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MEMÒRIA 
 
 
0. ANTECEDENTS 
 
La Comissió territorial d’Urbanisme de Barcelona, en la sessió de 12 de març de 2014, va 
adoptar l’acord de retornar a l’Ajuntament de Parets del Vallès l’expedient de sol.licitud 
d’autorització provisional per a l’activitat de saló de banquets i celebració d’esdeveniments 
a la finca de la Torre de Cellers, donat que es considerava necessària la tramitació prèvia 
d’un Pla especial urbanístic a l’efecte de determinar la zona d’aparcament, en seguiment 
del requisit establert pel “Pla especial de protecció i actuació del patrimoni arquitectònic, 
arqueològic, urbanístic i paisatgístic del municipi de Parets dels Vallès” (PEPAP):  
 

“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”. 

 
En compliment d’aquell acord, el Pla especial urbanístic que ara es formula regula la 
implantació de l’aparcament i de les instal.lacions efímeres i, a més, s’incorpora la previsió 
de les actuacions mínimes d’adaptació de les naus i de les antigues corts, que poden ser 
necessàries per destinar aquestes edificacions als usos que ja permet el PEPAP, amb 
l’objectiu de contribuir a generar els recursos suficients per a poder mantenir i conservar 
aquest patrimoni arquitectònic. 
 
En aquest sentit, val a dir que l’objectiu primordial del Pla especial és la regulació de 
“l’entorn”, donat que, primer, la regulació pròpiament de la “Torre-BCIN” ja ve establerta 
per la Llei 9/1993 i pel PEPAP i, segon, no existeix la voluntat de realitzar cap alteració, a 
la vegada que gaudeix d’un excel.lent estat de conservació.  
 
La Propietat de la finca ha tingut cura del manteniment i de la conservació de les 
edificacions i del seu entorn, havent estat objecte de varis premis i del reconeixement del 
propi PEPAP:  
 

“cal dir que la masia ha estat magníficament restaurada”. 
 
Les obres de rehabilitació i restauració de la masia de La Torre (BCIN) es van realitzar 
durant la primera meitat del segle passat i no ha sofert cap modificació des d’aleshores. 
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Les altres edificacions de la finca (naus i antigues corts) no tenen cap interès específic ni 
tenen reconeguda cap protecció patrimonial per valors propis, excepte la que es deriva del 
fet de pertànyer a l’entorn de protecció, tal com estableix el PEPAP, redactat recentment i 
aprovat al 2012. 
 
 
1. OBJECTE 
 
Aquest Pla especial urbanístic té com a finalitat la regulació i l’ordenació dels usos, de les 
edificacions i de les instal.lacions, i de la protecció paisatgística de l’entorn de protecció de 
la Torre de Cellers, en concordança amb el que ve establert pel Pla especial de protecció i 
actuació del patrimoni arquitectònic, arqueològic, urbanístic i paisatgístic del municipi de 
Parets del Vallès (PEPAP).  
 
 
2. MARC LEGAL 
 
El present Pla especial urbanístic es redacta d’acord amb el que disposa el Text refós de la 
Llei d’urbanisme (TRLUC), aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, i modificat 
per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, en els seus articles 47.3, 47.3 bis, 50 i concordants i 
s’emmarca en els supòsits contemplats en l’article 67.1 g. 
 
El TRLUC estableix en els articles 47.3 i 47.3 bis que per a la reconstrucció i rehabilitació 
de les masies i cases rurals que calgui preservar i recuperar per raons arquitectòniques, 
històriques, paisatgístiques o socials, han d’haver estat incloses pel planejament urbanístic 
en el catàleg que estableix l’article 50.2 amb vista a destinar-les a habitatge familiar, 
establiment hoteler amb exclusió de la modalitat d’hotel apartament, establiment de 
turisme rural, a activitats d’educació en el lleure, artesanals artístiques o de restauració, a 
equipaments o a serveis comunitaris.  
 
Paral.lelament, l’article 50 estableix que el planejament urbanístic general o especial ha 
d’identificar en un catàleg específic les construccions situades en sòl no urbanitzable 
susceptibles de reconstrucció o de rehabilitació i justificar les raons que en determinen la 
preservació o, si s’escau la recuperació d’acord amb el que estableix l’article 47.3; que els 
criteris paisatgístics que determinen la inclusió de les masies i cases rurals en el catàleg 
s’han d’adequar a les determinacions que, si s’escau, estableix el planejament urbanístic o 
sectorial per a la protecció i el millorament del paisatge; i que la reconstrucció i la 
rehabilitació del patrimoni arquitectònic rural han de respectar el volum edificat 
preexistent i la composició volumètrica original prèviament determinats.  
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Tanmateix,  el planejament urbanístic del municipi no disposa del “Catàleg de masies i 
cases rurals”.  
 
No obstant, el propi TRLUC preveu mitjançant la disposició transitòria quinzena 
(Autorització de la rehabilitació o la reconstrucció de masies, cases rurals o altres 
edificacions situades en sòl no urbanitzable en absència de catàleg, i ampliació 
d’edificacions i activitats en sòl no urbanitzable) que, als efectes del que estableixen els 
articles 47.3 i 50.2, mentre el planejament general o un pla especial d’iniciativa pública no 
contingui la catalogació de les construccions situades en sòl no urbanitzable del terme 
municipal, per a regular-ne la reconstrucció o la rehabilitació, es poden autoritzar aquestes 
actuacions per mitjà del procediment que estableix l’article 48, amb vista a destinar-les a 
algun dels usos admesos, inclòs l’hoteler. 
 
 
3. PROMOTOR 
 
La promotora és la senyora Núria Trias Llongueras, amb D.N.I. 36.4363.53-Y, actuant 
com la seva representant legal la senyora Viviana Alsina Trias, amb D.N.I. 36.964.623-N. 
 
 
4. ÀMBIT I SITUACIÓ 
 
L’àmbit del present 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. 
 
L’entorn de protecció es defineix gràficament a l’Annex 1 a la Normativa del Pla especial 
de protecció (pàgines 25 i 26 del document de Normes urbanístiques) mitjançant el plànol 
“Proposta de delimitació d’entorn de la Torre de Cellers”, a escala original 1: 2.000.  
 
Aquest entorn es delimita a efecte del que determina l’article 11 de la Llei 9/1993, de 30 de 
setembre, del patrimoni cultural català, amb l’objecte d’establir un entorn “constituït per 
l’espai, sigui edificat o no, que dóna suport ambiental al bé i l’alteració del qual pot 
afectar-ne els valors, la contemplació o l’estudi.” 
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Tal com es pot observar a la pàgina següent, que reprodueix el susdit plànol de delimitació, 
l’entorn de protecció que es determina coincideix amb el de la finca on s’ubica l’edifici 
protegit, on també s’ubiquen altres construccions més senzilles no protegides. 
 
La finca s’emplaça al Polígon industrial Can Volart, a l’est del nucli urbà del municipi, 
amb front al carrer Torre de Cellers s/n. 
 
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 que el separa 
d’altra parcel·la industrial. 
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5. ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT DEL SÒL 
 
Tal com ja s’ha exposat, l’àmbit del Pla especial urbanístic es correspon amb la finca a la 
que pertany l’edifici de Torre de Cellers: Parcel·la 86 del Polígon 6, dels bens immobles de 
naturalesa rústega del municipi de Parets del Vallès, de referència cadastral 
08158A006000860000XR. 
 
