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1. MEMÒRIA INFORMATIVA 

1.1. Introducció 

El municipi de Parets del Vallès se situa a la banda sud-occidental de la comarca del 
Vallès Oriental, en plena plana del Vallès. Limita amb els municipis de de Lliçà de Vall 
(N), Granollers (NE), Montmeló (E) i Mollet del Vallès (S-SO). 

El terme, a banda  del nucli i cap de municipi de Parets del Vallès, comprèn múltiples 
nuclis i disseminats. Entre aquests destaquen els barris de Can Cerdanet, Can 
Massot, Can Riera i l’Escorxador, les caseries de Can Pepet i Can Gosc i el raval de 
l’Eixample, que és el nucli més habitat. Pertany al municipi de Parets l’enclavament de 
Vila-rosal, entre els termes de Lliçà de Vall, Lliçà de Munt i Palau-solità i Plegamans 
(Vallès Occidental). 

El terme de Parets del Vallès té una superfície de 9,12 km2. Es troba principalment 
ocupat per superfície urbanitzada relativa als nuclis de població, als polígons 
industrials i a les infraestructures. En aquest sentit, es caracteritza per ser un municipi 
amb una notable implantació industrial, fet que ha derivat en la urbanització de bona 
part del municipi. Destaca també que en la banda més occidental del terme s’ha 
conservat una àmplia zona de conreus amb algun retall forestal corresponent a l’espai 
de Gallecs, inclòs en el PEIN des de 2009. 

L’accés viari al municipi es realitza principalment, per l’autovia C-17 i l’autopista C-33, 
que connecten amb Barcelona i prossegueixen vers les comarques del nord i nord-est; 
també, per mitjà de l’autopista AP-7 que connecta amb la resta de Catalunya i la 
frontera francesa. El municipi disposa de servei de ferrocarril a través de la xarxa de 
rodalies de Catalunya. 

1.2. Objecte 

Aquest document té per objecte fomentar una anàlisi i diagnosi de les construccions 
preexistents en el sòl no urbanitzable de Parets del Vallès. Això ha de permetre 
identificar aquelles que presentin algun valor i a partir d’aquí promoure una proposta 
de catalogació.  

A tal efecte, el Text Refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya estableix que cal 
redactar un Catàleg de masies, cases rurals i altres construccions que pertoqui 
recuperar i preservar, per raons arquitectòniques, històriques, paisatgístiques, 
mediambientals o socials. El desplegament reglat del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme amb les modificacions 
introduïdes per la Llei 3/2012 i en concret els articles 47.3 i 50.2 preveuen a tal efecte:  

Article 47.3. 

“És permès, en el sòl no urbanitzable, amb els requisits fixats pels articles 50 i 51:  

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

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

c) Rehabilitar les construccions rurals en desús per a corregir-ne l’impacte 
ambiental o paisatgístic negatiu.” 
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Article 47.3bis.  

“Les construccions a què fa referència l’apartat3 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; 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; a equipaments, o 
a serveis comunitaris. Tanmateix, per a poder-les destinar a establiment hoteler ha 
d’ésser previst expressament en el dit catàleg, el qual pot establir un límit en el 
nombre de places. Les construccions a què fa referència l’apartat 3.b i c en cap 
cas es poden reconstruir i rehabilitar amb vista a destinar-les a l’ús d’habitatge 
familiar. En tots els casos, els usos de les construccions a què fa referència 
aquest apartat han d’ésser compatibles amb les activitats agràries implantades en 
l’entorn immediat respectiu.” 

Article 50.2. 

“El planejament urbanístic general o especial ha d’identificar en un catàleg 
específic les construccions situades en el 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. 
Els criteris paisatgístics que determinen la inclusió de les masies i les cases rurals 
en el catàleg s’han d’adequar a les determinacions que, si escau, estableix el 
planejament urbanístic o sectorial per a la protecció i el millorament del paisatge.” 

El Catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable (PEM) 
és un document normatiu l’objectiu del qual és, mitjançant fitxes detallades, identificar i 
catalogar les construccions següents:  

A. Masies o edificacions residencials datades amb anterioritat a 1956.  

B. Masies i cases rurals susceptibles de reconstrucció o rehabilitació que calgui 
preservar i recuperar per raons arquitectòniques, històriques, ambientals, 
paisatgístiques o socials. 

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

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

1.3. Promoció i redacció 

El present document és promogut per l’Ajuntament de Parets del Vallès en 
col·laboració amb el Servei d’Urbanisme de la Gerència de Serveis d'Habitatge, 
Urbanisme i Activitats de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de 
Barcelona.  

La redacció del document ha estat realitzada per la Llena Ambiental SCP en 
col·laboració amb el despatx d’arquitectes AFAC - Amador Ferrer Arquitectes. 

Pel que fa la seva tramitació queda regulada per allò disposat en els arts. 85 a 89 i 
concordants de la LUC i del RLUC. L’esquema procedimental per a la tramitació del 
Pla especial és el següent: 

- Presentació del document al registre general de l’Ajuntament del document per 
aprovació inicial.  
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- Adopció de l’acord d’aprovació inicial en els dos mesos següents a la recepció 
de la documentació completa.  

- Exposició pública d’un mes mitjançant: edicte Publicat al B.O.P;publicació en 
un dels diaris de més difusió.  

- Sol·licitud dels informes als següents organismes: Departament d'Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació, Departament de Territori i Sostenibilitat, 
Agència Catalana de l’Aigua, Direcció General d’Arquitectura i Paisatge, 
Departament de Cultura, Direcció General de Turisme, Direcció General de 
Carreteres, Institut Geològic de Catalunya. 

- Informe tècnic de les al·legacions i incorporació dels informes emesos pels 
diferents organismes.  

- Presentació document per aprovació provisional a l’Ajuntament.  

- Aprovació provisional.  

- Tramesa de l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en 
el termini de deu dies.  

- Aprovació definitiva de l’expedient per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona 
(ja que la competència és de la C.T.U.) en un termini màxim de tres mesos, des 
de la rebuda de l’expedient complet per la comissió. 

- Text refós, si s’escau, de les prescripcions de l’aprovació definitiva o de la 
suspensió. 

- Publicació al DOGC i vigència del document.  

1.4. Àmbit 

S’estableix com a àmbit de redacció d’aquest document el sòl no urbanitzable del 
terme municipal de Parets del Vallès (Vallès Oriental) el qual abasta una superfície 
total de 353 ha, corresponent a un 38,8% de la superfície municipal. 

1.5. Conveniència i oportunitat 

La conveniència i oportunitat del present document ve donada per l’aprovació de la Llei 
3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat 
pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost i el seu reglament, on s’obliga als municipis a 
redactar el Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl 
no urbanitzable. 

Quant a la normativa municipal, inclosa en el Pla General d’Ordenació de Parets 
(2007), l’article 11.4 fa referència a la possibilitat de completar la regulació urbanística 
via l’elaboració de Catàlegs. 

Amb l'objecte de completar la regulació urbanística del Pla General, es podran 
aprovar Plans Especials, Ordenances Reguladores Específiques, Catàlegs i 
Normes Complementàries. 

En paral·lel, l’art. 20 (Catàlegs - títol primer, capítol segon, “del desplegament del Pla 
General) conté detalls addicionals en relació a l’elaboració de catàlegs vinculats a 
Plans Especials: 

1. D'acord amb allò que estableix la legislació urbanística vigent, la protecció a la 
qual es refereixen els Plans Especials en relació a la conservació o millora de 
construccions o edificacions d'interès històric o artístic, jaciments arqueològics, 
jardins, parcs, o elements paisatgístics, requerirà llur inclusió en Catàlegs. 
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2. La inclusió d'un edifici o element arquitectònic en el Catàleg pot implicar la 
interdicció d'enderrocar-lo, transformar-lo, alterar-ne les característiques, així del 
propi element, com de l'entorn que l'envolta, o bé només la protecció de certs 
elements o cossos de l'edifici. En aquests edificis només es podran realitzar obres 
de restauració i conservació, i només hi podran tenir lloc usos que resultin 
adequats als elements o valors que són objecte de protecció. 

1.6. Contingut del document 

El present document el componen els següents apartats: 

1. Memòria Informativa 
2. Memòria justificativa 
3. Normativa 
4. Fitxes de l’inventari  
5. Plànols 
6. Informe de resposta als organismes 
7. Annex I. Resposta als organismes. Cartografia històrica 

1.7. Planejament urbanístic i territorial amb incidència sobre 
l’àmbit d’actuació 

1.7.1.Planejament municipal i regulació del sòl no urbanitzable 

L’instrument que regula el municipi a nivell urbanístic és la revisió del Pla General 
d’Ordenació de Parets del Vallès aprovada definitivament per la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 22 de febrer de 2007. 

En relació al sòl no urbanitzable (SNU), l’article 85.c de l’esmentat Pla estableix: 

“En el sòl no urbanitzable l'ús global serà el definit per aquest Pla General. La 
regulació més detallada dels usos específics per a les zones del sòl no 
urbanitzable es determinarà mitjançant l'assignació gradual dels usos dominants, 
compatibles i incompatibles.” 

A partir d’aquí, es detalla el règim normatiu del SNU en el conjunt del capítol quart de 
la normativa. Així doncs, en els articles que van del 124 al 136 s’estableixen els criteris 
generals que el regulen com són la incompatibilitat amb el desenvolupament urbà i 
d’interès pel Catàleg, les regulacions pel que fa a usos permesos i construccions que 
s’hi destinin. 

En un pla més específic, el capítol compta amb tres seccions que defineixen normes 
aplicables a les categories de SNU que es proposen: 

- Zones de Valor Agrícola (ZVA). Correspon a terrenys vinculats a un procés de 
producció agrícola, i també aquells que adjacents als anteriors, poden tenir un 
ús final agrícola en funció tant per la seva morfologia com per la seva qualitat 
del sòl. 

- Zones de Valors Protegits (ZVP). Terrenys que per raó de llurs característiques 
topogràfiques o físiques comprenen el sòls ocupats per masses arbòries, que 
són objecte de preservació del procés urbanitzador. 

- Zones d’Agrupació Rural (ZAR). Qualificació de sòl en reconeixement de 
l'existència de petites agrupacions d'habitatges, generalment unifamiliars, en el 
camp, amb una certa tradició històrica d'assentament i que, tant pel nivell de 
població com de serveis, no conformen una agrupació urbana. 
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D’altra banda, la modificació puntual del Pla general d’ordenació en l’àmbit del Pla 
directors de Gallecs, aprovada definitivament amb data de 21 de juny de 2007  (DOGC 
de 4 d’octubre de 2007), classifica aquest àmbit (anomenat ACTUR en el Pla general) 
com a sòl no urbanitzable, amb la qualificació urbanística de sistema general d’espais 
lliures de caràcter supramunicipal (SV-PEIN). També atorga la condició d’Àmbit de 
Protecció Mediambiental (clau APM) als terrens adjacents al sistema general d’espais 
lliures de caràcter supramunicipal, els quals mantenen la qualificació urbanística del 
PGOU.  

En paral·lel, en l’àmbit de patrimoni cal tenir en compte el Pla especial de Protecció i 
Actuació del Patrimoni Arquitectònic, Arqueològic, Urbanístic i Paisatgístic (2011)  

Aquest pla municipal va ampliar els criteris de selecció de l’anterior catàleg  del 1985 
pel que va recollir no només construccions i elements d’interès sinó també béns 
arqueològics i documentals lligats a arqueològics. El resultat és una llista que incloïa 
147 construccions i elements arquitectònics agrupats en cinc volums (segons 
localització i tipus) i un sisè volum amb béns arqueològics: 

- Volum 1: Sols no urbanitzables i zones industrials (19 elements). 

- Volum 2: Casc i voltants (36 elements). 

- Volum 3: Eixample i voltants I (26 elements). 

- Volum 4: Eixample i voltants II (31 elements). 

- Volum 5: Béns de Protecció Urbanística -Equipaments (BPU-E, Tanques) (40 

elements). 

- Volum 6: Patrimoni arqueològic (25 elements). 

A partir d’aquí, es convenient fer notar a quina qualificació del sòl no urbanitzable 

pertanyen cadascuna de les construccions proposades per al catàleg. 

Taula 1. Construccions en SNU a incloure en el Catàleg de Parets del Vallès. 

