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1 DADES BÀSIQUES  
 
Les dades bàsiques de l’actuació són les següents: 
 
1.1 Síntesi de l’actuació  
 
El Pla especial urbanístic té com a finalitat la regulació i l’ordenació dels usos, de les 
edificacions i de les instal.lacions a l’entorn de protecció de la Torre de Cellers (bé cultural 
d’interès nacional), que ve establert pel Pla especial de protecció i actuació del patrimoni 
arquitectònic, arqueològic, urbanístic i paisatgístic del municipi de Parets del Vallès.  
 
La proposta es centra pricipalment en la regulació d’usos i en les condicions de les 
edificacions i les instal.lacions, establint àrees ocupables específiques.  
 
L’ordenació integra la conservació dels valors històrics i arquitectònics de l’edifici de la 
Torre de Cellers i del tractament paisatgístic del conjunt, caracteritzat per l’arquitectura 
tradicional i la vegetació. 
 
 
1.2  Promotor 
 
Titular:   Núria Trias Llongueras. 
DNI:       36.4363.53-Y  
Representant: Viviana Alsina Trias 
DNI:                36.964.623-N 
 
1.3  Autor del Pla especial urbanístic 
 
Projectista:   S. Murillo, 
                    arquitecte COAC núm. 19.226-0. 
 
1.4 Autors del EIIP 
 
Tècnic:   S. Murillo,  
              arquitecte COAC núm. 19.226-0. 
              Tel. 93.2215000 / murillo@coac.net 
 
1.5 Base legal 
 
Articles 19‐22 Decret 343/2006, de 19 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 8/2005, 
de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge, i es regulen els estudis i 
informes d’impacte i integració paisatgística. Articles 47.4 i 48 del Decret legislatiu 1/2010, 
de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme (modificat per la Llei 
3/2012, de 2 de febrer). 
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1.6 Situació  
 
La Torre de Cellers pertany al municipi de Parets del Vallès, a la comarca del Vallès 
Oriental. 
 
No obstant el caràcter rural de la finca, aquesta s’emplaça al Polígon industrial Can Volart 
sobre un terreny planer, arran de la C-17. 
  

 
Font: Institut Cartogràfic de Catalunya. 
 
1.7 Accés 
 
La finca dona front al carrer Torre de Cellers s/n. El principal accés al polígon industrial es 
produeix des de la carretera de l’autovia C-17. 
 
 
1.8 Àmbit d’actuació 
 
L’àmbit del Pla especial urbanístic correspon a l’entorn de protecció de la Torre de Cellers 
que ve establert pel Pla especial de protecció i actuació del patrimoni arquitectònic, 
arqueològic, urbanístic i paisatgístic del municipi de Parets del Vallès. 
 
Té una superfície de 45.893 m2 (segons les dades cadastrals) i llinda a l’est amb el carrer 
de Torre de Cellers; al sud amb un vial secundari, que el separa de la parcel.la industrial 
veïna (Mango); a l’oest amb la Carretera de Barcelona a Puigcerdà C-17 i l’enllaç d’aquesta 
amb l’Autopista del Mediterrani C-33; i al nord amb un espai lliure. 
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Font: Institut Cartogràfic de Catalunya. 
 
 
1.9 Superfície transformada 
 
El Pla especial preveu principalment àrees d’ocupació temporal de construccions efímeres 
(carpes) i de l’aparcament necessari per la celebració dels actes i esdeveniments. 
 
La superfície màxima de les carpes s’estableix en 500 m2. En relació a l’aparcament no es 
contempla paviment ni cap tipus de cobert. 
 
També es possibilita l’ampliació de les construccions de les naus i antigues corts sense 
superar el 10% del volum actual, mitjançant un cos adossat a les edificacions ja existents. 
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2 PLANEJAMENT VIGENT I INSTRUMENTS DE PAISATGE  
 
2.1 Planejament territorial 
 
Títol: 
 
Pla territorial metropolità de Barcelona,  
aprovat definitivament pel Govern de Catalunya en data 20 d'abril de 2010. 
 
Categoria:  
 
La zona d’estudi es troba dins de la categoria de sòl de protecció preventiva. 
 
Articulat: 
 
Els sòls de protecció especial definits pel Pla territorial es regulen al títol II de les Normes 
d’ordenació, sobre el Sistema d’espais oberts.  
 
