats a la façana de llevant les antigues corts i corrals conformen la
seqüència edificada del marge del camí. El primer d’aquests cossos ha
estat reformat i habilitat com a habitatge independent.
• Accés: Desviació c/ Via Europa des de Ctra. de l'Ametlla Km 2,5.
• Serveis: Aigua - pou | Elect.- xarxa | Sanej - xarxa | Altres - telèfon.
• Situació de risc: -

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Intervencions admeses: Es podran destinar a habitatge els volums
catalogats que ja hi tenen implantat un habitatge, el volum grafiat com a
principal al plànol adjunt i el volum complementari adossat a llevant del
principal. A part del volum principal, per a la resta d'usos admesos es podran
emprar els volums complementaris catalogats, adequant-los per a garantir la seva adaptació als requeriments de l'activitat a implantar. En
cas de remodelació o rehabilitació, es recompondrà l’estructura de les façanes refent les obertures que hagin perdut la proporció vertical,
i s’enretiraran les persianes de lames enrotllables amb guies i caixa, i les fusteries de materials metàl·lics, plàstics o similars. En cas de
canvi d’ús, s'enderrocaran els cossos de planta baixa no catalogats adossats a migdia del conjunt catalogat.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: S’evitaran noves edificacions al pati davanter front la façana principal. Es protegiran el pou, el safareig i la bassa circular existents
dins del pati. Es conservarà l’enjardinament de tipologia rural, en especial el que acompanya l’accés al pati i delimita la finca per ponent, i
l’arbrat existent a l’entorn immediat del conjunt. Es preservarà el caràcter rural i agrícola de l’entorn del Pla de Llerona i, en la mesura del
possible, es potenciarà el manteniment dels camps conreats situats a migdia del conjunt. Es posarà especial atenció al manteniment de les
edificacions que defineixen l’alineació del marge del camí de Can Toni, i conformen la geometria rural i el paisatge del lloc.
• Accés i estacionament: S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. Caldrà preveure els aparcaments necessaris en funció
de l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Justificació per a la recuperació i preservació

Usos i activitats permeses

• Valor històric propi de la casa i dels seus elements singulars.
• Valor paisatgístic i ambiental de l'entorn rural i agrícola del Pla de
Llerona, i de configuració de camí.
• Valor social, per raó de l’equilibri territorial i l’estructura del medi rural.

• Ús principal: Habitatge familiar, amb un màxim de dos habitatges ja existents al conjunt.
• Usos admesos: Turisme rural / Restauració / Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artesanal / Artístic
i professional.
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C – 170 CAN GUIXA

Pla de Llerona

PB

PB+1

PB+2

Golfa

Volum principal
Volum complementari catalogat
Volum complementari no catalogat
Àmbit de possible ampliació

Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus II
• Protecció actual: • Codi IPAC: - • PTMB: Espai de protecció especial

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es mantindrà la volumetria i la
tipologia de la casa i els criteris de composició i la proporció de les
obertures de les façanes. Es conservaran els elements arquitectònics i
decoratius de la façana. L'acabat exterior de les façanes del conjunt es
mantindrà heterogeni: el volum principal i al volum exempt catalogat serà
arrebossat i pintat, mentre que la resta mantindrà les parts de paredat vist.

•
•
•
•

Indret: Camí de Can Toni
UTM (x,y): 441082, 4611101
Referència cadastral urbana: 001206900DG41A0001XA
Referència cadastral rústica: 08085A016001350000DL

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XVIII
• Estil: Popular
• Estat de conservació: Bo

• Titularitat: Privada
• Ús actual: Habitatge
• Vinculació agropecuària: Sí

• Sostre aprox. Volum principal: 220 m2. Volums complementaris: 110 m2
• Característiques: Casa de construcció senzilla que conserva la
tipologia elements originals atès que ha estat molt poc modificada al
llarg dels anys, situada a migdia del camí de Can Toni, en entorn rural
envoltada de camps de conreu. Està formada per dos cossos adossats
de planta baixa i pis, amb les cobertes de teula àrab a dos vessants a
diferent nivell i el carener paral·lel a la façana. La façana principal
conserva les obertures originals, amb una porta i una finestra
descentrada en cada cos, totes de llinda plana. L’acabat exterior és
arrebossat i pintat de blanc. A la façana posterior hi ha unes escales
exteriors per accedir a la planta pis del cos de ponent. Annex a aquest
hi ha un antic corral de planta baixa i la coberta a una sola vessant,
amb els murs de paredat vist a les seves façanes de migdia i ponent, i
finestres espitlleres a la façana que dóna al camí. A migdia hi ha un
altre cobert que tanca un pati. Al sud del conjunt es conserva una
bassa, i a llevant un pou. Actualment la casa es troba dividida en dos
habitatges, un d’ells desocupat.
• Accés: Desviació c/ Via Europa des de Ctra. de l'Ametlla Km 2,5.
• Serveis: Aigua - pou | Elect.- xarxa | Sanej - xarxa | Altres - telèfon.
• Situació de risc: -

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Intervencions admeses: Es podran destinar a habitatge tots els volums
catalogats; el programa funcional bàsic dels habitatges s’ubicarà al volum
grafiat com a principal al plànol adjunt. A part del volum principal, per a la
resta d'usos admesos es podran emprar els volums complementaris
catalogats, adequant-los als requeriments de l'activitat a implantar. En cas
de remodelació o rehabilitació, s’enretiraran les persianes de lames
enrotllables amb guies i caixa, i les fusteries de materials metàl·lics,
plàstics o similars.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es mantindrà lliure d’edificació el pati front la façana principal. Es protegiran la bassa rectangular situada a migdia del conjunt, i el
pou existent a llevant de l’accés. Es conservarà l’enjardinament de tipologia rural especialment el que acompanya l’accés i el pou, i
l’arbrat existent a l’entorn immediat del conjunt i l’associat al rec que discorre a ponent de la finca. Es preservarà el caràcter rural i
agrícola de l’entorn del Pla de Llerona i, en la mesura del possible, es potenciarà el manteniment dels camps conreats a llevant i migdia
del conjunt. Es posarà especial atenció al manteniment de les edificacions i els elements tant vegetals com construïts que tanquen i
defineixen l’alineació del marge del camí de Can Toni, i conformen la geometria rural i el paisatge del lloc.
• Accés i estacionament: S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. Caldrà preveure els aparcaments necessaris en funció de
l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Usos i activitats permeses
• Ús principal: Habitatge familiar, amb un màxim de dos habitatges ja existents.
• Usos admesos: Turisme rural / Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artesanal / Artístic i professional.

Justificació per a la recuperació i preservació
• Valor històric propi de la casa, exemple de tipologia menestral, i dels
espais exteriors (bassa, pou).
• Valor ambiental de l'entorn rural i agrícola del Pla de Llerona.
• Valor social, per raó de l’equilibri territorial i l’estructura del medi rural.
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C – 171 CA N’ANTOJA

Pla de Llerona

PB

PB+1

PB+2

Golfa

Volum principal
Volum complementari catalogat
Volum complementari no catalogat
Àmbit de possible ampliació

Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus II
• Protecció actual: • Codi IPAC: - • PTMB: Espai de protecció especial

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es mantindrà la volumetria i la
tipologia de la casa i els criteris de composició i la proporció de les
obertures de les façanes. Es conservaran els elements arquitectònics i
decoratius de la façana. L'acabat exterior de les façanes del conjunt es
mantindrà arrebossat i pintat de blanc, conservant el paredat de còdols
existent en algunes parts dels murs.