Codi  Denominació Adreça Qualificació sòl 

1 Can Moragues Camí de Can Moragues ZVA 

2 Can Jornet Gallecs SV-PEIN 

3 Torre de Malla Gallecs SV-PEIN 

4 Trenc, Hostal del Trenc Camí Antic de Granollers a Barcelona ZAR 

5 Can Salvet  Quarter de Ponent, Can Riera ZAR 

6 Can Ces Quarter de Ponent, Can Riera ZAR 

7 Can Crosta Quarter de Ponent, Can Riera ZAR 

8 Can Teja Riera Seca, Can Riera ZVA 

9 Torre de Cellers* C/ Torre de Cellers ZVP 

10 Can Vilarosal Carretera de Palaudàries ZVA 

11 Can Serra  Avinguda de Lluís Companys ZVA 

12 Can Manxa C/ Raval, 3 ZVA 

13 Can Calau Camí de Can Calau ZVA 

14 Can Merengues Camí de Can Merengues ZVA 

15 Casa Nova de Can Vila A 250 m a l’oest de la Riera Seca SV-PEIN 

16 Can Gabia Quarter Migdia, 30 ZVA 

17 Can Bullicia 
Quarter Ponent, 10 Barri de Can 
Riera 

ZVA 

18 Can Quildo Quarter Ponent, 30 Barri de Can SV-PEIN 
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Codi  Denominació Adreça Qualificació sòl 

Riera 

19 Can Music 
Quarter Ponent, 48 Barri de Can 
Riera 

ZVA 

20 Can Ramon dels Esclops Quarter Ponent, 1 Barri de Can Riera ZVA 

21 Can Borni Vell Quarter Ponent, 5 Barri de Can Riera ZAR 

22 La Bòbila Carrer de la Llibertat/ Camí  ZVA 

*En el MUC consta com a sòl urbà consolidat (ZI1: Zona industrial en edificació aïllada). 

Font: pròpia. 

1.7.2. Determinacions del Pla Territorial Metropolità de Barcelona (PTMB) 

El PTMB té per finalitat garantir el benestar de la població actual i futura 

compatibilitzant-ho amb la conservació i ús racional del territori. Per donar compliment 

a aquest objectiu genèric, el PTMB estableix les pautes espacials d’ordenació sota una 

perspectiva de desenvolupament sostenible del territori.  

Quant a l’àmbit del municipi de Parets del Vallès, el PTMB apunta les següents 

consideracions en relació al sistema d’espais oberts (bàsicament relatiu al SNU). Més 

avall es fa referència al sistema d’assentaments urbans i al d’infraestructures. 

Mitjançant el sistema d’espais oberts, el Pla assenyala les parts del territori que han de 
ser preservades de la urbanització i, en general, dels processos que poguessin 
afectar-ne negativament els valors paisatgístics, ambientals, patrimonials i econòmics, 
sense perjudici de les actuacions que poden autoritzar-se en les circumstàncies i 
condicions que les normes d’ordenació territorial estableixen. 
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Figura 1. Sistema d’espais oberts respecte al TM de Parets segons el PTMB. 

 

 
Font: PTMB. 

Pel que fa a l’àmbit de SNU del terme de Parets del Vallès, el PTMB el situa dins el 

Sistema d’espais oberts, concretament en dos tipus de sòl que suposen gairebé un 

39% de la superfície total del terme: 

a) Sòl de Protecció Jurídica Supramunicipal, en aquest cas, per estar inclòs en el 

PEIN- Xarxa Natura 2000, corresponent a la franja a ponent del municipi ubicada 

en l’espai de Gallecs.  

b) Sòl de protecció preventiva, fragments escampats pel terme, sobretot al nord i 

centre, que en essència corresponen a sòls que el planejament municipal classifica 

com a no urbanitzable i que no gaudeixen de cap protecció especial. 
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Taula 2. Sistema d’espais oberts al municipi de Parets del Vallès. 

Sòl no urbanitzable Superfície (ha) % TM 

Espais amb protecció jurídica supramunicipal  144,42 15,84 

Sòl de protecció preventiva 209,12 22,94 

Total sòl no urbanitzable 353,54 38,78 

Font: DTES. 

Sistema d’assentaments urbans 

El PTMB identifica en el conjunt del territori que abasta una sèrie de zones que 
anomena àmbits de reforçament nodal metropolità. En el si d’aquestes àrees distingeix 
tres tipologies, una de les quals engloba, entre altres, el terme de Parets del Vallès.  

Així doncs el terme es localitza en el que el Pla anomena “àrea urbana de polarització” 
i per la que estableix “la definició d’operacions urbanes mixtes i complexes 
encaminades al desenvolupament de processos de polarització urbana que dotin 
d’equipaments i centralitats a les àrees urbanes disperses i especialitzades en què 
s’insereixen”. A partir d’aquí s’estableixen uns condicionants per tal d’avançar en la 
línia de la polarització en base a quatre paràmetres: complexitat territorial, centres 
urbans, relació amb el territori i accessibilitat general. Es pot destacar doncs que al 
terme de Parets del Vallès s’hi identifiquen dos centres urbans: la pròpia població de 
Parets del Vallès i l’anomenat raval de l’Eixample, el nucli amb més població.  

Per al concepte centre urbà, la normativa del pla apunta el següent:  

“La petita dimensió dels centres urbans existents en aquestes àrees, en relació 
amb les seves dimensions globals, implica que la finalitat de les operacions 
urbanes a desenvolupar, en els llocs de millor accessibilitat territorial, sigui la 
dotació de noves peces de centralitat amb funcions i equipaments de referència 
per a les àrees urbanes del seu entorn. Per tal de garantir una intensitat urbana 
raonable a les noves àrees centrals, el Pla determina que els Plans Directors 
Urbanístics que els desenvolupin, tal com especifica el Títol V, han d’establir unes 
edificabilitats mínimes per al desenvolupament del planejament municipal.” 

A nivell d’estratègies urbanes assigna la de “manteniment del caràcter rural” al barri o 
assentament de Can Riera, ubicat a l’extrem NO del municipi. 

Finalment, el PTMB també identifica en el terme, formant una franja transversal SO-NE 
una “àrea especialitzada industrial a consolidar i equipar”. 

Sistema d’infraestructures i mobilitat 

El Pla considera com a infraestructures de mobilitat i transport la xarxa viària, la xarxa 
ferroviària, el sistema aeroportuari, el sistema logístic i els intercanviadors nodals 
asocials als anteriors. Amb tot, també inclou propostes de nous traçats i de millores en 
les xarxes viària i ferroviària.  

En el municipi de Parets del Vallès i a nivell ferroviari, el pla territorial identifica la xarxa 
de Rodalies i una proposta d’actuació pel que fa a una xarxa de tren-tramvia (R24 
Nova línia de tren-tramvia Sabadell-Granollers) el traçat de la qual transcorreria pel 
límit nord del terme.  

En relació a la xarxa viària, el pla identifica dues vies estructurants secundàries (C-17 i 
C-35) i una via integrada (BV-1604). Respecte de les propostes d’actuacions, 
s’indiquen les següents: 

- 2.15: via interpolar: Parets del V. - C-17S (Nova via). 

- 2.22: C-155/ Via interpolar. Tram: Polinyà  - Parets del V (Millora). 
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- 2.25: BV-1602 Eix Tenes. Millora i variants de l'eix del Tenes. Variants de Lliçà 
d'Amunt, de Lliçà de Vall i de Parets del V. (Millora i variants) 

- 3.12: connexió entre AP-7 i C-155 al polígon industrial Can Coll (Nou traçat). 

1.7.3. Determinacions del PDU de l'ACTUR Santa Maria de Gallecs 

El Pla director urbanístic de l'ACTUR Santa Maria de Gallecs fou aprovat 
definitivament el 29 d’abril del 2005 i publicat al DOGC el 23 de maig del 2005. Es 
tracta d’un pla aprovat amb l’objectiu de protegir l’espai i establir mecanismes per al 
foment d’activitats agrícoles, d’esbarjo i d’equipaments compatibles tot mantenint i 
potenciant es valors ambientals i paisatgístics. 

El PDU de Gallecs incorpora els espais oberts de Gallecs en la xarxa d’espais 
d’interès natural definida en el Pla d’espais d’interès natural. Els planejaments 
generals dels municipis que formen part de l’àmbit del PDU, entre ells Parets del 
Vallès, han de qualificar els sòls situats dins l’àmbit del PDU com a sistema general 
supramunicipal d’espais lliures públics. A Parets del Vallès, aquest espai es correspon 
amb la franja a l’extrem oest del terme, des del marge esquerra de la Riera Seca fins 
al límit de terme. Quant als àmbit distingits pel pla, tota la superfície relativa a Parets 
del Vallès s’integra en l’anomenat “Sistema General d’Espai Lliure Central”. 

Pel que fa al règim general d’usos es reconeixen les masies i cases rurals existents 
que mereixin un especial reconeixement per l’ús propi dels sistemes admetent-se tan 
sols com a noves edificacions les ampliacions de les existents al parc (art. 18.4 de la 
normativa del PDU). 

Pel que fa a l’ús del sistema d’espais lliures de l’espai d’interès natural de Gallecs, els 
usos dominants són: agrícola, forestal i lleure. Els usos compatibles són: restauració, 
educatiu, esportiu, cultural, associatiu, turisme rural. Els usos incompatibles són: 
plurihabitatge, comerç de gran superfície, hoteler, recreatiu, indústria urbana, indústria 
agrupada, indústria separada, tallers de reparació de vehicles, estació de servei. L’ús 
d’unihabitatge només s’admet com a complementari vinculat a d’altres usos admesos 
dins les finalitats del parc. 

Els elements reconeguts pel PDU en l’àmbit de Parets del Vallès són 4:  

- 3 elements arquitectònics: Can Jornet (núm. 2 del catàleg), Casa Nova de Can 
Vila (núm. 15 del catàleg) i la Torre d'en Malla (núm. 3 del catàleg). 

- 1 element arqueològic: Jaciment arqueològic de la Torre d'en Malla  

Els quatre elements estan integrats en el patrimoni catalogat pel Departament de 
Cultura de la Generalitat com per l’ajuntament de Parets del Vallès. 

A tot això cal afegir que quant al llistat de béns proposats pel catàleg de masies, cases 
rurals i altres construccions en SNU de Parets del Vallès, a banda dels 3 arquitectònics 
ja reconeguts pel Pla, també hi consta Can Quildo (núm. 18).  

Finalment, cal notar que el PDU, amb la voluntat de protegir i desenvolupar l’àmbit 

central de Gallecs, va preveure la necessitat de redactar i aprovar un Pla especial 

urbanístic per a la recuperació i millora del paisatge. Aquest fou aprovat inicialment 

l’any 2017. 
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1.7.4. Determinacions del PDU per a la concreció i delimitació de la 
reserva de sòl per a l'establiment de la línia Orbital ferroviària 

El municipi està afectat pel Pla director urbanístic per a la concreció i delimitació de la 

reserva de sòl per a l'establiment de la Línia Orbital Ferroviària, aprovat definitivament 

el 12 d’abril del 2010 i publicat al DOGC el 22 d’abril del 2010.  

El municipi de Parets del Vallès està inclòs en el tram 2 Sabadell – Granollers. Afecta 

a la zona sud del terme municipal, concretament a la zona entre l’autopista Ap-7 i les 

zones de Can Volard i Can Torrents. S’hi registren reserves de sòl qualificades de SIF 

(reserva per al sistema d’infraestructura ferroviària) i de SAF (reserva per a l’afectació 

del sistema ferroviari). 

1.8. Territori 

Aquest apartat analitza l’àmbit territorial del municipi des de l’òptica dels diferents 
medis en que es pot classificar la informació (socioeconòmic, físic i biòtic) junt amb 
altres aspectes d’interès com ara els riscos potencials que podrien afectar el municipi. 
Cal afegir que la naturalesa territorial de l’àmbit, això és, els terrenys del SNU del 
municipi ja s’han analitzat en l’apartat 1.4 i subapartat 1.7.2 (en el sentit de la seva 
integració en el sistema d’espais lliures del PTMB). 

Cal fer notar que tots aquests aspectes s’aborden amb detall al DAE de manera que 
en aquesta memòria es presenten resumidament tot referenciant l’apartat 
corresponent on cal referir-se per ampliar la informació. 

1.8.1. Medi socioeconòmic 

Aquest apartat analitza els aspectes relacionats amb l’àmbit socioeconòmic de Parets 
del Vallès. L’anàlisi completa es pot trobar en l’apartat 3.3 del DAE. 

Població 

Parets del Vallès compta amb una població de 19.041 habitants repartits en diferents 
nuclis però majoritàriament concentrats al cap de terme Parets (7.147 habitants) i 
l’Eixample (11.069 habitants), constituint un municipi amb notable densitat de població 
(2.087,8 hab./km2). 

Economia i usos del sòl 

A nivell econòmic, destaca la implantació industrial que començà a despuntar a partir 
de 1960 i tot la desindustrialització que es visqué a partir dels anys 80, gairebé un terç 
de la població ocupada del municipi ho està al sector industrial, enfront el gairebé 50% 
que aglutina el sector serveis. La major part de les indústries s’emplacen al marge 
esquerre del riu Tenes als polígons de Can Volard, Can Massot, l’Eixample Industrial, 
Polígon Industrial de Llevant i el Sector de l’Autopista. Cal destacar l’impuls que han 
pres els sectors d’alt contingut tecnològic amb un 15% de les persones ocupades. 
L’agricultura i la ramaderia tot i ser minoritàries en termes d’ocupació han mantingut 
una certa presència a nivell local amb 281 ha llaurades corresponents a 21 
explotacions agrícoles i 3 explotacions ramaderes d’entitat remarcable. 