La finca és en la seva totalitat propietat de la promotora del present Pla especial urbanístic. 
 
A més de l’habitatge principal de la Torre de Cellers, existeix a la finca un altre habitatge, 
situat al cos més proper a la porta d’accés al recinte, que actualment ocupen el masover de 
la finca i la seva família.   
 
 
6. CARACTERÍSTIQUES DEL TERRITORI. ESTAT ACTUAL 
 
L’àmbit 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. 
 

 
 
Veritablement, la finca constitueix un reducte de naturalesa rústega inserit enmig del sòl 
industrial. 
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Com es pot apreciar a la imatge anterior, la major extensió del terreny està ocupada per 
conreus i espai lliure o de jardí, on la Torre de Cellers ocupa una posició aproximadament 
central dins del conjunt.  
 
Actualment l’edifici té ús d’habitatge.  
 
(Al següent apartat 7, Planejament vigent, d’aquesta memòria, es reprodueix la fitxa del 
Pla especial de protecció que descriu amb detall les característiques arquitectòniques 
d’aquesta edificació).  
 
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 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. Existeix també a la zona de 
conreus una petita caseta de 4m2 que alberga les bombes pel reg.   
 
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.  
 
Tal com s’exposa a la fitxa del Pla especial de protecció,  la masia ha estat magníficament 
restaurada, per la qual cosa  ha rebut diverses distincions i premis. 
 
Tot el perímetre de la finca està tancat per una barrera de xiprers que formen una pantalla 
visual.   
 
A banda d’aquesta vegetació perimetral, té una especial incidència la disposició a l’interior 
de l’àmbit de diferents masses i conjunts arboris que contribueixen a segregar el diferents 
espais de la finca. 
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Els conreus, que ocupen una posició perifèrica, actuen com a espai obert intermedi amb els 
llindars de la finca.  
 
Tant els camins com les edificacions es disposen sobre la topografia natural del terreny, 
que no presenta desnivells acusats. 
 
L’estat actual de les edificacions consta als plànols d’informació i.7 i i.8. 
 
La finca està connectada a la xarxa municipal de sanejament que transcorre pel carrer 
Torre de Cellers. 
 
 
7. DETERMINACIONS DEL PLANEJAMENT VIGENT 
 
El marc del planejament urbanístic i territorial vigent ve establert per les figures següents: 
 
– 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. 
 

– 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. 

 
– Pla territorial metropolità de Barcelona, aprovat definitivament pel Govern de 

Catalunya en data 20 d'abril de 2010. 
 

 
La incidència principal d’aquestes figures sobre la Modificació puntual que es  planteja 
s’exposa a continuació:  
 
 
Pla especial de protecció i actuació del patrimoni arquitectònic, 
arqueològic, urbanístic i paisatgístic del municipi de Parets del Vallés. 
 
El Pla especial identifica la Torre de Cellers com a l’element núm. 018 del patrimoni 
arquitectònic, atesa la seva condició de bé cultural d’interès nacional (Núm. Reg. 1204-
MH. RI.51.5612).  
 
Així mateix, el plànol del Pla especial núm. 1-01 de “Patrimoni arquitectònic. Sòls 
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industrials i sòl no urbanitzable”, a escala 1.5.000, assenyala l’edificació objecte de 
protecció com a bé cultural d’interès nacional (BCIN). 
 
En el fragment del plànol que es reprodueix a continuació s’observa que l’esmentat grau de 
protecció s’estableix sobre l’edifici del castell (indicat amb color taronja), mentre que la 
resta dels edificis de l’àmbit (en blanc) no s’identifiquen com a elements específics del 
patrimoni arquitectònic.  
 

 
Fragment del plànol núm. 1-01 del Pla especial de “Patrimoni arquitectònic. Sòls industrials i sòl 
no urbanitzable”, d’escala original 1.5.000. 
 
Complementàriament, l’Annex 1 de la Normativa (pàgines 25 i 26 del document de 
Normes urbanístiques del Pla especial) delimita l’entorn de protecció de la Torre de 
Cellers. 
 
(A l’anterior apartat 4, Àmbit i situació, de la present memòria es reprodueix el plànol de 
delimitació). 
 
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. 
 
També es registra l’indret com a jaciment arqueològic, amb les indicacions que consten a 
la fitxa núm. A-06  del Patrimoni arqueològic - Volum 6. 
 
(Les fitxes s’adjunten com a Documents annexes a aquesta Memòria. Veure també la 
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memòria de la Prospecció arqueològica realitzada, adjuntada coma Document 
complementari del Pla especial). 
 
La descripció del bé objecte de protecció que consta és la següent: 
 

“Castell 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 hi ha un ampli ventall de 
finestres (geminada, conopial, llinda plana) i a la façana principal hi destaca l’ampli 
portal de punt rodó de pedra, adovellat. 

Les façanes, de paredat amb cantonades carreuades, han estat repicades. 

Davant de la façana principal hi ha un fossat, amb una passera i el portal d’entrada. 

A la planta baixa, entrem i trobem davant nostre un corredor que porta, al fons, a una sala 
coberta amb una volta de canó. A mà esquerra, també al final del corredor, hi ha un arc de 
mig punt format per 15 dovelles. Abans, més a prop de la porta d’entrada, també a mà 
esquerra, hi ha sala doble, coberta amb arcs transversals. 

A la paret que separa aquesta sal del corredor, ala car que dóna a l’interior, hom veu un 
clar “opus spicatum”. Cada filada fa 18 cm d’alt. Les pedres són col.locades verticalment 
o d’una forma molt inclinada, de manera que recorda l’aparell constructiu del segle X (per 
exemple la Torre del Llor de Sant Boi, al Baix Llobregat). El gruix d’aquest mur amb 
“opus spicatum”, que fa almenys 5 metres de llarg, és de només d’uns 65 cm. A la paret 
d’aquesta sala que dóna a l’exterior (i que fa angle amb el mur descrit) veiem un aparell 
constructiu semblant. De fet, podem plantejar dues hipòtesis: 

-Aquestes parets que semblen preromàniques pertanyen a un edifici anterior, reaprofitat a 
la baixa edat mitjana. 

-O bé, al segle XIV o XV hom construïa, de vegades, amb un tipus d’aparell molt semblant 
al segle X. 

Aquest problema ja es va plantejar amb relació al castell de Cartellà, al Gironès i també 
al castell de Cànoves. 

Potser a favor d’aquesta darrera hipòtesi hi hauria el fet que la paret no és pas gaire 
gruixuda. Caldria un estudi detingut de tots les estructures constructives del castell per a 
donar una resposta segura. 

Al costat d’aquest castell hi ha un forn, potser de terrissa, molt ben conservat. S’hi entra 
per la banda del castell. A poca distància de l’entrada, trobem un mur central que divideix 
la cambra de planta quadrangular en dues parts. Al damunt de cada una de les parts, cinc 
grosses esquerdes, que sembla que contenen lloses clavades verticalment, permetien la 
ventilació per dalt. És difícil establir-ne la datació. 

Cal dir que la masia ha estat magníficament restaurada, i per això, fou premiada.” 
  
Les intervencions i usos admesos que s’estableixen a la mateixa fitxa del Pla especial de 
protecció, són els següents: 
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“Conservació de volums, façanes, cobertes, elements estructurals, sales interiors, fossat i 
pont d’entrada reconstruït. 

Conservació del forn situat al costat. 

Manteniment del parc i el arbrat. 