En el cas de la proposta que tractem, destaquen l’article 2.9 que determina que cal 
considerar, en general, els espais de protecció preventiva com una opció preferent davant 
de la dels espais de protecció especial per a implantacions admeses en sòl no 
urbanitzable, sense perjudici de les restriccions específiques per a determinades àrees 
establertes en el pla d’ordenació urbanística municipal o altres instruments urbanístics; i 
l’article 2.18 que estableixque les actuacions situades a l’entorn visual dels edificis o altres 
elements patrimonials inclosos a l’Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de Catalunya 
han de respectar les característiques paisatgístiques d’aquest entorn i les traces existents 
de camins, passos, esplanades, fonts, vegetació i altres elements significatius que 
estructuren l’espai al voltant de l’edifici o element, a part de complir amb caràcter general 
les limitacions derivades de les disposicions de protecció patrimonial. 
 

 
Plànol núm. 1.2 Espais oberts. Proposta. (Pla territorial metropolità de Barcelona. Abril 2010) 
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2.2 Planejament municipal 
 
Títol: 
 
Revisió del Pla general municipal d’ordenació de Parets del Vallès, aprovada definitivament 
per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 22 de febrer de 2007. 
 
Categoria:  
 
Sòl no urbanitzable. Zona de valors protegits (clau ZVP) i , excepte en una porció menor 
adjacent a la C-17 que s’assigna a protecció de sistemes (clau PS). 
(Existeix una incongruència amb el plànol d’ordenació núm. O.02, Plànol de règim del sòl,  
a escala 1:7.000, que inclou la finca de referència en el sòl urbà). 
 
Articulat: 
 
La regulació específica de la zona de valor protegits (ZVP) s’estableix a la secció segona, 
capítol  quart, títol segon de la Normativa urbanística. 
 
D’acord amb la definició d’aquesta zona (article 142), “comprèn els sòls no urbanitzables 
els quals per raó de llurs característiques topogràfiques o físiques comprenen sòls ocupats 
per masses arbòries, que són objecte de preservació dels procés urbanitzador”. 
 
No obstant, donada la singularitat d’aquesta finca, on s’ubica també l’edifici la Torre de 
Cellers (que s’identifica en aquest plànol amb la clau PH de Patrimoni històric artístic), 
l’article 146 remet la seva regulació urbanística a les condicions que especifica el Pla 
especial de protecció i que recull la fitxa de referència. 
 

 
Plànol d’ordenació,núm. O.06 de la Revisió del PGMO, d’escala original1:2.000. 
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2.3 Planejament especial 
 
Títol: 
 
Pla especial de protecció i actuació del patrimoni arquitectònic, arqueològic, urbanístic i 
paisatgístic del municipi de Parets del Vallès,  
aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en sessió 8 de 
març de 2012 
 
Categoria:  
 
Bé cultural d’interès nacional (BCIN) 
 
Articulat: 
 
La descripció detallada de la Torre de Cellers, així com les intervencions i els usos 
admesos figuren a la fitxa núm. 018 del Patrimoni arquitectònic - Volum 1. 
 

Entre d’altres, estableix els usos permesos a l’àmbit (culturals, de formació, de 
representació,institucional, oci i restauració) i determina que “mitjançant un Pla especial es 
podrà delimitar i arranjar una zona d’aparcament allunyada de l’edifici que respecti l’arbrat 
existent i les visuals sobre l’edifici, delimitar l’àrea ocupable per construccions i 
instal.lacions efímeres per a la celebració d’esdeveniments culturals i lúdics i definir les 
característiques d’aquestes instal.lacions”. 
 

 
Plànol núm. 1-01 del Pla especial de “Patrimoni arquitectònic. Sòls industrials i sòl no urbanitzable”, 
d’escala original 1.5.000. 
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2.4 Catàlegs del paisatge 
 
Títol: 
 
Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona,  
aprovat amb caràcter previ el 10 d'abril de 2014 (Edicte de 28 de març de 2014, sobre una 
resolució del director general d'Ordenació del Territori i Urbanisme per la qual s'aprova amb 
caràcter previ el Catàleg de Paisatge de la regió metropolitana de Barcelona) 
 
Unitat de paisatge:  
 
La zona d’estudi pertany segons el Mapa dels paisatges de Catalunya del Departament de 
Territori i Sostenibilitat a la unitat de paisatge de La Plana del Vallès. 
 