Pel que fa a usos del sòl, el terme es troba majoritàriament urbanitzat bé sigui per 
nuclis de població, infraestructures o polígons industrials. Els cultius i retalls forestals 
aglutinen poc menys d’un terç del total de la superfície municipal (31,7%). 

Patrimoni cultural i històric 
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Tal i com s’indica en el DAE (subapartat 3.3.6) el patrimoni arquitectònic i arqueològic 
del municipi ha estat catalogat en més d’una ocasió. El més recent és de 2011, 
corresponent al Pla especial de Protecció i Actuació del Patrimoni Arquitectònic, 
Arqueològic, Urbanístic i Paisatgístic. Com a tal, conté 33 BCIL i 1 BCIN (la Torre de 
Cellers). Aquesta informació i pel que fa a béns ubicats en el sòl no urbanitzable i 
catalogats, presenta una lleugera divergència respecte de l’inventari arquitectònic del 
Departament de Cultura, tal i com s’indica en la següent taula de BCIL en el sòl no 
urbanitzable: 

Taula 3. Béns amb protecció BCIL ubicats en el SNU. 

Denominació Adreça 

BCIL Dpt. 

Cultura 

BCIL Catàleg 

2011 

Can Moragues Camí de Can Moragues ✓ ✓ 

Can Jornet Gallecs ✓ ✓ 

Torre de Malla Gallecs ✓ ✓ 

Trenc, Hostal del Trenc Camí Antic de Granollers a Barcelona ✓ ✓ 

Can Vilarosal Carretera de Palaudàries ✓ ✓ 

Can Serra  Avinguda de Lluís Companys ✓ ✓ 

Can Calau Camí de Can Calau ✓ ✓ 

Can Merengues Camí de Can Merengues ✓ ✓ 

Casa Nova de Can Vila A 250 m a l’oest de la Riera Seca  ✓ 
Font: Documentació PE Protecció i Actuació del Patrimoni Arquitectònic, Arqueològic, 
Urbanístic i Paisatgístic i  Departament de Cultura. 

Al seu torn, i pel que fa a béns amb categoria de BCIN en el sòl no urbanitzable, n’hi 

ha un, la Torre de Cellers. 

Quant a patrimoni arqueològic, l’inventari del Departament de Cultura inclou 8 
elements dels quals cap d’ells està qualificat de BCIL o BCIN. D’aquests 8 n’hi ha 4 
amb incidència directa a elements susceptibles de ser inclosos en el catàleg. Se’n 
presenten les característiques a continuació. 

Taula 4. Detall dels jaciments arqueològics en SNU. 

Jaciment Tipus Cronologia 
Estat 
Conservació 

Torre de 
Malla 

Varis desconegut 
Lloc d'habitació amb 
estructures 
Lloc o centre de producció i 
explotació agrícola 
Assentament militar torre 

Des de Romà fins a Romà  
(-218 /476) 
Des de Medieval fins a 
Medieval (400 /1492) 
Des de Modern fins a Modern 
(1453 / 1789) 

Dolent 

Descripció: Edifici localitzat al sud-oest del centre urbà de Parets del Vallès, prop de la Riera 
Seca. En el "Catàleg del Patrimoni de Parets" apareix documentat amb el núm. 20. També 
apareix esmentat en el Cartolari de Sant Cugat com a Vilatzira. El catàleg abans esmentat 
descriu aquest jaciment com a una possible vil·la. 
L'any 2015 amb motiu de la canalització de dues línies d'alta tensió es van dur a terme dos 
controls arqueològics per tal de documentar les possibles restes existents a l'entorn de la 
Torre de Malla. La zona intervinguda va dividir-se en dos trams: una rasa des de la Riera 
Seca fins a la pendent d'entrada a la finca i un segon tram des de la pendent d'entrada fins a 
la E.T. situada a l'oest. Les restes trobades van ser estructures hidràuliques d'època moderna 
que funcionarien amb la Torre de Malla. Aquestes estructures són dues canalitzacions i una 
mina d'aigua que funcionaria com a distribuïdor.  

Vila-Rosal 
Lloc d'habitació amb 
estructures conservades vil·la 

Des de Romà (-218 /476) 

 
Dolent 

Descripció: Casa de pagès molt vella on Josep Estrada localitzà en els anys 50 algunes 
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Jaciment Tipus Cronologia 
Estat 
Conservació 

restes de picadís romà, tegula i fragments de dolium en els pous de la casa. Segons la 
bibliografia aquest jaciment es tracta d'una vil.la romana. Vila-Rosal és una de les cases més 
antigues de Parets del Vallès. Es troba envoltada pel municipi de Lliçà de Vall, però pertany al 
de Parets del Vallès. 

Torre de 
Cellers 

Varis desconegut 
 

Des de Romà fins a Romà  
(-218 /476) 

Dolent 

Descripció: Edifici localitzat al sud de Parets, prop de la cruïlla de la carretera N-152 i l'accés 
de l'autopista A-7, uns 200 metres a l'est. Actualment apareix en procés de reforma a les 
façanes. Fa alguns anys, van efectuar-se diverses excavacions en el sòl, concretament a la 
zona de l'antic fossar, lloc on van aparèixer diversos fragments ceràmics de tipologia 
desconeguda però atribuïts al període romà. Apareix documentat en el "Catàleg del Patrimoni 
Arquitectònic de Parets", amb el núm. 5. 

Can 
Moragues 

Lloc d'habitació amb 
estructures conservades vil·la 

Des de Romà (-218 /476) 

 
Dolent 

Descripció: L'any 1948, Josep Estrada localitzà en aquest indret, a un metre de profunditat, 
les restes d'una canalització romana amb paviment hidràulic. També hi ha notícies que en 
aquest lloc havien aparegut lloses. Aquestes troballes es van realitzar a la banda nord dels 
camps de conreu de la casa de can Moragues, on apareixen fragments de dolium, nombrosos 
fragments de tegula i alguns d'àmfora romana. Actualment no s'observa cap estructura, però 
s'hi continua localitzant terrissa. Segons la bibliografia aquest jaciment es tracta d'una vil.la 
romana. 

Font: pròpia a partir del Departament de Cultura.  

Xarxa de comunicacions 

En el DAE (subapartat 3.3.4) s’analitzen les xarxes viàries i ferroviàries i es fa esment 

d’un camí ramader. En aquest sentit, es pot aprofundir en relació a la resta de camins 

rurals del terme, element de rellevància per a conèixer el grau de connectivitat del 

SNU amb les zones urbanes.  

Altrament, segons el catàleg de Camins (Diputació de Barcelona, 2011), al terme s’hi 
comptabilitzen un total de 21 camins rurals, majoritàriament localitzats a les bandes 
occidental i septentrional, coincidint amb les zones menys urbanitzades. Pel que fa a la 
longitud, tots tenen una longitud inferior a 1000 m a excepció del Camí de Can Riera 
(A), el Camí de la Carena (A) i el Passeig Fluvial (marge esquerra). 
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Figura 2. Camins rurals al terme de Parets. 

 
Font: Catàleg de Camins de Parets del Vallès (2011). 

1.8.2. Medi físic 

Climatologia i condicions atmosfèriques 

En el subapartat 3.1.3 del DAE es descriu el clima del Vallès i per tant de Parets com a 

de mediterrani subhumit amb tendència a continental. També s’apunta la marcada 

irregularitat registrada en els darrers anys pel que fa a precipitacions (3 anys 

anòmalament secs i de plujós). 

En relació a les condicions atmosfèriques (subapartat 3.1.4 del DAE) es fa notar que el 
diòxid de nitrogen és un contaminant del que s’han mesurat valors alts a l’estació de 
mesurament del municipi veí de Mollet del Vallès. Quant a les proteccions per 
contaminacions lumínica i acústica s’esmenta que les zonificacions es corresponen 
amb zones E2 (protecció alta) i E3 (protecció moderada) pel que fa a contaminació 
lumínica i les tipologies de capacitat acústica A4 (residencial), B1 (residencial- 
infraestructures) i C2 (industrial). 

Geomorfologia i geologia 

El caràcter geomorfològic de la zona ve condicionat per la seva ubicació en el plena 
plana del Vallès, pel que hi dominen els pendents suaus. A nivell litològic, s’han 
identificat múltiples tipologies de materials essent els que dominen en SNU: graves, 
sorres i lutites a les zones de terrasses fluvials i gresos, argiles i calcàries, a la resta. 

El DAE amplia la informació sobre aquests aspectes en el subapartat 3.1.2. 
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Hidrologia i hidrogeologia 

L’anàlisi d’aquests aspectes es recull al DAE (subapartats 3.1.5 i 3.1.6). A nivell 

hidrològic destaquen la riera del Tenes i en menor grau, la riera Seca, corresponents a 

la conca del Besòs (Conques Internes de Catalunya). Tots dos transcorren en direcció 

N-S, el Tenes per una zona majoritàriament urbana i industrial mentre que la riera 

Seca ho fa per una zona agroforestal (límit E de Gallecs). 

El context hidrogeològic de Parets del Vallès es relatiu a la unitat núm. 304 
corresponent a l’Àrea de la depressió del Vallès. A partir d’aquí, hi dominen formacions 
de dipòsits detrítics miopliocens i dipòsits al·luvials. Pel que fa a figures de gestió i 
protecció, Parets del Vallès s’emmarca en la massa d’aigua dels Al·luvials del Vallès a 
la vegada que queda el terme englobat en les zones de protecció per contaminació de 
nitrats procedents de fonts agràries. 

1.8.3. Medi biòtic 

Vegetació i fauna 

El conjunt del terme ha estat totalment modificat per l’acció de l’home per la qual cosa 

els ecosistemes que romanen al marge de les zones urbanitzades venen totalment 

condicionats i modelats per aquesta acció. Els subapartats 3.2.1. i 3.2.3 del DAE 

descriuen el tipus de vegetació i fauna que es pot trobar a la zona.  

El biòtop més típic del terme és l’associat als cultius herbacis de secà i la vegetació 

espontània que apareix als marges. Destaca el retall forestal de bosc mixt prop de la 

Torre d’en Malla. Finalment, tot i la presència reduïda, cal esmentar la vegetació de 

ribera associada a les rieres i torrents, sobretot del riu Tenes allà on s’ha conservat o 

s’ha recuperat. 

El grup de macrofauna més important són les aus (rapinyaires, passeriformes, còrvids i 
d’estepa) degut al paper estratègic que juga Gallecs com a lloc de pas. En menor 
mesura, també s’hi troben algunes espècies de mamífers, rèptils i amfibis. 

Espais naturals protegits i hàbitats d’interès comunitari (HIC) 

El principal HIC del municipi són les pinedes mediterrànies tot i també detectar-se 

l’HIC “Rius de terra baixa i de la muntanya mitjana amb vegetació submersa o 

parcialment flotant” (subapartat 3.2.2 del DAE). 

A nivell de figures de gestió sols es localitza la inclusió de la franja oest del terme en 

l’espai protegit (PEIN- Xarxa Natura 2000) de Gallecs. Correspon a poc més de 71 ha, 

que computa un 8% de la superfície del terme. 

En l’apartat 3.2.4 del DAE s’inclou referència a les qualificacions de sòl establertes en 

el PTMB pel no urbanitzable de Parets, corresponent a sòl de protecció preventiva. 

Paisatge 

Tal i com indica el subapartat 3.2.5 del DAE, el terme s’inclou en la unitat núm. 17 
Plana del Vallès. 

1.8.4. Riscos potencials 

La Direcció General d’Emergències i Seguretat Civil ha identificat quatre riscos pels 

quals el municipi té obligació de redactar el Pla d’Actuació Municipal. Es tracta dels 

següents: 
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- Risc d’inundacions 

- Risc sísmic 

- Risc per accident en el transport de mercaderies perilloses 

- Risc químic 

L’apartat 3.4. del DAE analitza aquest riscos i també d’altres pel quals el municipi té la 
recomanació d’elaborar el PAM (risc per nevades, episodis de vent i radiològic) o ni tan 
sols això com en el cas del risc d’incendi forestal. 

1.9. Marc legal 

Aquest Pla especial es redacta de conformitat amb les disposicions del Decret 

legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, 

de la seva modificació posterior mitjançant la Llei 3/2012, de 22 de febrer, del Decret 

305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, la 

revisió del Pla General d’Ordenació del municipi de Parets del Vallès i del Pla 

Territorial Metropolità de Barcelona, així com de conformitat amb les disposicions de la 

legislació sectorial que l’afecten i que a continuació es detallen. 