•
•
•
•

Indret: Ctra. de l'Ametlla Km 1,7
UTM (x,y): 440421, 4611531
Referència cadastral urbana: 000603800DG41A0001HA
Referència cadastral rústica: 08085A016001120000DR

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XIX / Reforma s. XX
• Estil: Popular
• Estat de conservació: Bo

• Titularitat: Privada
• Ús actual: Habitatge
• Vinculació agropecuària: Sí

• Sostre aprox. Volum principal: 110 m2. Volums complementaris: 240 m2
• Característiques: Casa construcció senzilla que conserva la tipologia i
característiques originals atès que ha estat molt poc modificada al llarg
dels anys, situada a la cruïlla del camí de Can Riembau i la carretera de
l’Ametlla, en entorn rural envoltada de camps de conreu. És de planta
rectangular, consta de planta baixa i un pis, i té la coberta de teula àrab a
dos vessants amb el carener perpendicular a la façana. La façana
principal és de tres crugies simètriques, amb una porta central i tres
finestres al pis, totes de llinda plana i proporcions verticals. A ponent
s’adossen les antigues corts, reformades i ampliades, de planta baixa i
pis, amb la coberta a dos vessants i el carener paral·lel a la façana.
L’acabat exterior és arrebossat i pintat de blanc. A llevant, en un nivell
alçat, es conserva parcialment l’era de cairons, limitada per una lliça de
pedra rematada amb maó pla. A l’entrada de la casa, en força mal estat,
hi ha un safareig amb pica, rentador i un pou. Al seu voltant hi ha diverses
naus d’ús agropecuari. Actualment es troba dividida en dos habitatges.
• Accés: A tocar de la carretera.
• Serveis: Aigua - pou | Elect.- xarxa | Sanej - pou.
• Situació de risc: -

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Àmbits d’expectativa arqueològica: Caldrà tenir present la proximitat de
l'espai de protecció arqueològica de Ca l'Antoja, d'acord amb l'article
13.1.f.
• Intervencions admeses: Es podran destinar a habitatge els volums
catalogats que ja hi tenen implantat un habitatge, el volum grafiat com a
principal al plànol adjunt i el volum de les antigues corts adossat a ponent del
principal. A part del volum principal, per a la resta d'usos admesos es podran
emprar els volums complementaris catalogats, adequant-los per a garantir la
seva adaptació als requeriments de l'activitat a implantar. En cas de
remodelació o rehabilitació, es recompondrà l’estructura de les façanes refent les obertures que hagin perdut la proporció vertical, i
s’enretiraran les persianes de lames enrotllables amb guies i caixa, i les fusteries de materials metàl·lics, plàstics o similars.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es mantindrà lliure d’edificació l’espai front la façana principal de la casa i de les antigues corts. Es protegirà l’era encaironada
situada en un nivell alçat a llevant de la casa, els graons d’accés i la lliça de pedra que la delimita. Es potenciarà la recuperació del
safareig i del pou situats ran l’entrada del conjunt. Es conservarà l’arbrat existent i els elements vegetals de tanca front la carretera BV1433 i a migdia de la casa, i es potenciarà l’enjardinament de tipologia rural i la plantació de vegetació arbustiva autòctona a l’entorn
immediat del conjunt. Es preservarà el caràcter rural i agrícola de l’entorn del Pla de Llerona i, en la mesura del possible, els camps
conreats que envolten del conjunt. La casa es troba dins la zona de protecció de la carretera BV-1433, i caldrà obtenir informe favorable
de l'organisme competent en matèria de carreteres prèviament a qualsevol intervenció.
• Accés i estacionament: S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. Caldrà preveure els aparcaments necessaris en funció de
l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Justificació per a la recuperació i preservació
• Valor històric propi de la casa, exemple de tipologia tradicional, i dels
espais exteriors (era).
• Valor paisatgístic i ambiental de l'entorn rural i agrícola del Pla de
Llerona.
• Valor social, per raó de l’equilibri territorial i l’estructura del medi rural.

Usos i activitats permeses
• Ús principal: Habitatge familiar, amb un màxim de dos habitatges, ja existents.
• Usos admesos: Turisme rural / Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artesanal / Artístic i professional.
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Volum principal
Volum complementari catalogat
Volum complementari no catalogat
Àmbit de possible ampliació

Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus II
• Protecció actual: • Codi IPAC: - • PTMB: Espai de protecció especial

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es mantindrà la volumetria i la
tipologia de la casa i els criteris de composició i la proporció de les
obertures de les façanes. Es conservaran els elements arquitectònics i
decoratius de la façana. L'acabat exterior de les façanes del conjunt serà
arrebossat i pintat.

•
•
•
•

Indret: Camí de Can Riembau
UTM (x,y): 440585, 4611572
Referència cadastral urbana: 000603900DG41A0001WA
Referència cadastral rústica: 08085A0160004: -30000DF / -20000DT

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XVI / Reforma s. XX
• Estil: Popular
• Estat de conservació: Bo

• Titularitat: Privada
• Ús actual: Habitatge
• Vinculació agropecuària: Sí

• Sostre aprox. Volum principal: 440 m2. Volums complementaris: • Característiques: Casa d’estructura senzilla, situada en entorn rural
envoltada de camps de conreu, al nord del camí de Can Riembau.
Antigament havia estat una casa de dos cossos, i posteriorment es va
aixecar el cos de ponent i se n’hi va afegir un altre a llevant. El cos
principal actual de la casa és de planta quadrada, consta de planta baixa,
pis i golfes, i té la coberta de teula a dos vessants amb el carener
paral·lel a la façana. La façana principal és de tres crugies pràcticament
simètriques, amb dues portes d’entrada a la casa i una de magatzem i
tres finestres a la planta pis, totes de llinda plana i proporcions verticals.
A la façana s’hi adossa un pou d’obra amb corriola fixada a la paret.
L’acabat exterior és arrebossat, excepte la planta baixa de la façana de
ponent que conserva el mur de paredat vist. Al voltant de la casa hi ha
diversos porxos i naus d’ús agropecuari. Al nord de la finca hi ha una
bassa amb rentador i un petit safareig. A ponent del pati de la casa hi ha
una de les entrades al refugi antiaeri de la guerra civil.
• Accés: Desviació Ctra. de l'Ametlla Km 1,7.
• Serveis: Aigua - pou | Elect.- xarxa | Sanej - pou.
• Situació de risc: -

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Intervencions admeses: Podrà destinar-se a habitatge i a tots els usos
admesos el volum grafiat com a principal al plànol adjunt. En cas de
remodelació o rehabilitació, s’enretiraran les persianes de lames
enrotllables amb guies i caixa, i les fusteries de materials metàl·lics,
plàstics o similars. En cas de canvi d’ús, de dur a terme l’ampliació, o bé
de cessament de les activitats agrícoles, ramaderes i similars,
s'enretiraran les cobertes de fibrociment i elements d'altres materials no
adequats.
S’admet l’ampliació de les edificacions, d’acord amb l’article 14, dins el
gàlib d’ocupació assenyalat al plànol, per a la implantació dels usos
admesos. L’ampliació es realitzarà mitjançant un cos en planta baixa, adossat a la façana de llevant del conjunt catalogat, fins un màxim
del 10% del sostre construït del volum principal, i garantint el tractament unitari del conjunt i de l’espai exterior.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: S’evitaran noves edificacions en l’espai situat front la façana principal del conjunt, i es conservarà el pou adossat entre les dues
portes. Es protegirà l’entrada al refugi antiaeri de la guerra civil, situat al costat de ponent del pati. Es potenciarà l’enjardinament de
tipologia rural i la plantació de vegetació arbustiva autòctona a l’entorn immediat del conjunt, i es conservarà el muret de pedra dins del
pati i a migdia de la casa. Es preservarà el caràcter rural i agrícola de l’entorn del Pla de Llerona i, en la mesura del possible, els camps
conreats que envolten del conjunt. Es conservarà la bassa i el petit rentador existents a l’àmbit nord de la finca. Es posarà especial
atenció al manteniment del muret baix que delimita la finca front el camí de Can Riembau i que defineix l’alineació del marge del camí.
• Accés i estacionament: S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. Caldrà preveure els aparcaments necessaris en funció de
l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Justificació per a la recuperació i preservació

Usos i activitats permeses

• Valor històric propi de la casa i dels espais exteriors (entrada al refugi
antiaeri).
• Valor paisatgístic i ambiental de l'entorn rural i agrícola del Pla de
Llerona.
• Valor social, per raó de l’equilibri territorial i l’estructura del medi rural.