 
Plànol 1.1 Unitat de Paisatge del Catàleg de Paisatge regió Metropolitana de Barcelona, a escala 
original 1:150.000 (Font: Observatori del Paisatge). 
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3 PAISATGE A ESCALA TERRITORIAL 
 
3.1 Trets distintius 
 
− Relleu globalment planer marcat per la successió ondulada de valls i suaus careners 

disposats de forma paral·lela.  
 

− La coberta forestal, fonamentalment pinedes i alzinars, es troba arraconada a 
determinats careners o en àmbits territorials. 
 

− Els usos del sòl principals són els camps de conreu –fonamentalment de secà- i els 
espais urbanitzats (zones residencials, infraestructures, etc.), ambdós amb un 
recobriment superficial equiparable. Aquest «equilibri» es produeix mitjançant un patró 
característic: els camps i boscos han quedat confinats als espais careners, mentre que 
les zones urbanitzades es localitzen als fons de vall. D’aquesta distribució en resulta una 
disposició del paisatge en faixes paral·leles urbanitzades i no urbanitzades. 
 

− Els creixements residencials i industrials de les darreres dècades, estan associats a un 
sistema d’infraestructures que pivota sobretot en la B-30-AP-7, vial que segueix el traçat 
de la Via Augusta romana, així com en els eixos perpendiculars establerts a les 
principals valls tributàries del Besòs. 

 
 
3.2 Valors en el paisatge 
 
− El relleu ondulat, la successió de franges de careners i valls. 

 
− El mosaic agroforestal vallesà. 

 
− Les conegudes com a «Vies Verdes del Vallès» (VVV), és a dir, les àrees majoritàriament 

de carena que presenten una aparença forestal o rural. L’espai agrari de Gallecs és un 
àmbit notable i popularment molt reivindicat dins d’aquestes VVV. 
 

− El riu Besòs i els seus afluents, amb llurs boscos de ribera. 
 

− Les masies de la plana vallesana. 
 

− El sistema de castells, torres i fortificacions. Les esglésies visigòtiques de Terrassa. 
 

− Les primeres granges lleteres del Vallès: la torre Viader (Cardedeu) o la granja Soldevila 
(Santa Perpètua de Mogoda). 
 

− Conjunts industrials de Sabadell i Terrassa i els seus nuclis antics, així com el de 
Granollers. 
 

− Poblacions d’estiueig, amb torres modernistes: Cardedeu, Llinars, la Garriga, etc. 
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Valors en el paisatge. Catàleg de Paisatge regió Metropolitana de Barcelona, a escala original 
1:150.000. Memòria II.b. Unitat 17. Plana del Vallès (Font: Observatori del Paisatge: s’indica la Torre 
de Cellers com a valor històric i castell. 
 
 
3.3 Altres dades  

 
Per a major informació, es pot consultar la fitxa de la Unitat de paisatge a l’enllaç següent: 
http://www.catpaisatge.net/fitxers/catalegs/RMB/Memoria2/Unitats/M2_U17.pdf 
 
 

http://www.catpaisatge.net/fitxers/catalegs/RMB/Memoria2/Unitats/M2_U17.pdf�
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4   PAISATGE DEL LLOC I DEL PROJECTE 
 
4.1 Descripció i visibilitat de l’emplaçament 
 
Estructura del lloc 
 
L’àmbit del Pla especial urbanístic comprèn una illa envoltada per vials perimetrals, que es 
caracteritza pel seu caràcter agrícola i d’espai lliure,  malgrat que està situat al mig d’una 
zona industrial arran de l’autovia C-17. 
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Veritablement, la finca constitueix un reducte de naturalesa rústega inserit enmig del sòl 
industrial.  
 

 
 
Com es pot apreciar a la imatge, la major extensió del terreny de la finca està ocupada per 
conreus i espai lliure o de jardí, on la Torre de Cellers ocupa una posició central dins del 
conjunt.  
 
La topografia suau, sense desnivells acusats o altres incidents, permet que les edificacions 
i els camins es disposin sobre el terreny natural sense murs de contenció o talussos. 
 
 
Anàlisi de la visibilitat de l’emplaçament 
 
El conjunt passa desapercebut des dels vials exteriors que circumden la finca, gràcies a la 
tanca de xiprers que l’envolta, d’alçada superior a 4 metres, que actua com a una eficient 
barrera visual. Igualment, des de l’interior, la protecció de la tanca permet que l’ambient 
interior, caracteritzat pel castell i el jardí, es mantingui aliè a l’activitat industrial del polígon. 
 