En concret, el Pla especial es redacta en compliment d’allò que disposen els arts. 47.3 
i 50.2 del Text refós de la Llei d’urbanisme (TRLU), modificats, respectivament, pels 
articles 12 i 15 de la Llei 30/2012, de 22 de febrer, així com l’article 55 del Reglament 
de la Llei d’urbanisme, que regulen la reconstrucció i rehabilitació de les masies i 
cases rurals que cal preservar i recuperar en el sòl no urbanitzable sempre que hagin 
estat incloses pel planejament urbanístic en un catàleg específic que determini les 
condicions de la seva reconstrucció o rehabilitació i justifiqui les raons de la seva 
preservació (veure detall dels preceptes en l’apartat 1.2). 

A continuació es destaquen alguns aspectes que deriven de l’actual marc regulador:  

1. Àmplia admissió d’usos justificada per “la finalitat d’afavorir la conservació i 
recuperació del patrimoni rural, incentivar la reactivació econòmica i el 
desenvolupament del món rural”. Així, els usos actualment admesos són1: 

✓ Habitatge familiar 
✓ Establiment hoteler (amb exclusió de la modalitat d’hotel-apartament) 
✓ Establiment de turisme rural 
✓ Activitats d’educació en el lleure 
✓ Activitats artesanals 
✓ Activitats artístiques  
✓ Activitats de restauració 
✓ Equipaments i serveis comunitaris 

2. Ampli ventall de possibilitats d’intervenció del Catàleg i les construccions 
susceptibles de ser catalogades segons l’art. 47.3 (veure apartat 1.2 
d’aquesta memòria). 

3. Els catàlegs que durant anys van ser anomenats de “masies i cases rurals” 
passen a denominar-se “construccions en el sòl no urbanitzable” (art. 50.2). 

 

1A la LUC 2002 només eren admesos els quatre primers usos. La resta es van afegiral DL 
2010. 
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Les limitacions i afectacions derivades del sistema general ferroviari constituït per la 
línia de tren convencional s’indiquen en l’apartat de riscos i la fitxa de la construcció 
corresponent. 

En resum, el marc normatiu de referència, més enllà dels instruments de planejament 

ja mencionats està configurat pels següents components: 

- Pla territorial general de Catalunya, aprovat definitivament el març de 1995. 

- Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

d’urbanisme, d’acord amb les modificacions introduïdes mitjançant 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 RPLU), modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació 

del text refós de la Llei d'urbanisme, pel Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual 

s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística i pel Decret 

80/2009, de 19 de maig, pel qual s'estableix el règim jurídic dels habitatges 

destinats a fer efectiu el dret de reallotjament. 

- Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de 

la legalitat urbanística. 

- Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya i el Decret 159/2012, de 20 

de novembre, dels establiments d’allotjament turístic i els habitatges d’ús turístic. 

- Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català. 

- Llei 12/1985, del 13 de juny, d’espais naturals. 

- Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge. 

- Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la 

protecció del medi nocturn. 

- Decret 190/2015, de 25 d'agost, de desplegament de la Llei d'ordenació ambiental 

de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn. 

- Pla especial de Protecció i Actuació del Patrimoni Arquitectònic, Arqueològic, 

Urbanístic i Paisatgístic del Municipi de Parets del Vallès. 

- Pla especial del Parc Territorial de l'Espai Rural de Gallecs. 

- Pla especial urbanístic del Parc Territorial de Gallecs per a la recuperació, millora i 

protecció del medi natural i del paisatge. 

- Pla Director Urbanístic de l’ACTUR Santa Maria de Gallecs. 

 
A més, s’han considerat altres normatives sectorials de caire ambiental, protecció 
d’incendis, turisme, carreteres, ... Així mateix, s’ha tingut en compte les directrius 
contingudes en la guia editada per la Diputació de Barcelona (maig 2019) referida als 
criteris per a l’elaboració dels catàlegs de masies i cases rurals. 

1.10. Directrius de mobilitat sostenible 

Per aconseguir la millora de la qualitat de vida dels habitants de Parets del Vallès 

mitjançant l’eficiència i l’eficàcia de la mobilitat associada al desenvolupament de 
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projectes específics en masies, cases rurals o altres construccions que radiquen en el 

seu sòl no urbanitzable, caldrà tenir en compte una sèrie de directrius de mobilitat 

sostenible.  

No obstant això, en cas que el desenvolupament i execució de projectes relatius a 

construccions compreses en el Catàleg siguin objecte d’algun dels supòsits 

contemplats als apartats 1c), 3 o 4 de l’art. 3 del Decret 344/2006, de 19 de setembre, 

de regulació dels estudis d'avaluació de la mobilitat generada, caldrà que entre la 

documentació a presentar s’incorpori un Estudi d’avaluació de la mobilitat generada 

(EAMG). 

Les directrius de mobilitat sostenibles són les següents: 

1.10.1. Promoure i facilitar l’ús dels mitjans de transport menys contaminants i 

augmentar l’eficàcia dels mitjans de transports motoritzats 

L’ús de mitjans de transport mecànics (a peu o bicicleta) i la maximització del transport 

públic comporta la reducció d’emissions atmosfèriques contaminants i sorolls alhora 

que es descongestiona la xarxa viària i millora la qualitat de vida dels habitants. La 

millora en l’eficiència del transport, sigui mitjançant el transport públic, compartició del 

vehicle privat i altres sistemes, facilita l’assoliment dels objectius de minimització de 

trànsit rodat i disminució d’emissions contaminants. En aquest sentit, caldrà: 

 Establir reserves d’espai per a vianants i bicicletes, creant espais de preferència, 

garantint així els seus drets i seguretat i afavorint-ne l’ús. 

 Millorar la xarxa de transport públic, millorant-ne la qualitat i les freqüències de pas. 

 Protegir els carrils bus urbans i interurbans i evitar la invasió per part dels usuaris 

d’altres mitjans de transport. 

 Fomentar el carpooling (cotxe compartit) com a alternativa a la tinença de vehicle 

privat.  

1.10.2. Minimització dels impactes dels diferents mitjans de transport  

Caldrà compatibilitzar els diferents mitjans de transport de manera que no 

s’interfereixin mútuament i es maximitzi el nivell de qualitat dels usuaris. En aquest 

sentit, caldrà: 

 Definir una xarxa viària bàsica que pugui donar un servei fluid i de qualitat al 

vehicle privat sense envair l’espai de vianants i ciclistes. 

 Limitar la circulació dels vehicles privats en zones més sensibles reservades a 

vianants i ciclistes. Així es permetria garantir uns estàndards de qualitat de 

mobilitat per a vianants i ciclistes i, alhora, millorar la qualitat atmosfèrica i facilitar 

el desenvolupament econòmic, social i cultural. 

 Definir la circulació de vehicles pesants de manera que no s’interfereixi amb la 

fluïdesa i qualitat de la mobilitat dels diferents mitjans de transport. 

 Establir una zona d’aparcament de vehicles privats que no interfereixi en els 

diferents modes de transport, especialment vianants i bicicletes.. 



PE de catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable de Parets del Vallès 

Document per aprovació inicial 

 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



PE de catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable de Parets del Vallès 

Document per aprovació inicial 

 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. MEMÒRIA JUSTIFICATIVA 

 

 

 

 

  



PE de catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable de Parets del Vallès 

Document per aprovació inicial 

 

28 

  



PE de catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable de Parets del Vallès 

Document per aprovació inicial 

 

29 

2. MEMÒRIA JUSTIFICATIVA 

La present Memòria introdueix el Catàleg de masies, cases rurals i altres 
construccions en sòl no urbanitzable de Parets del Vallès. L’objectiu de la Memòria és 
situar el context territorial i legal del Catàleg i justificar la metodologia i els criteris 
emprats. 

La Memòria es divideix en cinc apartats. En primer realitza una presentació del 
municipi i les característiques bàsiques del seu territori no urbanitzable. El segon 
introdueix el marc legislatiu en el qual es desenvolupa el Pla especial. El tercer detalla 
la metodologia seguida per a l’elaboració del Catàleg. El quart explica els criteris que 
s’han aplicat en la selecció de les construccions. I el cinquè detalla l’estructura i 
contingut de les fitxes. 

El Pla especial es completa amb la normativa que regularà la seva aplicació, el llistat 
de les construccions i les fitxes individualitzades i la cartografia per a la seva 
localització. 

2.1. Introducció 

En el marc dels treballs del Catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en 
sòl no urbanitzable de Parets, s’ha procedit a realitzar un treball documental i de camp 
previ per inventariar totes les edificacions existents en el sòl no urbanitzable. El treball 
ha servit per ubicar més exactament els elements, atès que en alguns casos la situació 
era imprecisa, així com per identificar algun element nou (en comptades ocasions atès 
que s’ha comprovat que els treballs previs eren exhaustius).  

El treball de camp ha consistit en la visita a cada una de les construccions o elements, 
la inspecció ocular i presa de fotografies des de tots els angles possibles. Això, a 
vegades, pot topar amb inconvenients pràctics que cal anar resolent in situ, 
bàsicament per la reticència del propietari, presència de tanques, gossos, vegetació 
impenetrable, vegetació que impedeix la visió, etc. En àmplies zones del terme i 
especialment en el cas dels termes agregats, el treball de camp s’ha fet acompanyat 
d’una persona coneixedora del terreny. 

En aquest sentit s’han considerat totes les edificacions existents segons cartografia 
analitzada amb l’ortofotomapa, el mapa topogràfic escala 1:5.000 de l’Institut 
Cartogràfic de Catalunya (ICC), el Pla especial de Protecció i Actuació del Patrimoni 
Arquitectònic, Arqueològic, Urbanístic i Paisatgístic realitzat l’any 2011 per part de 
l’ajuntament, i el treball de camp realitzat amb el suport de l’Ajuntament de Parets.  

En la descripció de les edificacions inventariades dins l’esmentat Pla especial, s’han 
tingut en compte les consideracions realitzades pels seus redactors sense que hi hagi 
cap transcripció literal. 

En total s’han inventariat 47 edificacions en el sòl no urbanitzable, de les quals se 
m’han proposat 22 per al catàleg, a les qual s’ha assignat un codi per a facilitar la seva 
identificació. 

Aquest treball ha estat la base per a procedir a la selecció de les masies, cases rurals i 
altres edificacions en el sòl no urbanitzable que s’inclouen en el present Catàleg fins 
un total de 22 elements. De cada element s’han elaborat unes fitxes individualitzades 
de totes i cada una de les masies, cases rurals i altres edificacions que s’incorporen.  

Aquesta fitxa està dissenyada d’acord amb els criteris i orientacions que conté la Guia 
per a la redacció del Catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no 
urbanitzable de Parets del Vallès. 
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2.2. Objectius 

L’objectiu del catàleg és el recull informatiu, amb fitxes individuals, de totes les 
construccions o assentaments en el medi rural que tenen algun valor, on es detallen 
les seves característiques físiques i administratives actuals: localització, coordenades 
UTM, estat de l’edificació i característiques, titularitat, legalitat de la implantació, ús, 
nombre d’habitatges existents, serveis, accessos i observacions si cal. 

En concret, els objectius específics del catàleg de masies, cases rurals i altres 
construccions en sòl no urbanitzable (PEM) són: 

1.- Identificar i catalogar les construccions o elements. 

2.- Regular normativament els usos permesos en cadascun dels elements. 

3.- Regular normativament les condicions relatives a les possibles obres de 
reforma, rehabilitació o ampliació de les construccions existents. 

4.- Preservar els valors paisatgístics de les construccions i el seu entorn. 

5.- Identificar els riscos naturals (geològic, d’inundació, d’incendi, químic). 

Les construccions a identificar i catalogar, a través de fitxes detallades, són les 
següents segons es desprèn de l’apartat II del preàmbul de la Llei 3/2012, del 22 de 
febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 
1/2010, del 3 d'agost: 

A.- Masies i cases rurals susceptibles de reconstrucció o rehabilitació que calgui 
preservar i recuperar per raons arquitectòniques, històriques, ambientals, 
paisatgístiques o socials. 

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

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

2.3. Criteris legals d’inclusió de les construccions 

La Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, amb la finalitat d’afavorir la 
conservació i la recuperació del patrimoni rural, d’incentivar la reactivació econòmica i 
el desenvolupament del món rural, amplia els usos admissibles en les masies i les 
cases rurals susceptibles de reconstrucció i rehabilitació, i permet la catalogació, per 
raons arquitectòniques o històriques, d’altres construccions existents en el sòl no 
urbanitzable, anteriors a l’entrada en vigor del primer instrument de planejament 
urbanístic general en cada municipi, susceptibles de rehabilitació o reconstrucció amb 
vista a ésser destinades als mateixos usos permesos en el cas de les masies i les 
cases rurals, exceptuant-ne l’habitatge. 