Aquest Pla especial haurà d’estar informat favorablement per la Comissió Territorial del 
Patrimoni Cultural de Barcelona. 

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. 

Per l’existència de normativa sectorial de carreteres i autopistes, haurà d’atenir-se a allò 
que en ella es disposa. Part de l’Entorn comprès dintre de la línia d’edificació i part de 
l’edifici dintre de la zona d’afectació de la C-17 i el seu enllaç amb la C-33. 

Usos permesos: 

A l’interior de l’edifici: Culturals, de formació, de representació. Institucional i servei 
d’apats de manera no estable. 

A les naus i antigues corts: Culturals, de formació, de representació, institucional, oci i 
restauració. 

A la zona nord-est del terreny, allunyat de l’edifici, respectant l’arbrat existent i les visuals 
sobre l’edifici: Aparcament.

       
” 

Així mateix, com a bé cultural d’interès nacional (Núm. Reg. 1204-MH. RI.51.5612) 
s’escau observar també la regulació que estableixen la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del 
patrimoni cultural català i el Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del 
patrimoni arqueològic i paleontològic.  
 
En particular cal observar el compliment de l’article 35 de l’esmentada Llei que tracta dels 
criteris d’intervenció i, en especial de l’apartat 3, que estableix que “el volum, la tipologia, 
la morfologia i el cromatisme de les intervencions en els entorns de protecció dels béns 
immobles d'interès nacional no poden alterar el caràcter arquitectònic i paisatgístic de 
l'àrea ni pertorbar la visualització del bé. En els entorns dels immobles d'interès nacional 
és prohibit qualsevol moviment de terres que comporti una alteració greu de la 
geomorfologia i la topografia del territori i qualsevol abocament d'escombraries, runa o 
deixalles”. 
 
Revisió del Pla general municipal d’ordenació de Parets del Vallès.  
 
La Revisió del Pla general classifica el sòl de la finca de sòl no urbanitzable i el qualifica 
de zona de valors protegits (clau ZVP), excepte en una porció menor adjacent a la C-17 
que s’assigna a protecció de sistemes (clau PS). 
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Així s’identifica en el plànol d’ordenació núm. O.06, Plànol d’ordenació, de la Revisió del 
PGMO, a escala 1:2.000, que es reprodueix parcialment a la pàgina següent. 
(Existeix una incongruència amb el plànol d’ordenació núm. O.02, Plànol de règim del sòl, 
de la Revisió del PGMO, de menor escala: 1:7.000, que inclou la finca de referència en el 
sòl urbà). 
 

 
Fragment del Plànol d’ordenació, núm. O.06 de la Revisió del PGMO, d’escala original1:2.000. 
  
La regulació específica de la zona de valor protegits (ZVP) s’estableix a la secció segona, 
capítol  quart, títol segon de la Normativa urbanística (pàgina 71). 
 
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 
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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. 
 
Al plànol núm. O.06 que es reprodueix a la pàgina anterior, també s’indica la línia 
edificació que la Revisió del PGMO determina a l’àmbit del Pla especial, que de forma 
coherent amb l’entorn urbà consolidat, dona continuïtat als terrenys confrontants amb el 
vial de connexió entre la C-33 i la C-17. 
 
Tot i que no apareixen grafiades, la delimitació del domini viari i de les altres zones de 
protecció derivades de la carretera són les definides pel Títol quart (Règim de protecció) 
del Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 
carreteres. 
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Pla territorial metropolità de Barcelona  
 
Els plànols d’ordenació del Pla territorial qualifiquen l’àmbit que tractem d’espais de 
protecció preventiva en sòl no urbanitzable. 
 

 

 
 
Plànol núm. 1.2 Espais oberts. Proposta. (Pla territorial metropolità de Barcelona. Abril 2010).  
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Així mateix, les Normes d’ordenació territorial del Pla territorial (article 2.9) estableixen 
que “els espais de protecció preventiva que mantinguin la classificació de sòl no 
urbanitzable han de continuar subjectes a les limitacions pròpies d’aquest règim de sòl, 
amb les especificacions que estableixi en cada cas el pla d’ordenació urbanística 
municipal i altres instruments de planejament urbanístic, si s’escau. Sense perjudici de les 
restriccions específiques per a determinades àrees establertes en el pla d’ordenació 
urbanística municipal o altres instruments urbanístics, 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”. 
 
També l’article 2.18 Patrimoni Cultural Immoble de Catalunya estableix que “en 
compliment del que disposa l’apartat 1.e de l’article 13 de la Llei 23/1983, de política 
territorial, les actuacions d’urbanització i aquelles en sòl no urbanitzable que s’autoritzin 
situades a l’entorn visual dels edificis o altres elements patrimonials inclosos a l’Inventari 
del Patrimoni Cultural Immoble de Catalunya, que gestiona la Direcció General del 
Patrimoni Cultural o que es puguin descobrir, a part de complir amb caràcter general les 
limitacions derivades de les disposicions de protecció patrimonial, 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”. 
 
Altres determinacions relatives a les Directrius del paisatge del Pla territorial es tracten 
específicament a l’Estudi de impacte i integració paisatgística. 
 
 
8. DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA  
 
Tal com s’ha exposat, les actuacions que es contemplen a l’àmbit estan condicionades per 
la seva delimitació com a entorn de protecció de la Torre de Cellers, declarada bé cultural 
d’interès nacional. 
 
Consegüentment, la voluntat d’aquest Pla especial urbanístic és la regulació de l’adaptació 
(mínima) de les edificacions (nau i antigues corts; no es preveu cap alteració de La Torre 
de Cellers) i del seu entorn, imprescindible a fi de permetre la introducció de nous usos (ja 
contemplats pel PEPAP, amb les prestacions i requisits normatius que avui s’exigeixen, 
amb l’objectiu de contribuir a la vegada a  generar els recursos suficients per a poder 
mantenir i conservar aquest patrimoni arquitectònic. 
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La proposta es centra pricipalment en la regulació d’usos i en les condicions de les 
edificacions i les instal.lacions i la protecció paisatgística de l’entorn. 
 
 
Regulació d’usos 
 
Es restringeix la implantació de nous usos i serveis d’acord amb les especificacions que 
contempla el Pla especial de protecció i de forma compatible amb la preservació dels 
valors paisatgístics del conjunt. 
 
 
Ordenació i condicions de les edificacions i instal.lacions  
 
Les intervencions a l’edifici de la Torre de Cellers es remeten a la Llei 9/1993, de 30 de 
setembre, del patrimoni cultural català, i a les condicions específiques del Pla especial de 
protecció. 
 
A les naus i antigues corts s’admeten les obres de reconstrucció i rehabilitació que tinguin 
per objectiu adaptar les edificacions als nous usos i tendeixin a augmentar la seva 
integració en el conjunt.  
 
Amb la finalitat de facilitar i flexibilitzar l’adequació de les edificacions de les naus i 
antigues corts als nous usos, s’admet l’ampliació de 50 m2 per resoldre problemes o 
requisits d’accesibilitat o instal.lacions, que es concretarà preferentment en un cos adossat 
que ha d’adaptar-se a la tipologia, el volum i les característiques arquitectòniques de tot el 
conjunt. 
 
S’estableix la utilització de 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.  
 
De forma restringida, en determinades àrees i amb determinades condicions s’admet 
temporalment la instal.lació de carpes i d’altres elements efímers.  
 