• Ús principal: Habitatge familiar, amb un màxim de dos habitatges al conjunt.
• Usos admesos: Turisme rural / Restauració / Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artesanal / Artístic
i professional.
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Àmbit de possible ampliació

Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus II
• Protecció actual: BPU – PEPPA (LL-11)
• Codi IPAC: 28801 • PTMB: Espai de protecció especial

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es mantindrà la volumetria i la
tipologia del conjunt, els criteris de composició i la proporció de les
obertures de les façanes i la configuració dels volums formant un barri
tancat. Es conservaran els elements característics del conjunt i els detalls
decoratius i compositius. En l'acabat exterior de les façanes del conjunt es
mantindran les textures actuals, podent-ne canviar els colors, però deixant
vistos els paredats i contrastant els elements de pedra que emmarquen
les obertures. Es conservarà la capella que tanca el barri a ponent.

•
•
•
•

Indret: Camí de Can Riembau
UTM (x,y): 440622, 4611491
Referència cadastral urbana: 000603600DG41A0001ZA
Referència cadastral rústica: 08085A016003670000DR

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XV-XVIII / Reforma s. XX
• Titularitat: Privada
• Estil: Gòtic - Renaixentista - Noucentista • Ús actual: Habitatge
• Estat de conservació: Bo
• Vinculació agropecuària: Sí
• Sostre aprox. Volum principal: 1.530 m2. Volums complementaris: 370 m2
• Característiques: Conjunt de gran presència d’estructura complexa
ampliat al llarg dels anys, situat en entorn rural envoltat de camps de
conreu. De la reforma del s. XX és la pèrgola arcada de llenguatge
noucentista que tanca el barri pel sud, al qual s’accedeix per llevant
mitjançant un portal d’arc de mig punt amb teuladet. La casa principal és de
planta rectangular, consta de planta baixa, pis i golfes, i té la coberta de
teula àrab a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. A la façana
principal hi ha un portal d’arc de mig punt de pedra adovellada, i a la planta
pis quatre finestres neogòtiques d’arc conopial esculpit amb guardapols i
fines columnes amb petits capitells. A les golfes hi ha una solana amb tres
arcuacions d’arc de mig punt. A ponent i tancant un costat del barri hi ha
una capella, i un cos amb terrassa i balustrada de maó i coberta de teula
vidrada d’estil noucentista. Fora del barri, a llevant, hi ha la masoveria i
diversos coberts agropecuaris amb els murs de pedra vista, i l’era de
cairons limitada per una lliça de pedra coronada amb maó a plec de llibre.
• Accés: Desviació Ctra. de l'Ametlla Km 1,7.
• Serveis: Aigua - pou | Elect.- xarxa | Sanej • Situació de risc: -

Justificació per a la recuperació i preservació
• Valor històric i arquitectònic propi del conjunt, mescla de diferents
estils, dels seus elements singulars i dels espais exteriors (barri, era).
• Valor paisatgístic i ambiental de l'entorn rural i agrícola del Pla de
Llerona, de configuració de camí, i com a fita visual i històrica.
• Valor social, per raó de l’equilibri territorial i l’estructura del medi rural.

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Intervencions admeses: Es podran destinar a habitatge tots els volums
catalogats; el programa funcional bàsic dels habitatges s’ubicarà al volum
grafiat com a principal al plànol adjunt. A part del volum principal, per a la
resta d'usos admesos es podran emprar els volums complementaris
catalogats, adequant-los als requeriments de l'activitat a implantar. El
porxo que tanca el barri a migdia es mantindrà obert, així com la terrassa
amb coberta de teula del cos a ponent del conjunt.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es mantindrà la configuració del conjunt formant un barri tancat i el seu accés, i es conservarà el pou dins del barri. Es mantindrà
lliure d’edificació el barri. Es protegirà l’era encaironada situada fora del barri i la lliça que la delimita. Es mantindrà l’enjardinament de
tipologia rural i l’arbrat exemplar existent a migdia i ponent del conjunt. Es preservarà el caràcter rural i agrícola de l’entorn del Pla de
Llerona i, en la mesura del possible, els camps conreats i els espais d’horta que envolten del conjunt pel costat de migdia. Es posarà
especial atenció al manteniment de les edificacions i els elements construïts que tanquen i defineixen l’alineació del marge del camí de
Can Riembau, i conformen la geometria rural i el paisatge del lloc; i al manteniment de l’encaix paisatgístic, que fan que el conjunt
constitueixi una fita visual dins del medi rural on es situa.
• Accés i estacionament: S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca, i es podrà valorar la conveniència de prioritzar un dels
tres accessos existents. Es conservaran les dues fileres d’oliveres que acompanyen el camí d’accés des de la carretera BV-1433. Caldrà
preveure els aparcaments necessaris en funció de l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Usos i activitats permeses
• Usos principals: Habitatge familiar, amb un màxim de quatre habitatges al conjunt, tres al volum principal i un quart ja existent a la
masoveria / Turisme rural / Hoteler.
• Usos admesos: Restauració, incloent saló de banquets, amb estructures no permanents desmuntables, fora del barri i de la façana de
migdia del conjunt catalogat / Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artesanal / Artístic i professional.
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Àmbit de possible ampliació

Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus II
• Protecció actual: • Codi IPAC: - • PTMB: Espai de protecció especial

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es mantindrà la volumetria i la
tipologia de la casa i els criteris de composició i la proporció de les
obertures de les façanes. Es conservaran els elements arquitectònics i
decoratius de la façana. L'acabat exterior de les façanes del conjunt serà
arrebossat i pintat de blanc. Es mantindrà la coberta plana i la barana amb
gelosia del cos situat a llevant.