A partir de les premisses expressades a l’apartat anterior i la metodologia per fer la 
selecció dels elements, els criteris o motius d’inclusió que s’han establert, conforme a 
l’art. 47.3.a) de la Llei d’Urbanisme són els següents: 

A. Raons arquitectòniques (i patrimonials) 

Es tracta de construccions que presenten elements de composició arquitectònica, 
morfologia, tècnica constructiva o elements patrimonials que les fan destacables. 
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Eventualment alguns d’aquests elements ja tenen la consideració de BCIL o formen 
part del Catàleg del Patrimoni Arquitectònic (1985) i/o del Pla especial de Protecció i 
Actuació del Patrimoni Arquitectònic, Arqueològic, Urbanístic i Paisatgístic (2012). En 
aquests casos, a la fitxa es fa notar en l’apartat d’afectacions, especificant que s’inclou 
a l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic Català i el codi que li correspon.  

I tanmateix, en base al treball realitzat per al Catàleg, algunes construccions que 
posseeixen un valor remarcable poden proposar-se de fer part del Catàleg de Béns del 
municipi i posteriorment, a proposta d’aquest, catalogar-se com a BCIL o si més no, 
com a Béns Integrants del Patrimoni Cultural Català (BIPCC). Aquest seria el primer 
pas per incorporar aquestes construccions al Catàleg de Béns de Parets del Vallés.  

En els casos d’elements que ja formen part del BIPCC no es requereix grandària 
mínima mentre que en aquells casos que el present Pla especial en fa la proposta 
d’inclusió, la grandària mínima se situa en >50 m2 de planta o >75 m2 de sostre 
aproximadament sobre la suma dels cossos reconeguts. 

B. Raons històriques 

En general, es cataloguen per raons històriques les construccions anteriors a la 
primera “Ley del suelo” (1956). Per a la catalogació també es pot arribar a considerar 
la celebració d’algun acte o esdeveniment històric, fins i tot posterior a 1956. Més enllà 
de la referència temporal, es consideren les construccions amb rellevància de l'ús en 
la història i una influència potencial en la configuració dels assentaments en el territori. 

C. Raons ambientals 

Criteri relatiu al fet què les edificacions siguin necessàries per al manteniment d’un 
determinat entorn o valor ambiental a preservar. En el cas de Parets es considera 
estratègicament com a raó ambiental la conservació dels espais lliures (cultius i clapes 
forestals) i això es concreta en la catalogació de determinats elements en zones 
relativament poc freqüentades la qual cosa, en tant que mesura de prevenció 
d’incendis, pot induir a la conservació de determinats camins i de zones conreades o 
prats al voltant de l’edificació. En aquests casos específics, la grandària mínima se 
situa en >50 m2 de planta o >75 m2 de sostre aproximadament sobre el cos principal. 

El criteri ambiental també concorre per la presència d’un arbre o una arbreda singular 
per bé que en aquests casos se subjecta al criteri general sobre grandària dels cossos. 

D. Raons paisatgístiques 

Construccions que o bé, ocupen una posició rellevant o representen una fita rellevant i 
clarament visible en el paisatge, generalment si se situen en un espai elevat sense 
altres construccions que l’apantallin o se situen aïllades enmig d’alguna zona planera, 
o bé, perquè funcionalment, de la seva presència en depèn la continuïtat del paisatge 
circumdant i per tant, en constitueix un element estructurador. 

E. Raons socials 

Criteri que s’aplicaria a construccions lligades a un ús col·lectiu preexistent, com per 
exemple un habitatge lligat a una activitat agrària, un espai religiós o recreatiu, una 
casa de colònies, un refugi de muntanya, un espai amb vocació cultural, etc. 

En conseqüència s’elaborarà una proposta de catàleg de masies, cases rurals i altres 
construccions en sòl no urbanitzable, que recull totes les construccions o 
assentaments en el medi rural susceptibles de ser catalogats. S’hi detallen les seves 
característiques físiques i administratives actuals, d’acord amb una tria prèvia 
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realitzada en un inventari. Materialment el treball es tradueix en una fitxa per cada 
element que es cataloga amb un croquis a escala on s’identifica de color vermell el 
volum principal de l’edificació, en color taronja els volums complementaris 
recuperables i utilitzables per al futur ús de l’edificació. 

2.4. Proposta de regulació urbanística 

Es procedeix a descriure la proposta inicial de regulació urbanística adreçada a la fase 
d’aprovació inicial del Pla especial. Els diferents elements que configuren la regulació 
en qüestió es presenten en subapartats. 

2.4.1. Tipus de volums 

Entre els tipus de volums que configuren el conjunt de l’edificació, cal diferenciar: 

• Volum principal: és aquell edifici que conté l’ús principal de la finca, que és objecte 
de regulació en el present document i que apareix identificat en color vermell i 
reconegut fotogràficament a les fitxes del present document. 

• Volums complementaris: edificació no principal que forma part del conjunt de 
construccions complementàries de la principal d’una finca identificada pel catàleg. 
Dins dels volums complementaris es diferencia els que per llurs característiques o 
paper en el conjunt tenen algun valor i són susceptibles d’admetre els usos 
establerts pel catàleg (grafiats en color taronja) i els que no tenint cap dels valors 
establerts no poden admetre dits usos (grafiats en color gris) i per tant, alberguen 
usos propis del SNU que no es regulen per aquesta normativa o que pel seu estat 
o tipologia, cal enderrocar. Aquests volums grisos s’identifiquen en les fitxes i en la 
part normativa s'indiquen com a volums no utilitzables. Els coberts auxiliars oberts 
de les explotacions agrícoles o ramaderes no es poden considerar inclosos en 
aquest concepte i com a tals no estan acolorits a les fitxes del catàleg. 

• Els volums principal (vermells) i complementaris (taronges) són els descrits a la 
part normativa de la fitxa com a recuperables. 

Cal tenir en compte en la justificació que els volums principals i complementaris de 
color taronja són els que consten com a volums catalogats a la part de determinacions 
normatives de la fitxa i els volums de color gris com a volums no inclosos al catàleg. 

2.4.2. Usos 

La legislació aplicable preveu diversos usos quant a les construccions i edificacions 
rurals, des d’habitatge familiar a equipaments passant per algunes activitats 
econòmiques (turisme rural, artistes i artesans). Per tal de que els usos admesos 
siguin compatibles amb la preservació i millora de les construccions catalogades, no 
comportin repercussions significatives sobre el medi ambient i s’adeqüin a les 
necessitats específiques de Parets, cal establir limitacions en alguns usos a més dels 
existents a les corresponents normatives sectorials.  

En l’apartat normatiu del catàleg es descriuran amb precisió l’abast de cada ús i la 
seva regulació. En les fitxes s’identificaran les limitacions o criteris adoptats referents 
als usos en cada volum. En cas que no s’admeti algun ús dels que la legislació 
considera admissibles es justificarà convenientment. En aquest sentit, cal remarcar la 
importància de la finca com a element de referència a tenir en compte en la 
implantació dels usos i intervenció en l’edificació.  

En concret s’estableixen les següents limitacions i criteris en funció del tipus d’ús: 
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• Ús d'habitatge familiar: d’acord amb la normativa urbanística vigent només es 
poden destinar a aquest ús, construccions que siguin o hagin estat habitatge i 
hagin estat edificades amb anterioritat a l’entrada en vigor del primer instrument de 
planejament. S’estableix un màxim de sostre d’ampliació per a la preservació de 
l’activitat econòmica agropecuària i per evitar la proliferació de nous habitatges no 
vinculats a aquestes activitats. 

• Ús d'activitats d’educació en el lleure. S’estableix limitació per aquest ús a 
construccions que puguin adaptar els accessos, disposar del sòl necessari per a 
aparcament en condicions i complir els requeriments de la normativa 
d’accessibilitat i incendis. En cas que la seva implantació impliqui alteracions 
importants de l’entorn requerirà la redacció d’un Pla especial per regular 
l’ordenació del bé. 

• Ús de restauració en el sòl rústic. S’estableix limitació per aquest ús a aquelles 
construccions que puguin adaptar els accessos, disposar del sòl necessari per a 
aparcament en condicions i complir els requeriments de la normativa 
d’accessibilitat i incendis. 

• Ús d’activitats artístiques: Per preservar el caràcter familiar d’aquestes activitats 
s’estableix com a limitació per aquest ús la seva vinculació a l’habitatge amb una 
ocupació màxima del 50% del sostre total del element catalogat. 

• Ús artesanal en el medi rural: Per preservar el caràcter familiar d’aquestes 
activitats s’estableix com a limitació per aquest ús la seva vinculació a l’habitatge. 

• Ús d'equipament i serveis comunitaris en el sòl rústic: S’estableix limitació per 
aquest ús a aquelles construccions que puguin adaptar els accessos, disposar del 
sòl necessari per a aparcament en condicions i complir els requeriments de la 
normativa d’accessibilitat i incendis. En cas que la seva implantació impliqui 
alteracions importants de l’entorn requerirà la redacció d’un Pla especial per 
regular l’ordenació del bé. 

• Ús hoteler en el sòl rústic. S’admet tot i que s’hauran d’adaptar els accessos, 
disposar del sòl necessari per a aparcament en bones condicions i complir els 
requeriments de la normativa d’accessibilitat i d’incendis. D’acord amb la normativa 
vigent és prohibida la modalitat de apart-hotel. Els criteris per la seva implantació 
es remetran a la redacció d’un Pla especial. 

• Ús d’establiment de turisme rural: Comprèn establiments que presten servei 
d’allotjament temporal en habitatges rurals, en règim d’habitacions o de cessió de 
l’habitatge sencer. Les modalitats i els requisits caldrà que se subjectin a allò que 
es regula en el Decret 75/2020 de turisme de Catalunya que integra la normativa 
turística d’aplicació a Catalunya i regula, entre d’altres, els requisits turístics i de 
serveis mínims per tal de classificar les diferents tipologies d’allotjaments turístics, 
a més, cal acreditar que l’antiguitat de l’edificació és anterior a l’any 1957.  

Els usos permesos en aquesta normativa poden estar limitats en el seu 
desenvolupament per allò establert per la normativa sectorial vigent (carreteres, zona 
de policia de lleres, etc.). Altres usos propis de les activitats agropecuàries, 
d’explotació de recursos naturals o en general, rústiques i els nous habitatges o 
allotjaments de temporers vinculats a aquestes, vénen regulats per la legislació 
urbanística i sectorial vigent. 

2.4.3. Criteris d’intervenció 

El criteri bàsic en la intervenció sobre els elements del catàleg ha de ser la 

conservació i/o recuperació de les constants arquitectòniques i tipològiques 
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característiques, la millora de les condicions d'habitabilitat i d’accessibilitat i la millor 

adaptació als usos admesos. Els criteris generals per a dur a terme aquestes 

actuacions són les següents: 

Taula 5. Consideracions relatives als diferents criteris d’intervenció. 

Criteri Consideracions 

Volumetria  Les intervencions han de vetllar per la conservació i la restauració de la 
volumetria original dels elements. En les construccions auxiliars es dóna 
especial importància a la unificació dels acabats i els detalls constructius 
(cobertes, revestiments, colors...) amb els de l'edificació principal. Els 
principals components sobre els que s’exerceix regulació son els següents: 
- Ampliacions. 
- Divisió horitzontal 
- Requisits per a reconstrucció d’edificacions enrunades. 

Composició D’acord amb els criteris bàsics d’intervenció, en tots els projectes es vetllarà 
per respectar les proporcions de les obertures, les relacions entre ple i buit, 
la tipologia dels tancaments existents i les característiques de l'arquitectura 
d'aquest sector geogràfic. Les rehabilitacions hauran de ser fidels al sistema 
estructural original de l’edificació i en la mesura del possible utilitzar els 
mateixos materials. Les cobertes es resoldran mitjançant configuracions molt 
simples i sempre amb la teula àrab comuna amb les seves pendents 
corresponents. 

Acabats En els acabats com a criteris d’intervenció bàsics, es proposa utilitzar 
materials i colors coherents amb el caràcter del conjunt, en el context 
territorial en què s’insereix l’edifici, conservant el màxim possible el 
revestiment exterior històric dels murs. 
El color de les edificacions, quan no presentin pedra o maó vist, garantiran 
una adequada integració a les condicions naturals de l’entorn i al seu 
cromatisme. En el cas de veïnats o conjunts amb més d'un element 
catalogat, el tractament del color es farà conjuntament i sota els mateixos 
criteris. 

Condicions 

ambientals i 

entorn 

Els projectes arquitectònics que contemplin intervencions en elements 
catalogats hauran de preveure la substitució o emmascarament dels 
materials de construcció no originals (fibrociment, xapa, formigó vist..). Els 
elements per a les instal·lacions de l’edifici que hagin de ser vistos s'hauran 
d'integrar adequadament a les característiques arquitectòniques i de 
paisatge del conjunt. A les intervencions en edificacions amb possible 
afectació a vegetació rellevant (Hàbitats d’Interès Comunitari, arbres 
centenaris....), es minimitzarà l'afectació mitjançant les mesures correctores i 
alternatives adients. 