Es preveu l’adequació d’una àrea d’aparcament, sense cap cobert o construcció auxiliar ni 
paviment asfàltic o de formigó. 
 
En relació de l’aforament de les instal.lacions, en primer terme s’han de tenir en compte les 
dimensions de les edificacions actuals, que no es poden augmentar.  
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Tot i que existeix la possibilitat de complementar els usos amb construccions efímeres 
(fins a un màxim de 500 m2), es preveu un aforament a l’entorn de 250 persones. 
 
Per tal de donar servei d’aparcament, suposant una ocupació mitjana pel tipus 
d’esdeveniment de 3 persones per vehicle, i de 25m2 de sòl per plaça d’aparcament, es 
preveu una reserva al voltant de 2.000 m2 de sòl amb aquest fi. 
 
En darrer terme, s’estableix la obligatorietat de documentació complementària en els  
projectes d’edificació i el seguiment de les pautes de intervenció que estableix la Memòria 
de la prospecció arqueològica. 
 
Per la major comprensió, als plànols d’ordenació (vinculants) i als de proposta (de forma 
orientativa, no vinculat), que formen part d’aquest Pla especial urbanístic, s’indiquen 
aquestes actuacions.  
 
 
9. JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 
 
El Text refós de la Llei d’urbanisme (article 67.1.g) possibilita aprovar plans especials 
urbanístics si són necessaris per la identificació i la regulació de les masies, cases rurals i 
altres edificacions a que fan referència els articles 47.3 i 50. 
 
A més, pel cas concret que tractem de l’entorn de protecció de la Torre de Cellers, el Pla 
especial de protecció municipal vigent estableix la necessitat d’aquest Pla especial amb la 
finalitat de 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. 
 
Com ja ha esta exposat en la present memòria i es desprèn de la documentació de la pròpia 
documentació del Pla especial:   
− les actuacions que regula són compatibles amb el planejament urbanístic i sectorial,  
− no afecta el paisatge,  
− no afecta restes arqueològiques conegudes d’interès declarat,  
− no afecta sòl agrícola d’interès especial,  
− no afecta aqüífers classificats, zones vulnerables o zones sensibles declarades de 

conformitat amb la legislació vigent,  
− no afecta jaciments paleontològics o punts geològics d'interès,  
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− ni tampoc té incidència altre legislació sectorial que les pròpies que regeixen les 
activitats. 
 

Pel que fa a l’adequació del present Pla especial urbanístic al Pla especial de protecció 
municipal, la proposta no afecta els elements arquitectònics ni la configuració de la Torre 
de Cellers, que son els elements objecte principal de la protecció i que consten identificats 
a la descripció detallada de la fitxa del susdit Pla especial de protecció (apartat 7 anterior).  
 
A banda de les ocupacions temporals per la instal.lació de construccions efímeres i de 
l’esplanada d’aparcament, la transformació més rellevant es contempla a l’interior de les 
edificacions que originalment havien estat destinades a cors i magatzem per tal d’adequar-
les a nous usos.  
 
Com ja s’ha exposat anteriorment, aquestes edificacions, tant per la seva disposició, com 
per la naturalesa i característiques arquitectòniques més senzilles, no interfereixen el 
protagonisme de la Torre de Cellers i s’integren sense estridències a l’entorn.  
 
Per tant, no existeix cap afectació negativa i es considera que el present Pla especial 
urbanístic és susceptible d’aprovació. 
 
 
10.  INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA 
 
L’Estudi d’impacte i integració paisatgístic (Document complementari A) conclou que les 
actuacions que proposa aquest Pla especial urbanístic, en primer terme, 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 i, en segon, que respecten 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. 
 
S’exposa que les principals estratègies i criteris que es contemplen són:  
− 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. 
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I s’adopten, com a mesures més significatives:  
− La protecció normativa de la vegetació dirigida a la conservació de l’arbrat i 

enjardinament de la finca i la compleció d’una massa arbòria com a transició entre els 
conreus i una àrea e carpa. 

− La protecció normativa dels camps de conreu com a espais oberts.  
− La conservació de la protecció visual perimetral que trenca la relació amb el polígon 

industrial. 
− La restricció de les àrees i superfícies ocupables. 
− La regulació dels criteris i materials a les intervencions en les edificacions. 
− La 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). 
 
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. 
 
Per tot l’exposat,  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). 
 
 



PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DE L’ENTORN DE PROTECCIÓ DE LA TORRE DE CELLERS,  
A PARETS DEL VALLÈS Setembre 2016 
 

 

  
 
 

23 

11.  QUADRE DE SUPERFÍCIES 
 
Àmbit

superfície de sòl de la finca 45.893 m2

Superfícies construïdes

Torre de Cellers
planta baixa 512,14 m2
cos adossat de magatzem i garatge 45,34 m2
planta pis 512,14 m2
planta sotateulada 512,14 m2

total 1.581,76 m2

Naus i antigues corts
planta baixa 668,56 m2
cos de porxos i magatzem 200,74 m2
planta primera 587,32 m2
planta sotateulada (altell) 104,03 m2

total 1.560,65 m2

Total superfície cosntruïda 3.142,41 m2
 

 
 
12. EXECUCIÓ I GESTIÓ DE LES OBRES 
 
La gestió i execució de les obres descrites és privada i correspon a la promotora d’aquest 
Pla especial urbanístic. 
 
 
13. SOSTENIBILITAT ECONÒMICA 
 
El Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
d'urbanisme, recollint el que s’estableix en la llei estatal 8/2007, de 28 de maig, estableix 
que amb els documents que han d’integrar la memòria dels plans s’incorpori “l’informe de 
sostenibilitat econòmica, que ha de contenir la justificació de la suficiència i adequació del 
sòl destinat a usos productius, i la ponderació de l’impacte de les actuacions previstes en 
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les finances públiques de les administracions responsables de la implantació i el 
manteniment de les infraestructures i de la implantació i prestació dels serveis necessaris”. 
 
En el desenvolupament del Pla especial urbanístic no estan previstes ni es troba vinculada 
cap inversió pública que s’hagi de portar a terme per l’Ajuntament ni per altres 
administracions no actuants. 
 
En conseqüència, es considera que de les actuacions específiques que preveu desenvolupar 
el present Pla especial no es deriva cap conseqüència que pugui afectar negativament la 
sostenibilitat econòmica de l’Ajuntament de Parets del Vallès per la seva participació com 
a administració actuant.  
 
 
14. ANTECEDENTS DE LES EDIFICACIONS DE L’ENTORN  
 
A banda de l’edificació principal del mas fortificat, ja a les primeres imatges que disposem, 
s’observen altres construccions adossades o situades a l’entorn que servien a la finca, bé 
com a magatzem, corts o per allotjar els treballadors propis. Cal fer constar  que es tractava 
d’una finca agrícola de gran extensió i que a més de l’habitatge dels propietaris, hi residien 
els masovers i altres emprats de l’explotació amb les seves famílies.  
 
La disposició d’aquestes construccions sobre el terreny ha variat durant el transcurs dels 
anys, però a la documentació gràfica s’observa que les naus situades a l’est, que són les 
que es conserven actualment, ja existien a inicis del segle passat o almenys en la seva 
major part. 
 
En diverses fotografies, s’observen construccions adossades al mas principal i en altres una 
construcció amb teulada a dues aigües situada tot just davant de la façana principal.  
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Fotografia datada l’any 1932, del fons de l’Estudi de la Masia Catalana, dipositat a 
l’Arxiu fotogràfic del Centre Excursionista de Catalunya (autor: Joan Estorch), 
(identificador AFCEC_EMC_X-0507). 
 