•
•
•
•

Indret: Camí de Can Riembau
UTM (x,y): 440769, 4611501
Referència cadastral urbana: 000603500DG41A0001SA
Referència cadastral rústica: 08085A016001150000DI

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XIX / Reforma s. XX-XXI • Titularitat: Privada
• Estil: Popular
• Ús actual: Habitatge
• Estat de conservació: Bo
• Vinculació agropecuària: Sí
• Sostre aprox. Volum principal: 230 m2. Volums complementaris: 330 m2
• Característiques: Casa de construcció senzilla que conserva la
tipologia i característiques originals atès que ha estat molt poc
modificada al llarg dels anys, situada en entorn rural envoltada de
camps de conreu, al sud del camí de Can Riembau. És de planta
quadrangular, consta de planta baixa i pis, i té la coberta de teula àrab
a dos vessants amb el carener perpendicular a la façana. A llevant hi
ha l’antiga pallissa reformada, de planta baixa i pis, amb accés des
d’unes escales exteriors, amb una terrassa coronada amb gelosia
ceràmica senzilla. En la seva reforma es va trobar una rajola amb la
data 1870. Totes les obertures són de llinda plana, i l’acabat exterior és
arrebossat i pintat de blanc. A ponent hi ha un antic corral de planta
baixa i la coberta a dos vessants, i tancant un barri a migdia dues
antigues corts de planta baixa i la coberta a una vessant. Dins del barri
hi ha una bassa, a un nivell alçat, feta de pedra. Al voltant hi ha
diverses naus d’ús agropecuari. Actualment el conjunt es troba dividit
en dos habitatges: un a la casa i un a l’antiga pallissa.
• Accés: Desviació Ctra. de l'Ametlla Km 1,7.
• Serveis: Aigua - pou | Elect.- xarxa | Sanej - pou.
• Situació de risc: -

Justificació per a la recuperació i preservació
• Valor històric propi del conjunt i dels espais exteriors (barri, bassa).
• Valor ambiental de l'entorn rural i agrícola del Pla de Llerona.
• Valor social, per raó de l’equilibri territorial i l’estructura del medi rural.

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Intervencions admeses: Es podrà destinar a habitatge el volum catalogat
grafiat com a principal al plànol adjunt. A part del volum principal, per a la
resta d’usos admesos, es podran emprar els volums complementaris
catalogats, adaptant-los a les noves necessitats de l’activitat a implantar.
En cas de remodelació o rehabilitació, s’enretiraran les persianes de
lames enrotllables amb guies i caixa, i les fusteries de materials metàl·lics,
plàstics o similars. En cas de canvi d’ús, o bé de cessament de les
activitats agrícoles, ramaderes i similars, s'enretiraran les cobertes de
fibrociment i elements d'altres materials no adequats.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es mantindrà la configuració del conjunt formant un petit barri tancat per les antigues corts, lliure d’edificació, a migdia de la casa.
Es conservarà la bassa existent dins del barri. Es potenciarà l’enjardinament de tipologia rural a l’entorn immediat del conjunt, i es
protegirà l’alzina situada a llevant de la casa, ran de l’accés des del camí de Can Riembau. Es preservarà el caràcter rural i agrícola de
l’entorn del Pla de Llerona i, en la mesura del possible, els camps conreats que envolten el conjunt i els espais d’horta situats a migdia; i
es conservarà la bassa circular a l’àmbit de ponent de la finca. Es posarà especial atenció al manteniment de les edificacions que
defineixen l’alineació del marge del camí de Can Riembau, i conformen la geometria rural i el paisatge del lloc.
• Accés i estacionament: S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca, i es podrà valorar la conveniència de prioritzar un dels
dos accessos existents, des del camí de Can Riembau o des de la carretera BV-1433. Caldrà preveure els aparcaments necessaris en
funció de l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Usos i activitats permeses
• Ús principal: Habitatge familiar, amb un màxim de dos habitatges ja existents.
• Usos admesos: Turisme rural / Restauració / Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artesanal / Artístic i
professional.
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Volum complementari catalogat
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Àmbit de possible ampliació

Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus II
• Protecció actual: • Codi IPAC: - • PTMB: Espai de protecció especial

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es mantindrà la volumetria i la
tipologia de la casa i els criteris de composició i la proporció de les
obertures de les façanes. L'acabat exterior de les façanes del conjunt es
mantindrà arrebossat i pintat color clar.

•
•
•
•

Indret: Camí de Can Riembau
UTM (x,y): 440901, 4611526
Referència cadastral urbana: 000603200DG41A0001IA
Referència cadastral rústica: 08085A016003890000DP

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XIX / Reforma s. XX-XXI • Titularitat: Privada
• Estil: Popular
• Ús actual: Habitatge
• Estat de conservació: Bo
• Vinculació agropecuària: • Sostre aprox. Volum principal: 210 m2. Volums complementaris: 130 m2
• Característiques: Casa de tipologia tradicional, reformada mantenint-ne
la volumetria i característiques originals, situada en entorn rural
envoltada de camps de conreu, al sud del camí de Can Riembau. A
ponent els antics coberts i quadres reformats formen una planta en L i
configuren un jardí a migdia. La casa és de planta baixa i pis, i té la
coberta de teula àrab a dos vessants amb el carener perpendicular a la
façana. El cos de ponent s’allarga per la façana posterior seguint el
pendent de la coberta fins arribar a ser de planta baixa; i per la façana
de migdia remata amb un terrat a la planta pis. La façana principal és
de tres crugies simètriques, amb una porta central emmarcada amb
pedra moderna seguint el sòcol. Les antigues corts, a ponent davant
de la casa, mostren una part de mur de paredat vist i tenen una porta
feta de maó a plec de llibre. Totes les obertures són de llinda plana, i
l’acabat exterior del conjunt és arrebossat i pintat de color ocre. Dins
del jardí hi ha un pou de planta quadrada fet de totxo. Actualment es
troba dividida en dos habitatges.
• Accés: Desviació Ctra. de l'Ametlla Km 1,7.
• Serveis: Aigua - pou | Elect.- xarxa | Sanej - pou | Altres - telèfon.
• Situació de risc: -

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Intervencions admeses: Es podran destinar a habitatge tots els volums
catalogats; el programa funcional bàsic de l'habitatge s'ubicarà als volums
que ja hi tenen implantat un habitatge, el volum grafiat com a principal al
plànol adjunt i el volum complementari adossat a ponent del principal. A part
del volum principal, per a la resta d'usos admesos es podran emprar els
volums complementaris catalogats, adequant-los per a garantir la seva
adaptació als requeriments de l'activitat a implantar. En cas de remodelació
o rehabilitació, s’haurà de rebaixar el nivell de la llinda a l’obertura de
l’extrem de ponent de la façana posterior, i s’enretiraran les persianes de
lames enrotllables amb guies i caixa, i les fusteries de materials metàl·lics,
plàstics o similars. En cas de canvi d’ús o de dur a terme l’ampliació,
s'enretirarà la coberta de fibrociment del volum no catalogat.
S’admet l’ampliació de les edificacions, d’acord amb l’article 14, dins el gàlib d’ocupació assenyalat al plànol, per a la implantació dels
usos admesos. L’ampliació es realitzarà mitjançant un cos en planta baixa, adossat a migdia del conjunt, fins un màxim del 20% del
sostre construït del volum principal, i garantint el tractament unitari del conjunt i de l’espai exterior.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es mantindrà lliure d’edificació el jardí davanter front la façana principal, i es conservarà el pou existent. Es potenciarà
l’enjardinament de tipologia rural i la plantació de vegetació autòctona al jardí, i es conservarà l’arbrat existent a l’entorn immediat del
conjunt. Es preservarà el caràcter rural i agrícola de l’entorn del Pla de Llerona i, en la mesura del possible, es potenciarà el manteniment
dels camps conreats que envolten el conjunt. Es posarà especial atenció al manteniment de les edificacions i els elements construïts que
tanquen i defineixen l’alineació del marge del camí de Can Riembau, i conformen la geometria rural i el paisatge del lloc.
• Accés i estacionament: S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. Caldrà preveure els aparcaments necessaris en funció de
l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Justificació per a la recuperació i preservació

Usos i activitats permeses

• Valor històric propi de la casa, exemple de tipologia tradicional.
• Valor ambiental de l'entorn rural i agrícola del Pla de Llerona.
• Valor social, per raó de l’equilibri territorial i l’estructura del medi rural.

• Ús principal: Habitatge familiar, amb un màxim de dos habitatges ja existents al conjunt, un a la casa i un al cos de ponent.
• Usos admesos: Turisme rural / Restauració / Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artesanal / Artístic
i professional.

Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable del municipi de Les Franqueses del Vallès

Document C

p. 195

C – 176 CAN MARTÍ FERRER
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Volum principal
Volum complementari catalogat
Volum complementari no catalogat
Àmbit de possible ampliació

Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus II
• Protecció actual: • Codi IPAC: - • PTMB: Espai de protecció especial

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es mantindrà la volumetria i la
tipologia de la casa i els criteris de composició de les obertures de les
façanes, prioritzant la proporció vertical. Es conservaran els elements
arquitectònics i decoratius de la façana. L'acabat exterior de les façanes
del conjunt es mantindrà arrebossat i pintat color clar, conservant el
paredat vist d’algunes parts dels murs.

•
•
•
•

Indret: Desviació camí de Can Riembau
UTM (x,y): 440815, 4611693
Referència cadastral urbana: 000603100DG41A0001XA
Referència cadastral rústica: 08085A016000950000DW

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XIX / Reforma s. XX
• Estil: Popular
• Estat de conservació: Bo

• Titularitat: Privada
• Ús actual: Habitatge
• Vinculació agropecuària: Sí

• Sostre aprox. Volum principal: 210 m2. Volums complementaris: 200 m2
• Característiques: Casa de senzilla construcció situada en entorn rural
envoltada de camps de conreu, renovada el 1927 conservant les
característiques i elements originals. És de planta quadrangular, consta
de planta baixa i pis, i té la coberta de teula àrab a dos vessants amb
el carener paral·lel a la façana. La façana principal és de dues crugies
simètriques amb dues portes d’entrada i dues finestres al pis, totes de
llinda plana. Adossat a la façana hi ha un pou d’obra amb rentador. A
les cares posterior i de ponent de la casa s’annexen dos coberts, un
dels quals conserva una petita finestra amb els brancals de maó a plec
de llibre i la llinda de maó pla. L’acabat exterior de la façana principal
és arrebossat, la façana posterior és de pedra vista, i les demés
façanes de la casa i dels cossos annexos combinen paredat de còdols
i maó amb restes d’arrebossat antic. Davant de la casa es forma un
pati tancat per les antigues corts formant una L a llevant, i per un muret
perimetral pels costats sud i sud-oest, que conserva parcialment el
paredat original.
• Accés: Desviació Ctra. de l'Ametlla Km 1,7.
• Serveis: Aigua - pou | Elect.- xarxa | Sanej - pou.
• Situació de risc: -

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Intervencions admeses: Es podran destinar a habitatge tots els volums
catalogats; el programa funcional bàsic dels habitatges s’ubicarà al volum
grafiat com a principal al plànol adjunt. A part del volum principal, per a la
resta d'usos admesos es podran emprar els volums complementaris
catalogats, adequant-los als requeriments de l'activitat a implantar.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es mantindrà lliure d’edificació el pati davanter front la façana principal, i es conservarà el muret baix que el delimita parcialment.
Es protegirà el pou i el rentador adossats al costat de ponent de la façana principal de la casa. Es preservarà i potenciarà l’enjardinament
de tipologia rural i es conservarà l’arbrat existent a l’entorn immediat del conjunt. Es preservarà el caràcter rural i agrícola de l’entorn del
Pla de Llerona i, en la mesura del possible, els camps conreats a ponent i nord de les edificacions.
• Accés i estacionament: S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca des del camí de Can Riembau, podent-lo condicionar amb
una amplada màxima de 3m, i revegetació i plantació d’arbrat en la resta de la seva amplada. Caldrà preveure els aparcaments
necessaris en funció de l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Usos i activitats permeses
• Ús principal: Habitatge familiar, amb un màxim de dos habitatges.
• Usos admesos: Turisme rural / Restauració / Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artesanal / Artístic
i professional.

Justificació per a la recuperació i preservació
• Valor històric propi de la casa i del conjunt.
• Valor ambiental de l'entorn rural i agrícola del Pla de Llerona.
• Valor social, per raó de l’equilibri territorial i l’estructura del medi rural.
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Volum principal
Volum complementari catalogat
Volum complementari no catalogat
Àmbit de possible ampliació

Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus II
• Protecció actual: • Codi IPAC: - • PTMB: Espai de protecció especial

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es mantindrà la volumetria i la
tipologia de la casa, els criteris de composició i la proporció de les
obertures de les façanes i la configuració dels volums formant un barri
tancat. Es conservarà el portal central d’arc escarser emmarcat amb maó
ceràmic, les finestres de llinda plana de la planta baixa, les finestres del
pis són amb carreus i ampits volats de pedra i la petita finestra de forma
el·líptica de sota del carener. Es mantindrà el tractament heterogeni de les
façanes del conjunt, deixant vist el paredat de còdols existent en algunes
parts dels murs, sobretot a les antigues corts, així com les llindes, els
brancals i l’arc de l’accés fet amb maó a plec de llibre.

•
•
•
•

Indret: Camí de l’Alrani
UTM (x,y): 440443, 4611903
Referència cadastral urbana: 08085A016003960001FQ
Referència cadastral rústica: 08085A016003960000DM

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XVIII / Reforma s. XX
• Estil: Popular
• Estat de conservació: Bo

• Titularitat: Privada
• Ús actual: Habitatge
• Vinculació agropecuària: Sí

• Sostre aprox. Volum principal: 230 m2. Volums complementaris: 200 m2
• Característiques: Casa adossada per llevant a Ca l’Alrani, situada en
entorn rural envoltada de camps de conreu, ben reformada mantenintne la tipologia i característiques. És de planta rectangular, consta de
planta baixa, pis i golfes, i té la coberta de teula àrab a dos vessants
amb una senzilla imbricació i el carener perpendicular a la façana. A
ponent i canviant la inclinació de la coberta, un cos s’avança cap el
camí. La façana principal és de tres crugies simètriques, amb un portal
central d’arc escarser emmarcat amb maó ceràmic, com ho són les
finestres de llinda plana de la planta baixa, mentre que les finestres del
pis són amb carreus i ampits volats de pedra. Sota del carener hi ha un
petita finestra de forma el·líptica. L’acabat exterior és de pedra vista
sobre arrebossat tosc. Als dos laterals hi ha antics corrals i coberts de
planta baixa i la coberta a una vessant, que formen una planta en U i
tanquen un barri a ponent, al qual s’accedia per un portal des del camí,
avui tapiat. Dins del barri hi ha divers arbrat, entre el qual una acàcia
de gran cos.
• Accés: Desviació Ctra. de l'Ametlla Km 1,3.
• Serveis: Aigua - pou | Elect.- xarxa | Sanej - pou | Altres - telèfon.
• Situació de risc: -

Justificació per a la recuperació i preservació

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Intervencions admeses: Es podran destinar a habitatge el volum catalogat
grafiat com a principal al plànol adjunt i el volum complementari adossat a
aquest; el programa funcional bàsic de l’habitatge s’ubicarà al volum
principal. Tots els volums catalogats, es podran emprar per a la resta
d'usos admesos, adaptant-los als requeriments de l'activitat a implantar.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es conservarà la configuració del conjunt, amb els volums dels antics corrals i coberts formant un barri tancat a ponent de la
casa, que es mantindrà lliure d’edificació. Es conservarà l’enjardinament de tipologia rural del barri i es preservarà l’arbrat existent,
especialment l’acàcia i demés arbrat exemplar que acompanya l’accés al barri. Es preservarà el caràcter rural i agrícola de l’entorn del
Pla de Llerona i, en la mesura del possible, els camps conreats i els espais d’horta situats a migdia del conjunt. Es posarà especial
atenció al manteniment de les edificacions que defineixen l’alineació del marge del camí de Can l’Alrani, i conformen la geometria rural i
el paisatge del lloc.
• Accés i estacionament: S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. Caldrà preveure els aparcaments necessaris en funció de
l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Usos i activitats permeses
• Usos principals: Habitatge familiar, amb un màxim d’un habitatge / Turisme rural.
• Usos admesos: Restauració / Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artesanal / Artístic i professional.