Segregacions 

de finques 

rústiques 

Un dels objectius principals del present document és dotar d’un  instrument a 
l’ajuntament de Parets que permeti recuperar les edificacions preexistents en 
el sòl no urbanitzable. 
En aquest sentit cal indicar que el desenvolupament tecnològic ha comportat 
la disminució de la mà d’obra necessària pel treball agropecuari i per tant, la 
disminució del nombre d’habitatges directament vinculats a aquesta activitat, 
amb un increment important de la grandària de les explotacions. És per això 
que hi ha un cert nombre d’habitatges abandonats envoltats de camps 
conreats. Per permetre la recuperació d’aquestes edificacions es planteja 
permetre segregacions de finques rústiques, si així ho justifiquen les 
característiques concurrents i es garanteix correctament l'accessibilitat, 
respectant la superfície mínima de conreu o forestal establerta legalment, a 
l’art. 55 RLUC, sense que, en cap cas, la segregació pugui donar lloc a una 
resta de finca matriu inferior a les unitats mínimes. Tanmateix, en cap cas 
podrà resultar una finca inferior a les 2 ha. de superfície ni comprometre 
l’accessibilitat de les finques resultants. 
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La modificació puntual del PGO és tramita en paral·lel al Pla especial per adequar el 

planejament general a la normativa vigent i donar cobertura àmplia al PEM en relació 

al TRLUC i el RLUC. 

2.5. Informe ambiental 

En el cas dels plans especials de catàleg de masies, cases rurals i altres construccions 

en sòl no urbanitzable cal tenir en compte que aquests plans únicament estableixen la 

regulació de les edificacions i l’ús dels elements catalogats sense establir l’ordenació 

detallada dels possibles usos o ampliacions.  

És aleshores que, considerant la seva implantació en el sòl no urbanitzable i la seva 

incidència en el medi natural, es considera oportú a elaborar un breu informe 

ambiental. Tanmateix, tenint en compte que en el tràmit d’avaluació ambiental 

estratègica simplificada es desenvolupa el Document Ambiental Estratègic, el qual 

integra l’anàlisi dels aspectes ambientals que estableix l’article 100.1 RLU per a 

l’informe ambiental acompanyant, es considera que el contingut del mateix correspon 

amb el Document ambiental estratègic, DAE. 

2.6. Canvi climàtic 

La Llei 16/2017, de l’1 d’agost del Canvi Climàtic, determina que s’han de prendre 

mesures encaminades a la mitigació dels efectes i l'adaptació al canvi climàtic. 

Aquesta, en l’article 27, concreta la necessitat que en les noves figures de planejament 

i llurs modificacions i revisions incorporin una anàlisi quantitativa i una valoració 

descriptiva de l'impacte sobre les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle i dels 

impactes del canvi climàtic sobre el nou planejament, i també mesures per a mitigar-lo 

i adaptar-s'hi. 

Tractant-se el PEM d’un pla acotat en el territori, cal remarcar que aquest té per 

objecte la recuperació de les masies, cases rurals i altres construccions, actualment 

existents, d’acord amb els criteris previstos per a la legislació urbanística vigent i 

vetllant per la preservació de l’entorn rural, els valors paisatgístics vinculats i la 

sostenibilitat. 

Tenint en compte que el PEM no és un document finalista, els efectes en el medi 

ambient que pugui genera la rehabilitació, algun canvi d’ús o la implantació d’alguna 

activitat en concret s’hauran d’estudiar detalladament en el moment que es defineixi el 

projecte. Concretament, en les intervencions de més entitat, que no siguin petites 

rehabilitacions, que poden causar algun impacte sobre les emissions de gasos amb 

efecte hivernacle o sobre el canvi climàtic, caldrà incorporar en l’avaluació d’impacte 

ambiental les mesures per a la mitigació dels efectes i l’adaptació al canvi climàtic. 

Tot i que, l’afectació al canvi climàtic s’haurà de concretar en el moment de definició 

dels diferents projectes possibles, per via d’aquest PEM s’estableixen mesures i 

criteris bioclimàtics en les construccions que són objecte del Pla. En general, 

s’estableix que el Pla vetlli perquè les construccions siguin el màxim d'autosuficients 

energèticament i es dissenyin d'acord amb la jerarquia de criteris com podrien ser 

següents: 
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- Reduir la demanda energètica de les construccions. 

- Ésser eficients en el disseny dels sistemes que cobreixen la demanda energètica. 

- Aprofitar els recursos energètics locals. 

- Promoure l'ús de materials de construcció de baix impacte ambiental. 

- Eliminació de materials nocius pel medi ambient. 

- Compensar les emissions de diòxid de carboni derivat de l'impacte energètic dels 

edificis amb parcs de generació a partir de fonts renovables. 

- Assegurar la correcta depuració de les aigües residuals. 

Les solucions constructives que s’apliquin a les edificacions existents o noves, tant 

estructurals com de tancaments, han de ser altament eficients energèticament i 

incorporar criteris de construcció bioclimàtics. Això hauria de permetre donar encaix al 

PEM amb l'objectiu que la Llei marca pel 2020 on fixa que els nous edificis construïts o 

grans rehabilitacions siguin de consum energètic gairebé nul. 

2.7. Llistat d’elements proposats pel catàleg 

A continuació es presenta un llistat amb les dades bàsiques dels elements proposats 

pel catàleg, especificant la raó d’inclusió.  

Taula 6. Llistat de les masies i construccions incloses en l’inventari i el catàleg i raó d’inclusió. 

Element 
Raó d’inclusió 

Codi Nom Indret/ Adreça UTM (x) UTM (y) 

01 Can Moragues 
Camí de Can 

Moragues 
436.618 4.602.213 

Històrica-
arquitectònica-
paisatgística 

02 Can Jornet Paratge de Gallecs 434.476 4.601.288 
Històrica-
arquitectònica-
paisatgística-social 

03 Torre de Malla Paratge de Gallecs 434.234 4.601.670 
Històrica-
arquitectònica-
paisatgística 

04 
Trenc, Hostal 

del Trenc 
Quarter Llevant, 75 436.018 4.599.641 Històrica-arquitectònica 

05 Can Salvet 
Quarter de Ponent, 

veïnat de Can Riera 
434.745 4.602.373 Històrica-arquitectònica 

06 Can Ces 
Quarter de Ponent, 

veïnat de Can Riera 
434.753 4.602.369 Històrica-arquitectònica 

07 Can Crosta 
Quarter de Ponent, 

veïnat de Can Riera 
434.797 4.602.375 Històrica-arquitectònica 

08 Can Teja 
Riera Seca, veïnat de 

Can Riera 
434.596 4.602.178 

Històrica-
arquitectònica-
paisatgística 

09 
Torre de 

Cellers 
C/ Torre de Cellers 436.593 4.601.564 

Històrica-
arquitectònica-
paisatgística 

10 Can Vilarosal Paratge de Vilarosal 433.871 4.603.512 Històrica-arquitectònica 

11 Can Serra 
Avinguda de Lluís 

Companys 
435.846 4.602.555 

Històrica-
arquitectònica-
paisatgística 

12 Can Manxa C/ Raval, sn 436.218 4.603.012 Històrica-arquitectònica 
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Element 
Raó d’inclusió 

Codi Nom Indret/ Adreça UTM (x) UTM (y) 

13 Can Calau Camí de Can Calau 434.709 4.601.832 
Històrica-
arquitectònica-
paisatgística 

14 
Can 

Merengues 

Camí de Can 

Merengues 
434.779 4.601.690 Històrica-arquitectònica 

15 
Casa Nova de 

Can Vila 

A 250 m a l’oest de la 

Riera Seca (Quarter 

Ponent) 

434.595 4.600.921 
Històrica-
arquitectònica-social 

16 Can Gàbia Quarter Migdia, 30 435.578 4.602.264 Històrica-arquitectònica 

17 Can Bullicia 
Quarter Ponent, 10 
Barri de Can Riera 

434.915 4.602.428 Històrica-arquitectònica 

18 Can Quildo 
Quarter Ponent, 30 
Barri de Can Riera 

434.479 4.601.400 Històric- arquitectònica 

19 Can Music 
Quarter Ponent, 48 
Barri de Can Riera 

434.642 4.601.414 Històrica-arquitectònica 

20 
Can Ramon 

dels Esclops 
Quarter Ponent, 1 Barri 
de Can Riera 

434.732 4.602.554 Històrica 

21 Can Borni Vell 
Quarter Ponent, 5 Barri 

de Can Riera 
434.729 4.602.407 Històrica 

22 La Bòbila 
Carrer de la Llibertat/ 
Camí de Can Pallares 

434.843 4.601.478 Històrica-paisatgística 

Parets del Vallès, febrer de 2021 
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3. NORMATIVA 

 

TÍTOL I. DETERMINACIONS GENERALS 

Article 1. Objecte i àmbit territorial del Pla especial 

1. L’objecte del present Pla especial de Catàleg de masies, cases rurals i altres 

construccions en sòl no urbanitzable de Parets del Vallès és:  

a) Identificar les construccions en sòl no urbanitzable susceptibles de ser 

reconstruïdes o rehabilitades per raons arquitectòniques, històriques, 

ambientals, paisatgístiques o socials. 

b) Regular les intervencions admeses de forma que respectin la composició 

volumètrica original. 

c) Determinar els usos permesos per la Llei d'urbanisme que es consideren 

més adequats, d'acord amb el model per al sòl no urbanitzable establert pel 

planejament urbanístic general. 

2. L'àmbit d'aplicació d'aquest Pla especial comprèn el sòl classificat com a sòl no 

urbanitzable del terme municipal de Parets del Vallès. 

Article 2. Conveniència i oportunitat 

1. La Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei 

d’Urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost i el seu 

Reglament, obliga als municipis a redactar el Pla especial de catàleg de 

masies, cases rurals i altres edificacions en sòl no urbanitzable, de tal manera 

que el Pla especial ha de recollir les determinacions legals i adaptar-les a les 

necessitats del municipi en aquest tipus de sòl. 

2. Quant a la normativa municipal, inclosa en el planejament general municipal, 

l’article 11.4 fa referència a la possibilitat de completar la regulació urbanística 

via l’elaboració de Catàlegs. En paral·lel, l’article 20 (Catàlegs - títol primer, 

capítol segon, “del desplegament del Pla General”) conté detalls addicionals en 

relació a l’elaboració de catàlegs vinculats a Plans Especials, el que fa 

convenient i oportú la redacció del present Pla especial, que es tramita 

acompanyada d’una modificació puntual del planejament general en aquells 

aspectes on és possible una millor adaptació al marc legal. 

Article 3. Marc legal i interpretació del contingut del Pla 

1. Aquest Pla especial es redacta a l’empara del que disposen els arts 47.3, 50 i 

concordants 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 22 de febrer 

(en endavant, TRLU) i de conformitat amb el Decret 305/2006, de 18 de juliol, 

pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme i demés preceptes 
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concordants, així com a l’empara de la legislació estatal i de la legislació 

sectorial vigent d’aplicació. 

2. Així mateix, cal contemplar l’art. 61 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual 

s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística en el 

procediment d’atorgament de llicències relatives a la reconstrucció i 

rehabilitació de masies, cases rurals i altres construccions a que fa referència 

l’art. 47.3 de la LUC, quan sigui susceptible de pertorbar el normal 

funcionament de les explotacions agràries existents en l’entorn immediat, i en 

el mateix sentit, la Llei 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals, 

administratives i financeres (...) que modifica l’art. 50 LUC. 

3. En tot allò no previst expressament en aquesta normativa serà d’aplicació el 

que estableixi el Pla general municipal de Parets del Vallès vigent i les 

determinacions del Pla Territorial Metropolità de Barcelona. En cas de dubtes 

d’interpretació o contradiccions entre diferents documents del mateix rang 

normatiu, s’aplicaran les regles d’interpretació del planejament urbanístic 

fixades en l‘art. 10 TRLU. 

4. La legislació a què es fa menció concreta en aquesta Normativa ha 

d’entendre’s aplicable en tant que sigui vigent, i s’entendrà substituïda, en el 

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

Article 4. Objectius 

1. L’objectiu general  del Pla és el de fomentar la reconstrucció i rehabilitació de 

les edificacions preexistents en el sòl no urbanitzable que presenten algun dels 

valors esmentats en l’article 1, conservant el paisatge rural sense afectar-lo i 

reforçant l’activitat econòmica del municipi de Parets del Vallès.  