 
Fotografia datada l’any 1913, del fons de l’Estudi de la Masia Catalana, dipositat a 
l’Arxiu fotogràfic del Centre Excursionista de Catalunya ((identificador AFCEC_EMC_X-
0509). 
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Fotografia sense datar. Cal situar-la entre 1912 i 1950 (Font:arxiu Família Trias). 
 

 
Fragment de fotografia datada entre 1890 i 1936, del fons de l’Estudi de la Masia 
Catalana, dipositat a l’Arxiu fotogràfic del Centre Excursionista de Catalunya 
((identificador AFCEC_EMC_X-0506). 
 
 
Possiblement, va estar al 1950 quan, a més de procedir a la rehabilitació del mas, es van 
enderrocar aquestes altres construccions per alliberar i netejar la visió de la façana 
principal i, substitutivament, es va construir l’edifici per allotjar els masovers i la seva 
família, perllongant el braç de les naus que ja existien.  
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Imatges actuals. En primer terme l’edifici amb façanes de maó vist manual i teulada 
tradicional, ocupat per l’habitatge dels masovers a les plantes inferiors. 
Val a dir que en aquest edifici el vigent “Pla especial de protecció i actuació del patrimoni 
arquitectònic” admet las seva rehabilitació i adequació pels usos culturals, de formació, 
de representació, institucional, oci i restauració, reconeixent d’aquesta manera la seva  
adequació i qualitat i arquitectònica l’entorn històric que tractem.  
 
 
Tot i que no s’ha pogut constatar en cap document l’any de construcció de l’habitatge dels 
masovers, per la tipologia, tècnica constructiva  i materials emprats es pot situar al voltant 
dels anys 50 i, en qualsevol cas,  la fotografia aèria de la Diputació  Provincial de 
Barcelona avala fefaentment que amb anterioritat a 1967 totes les edificacions actuals ja 
existien amb la mateixa volumetria. 
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Fotografia aèria de la Diputació Provincial de Barcelona de l’any 1967 (Autor: Trabajos 
Fotográficos Aereos, S.A.). Font: Hemereoteca de l’ICGC, Registre: RM.115094. 
 

 
Ampliació 
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La tipologia i tècniques constructives de les plantes superiors o de sotateulada també 
reflecteix la invariabilitat de les construccions des de mitjans del segle passat. 
 
 

 

Planta primera o 
sotacoberta: Murs de 
façana de paredat comú 
i transversals de càrrega 
de fàbrica de maó amb 
arcs centrals de mig 
punt. 

 

 
Fragment planta primera ( plànol i8.2) 
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Sota teulada edifici habitatge masovers. 
Murs de  fàbrica de maó i bigues de fusta 
escairades o no, sense polir, i solera de 
maons. 

 

 
Fragment planta altell, sotateulada sobre actual habitatge masover ( plànol i8.2) 
 
 
Deixant en un segon pla la determinació de l’antiguitat amb precisió, s’ha de considerar 
que es tracta d’espais arquitectònics de cert interès per si mateixos. A les fotografies 
anteriors s’observa l’estructura de parets de càrrega amb voltes de maó que suporten 
l’embigat de la teulada de les naus (aquí s’observen bigues de formigó que possiblement es 
van disposar en substitució de les originals de fusta per motius de durabilitat) i l’estructura 
amb bigues de fusta i pilars de fàbrica de maó manual a la planta de sotateulada situada 
sobre l’habitatge del masover. 
 
No hi ha dubte que el “Pla especial de protecció i actuació del patrimoni arquitectònic, 
arqueològic, urbanístic i paisatgístic del municipi de Parets del Vallés”, desprès del 
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reconeixement i estudi del conjunt, admet els usos culturals, de formació, de representació, 
institucional, oci i restauració a les construccions que tractem per la seva configuració, 
qualitat i prestacions favorables per allotjar-los.  
 
De la mateixa manera que aquests usos ja es consideren pel Pla especial de protecció, es 
poden reconèixer, d’acord amb l’article 47.3.b del Text refós de la Llei d’urbanisme, també 
la possibilitat dels usos hoteler i de turisme rural, amb exclusió de la modalitat d’hotel 
apartament i el d’habitatge associat a l’activitat o explotació de la finca (aquest últim 
existent des de sempre al mas). 
 
No té sentit impossibilitar aquest usos quan el “Pla especial de protecció i actuació del 
patrimoni arquitectònic” ja aposta per la conservació d’aquests edificis i possibilita la 
reutilització per altres de nous. 
 
I tot això basant-se en la composició urbanística del conjunt i arquitectònica dels edificis 
que per la seva disposició sobre el terreny i la seva arquitectura són part de l’entorn de 
protecció i mereixen ser conservats. 
 
 
15. AVALUACIÓ AMBIENTAL  
 
Conjuntament amb aquest Pla especial urbanístic es presenta el Document ambiental 
estratègic (DAE) que té com a objecte l’estudi i anàlisi del possible impacte del Pla i 
esdevé la sol·licitud del procediment d’avaluació ambiental estratègica simplificada per a 
l’emissió de l’informe ambiental estratègic per part de l’òrgan ambiental. 
 
Aquest document s’emmarca en el procés de l’Avaluació Ambiental de Plans i Programes, 
d’acord amb les directives europees, estatals i catalanes. 
 
El Pla especial es va aprovar inicialment el 29 d’abril de 2015, per la qual cosa li és 
d’aplicació la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental. Segons el seu article 
6.2, són objecte d’avaluació ambiental estratègica simplificada els plans que estableixin el 
marc per a l’autorització en el futur de projectes, que no compleixin els requisits establerts 
en els apartats anteriors. 
 
Per altra banda, la disposició addicional vuitena de la llei 16/2015 de 21 de juliol, de 
simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs 
locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica, conté les Regles aplicables fins que 
la Llei 6/2009 s'adapti a la Llei de l'Estat 21/2013. Segons aquesta disposició (apartat 6.b), 
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són objecte d'avaluació ambiental estratègica simplificada els plans parcials urbanístics i 
els plans especials urbanístics en sòl no urbanitzable no inclosos en l’apartat tercer de la 
lletra a en el cas que desenvolupin planejament urbanístic general no avaluat 
ambientalment o planejament urbanístic general avaluat ambientalment si aquest ho 
determina. 
 
Per tant, tant en un com en altre cas, el present pla especial és objecte d’avaluació 
ambiental estratègica simplificada, per bé que, tal i com s’analitza al DAE, l’efecte 
ambiental del present pla especial és pràcticament inexistent. 
 
Efectivament, la valoració que es realitza dels possible impactes identificats, segons la 
terminologia que s’utilitza i es descriu en el RD1131/1998 de 30 de setembre, pel qual 
s’aprova el Reglament per l’execució del Reial Decret Legislatiu 1.302/1986, de 28 de 
Juny, d’Avaluació d’Impacte Ambiental, és que la totalitat dels impactes detectats són 
compatibles. 
 
 El DAE conclou que cal tenir en compte que els impactes, tal i com s’ha anat descrivint al 
llarg del document, són molt reduïts, i de molt baixa magnitud, així com completament 
assumibles per l’espai i el territori on aquest pla s’ubica. 
 
Així i tot, en l’apartat de Mesures ambientals, es detallen un seguit de mesures que es 
poden tenir en compte durant el desenvolupament del Pla especial. 
 