• Valor històric propi de la casa i dels espais exteriors (barri).
• Valor paisatgístic i ambiental de l'entorn rural i agrícola del Pla de
Llerona, de l'arbrat existent i de configuració de camí.
• Valor social, per raó de l’equilibri territorial i l’estructura del medi rural.

Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable del municipi de Les Franqueses del Vallès

Document C

p. 198

C – 178 CA L’ALRANI

Pla de Llerona

PB

PB+1

PB+2

Golfa

Volum principal
Volum complementari catalogat
Volum complementari no catalogat
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Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus II
• Protecció actual: BPU – PEPPA (LL-02)
• Codi IPAC: 28799 • PTMB: Espai de protecció especial

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització
• Indret: Camí de l’Alrani
• UTM (x,y): 440451, 4611908
• Referència cadastral urbana: 000104700DG41A0001XA /
000104600DG41A0001DA
• Referència cadastral rústica: 08085A016003970000DO

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XVI-XVIII / Reforma s. XX • Titularitat: Privada
• Estil: Gòtic - Popular
• Ús actual: Habitatge
• Estat de conservació: Bo
• Vinculació agropecuària: Sí
• Sostre aprox. Volum principal: 790 m2. Volums complementaris: 100 m2
• Característiques: Casa de grans dimensions i una de les més importants
del Pla de Llerona. El conjunt actual respon a diverses ampliacions, i
consta de tres habitatges: dos habitatges maclats al cos més antic i un
tercer a l’antic graner reformat, a llevant. Pel porxo cobert sota d’aquest cos
s’accedeix al barri interior que encercla la façana principal de la casa,
tancat a migdia per corrals. El cos principal és de planta baixa, pis i golfes, i
té la coberta de teula àrab a dos vessants amb el carener paral·lel a la
façana. Destaca el portal central d’arc de mig punt de pedra adovellada, i
una finestra d’estil gòtic d’arc conopial molt treballada, amb columnetes de
base historiada i capitells i lòbuls decorats. La resta d’obertures són de
pedra carejada, unes de llinda plana i altres d’arc mixtilini. A la façana hi ha
un rellotge de sol desdibuixat. A l’interior es conserven el sostres i
paviments originals. L’acabat exterior és de pedra vista amb restes
d’arrebossat. A l’exterior del barri hi ha l’era de cairons i una bassa.
• Accés: Desviació Ctra. de l'Ametlla Km 1,3.
• Serveis: Aigua - pou | Elect.- xarxa | Sanej - pou | Altres - telèfon.
• Situació de risc: -

Justificació per a la recuperació i preservació
• Valor històric i arquitectònic propi de la casa, dels elements singulars
de l'interior que es conserven, i dels espais exteriors (barri, era, bassa).
• Valor paisatgístic i ambiental de l'entorn rural i agrícola del Pla de
Llerona, de configuració de camí, i com a fita històrica.
• Valor social, per raó de l’equilibri territorial i l’estructura del medi rural.

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:
Tractament dels volums catalogats: Es mantindrà la volumetria i la
tipologia del conjunt, els criteris de composició i la proporció de les
obertures de les façanes de l’interior del pati i del camí de Ca l’Alrani. Es
conservarà el portal central d’arc de mig punt, la finestra d’estil gòtic, i la
resta d'obertures de pedra carejada, el rellotge de sol i els contraforts de
la façana nord. L'acabat exterior serà arrebossat i pintat de forma unitària
a la part exterior i deixant el paredat vist de la façana principal. S'hauran
de documentar i mantenir els sostres i paviments originals, així com altres
elements originals que es conservin a l'interior de la casa.
• Intervencions admeses: Es podrà destinar a habitatge el volum catalogat
grafiat com a principal al plànol adjunt. A part del volum principal, per a la
resta d’usos admesos, es podran emprar els volums complementaris
catalogats, adaptant-los a les noves necessitats de l’activitat a implantar. Es
conservarà obert el porxo d’accés al barri i l’embigat de fusta que
l’acompanya. En cas de remodelació o rehabilitació, es recompondrà
l’estructura de la totalitat de la façana llevant, refent les obertures que hagin perdut la proporció vertical, i utilitzant tècniques constructives
tradicionals, i s’igualarà al nivell més alt del vessant nord de la coberta. En cas de qualsevol intervenció, els elements auxiliars de ventilació i
extracció de fums al conjunt, s’integraran a l’edificació mitjançant elements d’obra, o bé es col·locaran separats del conjunt. En cas de canvi
d’ús, s'enretiraran les cobertes de fibrociment i elements d'altres materials no adequats.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es conservarà la configuració del conjunt formant un barri interior front la façana principal de la casa més antiga, i el seu accés
pel porxo cobert sota l’antic graner. Es protegirà l’era encaironada i la lliça que la delimita, situada fora del barri a llevant del conjunt; i la
bassa rectangular situada a migdia. Es mantindrà i potenciarà l’enjardinament de tipologia rural a l’entorn immediat del conjunt, i l’arbrat
existent dins i fora del barri. Es preservarà el caràcter rural i agrícola de l’entorn del Pla de Llerona i, en la mesura del possible, els
camps conreats i els espais d’horta situats a migdia del conjunt. Es posarà especial atenció al manteniment de les edificacions que
defineixen l’alineació del marge del camí de Ca l’Alrani, i conformen el paisatge del lloc; i al manteniment de l’encaix paisatgístic, que fan
que el conjunt constitueixi una fita visual i històrica dins del medi rural on es situa.
• Accés i estacionament: S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. Caldrà preveure els aparcaments necessaris en funció de
l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Usos i activitats permeses
• Usos principals: Habitatge familiar, amb un màxim de tres habitatges ja existents al conjunt / Turisme rural.
• Usos admesos: Restauració / Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artesanal / Artístic i professional.
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Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus II
• Protecció actual: • Codi IPAC: - • PTMB: Espai de protecció especial

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es mantindrà la volumetria i la
tipologia de la casa, els criteris de composició i la proporció de les
obertures de les façanes i la configuració dels volums formant un pati. Es
conservarà la porta i les finestres que conserven el marc arrodonit de
pedra i la inscripció 1872 a la llinda de la porta, la placa amb el nom de la
casa i el rellotge de sol ceràmic, i la gelosia que tapa la ventilació de
coberta. L'acabat exterior de les façanes del conjunt es mantindrà
arrebossat i pintat de color clar.