2. Els objectius específics del Pla especial del Catàleg de masies, cases rurals i 

altres construccions en sòl no urbanitzable són: 

a)  Identificar i catalogar les construccions o elements que compleixin les 

condicions establertes. 

b)  Regular normativament els usos permesos i prohibits en cadascuna d’elles. 

c)  Regular normativament les condicions relatives a les possibles obres de 

reforma, rehabilitació o ampliació de les construccions existents. 

d)  Preservar els valors paisatgístics de les construccions i del seu entorn. 

e)  Identificar els riscos naturals (geològic, d’inundació, d’incendi, químic). 

3. Les construccions a identificar i catalogar, a través de fitxes detallades, són les 

següents: 

A. Masies i cases rurals susceptibles de reconstrucció o rehabilitació que 

calgui preservar i recuperar per raons arquitectòniques, històriques, 

ambientals, paisatgístiques o socials. 
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B. Altres construccions anteriors a l’entrada en vigor del primer instrument de 

planejament urbanístic general, que calgui preservar i recuperar per raons 

arquitectòniques o històriques. 

C. Construccions rurals en desús que calgui rehabilitar per corregir-ne 

l’impacte ambiental o paisatgístic negatiu. 

Article 5. Contingut 

El contingut d’aquest Pla especial l’integren els següents documents: 

- Memòria informativa i justificativa. 

- Normativa. 

- Fitxes dels masies amb informació descriptiva i reguladora. 

- Plànols  

Article 6. Vigència, modificació i revisió 

1. La vigència d’aquest Pla especial s’inicia el dia de la publicació de l’acord de la 

seva aprovació definitiva i de la normativa al Diari Oficial de la Generalitat de 

Catalunya i mantindrà la seva vigència de manera indefinida mentre no es 

produeixi la seva modificació. 

2.  La modificació de les previsions del present Pla haurà de respectar les 

determinacions fonamentals del planejament general municipal i s’ajustarà a la 

legislació urbanística vigent. 

3. D’acord amb els criteris de catalogació descrits a la Memòria d’aquest 

document, es podrà revisar i actualitzar aquest Pla especial amb l’objectiu 

d’incloure nous elements que hagin adquirit algun dels valors fixats o excloure’n 

algun si han desaparegut els valors que donaren lloc a la seva catalogació. 

Article 7. Desenvolupament i execució 

1. El desenvolupament de qualsevol acte de transformació o utilització del sòl o 

del subsòl, d’edificació, de construcció o d’enderrocament d’obres estarà 

subjecte al règim d’intervenció previst a la legislació urbanística. 

2. Les sol·licituds de llicències o comunicacions prèvies per obres, canvi d’us o 

activitats en els elements catalogats en aquest Pla especial, en les quals sigui 

preceptiu el projecte tècnic, es complimentarà l’establert a la legislació 

urbanística, al planejament general vigent i a les ordenances municipals, amb 

la següent documentació mínima: 

a) Descripció de la situació actual de l’edifici principal i els complementaris, 

l’estat de l’entorn, els usos actuals, les superfícies i l’objecte de la 

intervenció. 
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b) Descripció dels elements rellevants de l’entorn immediat de les edificacions 

(eres, basses, murs de pedra seca, arbrat...). 

c) Descripció dels serveis de que disposa i dels serveis a implantar i/o millora 

del seu impacte visual. 

d) Descripció dels accessos existents i previstos. 

e) Reportatge fotogràfic complet sobre l’edificació, principal i complementàries, 

amb visions de conjunt i de detall dels diferents elements que la componen. 

f) Proposta detallada (escrita i gràfica), incloent enderrocs a realitzar, 

estructures afectades pel projecte i les mesures de correcció de l’impacte 

paisatgístic de les edificacions actuals i serveis existents. 

g) Plànols de l’estat actual i dels canvis a introduir a escales adequades. 

Aixecament planimètric complet de l’edificació en plantes, alçats i seccions, 

tant generals com de detall de les diferents parts que els componguin, així 

com detalls constructius dels diferents elements significatius, amb un nivell 

de precisió i unes escales gràfiques suficients per a la seva plena 

comprensió fins a permetre la seva reconstrucció total o parcial. 

h) Documentació i plànols històrics, si s’escau, amb identificació de la màxima 

informació entorn de la seva construcció, les modificacions o ampliacions 

significatives que hagi experimentat en la seva història. 

i) Concreció de les previsions sobre el tractament de la topografia i la 

vegetació, així com dels espais exteriors (elements de vegetació, tanques, 

sòl...) 

j) La descripció de les mesures preses per a la protecció i conservació tant 

dels hàbitats naturals com de les especies vinculades a ells, que s’indiquen 

en la corresponent fitxa. Caldrà evitar, en la mesura en que sigui possible, 

l’ocupació temporal durant el període de l’obra d’aquests espais, preveient 

mesures adients per no malmetre amb l’aplec de materials i evitar les 

possibles emissions de pols. 

k) Descripció de les mesures que es prendran una vegada finalitzi l’obra per 

restaurar el sòl que hagi pogut veure’s afectat per aquestes i per retirar els 

materials i instal·lacions que s’hagin utilitzat tot i garantint la correcta gestió 

de runes i inerts. 

l) Una valoració de la perillositat geològica de l’indret i amb expressió, si 

s’escau, l’adopció de mesures adients. 

3. En el cas que el projecte d’intervenció d’un elements catalogat documenti, de 

forma suficient, uns volums edificats preexistents principals o complementaris 

catalogats diferents del que s’identifica en la fitxa corresponents, es 

consideraran les superfícies, volums i composició acreditats en topogràfic de 

major precisió. 
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4. En casos d’intervencions de poca entitat es valorarà la possibilitat de simplificar 

la documentació mínima detallada a l’apartat 2. 

5. En el tràmit d’autorització administrativa s’ha de justificar el compliment de la 

normativa sectorial d’aplicació (carreteres, prevenció d’incendis forestals, 

allotjaments turístics...) i l’avaluació o justificació de l’impacte que pot tenir la 

nova intervenció sobre els espais agropecuaris o forestals existents. 

6. Les actuacions que es corresponguin amb algun dels supòsits establerts pel 

Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de 

la mobilitat generada o la legislació vigent, caldrà incorporar un estudi 

d’avaluació de la mobilitat generada. 

7. Les actuacions que puguin afectar el subsòl en zones situades o properes a 

jaciments arqueològics i/o paleontològics hauran de realitzar un estudi històric-

arqueològic i sol·licitar el preceptiu informe del Departament de Cultura. 

8. Quan les reconstruccions, reformes, rehabilitacions, ampliacions o canvis d’ús 

comportin l’adequació de l’edificació a alguna activitat que requereixi llicència, 

permís o autorització d’altres administracions, serà necessari que, abans 

d’atorgar la corresponents llicència, s’acrediti l’obtenció de l’informe del 

Departament competent (turisme, cultura, carreters, ACA, agricultura...). 

Article 8. Raons d’inclusió d una masia, casa rural o 
construcció al Catàleg 

Conforme a l’art. 47 TRLU, les raons per incloure una masia, casa rural o construcció 

al Catàleg s’han de fonamentar en criteris arquitectònics, històrics, ambientals, 

paisatgístics o socials, que estan definits en la Memòria.  

Article 9. Protecció arqueològica i paleontològica 

1. Els projectes d’intervenció i els usos admesos queden supeditats i han de 

respectar el tractament que s’acordi donar a les restes d’interès arqueològic o 

paleontològic que es puguin localitzar. En aquests casos, i en qualsevol cas en 

actuacions que afectin al subsol d’elements que ja consten en l’Inventari del 

Patrimoni Arqueològic (IPAC), caldrà demanar informe al Departament de 

Cultura i atenir-se al que disposa la Llei 9/1993, de Patrimoni cultural català i el 

Decret 78/2002, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i 

paleontològic. 

2. També en el cas de masies d’origen antic, molins i ermites catalogades, 

prèviament a la intervenció administrativa, caldrà demanar informe al 

Departament de Cultura, el qual, en funció de la intervenció a realitzar, podrà 

sol·licitar un estudi històrico-arqueològic. 
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Article 10. Construccions incloses en el Pla especial de 
Protecció de Patrimoni i el Catàleg de Béns de Parets del Vallès 

Eventualment, algunes de les construccions del Catàleg de masies, cases rurals i 

altres construccions en sòl no urbanitzable formen també part o són susceptibles de 

formar part del Catàleg de Béns protegits del municipi de Parets del Vallès. Qualsevol 

intervenció en aquestes masies, cases rurals o construccions haurà de complir la 

normativa més restrictiva corresponent al PEM o al Catàleg de Béns protegits. 

 

TÍTOL II. DETERMINACIONS EN RELACIÓ A LA FINCA 

Article 11. Condicions d’accés 

1. En els projectes dels elements catalogats caldrà garantir l’accés i 

estacionament en condicions adequades de qualitat i quantitat en funció de l’ús 

i en qualsevol cas justificar: 

a) Es tindrà cura d’arranjar i mantenir el camí d’accés amb una sub-base 

granular i acabat permeable (tipus terra compactada, tot-ú, sauló...). 

Únicament de manera excepcional s’admetrà algun paviment impermeable 

(tipus aglomerat asfàltic o formigó) en aquells punts del recorregut en que 

la topografia, la geologia o la hidrologia, entre d’altres, ho justifiquin 

necessari. 

b) En els camins en terrenys en vessants cal preveure la utilització dels 

mitjans adequats per a evitar despreniments i processos d’erosió, que 

posin en perill l’equilibri ecològic de la zona i la seguretat dels usuaris. 

2. No es permet l’obertura d’altres camins o pistes que els que estiguin previstos 

en el planejament general o derivat del municipi. La secció dels camins només 

es podrà modificar en aquells casos en que es justifiqui degudament per 

qüestions de seguretat o accessibilitat i sempre de manera excepcional. En 

aquests casos haurà de determinar-se la conveniència i la necessitat i incloure 

l’obligació per part del promotor del compliment de la legislació vigent al 

respecte i executar, a càrrec seu, les mesures de protecció pertinents. 

3. L’obertura de nous camins, sempre que estiguin previstos en el planejament 

urbanístic vigent, la supressió o ampliació dels ja existents requerirà la 

corresponent autorització municipal, tenint en compte l’especificat al RPLU o la 

normativa urbanística vigent. 

En el supòsit que els projectes i obres comportin la construcció de nous 

accessos des de la xarxa de carreteres, o la modificació dels actuals, caldrà 

obtenir l’informe preceptiu del Servei Territorial de Carreteres de Barcelona o 

altre òrgan competent. 

En l’obertura de nous accessos o modificació dels traçats preexistents s’evitarà 

l’afectació d’hàbitats d’interès comunitari. Si per les característiques del traçat 
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és imprescindible l’afectació d’un hàbitat d’interès comunitari caldrà adoptar les 

mesures correctores i compensatòries adients per garantir-ne la seva integritat i 

el manteniment de les funcions connectores. 

Article 12. Condicions d’entorn 

1. De forma general, s’estableix que les intervencions s’integraran en l’entorn rural 

en què es troben i vetllaran per mantenir els valors que justifiquen la inclusió al 

Catàleg. 

2. Es mantindrà l’entorn de l’edificació en condicions de neteja i endreça 

coherents amb el paisatge rural del que fa part i amb l’ús original o el que es 

vulgui implantar. En general, caldrà evitar la pavimentació dels sòls al voltant 

de les construccions per afavorir la permeabilitat i la infiltració natural. 

3. En relació a l’entorn i al conjunt de la masia, casa rural o construcció caldrà 

tenir en compte la recuperació i la preservació dels elements laterals 

característics, com ara el camí, l’era, el pou, la bassa, els marges i les tanques, 

els arbres d’ombra. 

4. Els interessats hauran de vetllar i mantenir les condicions de seguretat 

respecte a l’arbrat de l’entorn forestal de la construcció, en concret mantenir 

una distància de 25 metres lliure de vegetació (amb pocs arbres i sotabosc 

esclarissat) d’acord a les disposicions reglamentàries de prevenció d’incendis 

forestals, i en particular, a les condicions que fixa el Codi Tècnic d’Edificació 

(CTE) quant a edificacions limítrofes o interiors a àrees forestals. 

5. Caldrà evitar edificar a les vores d’escarpaments i talussos i evitar les 

fonamentacions sobre terraplens o rebliments antròpics preexistents. 

6. En cas de moviments de terres, caldrà fer el decapatge dels horitzons orgànics 

superficials per a la reposició en espais lliures o conreu i evitar transformacions 

geomorfològiques que comportin modificacions del relleu adaptant els pendents 

als marges existents. En cap cas, es podran generar pendents superiors a 

3H:2V ni pendents superiors a 2H:1V en marges de camins, assegurar la 

correcta delimitació de l’àrea afectada, si s’escau mitjançant l’afitament del sòl 

afectat per les obres amb tanca perimetral 

7. La plantació d’arbres a les zones enjardinades i aparcaments s’ha de 

compatibilitzar amb el manteniment de franja perimetral de protecció contra-

incendis. Els arbres han de ser de caràcter autòcton o subespontani, com per 

exemple lledoner (Celtis australis), alzina (Quercus ilex rotundifolia), freixe 

(Fraxinus angustifolia), roure (Quercus sp), tamariu (Tamarix sp) i similars. 