 
Vista del carrer Torre de Cellers, amb la barrera vegetal a la dreta de la imatge 
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A més, donat que la topografia és molt planera, tant de la finca com la de l’entorn, no 
existeixen punts de vista dominants i des de les visuals interiors les naus queden  
dissimulen en un segon pla en el horitzó. 
A banda d’aquesta vegetació perimetral, té una especial incidència la disposició a l’interior 
de la finca de diferents masses i conjunts arboris, estratègicament distribuïts en combinació 
amb clarianes, que contribueixen a segregar i definir subtilment diferents espais dins de la 
mateixa finca. 
 

 
Dins de l’enjardinament, es poden trobar exemplar de plataners, bedolls, alzines, ... 
 

 
 
A la vegada, constitueixen un eficaç mecanisme per a emmarcar les perspectives del 
castell amb un fons natural proper, fragmentant les visuals, aïllant l’edifici principal i evitant 
la percepció, en segon pla, de les edificacions industrials del polígon on està immersa la 
finca i de l’excessiva rigidesa de la barrera perimetral. 
 
Pel que fa als conreus, que ocupen una posició perifèrica, s’han configurat com a espais 
intermedis amb els llindars de la finca.  
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D’aquesta forma, s’aconsegueix donar profunditat a les visuals, simulant i recreant la 
sensació d’un paisatge rural... quan en realitat s’està a pocs metres de les naus industrials 
o al costat d’una autovia. 
 
A la vegada, els camps de conreu aporten valor espacial com a espais oberts en les 
localitzacions on predomina l’arbrat, diversificant el mosaic d’usos de sòl i enriquint 
formalment l’escena paisatgística. 
 
 
Les edificacions 
 
La Torre de Cellers és un petit castell o masia de planta quadrada amb dues torres de 
planta circular col.locades als extrems de la diagonal nord-oest sud-est, coronades amb 
una barana a manera de merlets. 
 

 

 
 
 
 

 
 
El cos principal consta de planta baixa, pis i golfes i està cobert amb una teulada a quatre 
vessants amb grans ràfecs recolzats en mènsules. A les façanes, de paredat a la vista amb 
cantonades carreuades, hi ha un ampli ventall de finestres (geminada, conopial, llinda 
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plana) i a la façana principal hi destaca l’ampli portal de punt rodó de pedra, adovellat. 
Davant de la façana principal hi ha un fossat, amb una passera i el portal d’entrada.  
 
Actualment l’edifici té ús d’habitatge.  
 
A més del mas original o Torre de Cellers, s’ubiquen a la finca altres construccions que 
originalment havien estat destinades a cors i magatzem, que tant per la seva disposició, 
com per la naturalesa i característiques arquitectòniques més senzilles, no interfereixen i 
s’integren sense estridències a l’entorn.  
 
Es tracta de diferents cossos de volumetria i composició simple i compacte, de façanes 
massisses amb predomini del ple sobre el buit, acabades amb acabats tradicionals, d’obra 
vista, de totxo o pedra, o morter de color pedra, amb coberta a dues vessants de teula 
àrab.    
 

 
 

 
A les fotografies es poden observar aquestes característiques i es pot comprovar la seva 
adequació a l’àmbit al que pertanyen, constituint un conjunt harmònic, sense minvar el 
predomini del castell, que destaca per les seves característiques arquitectòniques i la 
singularitat dels seus elements.  
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En aquest sentit, es considera que els materials, els sistemes constructius, el volum i la 
tipologia aparents de les edificacions són coherents formalment amb el caràcter de l'àmbit 
on s’emplacen, tal com propugna l’article 60 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual 
s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme. 
 
Tant l’edifici principal de la Torre de Cellers com les altres construccions de la finca 
presenten un bon estat de conservació, gràcies a les actuacions de manteniment i de 
conservació que al llarg del temps han realitzat els propietaris.  
 
A banda de l’habitatge del masover, que ocupa el cos més proper a la porta d’accés del 
recinte, i d’altres espais destinats a magatzem i cobert d’eines agrícoles, actualment 
aquestes construccions no tenen un ús definit, tot i que alguns espais havien estat 
condicionats com a sales per a reunions o de restauració.  
 