 
 
 
  
 
A Barcelona, setembre de 2016. 
 
 
 
 
 
LA PROMOTORA, S. Murillo,  

arquitecte COAC núm. 19.226-0 
(tel. 932215000 / murillo@coac.net) 
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DOCUMENTS ANNEXES 
 
 
− Fitxa núm. 018 del Patrimoni arquitectònic del Pla especial de protecció i actuació del 

patrimoni arquitectònic, arqueològic, urbanístic i paisatgístic del municipi de Parets del 
Vallès  

− Fitxa núm. A-06 del Patrimoni arquitectònic del Pla especial de protecció i actuació del 
patrimoni arquitectònic, arqueològic, urbanístic i paisatgístic del municipi de Parets del 
Vallès 

− Documentació fotogràfica de l’estat actual 
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Documentació fotográfica de l’estat actual 
 

 
Fotografia 1 
 

 
Fotografia 2 
 

 
Fotografia 3 
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Fotografia 4 
 

 
Fotografia 5 
 

 
Fotografia  6 
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Fotografia 7 
 

 
Fotografia 8 
 

 
Fotografia 9 
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Fotografia 10 
 

 
Fotografia 11 
 

 
Fotografia 12 
 

 
Fotografia 13 
 

 
Fotografia 14 
 

 
Fotografia 15 
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Fotografia 16 
 

 
Fotografia 17 
 

 
Fotografia 18 
 

 
Fotografia 19 
 

 
Fotografia 20 

 
Fotografia 21 



PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DE L’ENTORN DE PROTECCIÓ DE LA TORRE DE CELLERS,  
A PARETS DEL VALLÈS Setembre 2016 
 

 

  
 
 

47 

NORMES REGULADORES 
 
 
CAPÍTOL I.  DISPOSICIONS DE CARÀCTER GENERAL 
 
 
Article 1. Objecte i àmbit territorial. 
 
1. Constitueix l’objecte del present Pla especial urbanístic la regulació i l’ordenació dels 

usos, de les edificacions i de les instal.lacions, i de la protecció paisatgística de l’entorn 
de protecció de la Torre de Cellers, en concordança amb el que ve establert pel Pla  
especial de protecció i actuació del patrimoni arquitectònic, arqueològic, urbanístic i 
paisatgístic del municipi de Parets del Vallès (en endavant, PEPAP).  

 
2. La present normativa és d’aplicació als sòls que corresponen a l’àmbit del present Pla 

especial, que es coincident amb la finca on s’ubica l’edifici protegit, que s’assenyala al 
plànol i.3, situada entre el carrer Torre de Cellers, un vial secundari, l’autovia C-17 i un 
espai lliure. 

 
 
Article 2. Marc legal. 
 
1. El Pla especial urbanístic s’ha redactat d’acord amb l’ordenament vigent a Catalunya 

en matèria urbanística, més concretament el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme (en endavant, TRLU), modificat per 
la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, i 
per la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del 
sector públic; el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la 
Llei d’urbanisme (RLU) amb les modificacions introduïdes pel Decret 80/2009, de 19 
de maig; i el Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre 
protecció de la legalitat urbanística (RPLU).  
 

2. En tot allò no previst expressament per aquestes normes és d’aplicació la Normativa 
urbanística de la Revisió del Pla general d’ordenació de Parets del Vallès (en endavant, 
RPGO).  
 

3. Qualsevol intervenció ha de garantir l’aplicació de la legislació sectorial en matèria de 
carreteres. De produir-se contradicció entre la normativa del planejament urbanístic i la 
legislació sectorial de carreteres, prevaldrà el que determina aquesta legislació. 



PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DE L’ENTORN DE PROTECCIÓ DE LA TORRE DE CELLERS,  
A PARETS DEL VALLÈS Setembre 2016 
 

 

  
 
 

48 

Article 3. Contingut documental. 
 
El contingut d’aquest Pla especial s’ajusta a allò disposat a l’article 69 del Text refós de la 
Llei d’urbanisme i per remissió al que s’estableix en els articles 67 i 68, i consta de la 
documentació següent: 
− Memòria i annexes 
− Normes reguladores 
− Plànols 
− Reportatge fotogràfic 
− Estudi d’impacte i integració paisatgística 
− Memòria de la prospecció arqueològica 
 
 
Article 4. Vinculació normativa. 
 
Tenen caràcter normatiu: 
− les Normes reguladores 
− el plànol d’ordenació o.1 Ordenació i delimitació d’usos 
 
 
Article 5. Qualificació del sòl. 
 
El Pla especial urbanístic no modifica les qualificacions urbanístiques que venen 
establertes per la RPGO. 
 
 
Article 6. Interpretació. 
 
1. S’apliquen les regles d’interpretació de l’article 10 del TRLU.  

 
2. Si es produeix contradicció entre diverses determinacions, la interpretació es farà en 

coherència amb els objectius i plantejaments que hagin estat explicitats. 
 
 
Article 7. Modificació. 
 
1. Les previsions d’aquest Pla especial urbanístic podran ser modificades, prèvia 

motivació i justificació, seguint els mateixos tràmits que per la seva formulació i 
aprovació, d’ofici o a petició dels interessats, segons que preveu la legislació vigent. 
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2. No constituiran modificació del Pla especial els petits ajustos dels projectes que, en 

desenvolupament del present Pla especial, com a conseqüència de la major precisió 
topogràfica o de la concreció in situ en l’execució, es determinin per la millor 
integració de les actuacions. 
 

3. Adaptació a les noves infraestructures de carreteres 
− La línia d’edificació respecte la carretera C-17 i del vial de connexió de la C-33 

amb la C-17 és la que ve determinada pel Pla general vigent.  
− No obstant, les ocupacions definitives per establir les noves infraestructures i les 

seves zones de protecció de les diferents vies seran les definides en els 
corresponents estudis informatius, projectes de traçat i/o projectes constructius. Un 
cop aprovats definitivament, tindran la condició de xarxa viària bàsica, als efectes 
de planejament urbanístic, i prevaldran sobre les determinacions d’aquest. Per tant, 
les regulacions d’aquest Pla especial s’hauran d’ajustar a la nova situació segons 
l’article 33.1 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres i segons l’article 14.2 del Decret legislatiu 2/2009, 
de 25 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de carreteres. 
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CAPÍTOL II.  REGULACIÓ DE LA TORRE DE CELLERS  
     (BCIN–MH, núm. registre 1204-MH R.I.51.5612) 

 
 
Article 8. Condicions d’ús. 
 
A l’edifici de la Torre de Cellers s’admeten, a més de l’ús d’habitatge familiar existent, els 
usos o activitats que el PEPAP estableix de forma concreta per a aquest àmbit (fitxa núm. 
018 del Patrimoni arquitectònic), següents:  
− Cultural 
− De formació o educatiu  
− De representació 
− Institucional 
− Servei d’àpats de manera no estable, dins de l’ús de restauració. 
 
 
Article 9. Condicions d’edificació. 
 
D’acord amb les determinacions del PEPAP, com a bé immoble d’interès nacional, 
únicament s’admeten les intervencions contemplades a l’article 35 i concordants de la Llei 
9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, amb el requisits de conservació 
específics que s’estableixen a la fitxa núm. 018 del Patrimoni arquitectònic, següents: 
− Conservació de volums, façanes, cobertes, elements estructurals, sales interiors, fossat i 

pont d’entrada reconstruït. 
− Conservació del forn situat al costat. 
 