•
•
•
•

Indret: Camí de Ca l’Alrani a Can Pau
UTM (x,y): 440382, 4612120
Referència cadastral urbana: 000100800DG41A0001OA
Referència cadastral rústica: 08085A016000600000DZ

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XIX / Reforma s. XX
• Estil: Popular
• Estat de conservació: Bo

• Titularitat: Privada
• Ús actual: Habitatge
• Vinculació agropecuària: Sí

• Sostre aprox. Volum principal: 350 m2. Volums complementaris: 350 m2
• Característiques: Casa de tipologia tradicional, antigament coneguda
com a Caseta de Santa Digna, situada en entorn rural envoltada de
camps de conreu, al límit nord del terme municipal. És de planta
quadrada, consta de planta baixa, pis i golfes, i té la coberta de teula
àrab a dos vessants amb una senzilla imbricació ceràmica i el carener
perpendicular a la façana. La façana principal és de dues crugies, amb
la porta i les finestres que conserven el marc arrodonit de pedra i la
inscripció 1872 a la llinda de la porta. Entre les dues finestres
balconeres del pis hi ha una placa amb el nom de la casa i un rellotge
de sol ceràmic, i sota del carener una gelosia tapa la ventilació de
coberta. Totes les obertures són verticals de llinda plana. A ponent s’hi
adossa un cos avui emprat com a garatge, amb terrassa a la planta
pis; i uns antics corrals de planta baixa que es van ampliar allargant-se
cap a migdia. L’acabat exterior és arrebossat i pintat de color ocre clar.
La casa i els corrals formen un pati tancat a migdia, dins del qual hi ha
un pou.
• Accés: Desviació camí de Ca l'Alrani des de Ctra. de l'Ametlla Km 1,3.
• Serveis: Aigua - pou | Elect.- xarxa | Sanej - pou.
• Situació de risc: -

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Intervencions admeses: Es podran destinar a habitatge tots els volums
catalogats; el programa funcional bàsic de l’habitatge s’ubicarà al volum
grafiat com a principal al plànol adjunt. A part del volum principal, per a la
resta d'usos admesos es podran emprar els volums complementaris
catalogats, adequant-los als requeriments de l'activitat a implantar.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es conservarà la configuració del conjunt formant un pati a migdia de la casa, tancat pels antics corrals pel costat de ponent i per
un muret pels costats de migdia i llevant. El pati es mantindrà lliure d’edificació, i es preservarà el pou situat davant de la casa. Es
mantindrà l’enjardinament de tipologia rural i l’arbrat existent dins del pati. Es preservarà el caràcter rural i agrícola de l’entorn nord del
Pla de Llerona i, en la mesura del possible, es potenciarà el manteniment dels camps conreats situats a migdia i ponent del conjunt.
• Accés i estacionament: S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. Caldrà preveure els aparcaments necessaris en funció de
l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Usos i activitats permeses
• Usos principals: Habitatge familiar, amb un màxim d’un habitatge / Turisme rural.
• Usos admesos: Restauració / Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artesanal / Artístic i professional.

Justificació per a la recuperació i preservació
• Valor històric propi de la casa, exemple de tipologia tradicional.
• Valor paisatgístic i ambiental de l'entorn rural i agrícola del Pla de
Llerona.
• Valor social, per raó de l’equilibri territorial i l’estructura del medi rural.
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C – 180 CAN MAU

Pla de Llerona

PB

PB+1

PB+2

Golfa

Volum principal
Volum complementari catalogat
Volum complementari no catalogat
Àmbit de possible ampliació

Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus II
• Protecció actual: • Codi IPAC: - • PTMB: Espai de protecció especial

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es mantindrà la volumetria i la
tipologia de la casa i els criteris de composició de les obertures de les
façanes, prioritzant la proporció vertical. Es conservaran els elements
arquitectònics i decoratius de la façana. L'acabat exterior de les façanes
del conjunt es mantindrà arrebossat.

•
•
•
•

Indret: Camí de Ca l’Alrani a Can Pau
UTM (x,y): 440546, 4612164
Referència cadastral urbana: 000104900DG41A0001JA
Referència cadastral rústica: 08085A016000650000DB

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XIX
• Estil: Popular
• Estat de conservació: Bo

• Titularitat: Privada
• Ús actual: Habitatge
• Vinculació agropecuària: Sí

• Sostre aprox. Volum principal: 240 m2. Volums complementaris: 150 m2
• Característiques: Casa de tipologia menestral, situada en entorn rural
envoltada de camps de conreu, al límit nord del terme municipal.
Conserva la volumetria i característiques originals, atès que ha estat
molt poc modificada amb el pas dels anys. És de planta rectangular,
consta de planta baixa i pis, i té la coberta de teula àrab a dos vessants
amb el carener paral·lel a la façana. Les obertures de la façana
principal, allargada, s’ordenen geomètricament de forma alternada,
amb dues portes i dues finestres a la planta baixa, i tres finestres al pis,
la central amb balcó de llosana de pedra. Totes les obertures són
verticals de llinda plana, i l’acabat exterior és arrebossat. A ponent,
tancant un gran pati, hi ha els antics corrals que conserven els murs de
paredat vist i les portes amb brancals de maó a plec de llibre i llindes
de maó pla. Dins del pati hi ha un pou d’obra amb teuladet, i fora del
pati es conserva una gran bassa amb rentadors. Adossat a llevant de
la casa antiga, el darrer quart del s. XX es va construir un nou
habitatge.
• Accés: Desviació camí de Ca l'Alrani des de Ctra. de l'Ametlla Km 1,3.
• Serveis: Aigua - pou | Elect.- xarxa | Sanej - pou.
• Situació de risc: -

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Intervencions admeses: Es podran destinar a habitatge el volum catalogat
grafiat com a principal al plànol adjunt i el volum complementari adossat a
aquest; el programa funcional bàsic de l’habitatge s’ubicarà al volum
principal. Tots els volums catalogats, es podran emprar per a la resta
d'usos admesos, adaptant-los als requeriments de l'activitat a implantar.
En cas de canvi d’ús o bé de cessament de les activitats agrícoles,
ramaderes i similars, s'enretiraran les cobertes de fibrociment i elements
d'altres materials no adequats.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es mantindrà lliure d’edificació el pati front la façana principal, delimitat pels antics corrals a ponent seguint el rec, i per un muret
baix de pedra pels costats de migdia i llevant. Es conservarà el pou existent dins del pati, i la bassa situada a ponent del conjunt, fora del
pati. Es mantindrà l’enjardinament de tipologia rural i l’arbrat existent a l’interior del pati. Es preservarà el caràcter rural i agrícola de
l’entorn nord del Pla de Llerona i, en la mesura del possible, es potenciarà el manteniment dels camps conreats que envolten el conjunt i
dels espais d’horta situats ponent.
• Accés i estacionament: S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. Caldrà preveure els aparcaments necessaris en funció de
l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Usos i activitats permeses
• Ús principal: Habitatge familiar, amb un màxim de dos habitatges.
• Usos admesos: Turisme rural / Restauració / Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artesanal / Artístic
i professional.

Justificació per a la recuperació i preservació
• Valor històric propi de la casa, exemple de tipologia menestral, i dels
espais exteriors (bassa).
• Valor ambiental de l'entorn rural i agrícola del Pla de Llerona.
• Valor social, per raó de l’equilibri territorial i l’estructura del medi rural.
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C – 181 CAN PAU ALRANI

Pla de Llerona

PB

PB+1

PB+2

Golfa

Volum principal
Volum complementari catalogat
Volum complementari no catalogat
Àmbit de possible ampliació

Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus II
• Protecció actual: • Codi IPAC: - • PTMB: Espai de protecció especial

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es mantindrà la volumetria i la
tipologia de la casa, els criteris de composició i la proporció de les
obertures de les façanes i la configuració dels volums formant un pati. Es
conservaran les tres obertures verticals d’arc de mig punt a les golfes i
l'obertura en forma de gran espitllera de la façana posterior i la llinda de
fusta de l’accés principal. Es podrà mantenir la coberta plana del volum
complementari catalogat L'acabat exterior de les façanes del conjunt es
mantindrà arrebossat.