 
 
4.2. Proposta i requisits del Pla especial urbanístic  
 
 
Finalitat i justificació del Pla especial  
 
El Pla especial urbanístic té com a finalitat la regulació i l’ordenació dels usos, de les 
edificacions i de les instal.lacions a l’entorn de protecció de la Torre de Cellers, 
imprescindible a fi de permetre la introducció de noves activitats (ja admeses pel Pla 
especial de protecció municipal) que contribueixin econòmicament al suport de les obres de 
manteniment i de conservació. 
 
La obligatorietat d’aquest ve determinada pel mateix Pla especial de protecció municipal: 
 
“Mitjançant un Pla especial es podrà delimitar i arranjar una zona d’aparcament allunyada de l’edifici 
que respecti l’arbrat existent i les visuals sobre l’edifici, delimitar l’àrea ocupable per construccions i 
instal.lacions efímeres per a la celebració d’esdeveniments culturals i lúdics i definir les 
característiques d’aquestes instal.lacions.” 
 
 
Requisits tècnics i funcionals  
 
De forma molt restringida, es proposen les àrees aptes tant per l’aparcament com per 
construccions efímeres (carpes) allunyades de la Torre de Cellers i separades per masses 
arbòries intermèdies que impedeixen les visuals directes o realitzar una lectura conjunta 
 
Aquestes àrees es situen en espais no arbrats, a les vores dels llindars de la finca de fàcil 
accés, sense competir amb la posició central reservada a l’edifici emblemàtic de la Torre. 
 
A l’aparcament no es preveuen coberts o pèrgoles ni paviments d’asfalt o formigó. La 
necessitat serà puntual i variable, relacionada amb la celebració d’actes culturals o d’altres 
esdeveniments. 
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A la pàgina següent, es reprodueix el plànol d’ordenació o.1 del Pla especial urbanístic que 
delimita les àrees per els nous usos i determina la conservació de les masses arbòries i 
dels camps de conreu. 
 
En quant a la remodelació de les edificacions existents per tal d’adaptar-les a les  
prestacions i requisits dels nous usos, es proposa rehabilitació o reconstrucció sempre amb  
materials tradicionals de façana i coberta (pedra, fusta, teula ceràmica, arrebossats i 
pintats), coherents amb les característiques de l’edificació tradicional, el caràcter del 
conjunt i el paisatge de l’entorn.  
 
Si fos necessària, per a facilitar la adaptació als nous usos (accessibilitat, instal.lacions, 
etc.), es preveu l’ampliació fins un 5% del volum de les naus i antigues corts, que s’ha de  
concretar en un cos adossat que respectarà la tipologia, el volum i les característiques 
arquitectòniques. 
 
Com no pot ser d’altre manera, les intervencions a la Torre de Cellers, pel seu valor històric 
i arquitectònic, es restringeixen a la seva conservació d’acord amb el que estipula la Llei 
9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català. 
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4.3. Anàlisi de les transformacions  
 
 

 
 
Topografia i hidrografia. 
 
La implantació de l’aparcament i de les construccions efímeres requeriran pocs moviments 
de terres gràcies a la seva disposició en un indret pla. Els moviments de terra es limiten a 
anivellar la plataforma i a compactar el terreny. 
 
Pel cas de l’aparcament, que no es pavimenta, no són necessàries obres de drenatge 
atesa la mínima interferència d’escolament de l’aigua de pluja i, en tot cas, com succeeix a 
la zona de construccions efímeres, el pendent facilita conduir-les a les bandes on es filtren 
de forma natural. 
 
No es produeix cap impacte sobre cursos d’aigua permanents ni temporals. 
 
Així doncs, l’actuació no modifica la topografia ni altera la xarxa hídrica.  
 
 
Vegetació  
 
En la delimitació de les àrees ocupables ja s’ha tingut en compte la no afectació de l’arbrat.  
 
Els moviments de terra es limiten estrictament a les superfícies d’implantació de les 
construccions efímeres de manera que es conserva la coberta de sòl actual a la resta. 
  
Per tant, excepte l’afectació temporal de l’estrat herbaci d’aquestes superfícies (sense cap 
valor rellevant i que pot ser recolonitzat en poc temps), no es preveu cap alteracióó. 
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Percepció visual  
 
La transformació més significativa del paisatge s’observarà en la ubicació de les carpes.  
 
Des dels vials exteriors que envolten la finca, la fisonomia del lloc no canviarà perquè tot el 
conjunt queda ocult darrera de la tanca perimetral de xiprers. Des de l’exterior més llunyà, 
el canvi serà nul, donat que el perfil de les construccions no sobresurt respecte la 
vegetació, ni les edificacions de l’entorn o les naus del polígon. 
 