 
Article 10. Condicions pel desenvolupament dels projectes i de les obres  
 
1. Les obres a l’edifici de la Torre de Cellers (BCIN)  han de ser autoritzats per la 

Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Barcelona.  
 

2. Qualsevol intervenció a l’edifici de la Torre de Cellers han de donar compliment a les 
determinacions de l’article 34 de  la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni 
cultural català. 
 

3. Els projectes d’intervenció que no corresponguin a actuacions menors de manteniment 
o de conservació, aniran acompanyats de la següent documentació, independentment 
del projecte tècnic preceptiu: 



PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DE L’ENTORN DE PROTECCIÓ DE LA TORRE DE CELLERS,  
A PARETS DEL VALLÈS Setembre 2016 
 

 

  
 
 

51 

− Estudi històric 
− Aixecament planimètric complert de l’edificació en plantes, alçats i seccions, tan 

generals del conjunt, com de detall de les diferents parts diferenciades que els 
composin, així com detalls constructius dels diferents elements significatius, amb 
un nivell de precisió i unes escales gràfiques suficients per a la seva comprensió 
fins permetre la seva possible reconstrucció total o parcial. 

− Reportatge fotogràfic en color detallat complert sobre la totalitat de l’edifici objecte 
de l’actuació, amb visions de conjunt i de detall dels diferents elements que la 
composen, tant de la formalització exterior, com dels espais interiors. 

 
4. Protecció d’àrees d’interès arqueològic: 

a) Qualsevol intervenció respectarà els criteris que determina el PEPAP i les pautes de 
intervenció que estableix la Memòria de la prospecció arqueològica realitzada a la 
finca de la Torre de Cellers, que acompanya el present Pla especial urbanístic com 
a document complementari.  

b) Es durà a terme una actuació arqueològica en tots aquells espais, dins de l’àmbit de 
protecció, que es vegin afectats per la realització de moviments de terres i obres 
constructives. L’actuació arqueològica a realitzar constarà e dues fases: 
− Fase 1: es realitzarà el control i la prospecció arqueològica de la retirada de 

terres, ja sigui per mitjà manual o mecànic, de tots aquells espais a on es 
realitzin obres, rebaixos i moviments de terres. 

− Fase II: es realitzarà una intervenció arqueològica en aquells indrets a on 
s’hagin localitzats elements considerats com a elements arqueològics. En el cas 
que durant la realització de la Fase 1 no es localitzés cap resta arqueològica, la 
Fase 2 quedaria exclosa.  

 
5. Abastament d’aigua. 

Per a l’autorització de qualsevol intervenció o projecte que es desenvolupi dins del 
marc del present  Pla especial urbanístic i que no s’adeqüi als usos fixats a la resolució 
de concessió actual de la Torre Cellers (expedient C2004001526 de l’Agència Catalana 
de l’Aigua) cal acreditar almenys que s’han instat els tràmits per efectuar el canvi 
necessari d’aquesta.   

 
6. Autorització del Servei Territorial de Carreteres. 

Prèviament a l’execució de qualsevol obra o actuació, en franges de protecció de la 
carretera C-17, així com del vial de connexió entre C-33 i C-17 (franja de terreny a 
cada costat de la via de 100 m d’amplada, mesurats des de l’aresta exterior 
d’esplanació del tronc i dels ramals) s’ha de sol.licitar i esser concedida la preceptiva 
autorització i/o informe d’aquest Servei Territorial de Carreteres, d’acord amb allò que 
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disposen els articles 38, 39 i 47 del Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de carreteres. 

 
 
Article 11. Programa d’actuació de conservació 
 
En seguiment de l’article 29 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural 
català, els propietaris, titulars d’altres drets reals i posseïdors de la Torre de Cellers, en 
compliment del deure de conservació, han de presentar al Departament de Cultura, si el 
manteniment adequat del bé ho requereix, un programa que especifiqui la previsió de les 
actuacions necessàries per a la conservació del dit bé.  
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CAPÍTOL III.  REGULACIÓ DE L’ENTORN DE PROTECCIÓ DE LA  
         TORRE DE CELLERS. 
 
 
Article 12. Delimitació de l’entorn de protecció. 
 
1. L’entorn de protecció de la Torre de Cellers és l’establert pel PEPAP, que ve definit   

gràficament a l’Annex 1 a la Normativa (pàgines 25 i 26 del document de Normes 
urbanístiques) mitjançant el plànol “Proposta de delimitació d’entorn de la Torre de 
Cellers”, a escala original 1: 2.000.  

 
2. Aquest entorn de protecció, tal com es determina, coincideix amb el sòl de la finca on 

s’ubica l’edifici protegit, on també s’ubiquen altres construccions més senzilles no 
protegides. 

 
 
Article 13. Condicions d’ús. 
 
S’admeten els usos que defineix l’article 47 del TRLUC i els que el PEPAP estableix de 
forma concreta per a aquest àmbit (fitxa núm. 018 del Patrimoni arquitectònic), amb les 
següents especificacions:  
 
1. A l’interior dels edificis de les naus i antigues corts s’admeten, a més de les 

dependències pròpies de l’activitat agrícola,  els usos o activitats següents: 
− Cultural 
− De formació o educatiu  
− De representació 
− Institucional 
− D’oci o recreatiu   
− De restauració 
− Hoteler i de turisme rural, amb exclusió de la modalitat d’hotel apartament. 
− Habitatge associat a l’activitat o explotació de la finca   

 
2. A l’exterior s’admeten els usos anteriors amb les limitacions que venen establertes 

conjuntament per aquestes normes i pel plànol d’ordenació o.1, Ordenació i delimitació 
d’usos. 
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Article 14. Condicions d’edificació. 
 
1. Les actuacions de reconstrucció, rehabilitació i reforma respectaran els criteris de la 

tipologia arquitectònica i de composició volumètrica de les edificacions tradicionals, 
donant compliment als requisits de conservació que estableixen aquestes normes. 
 

2. Amb la finalitat d’adaptar les edificacions als nous usos (per a la millora de 
l’accessibilitat, instal.lacions, o el compliment de requisits tècnics) s’admet l’ampliació 
de les naus i antigues corts augmentant la seva ocupació en planta en 50 m2 (com a 
màxim en tot el conjunt), que es concretarà, preferentment, en un cos adossat que 
respectarà la tipologia, el volum i les característiques arquitectòniques del conjunt. 

 
3. A qualsevol tipus d’actuació s’utilitzaran materials de façana i coberta, coherents amb 

les característiques de l’edificació tradicional, el caràcter del conjunt i el paisatge de 
l’entorn.  

 
4. Per damunt de la coberta, no es permet cap cos d’edificació ni la instal·lació de dipòsits 

d’aigua o altre servei, a excepció de les antenes, les xemeneies i els elements tècnics 
indispensables que sigui impossible ubicar-los a altres llocs. 

 
5. Es prohibeix ubicar elements que dificultin la visibilitat de l’edificació o n’alterin la 

seva imatge tals com tanques publicitàries, antenes, conduccions vistes (a excepció dels 
baixants de coberta). 

 
 
Article 15. Condicions per a les construccions i instal.lacions efímeres.  
 