•
•
•
•

Indret: Camí de l’Alrani
UTM (x,y): 440714, 4611878
Referència cadastral urbana: 000104500DG41A0001RA
Referència cadastral rústica: 08085A016001040000DT

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XIX / Reforma s. XX-XXI
• Estil: Popular
• Estat de conservació: Bo

• Titularitat: Privada
• Ús actual: Habitatge
• Vinculació agropecuària: Sí

• Sostre aprox. Volum principal: 290 m2. Volums complementaris: 90 m2
• Característiques: Casa reformada mantenint-ne la tipologia i
característiques, situada en entorn rural envoltada de camps de
conreu, a migdia del camí de Ca l’Alrani. És de planta quadrada,
consta de planta baixa, pis i golfes, i té la coberta de teula àrab a dos
vessants amb el carener perpendicular a la façana i un lleu ràfec
recolzat en permòdols a les façanes laterals. La façana principal és de
dues crugies, amb la porta descentrada cap a ponent, amb brancals
carejats de maó ceràmic i que conserva la llinda de fusta. Al seu
damunt, hi ha dues finestres de llinda plana amb ampit ceràmic, i tres
obertures verticals d’arc de mig punt a les golfes. La façana posterior
només té una obertura en forma de gran espitllera. A ponent de la casa
s’hi adossen els antics corrals de planta baixa, amb les portes de la
façana de migdia d’arc rebaixat fetes de maó ceràmic, i una finestra de
similars característiques acompanyada de petites espitlleres a la
façana posterior que dóna al camí. L’acabat exterior del conjunt és
arrebossat.
• Accés: Desviació Ctra. de l'Ametlla Km 1,3.
• Serveis: Aigua - pou | Elect.- xarxa | Sanej - pou.
• Situació de risc: -

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Intervencions admeses: Es podran destinar a habitatge tots els volums
catalogats; el programa funcional bàsic de l’habitatge s’ubicarà al volum
grafiat com a principal al plànol adjunt. A part del volum principal, per a la
resta d'usos admesos es podran emprar els volums complementaris
catalogats, adequant-los als requeriments de l'activitat a implantar.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es mantindrà lliure d’edificació el pati davanter front la façana principal de la casa i els antics corrals. Es potenciarà
l’enjardinament de tipologia rural i la plantació de vegetació autòctona a l’entorn immediat del conjunt, i es conservarà l’arbrat existent. Es
preservarà el caràcter rural i agrícola de l’entorn del Pla de Llerona i, en la mesura del possible, es potenciarà el manteniment dels
camps conreats que envolten el conjunt. Es posarà especial atenció al manteniment de les edificacions que defineixen l’alineació del
marge del camí de Ca l’Alrani, i conformen el paisatge del lloc.
• Accés i estacionament: S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. Caldrà preveure els aparcaments necessaris en funció de
l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Usos i activitats permeses
• Ús principal: Habitatge familiar, amb un màxim d’un habitatge.
• Usos admesos: Turisme rural / Restauració / Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artesanal / Artístic
i professional.

Justificació per a la recuperació i preservació
• Valor històric propi de la casa i dels seus elements singulars.
• Valor ambiental de l'entorn rural i agrícola del Pla de Llerona.
• Valor social, per raó de l’equilibri territorial i l’estructura del medi rural.
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C – 182 CAN QUIM BOLET

Pla de Llerona

PB

PB+1

PB+2

Golfa

Volum principal
Volum complementari catalogat
Volum complementari no catalogat
Àmbit de possible ampliació

Dades urbanístiques

DETERMINACIONS NORMATIVES

• Qualificació urbanística: Sòl agrícola d'especial protecció, tipus II
• Protecció actual: • Codi IPAC: - • PTMB: Espai de protecció especial

Condicions d’ordenació i d’edificació

Localització

• Tractament dels volums catalogats: Es mantindrà la volumetria i la
tipologia de la casa i els criteris de composició de les obertures de les
façanes, prioritzant la proporció vertical. Es conservaran els elements
arquitectònics i decoratius de la façana. L'acabat exterior de les façanes
del conjunt es podrà mantenir arrebossada o amb parts de paredat vist.

•
•
•
•

Indret: Desviació camí de Ca l’Alrani
UTM (x,y): 440656, 4612105
Referència cadastral urbana: 000105100DG41A0001IA
Referència cadastral rústica: 08085A016000690000DP

Descripció de la masia o casa rural
• Època: s. XIX / Reforma s. XXI
• Estil: Popular
• Estat de conservació: En obres

• Titularitat: Privada
• Ús actual: Habitatge
• Vinculació agropecuària: Sí

• Sostre aprox. Volum principal: 180 m2. Volums complementaris: 200 m2
• Característiques: Antiga casa situada en entorn rural envoltada de
camps de conreu, al límit nord del terme municipal. Actualment es troba
en obres de reforma que, per fotografies anteriors de la casa, conserven
la volumetria, tipologia, proporcions de les obertures i característiques
originals. És de planta rectangular, consta de planta baixa i pis, i té la
coberta de teula àrab a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana.
La façana principal és de composició asimètrica amb la porta
descentrada cap a ponent, i totes les obertures de llinda plana. A llevant
s’adossa un cos estret de planta baixa i pis que enllaça amb les antigues
corts de planta baixa, amb un ampli portal d’arc rebaixat, que s’avancen
cap a migdia formant una planta en L i tanquen un pati; i a ponent
s’adossa un antic corral de planta baixa. Les corts i el corral tenen els
murs de paredat vist amb restes d’arrebossat, i les obertures
emmarcades amb maó ceràmic. Dins del pati es conserva un pou de
pedra, i al nord hi ha una bassa rectangular i un pou fets d’obra.
• Accés: Desviació Ctra. de l'Ametlla Km 1,3.
• Serveis: Aigua - pou | Elect.- xarxa | Sanej - pou.
• Situació de risc: -

Segons els articles 12 i 13, i amb les següents condicions específiques:

• Intervencions admeses: Es podran destinar a habitatge tots els volums
catalogats; el programa funcional bàsic de l’habitatge s’ubicarà al volum
grafiat com a principal al plànol adjunt. A part del volum principal, per a la
resta d'usos admesos es podran emprar els volums complementaris
catalogats, adequant-los als requeriments de l'activitat a implantar.

Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis
Segons l’article 16 i amb les següents condicions específiques:
• Entorn: Es mantindrà lliure d’edificació el pati davanter front la façana
principal. Es conservarà el pou de pedra existent dins del pati, i la bassa i el pou situats al nord del conjunt. Es mantindrà i potenciarà
l’enjardinament de tipologia rural a l’entorn immediat del conjunt, i es conservarà l’arbrat existent a l’accés i dins del pati. Es preservarà el
caràcter rural i agrícola de l’entorn nord del Pla de Llerona i, en la mesura del possible, es potenciarà el manteniment dels camps
conreats que envolten el conjunt i de l’espai d’horta situat al nord.
• Accés i estacionament: S’haurà de garantir el manteniment de l’accés a la finca. Caldrà preveure els aparcaments necessaris en funció de
l’ús a implantar, segons la normativa sectorial.
• Serveis: Caldrà garantir els serveis urbanístics necessaris per a l’ús a desenvolupar, i donar compliment a les condicions de l’article 16.3.

Usos i activitats permeses
• Usos principals: Habitatge familiar, amb un màxim d’un habitatge / Turisme rural.
• Usos admesos: Educació en el lleure / Equipaments o serveis comunitaris en medi rural / Artesanal / Artístic i professional.

Justificació per a la recuperació i preservació
• Valor històric propi de la casa.
• Valor ambiental de l'entorn rural i agrícola del Pla de Llerona.
• Valor social, per raó de l’equilibri territorial i l’estructura del medi rural.
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