Des de l’interior, l’impacte perceptiu es veurà reduït per les masses arbòries i la vegetació, 
que actuen a mode d’eficient camuflatge.  
 
A més, cal tenir en compte que la disposició de les àrees ocupables, en àrees perifèriques, 
distanciades de les edificacions i separades per l’arbrat i la vegetació, no possibiliten punts 
d’observació de relació visual amb la Torre de Cellers.  
 

 
Al fons de l’imatge, s’observa l’esplanada lliure d’arbrat ocupable per construccions 
efímeres. Les visuals queden trencades per la tanca de xiprers perimetral i les masses 
arbòries de l’interior de la finca.  
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La vegetació de la fotografia actua de barrera visual, desvinculant la zona d’aparcament del 
jardí que envolta l’edifici de la Torre de Cellers (situada al darrera de l’arbrat, queda 
totalment camuflada).  
 

   
També des de l’entrada, l’arbrat i la vegetació no permeten visuals directes a l’àrea on es 
poden implantar  construccions efímeres. 
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5     ESTRATÈGIES, CRITERIS I MESURES D’INTEGRACIÓ  
 
 
5.1.  Estratègies i criteris  
 
Les principals estratègies i criteris que s’han adoptat són els següents:  
 
− No alterar les visuals a la Torre de Cellers. 

 
− Afectar mínimament l’ambient de mon rústec. 
 
− Facilitat d’accés a les àrees. 

 
− Conservació de l’imatge d’arquitectura tradicional. 

   
− Mantenir la riquesa paisatgística que dóna la diversitat d’escenes. 
 
 
5.2.  Mesures  
 
− Protecció normativa de la vegetació dirigida a la conservació de l’arbrat i enjardinament 

de la finca. 
 
− Protecció normativa dels camps de conreu com a espais oberts.  

 
− Conservació de la protecció visual perimetral que trenca la relació amb el polígon 

industrial. 
 

− Restricció de les àrees i superfícies ocupables. 
 

− Regulació dels criteris i materials a les intervencions en les edificacions. 
 

− Restricció de l’ampliació de les edificacions (s’admet però de forma mínima, per tal de 
fer possible l’adaptació a nous requisits o instal.lacions, en funció del nous usos). 

 
− Compleció de la massa arbòria per delimitar una àrea de carpa, de transició amb els 

camps de conreu 
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6     CONCLUSIONS 
 
 
El Pla especial respecta els requisits de conservació dels valors històrics, arquitectònics i 
paisatgístics de l’àmbit, tal com ve determinat pel planejament territorial, el planejament 
general i el Pla especial de protecció.  
 
Es valora molt positivament l’alternativa d’ubicació de les àrees ocupables allunyades de 
l’edificació de Torre de Cellers i separades de la resta per masses arbòries i de vegetació, 
el que permet l’ocultació o minimitzar la percepció. 
 
Les actuacions permeses pel Pla especial no suposen cap impacte paisatgístic negatiu, 
doncs es tracta d’ocupacions temporals que queden regulades paisatgísticament i 
d’intervencions sobre el conjunt edificat, coherents amb les característiques de l’edificació 
tradicional, el caràcter del conjunt, el cromatisme i el paisatge de l’entorn.  
 
El valor del paisatge d’aquest àmbit ve donat pel caràcter històric de la Torre de Cellers, 
reconeguda com a bé cultural d’interès nacional, i per l’arbrat del seu entorn, protegits pel 
Pla especial de protecció municipal i per la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni 
cultural català. Així doncs es tracta d’un impacte compatible donada la poca alteració 
d’aquests valors que es realitza sobre el territori. 
 
En relació dels usos, ja permesos pel Pla de protecció municipal vigent, que el Pla especial 
regula, no comporta la transformació dels usos agrícoles de la finca. 
 
Quant a la relació amb l’entorn exterior, el polígon industrial on es situa la finca, es manté el 
criteri d’ocultació o camuflatge i no es preveu tampoc cap alteració. 
 
En conseqüència, no es considera necessària cap mena de mesura addicional de 
protecció, gestió o nova ordenació del paisatge per preservar els valors territorials i 
paisatgístics, dels ja existents o previstos (excepte la compleció de la massa arbòria per 
delimitar una àrea de carpa, de transició amb els camps de conreu). 
 
 
Barcelona, setembre 2016 
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