S’admeten construccions i instal.lacions temporals (envelats i similars) per a la celebració 
d’esdeveniments d’acord amb els usos admesos i les condicions següents: 
− S’implantaran exclusivament a les àrees que es delimiten al plànol o.1, Ordenació i 

delimitació d’usos.  
− La superfície conjunta màxima d’ocupació en planta no excedirà de 500 m2 i l’alçada 

màxima no superarà els 7 m. 
− Els materials seran lleugers i amb caràcter desmuntable. 
− L’envolupant exterior serà de tela, membrana o de làmina de teixit, plàstic o material 

similar. 
− La llicència municipal preceptiva establirà les condicions i limitacions de la seva 

temporalitat, que en cap cas podrà superar 9 mesos de durada. 
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Article 16. Condicions de l’àrea d’aparcament de vehicles.  
 
S’admet l’adequació, com a àrea d’aparcament, de la superfície que s’assenyala al plànol 
o.1 Ordenació i delimitació d’usos,  com a servei necessari pel desenvolupament dels usos 
admesos, amb les condicions següents: 
− No s’admeten coberts, pèrgoles o altres construccions auxiliars 
− No s’admeten paviments asfàltics o de formigó.  
− Es podrà utilitzar la plantació d’arbrat o d’altres elements vegetals, i baranes o altres 

petits elements auxiliars de fusta per a la senyalització i ordenació de les places. 
− Es podrà habilitar el nou accés a la finca, que es situa al plànol o.1 Ordenació i 

delimitació d’usos. 
 

 
Article 17. Condicions de l’àrea d’usos en espais lliures.  
 
S’admet l’adequació dels espais lliures de l’àrea que s’assenyala al plànol o.1, Ordenació i 
delimitació d’usos,  pel desenvolupament dels usos admesos, amb les condicions següents: 
− No s’admeten carpes, coberts, pèrgoles o altres construccions auxiliars. S’admeten 

tendals i para-sols de petita dimensió, sense paraments laterals, de materials tèxtils o 
similars, suportats per elements lleugers, totalment desmuntables.  

− Les taules, les cadires i els altres elements que s’instal·lin han d’harmonitzar entre sí i 
amb l’entorn en el cromatisme, els materials, el disseny i la il·luminació.  

 
 
Article 18. Regulació paisatgística.  
 
Pel que fa a la preservació dels valors paisatgístics, a més dels criteris d’intervenció ja 
establerts pel PEPAP i per aquestes normes referents al tractament de les edificacions i les 
instal.lacions, es tindran en compte els següents: 
− Es mantindrà l’enjardinament i les masses arbòries que s’assenyalen al plànol el o.1, 

Ordenació i delimitació d’usos.  
− En cas de plantació de nous exemplars, s’utilitzaran espècies autòctones en el seu 

entorn. Així mateix, per l’enjardinament s’utilitzaran espècies no invasives. 
− S’escau el manteniment de la tanca perimetral de xiprers com apantallament visual, 

sens perjudici de que al front a la carretera es puguin establir obertures que permetin la 
visualització de l’element catalogat . 

− S’admet el manteniment dels terrenys agrícoles de la finca que s’assenyalen al plànol 
o.1, Ordenació i delimitació d’usos. 
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− La retolació o la publicitat s’admetrà dins dels paràmetres admesos en el PEPAP. 
 
 
Article 19. Condicions pel desenvolupament dels projectes i de les obres  
 
1. Els projectes d’intervenció que no corresponguin a actuacions menors de manteniment 

o de conservació, aniran acompanyats de la següent documentació, independentment 
del projecte tècnic preceptiu: 
− Aixecament planimètric complert de l’edificació en plantes, alçats i seccions, tan 

generals del conjunt, com de detall de les diferents parts diferenciades que els 
composin, així com detalls constructius dels diferents elements significatius, amb 
un nivell de precisió i unes escales gràfiques suficients per a la seva comprensió 
fins permetre la seva possible reconstrucció total o parcial. 

− Reportatge fotogràfic en color detallat complert sobre la totalitat de l’edifici objecte 
de l’actuació, amb visions de conjunt i de detall dels diferents elements que la 
composen, tant de la formalització exterior, com dels espais interiors. 

 
2. Protecció d’àrees d’interès arqueològic: 

a) Qualsevol intervenció respectarà els criteris que determina el PEPAP i les pautes de 
intervenció que estableix la Memòria de la prospecció arqueològica realitzada a la 
finca de la Torre de Cellers, que acompanya el present Pla especial urbanístic com 
a document complementari.  

b) Es durà a terme una actuació arqueològica en tots aquells espais, dins de l’àmbit de 
protecció, que es vegin afectats per la realització de moviments de terres i obres 
constructives. L’actuació arqueològica a realitzar constarà e dues fases: 
− Fase 1: es realitzarà el control i la prospecció arqueològica de la retirada de 

terres, ja sigui per mitjà manual o mecànic, de tots aquells espais a on es 
realitzin obres, rebaixos i moviments de terres. 

− Fase II: es realitzarà una intervenció arqueològica en aquells indrets a on 
s’hagin localitzats elements considerats com a elements arqueològics. En el cas 
que durant la realització de la Fase 1 no es localitzés cap resta arqueològica, la 
Fase 2 quedaria exclosa.  

 
3. Abastament d’aigua.  

Per a l’autorització de qualsevol intervenció o projecte que es desenvolupi dins del 
marc del present  Pla especial urbanístic i que no s’adeqüi als usos fixats a la resolució 
de concessió actual de la Torre Cellers (expedient C2004001526 de l’Agència Catalana 
de l’Aigua) cal acreditar almenys que s’han instat els tràmits per efectuar el canvi 
necessari d’aquesta.   
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4. Autorització del Servei Territorial de Carreteres. 

Prèviament a l’execució de qualsevol obra o actuació, en franges de protecció de la 
carretera C-17, així com del vial de connexió entre C-33 i C-17 (franja de terreny a 
cada costat de la via de 100 m d’amplada, mesurats des de l’aresta exterior 
d’esplanació del tronc i dels ramals) s’ha de sol.licitar i esser concedida la preceptiva 
autorització i/o informe d’aquest Servei Territorial de Carreteres, d’acord amb allò que 
disposen els articles 38, 39 i 47 del Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de carreteres. 
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CAPÍTOL IV.  ACCÉS A LA TORRE DE CELLERS. 
 
 
Article 20. Mesures per facilitar l’accés i la visita de la Torre de Cellers. 

 
1. En seguiment de l’article 30 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni 

cultural català, els propietaris, titulars d'altres drets reals i posseïdors de la Torre de 
Cellers estan obligats a permetre:  
a) L'examen i l'estudi dels béns pels investigadors reconeguts per alguna institució 

acadèmica, amb la presentació prèvia d'una sol.licitud raonada, avalada pel 
Departament de Cultura.  

b) La col.locació d'elements senyalitzadors de llur condició de béns culturals d'interès 
nacional.  

c) La visita pública dels béns, en les condicions que siguin establertes per reglament, 
almenys quatre dies al mes i en dies i hores prèviament assenyalats. 

  
2. Als efectes del que disposa l'apartat 1.c) anterior, el règim de visites s’establirà 

mitjançant conveni entre l’Il·lustríssim Ajuntament de Parets del Vallès i els 
propietaris, titulars d'altres drets reals i posseïdors de la Torre de Cellers, en el termini 
màxim d’1 any des de l’efectivitat del present Pla especial urbanístic, sens perjudici de 
les circumstàncies que preveu l’apartat 2 de l’article 30 de la Llei 9/1993, de 30 de 
setembre. 
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