8. Les activitats o usos que es desenvolupin en les construccions han d’atenir-se, 

en general, a la consideració de Zona de sensibilitat acústica alta A3, mentre 

que en les construccions situades en zona PEIN o anàlogues la consideració 

serà de Zona de sensibilitat acústica alta A1 (Espais d’interès natural i altres). 



PE de catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable de Parets del Vallès 

Document per aprovació inicial 

 

48 

9. En les actuacions que es derivin del pla caldrà comprovar l’absència de fauna 

nidificant en les construccions, i en cas positiu, preveure la instal.lació de teules 

adaptades o caixes niu a la façana posterior. 

Article 13. Infraestructures de serveis 

1. Per tal de fomentar l’estalvi energètic i la sostenibilitat dels elements catalogats, 

es recomana seguir les indicacions establertes en la guia “Masia sostenible. 

Guia pràctica per a la rehabilitació i la construcció sostenible”, publicada pel 

Consorci de Desenvolupament de la Catalunya Central. 

2. La rehabilitació o reconstrucció de la construcció ha de garantir suficientment la 

disposició, la distribució i la garantia dels serveis següents: 

a) Abastament d’aigua: qualsevol edificació haurà regularitzar la situació 

administrativa del punt d’abastament en el moment del tràmit del 

corresponent projecte de reforma, rehabilitació, reconstrucció, ampliació o 

canvi d’ús sol·licitat.  Aquelles que es subministrin a partir d’aprofitament 

d’aigua de pou o llera pública, hauran de regularitzar la situació davant 

l’organisme de conca i garantir la no afecció a tercers ni cap perjudici 

quantitatiu o qualitatiu remarcable a l’entorn ni aigües avall, amb especial 

consideració de les fonts naturals. En cas de subministrament propi, el 

projecte ha de preveure subministrament alternatiu o reserva d’aigua pels 

mitjans de protecció contra-incendi (500 l/min x 120 min.). Els projectes 

d’intervenció caldrà que incorporin sistemes de racionalització i estalvi 

d’aigua. 

b) Sanejament: les edificacions no connectades al sistema públic de 

sanejament, hauran de disposar d’un sistema de sanejament biològic 

autònom i obtenir la corresponent autorització d’abocament d’aigües emès 

per l’òrgan competent, i regularitzar la situació administrativa en el moment 

del tràmit del corresponent projecte de reforma, rehabilitació, reconstrucció, 

ampliació o canvi d’ús sol·licitat. Quant a les aigües pluvials, caldrà que 

acreditin el/s  punt/s de descàrrega o dissipador/s d’energia en 

abocaments d’aigua a torrents. 

c) Subministrament energètic: s’utilitzaran preferentment energies 

renovables, i preceptivament en aquelles construccions situades en zona 

PEIN o anàlogues. Es recomana la utilització d’energies renovables optant 

en primera instància per aquelles que produeixen menys impacte 

paisatgístic com són la biomassa o la geotèrmia. Les millores de 

subministrament energètic s’efectuaran 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 prohibeix la implantació 

de plaques solars o altres instal·lacions anàlogues en les cobertes de 

l'edificació principal. 

d) Els serveis tècnics (dipòsits de combustible, xemeneies, plaques solars, 

aparells de climatització, antenes parabòliques i similars ...), no han 
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d’agredir els valors paisatgístics i ambientals de la construcció i l’entorn, 

aspectes que caldrà justificar en el projecte d’obres 

e) La il·luminació exterior a les construccions situades en zona PEIN o 

anàlogues s’ha d’adaptar als requeriments de zona lumínica E1, essent 

considerades a la resta com a zona lumínica E2. 

3. Les actuacions a realitzar no poden comportar l’aparició d’instal·lacions aèries 

a l’entorn de les edificacions. Sempre que sigui possible es prioritza el seu 

soterrament. 

4. La fitxa individualitzada de cada element pot delimitar les actuacions concretes 

de millora o adequació dels serveis actuals, per permetre el canvi d’ús o 

l’adequació de l’edificació catalogada. 

5. Els elements tècnics, incloent les energies renovables, necessaris per donar 

servei a l’edificació s’han de situar en llocs on no perjudiqui la percepció 

paisatgística del conjunt ni la percepció de la qualitat arquitectònica de 

l’edificació. 

Article 14. Segregació de finca 

1. La finca on es troba ubicada la construcció objecte de catalogació pot ser 

segregada,  si així ho justifiquen les característiques concurrents i es garanteix 

correctament l'accessibilitat, respectant la superfície mínima de conreu o 

forestal establerta legalment, d’acord amb l’art. 55 RLUC, sense que, en cap 

cas, aquesta segregació pugui donar lloc a una resta de finca matriu inferior a 

aquestes unitats mínimes. Tanmateix, en cap cas podrà resultar una finca 

inferior a les 2 ha. de superfície ni comprometre l’accessibilitat de les finques 

resultants. 

2. La sol·licitud s’haurà de motivar de manera fefaent i disposar de l’autorització 

de l’organisme competent. 

 

TÍTOL III. DETERMINACIONS EN RELACIÓ A LES CONSTRUCCIONS 

Article 15. Volum principal, volums complementaris i volums 
enrunats 

Les fitxes individuals identifiquen, amb caràcter normatiu, la composició edificatòria de 

la construcció, diferenciant el volum principal, el volum complementari catalogat i el 

volum complementari no catalogat i, si és el cas, el volum enrunat, i establint les 

intervencions permeses. En cas que les intervencions no estiguin clarament definides 

caldrà justificar l’actuació en el projecte d’intervenció. 
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Article 16. Manteniment de l’estructura bàsica i funcional de 
l’edificació 

1. Obres admeses: 

Rehabilitació i reconstrucció, independentment de la superfície de la finca. 

2. Cal respectar la ordenació volumètrica i volum edificat preexistent i la 

composició original de les façanes i, amb especial cura, dels cossos principals 

originals. En tot cas, la composició i pauta de les obertures seran les 

tradicionals del lloc i del propi edifici. Això pot comportar la reducció dels 

volums preexistents de l’entorn, si és necessari per a corregir els possibles 

impactes negatius de caràcter ambiental o paisatgístic. 

Article 17. Materials i colors de façana i coberta 

1. En qualsevol intervenció sobre els volums principals i complementaris caldrà 

utilitzar materials i colors coherents amb les característiques de les edificacions 

tradicionals, el caràcter del conjunt i el paisatge de l’entorn. El projecte 

d’intervenció haurà de justificar aquesta coherència la qual cosa també 

comprèn i abasta les intervencions que hagin tingut lloc a la construcció amb 

anterioritat sense seguir els criteris del present pla. A propòsit de la intervenció 

caldrà realitzar la substitució dels materials de construcció no originals 

(fibrociment, xapa, formigó vist, etc.), que desmereixin el conjunt edificat. Es 

prioritzaran sempre els materials tradicionals, a excepció de projecte singulars, 

on haurà de quedar justificat l’ús d’altres materials, que en qualsevol cas, 

hauran de ser coherents amb el cromatisme, textures i tonalitats de l’entorn. 

2. Es mantindrà la composició arquitectònica dels elements identificats en les 

fitxes. En el cas que es prevegin noves obertures, aquestes respectaran el 

caràcter compositiu de les obertures preexistents. 

3. Es mantindrà la composició volumètrica de les cobertes dels volums catalogats. 

Article 18. Ampliació de les construccions 

1. S’entén per ampliació la construcció de nou sostre edificat, amb una volumetria 

unitària i compacta, desenvolupada en una sola unitat. 

2. Atenent que l’objectiu general del catàleg de masies, cases rurals i altres 

construccions en sòl no urbanitzable és la rehabilitació i recuperació de les 

volumetries preexistents a l’assentament, en general no s’admet l’ampliació de 

l’edificació. Cal prioritzar la reutilització i transformació de les edificacions 

existents complementàries a la principal. 

3. Malgrat tot, existeixen elements que per la seva tipologia i l’ús que es 

desenvolupa requereix d’alguna ampliació localitzada. Excepcionalment, quan 

no sigui possible recuperar, adequar o transformar volums complementaris 

existents o quan la superfície d’aquests sigui insuficient, es podrà admetre 

l’ampliació de l’edificació principal (vermella) sempre i quan es justifiqui la seva 
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necessitat per raons d’accessibilitat, habitabilitat, per permetre el 

desenvolupament de l’activitat o ús col·lectiu o pel programa familiar de 

l’habitatge o per una millora substancial d’aquest. Aquesta ampliació serà 

mínima, imprescindible. 

4. Les ampliacions hauran de complir les condicions següents: 

- S’admetrà una única ampliació del volum principal que respongui a un sòl 

projecte arquitectònic el qual es podrà executar en diferents fases en el temps. 

- Pel que fa a la volumetria aquesta serà unitària i compacta, de manera que 

l’ampliació s’haurà d’ubicar adossada a l’edificació principal o a les 

complementàries catalogades. Qualsevol tipus d’addició d’un volum nou es farà 

d’acord amb l’ordenació preexistent, sense trencar la seqüència orgànica de 

creixement del volum edificat i sense ubicar-se davant de les façanes més 

exposades. No pot malmetre els valors arquitectònics, històrics o paisatgístics 

del conjunt edificat. 

- L’increment de sostre màxim serà proporcional a la superfície construïda del 

volum principal (pintat de color vermell en les fitxes) segons els següent 

paràmetres: 

Superfície construïda volum principal Percentatge màxim ampliació 

S < 200 m2 15% 

200 m2 ≤ S ≤ 500 m2 10% 

S> 500 m2  *5% 

*En edificacions de superfície superior a 500 m2, només es permetrà 
l’ampliació reconeguda en casos justificats relacionats amb usos col·lectius. 

- Els porxos i pèrgoles computen dins del percentatge màxim d’ampliació que es 

recull en cada fitxa.  

- Per garantir l’accessibilitat de les persones de mobilitat reduïda i sigui 

indispensable la implantació d’un ascensor en l’exterior de l’edificació per tal de 

no malmetre els valors de l’edifici, l’Ajuntament podrà autoritzar, en totes les 

edificacions catalogades, a més a més del % d’ampliació especificat a l’apartat 

c, l’addició d’un nou volum per acollir l’ascensor, amb una superfície construïda 

inferior de 5 m2st per planta. L’addició es farà de tal manera que no malmeti els 

valors arquitectònics, històrics i paisatgístics de l’edificació.  

- En aquelles construccions catalogades en què s’identifiquin volums que 

requereixin la seva integració, l’autorització de qualsevol ampliació quedarà 

subjecte a la intervenció prèvia d’aquests elements. En els caos que no sigui 

possible la seva integració i/o adequació es valorarà la possibilitat del seu 

enderroc. 
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- L’alçada dels volums d’ampliació no serà superior a la de l’edifici principal. 

Excepcionalment, 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 de adaptar les golfes a l’ús d’habitatge, per raons de seguretat 

estructural (necessitat de cèrcol perimetral o riostra en la coronació dels murs) 

o compliment del codi tècnic de l’edificació (HE estalvi energètic) per l’aïllament 

de coberta i per ajustos de l’alçada lliure entre plantes necessaris per assolir 

els requeriments d’habitabilitat o de normativa sectorial (p.e. turisme). 

- Les ampliacions es portaran a terme, preferentment i en la mesura del possible, 

en terrenys amb pendent no superior al 20%, i sempre minimitzant els 

moviments de terres i l’impacte paisatgístic. 

- Haurà de respectar els valors de l’entorn, hàbitats, aqüífers,...de tal manera 

que no els afecti. 

- La fitxa individualitzada de cada element pot delimitar l’àmbit o àmbits on no 

serà possible bastir cap tipus d’ampliació i recomanar les més adients. 

- En el cas d’incorporació d’un ascensor, aquest serà hidràulic i no podrà 

sobresortir per sobre del teulat de l’edifici. 

Article 19. Divisió horitzontal 

Si no s’alteren les característiques originals de l’edificació, excepcionalment es pot 

admetre la divisió horitzontal amb les condicions següents: 

a) Que es respecti l’estructura i volum de l’edifici original, sense possibilitat de cap 

ampliació. 

b) El nombre d’habitatges admesos estarà en funció del sostre residencial existent 

disponible, amb un màxim de 4 habitatges per masia o casa rural catalogada. 

c)  La superfície mínima construïda serà de 350 m2st  pel primer habitatge i de 

150 m2st per a la resta. 

d)  L’espai exterior mantindrà l’aspecte unitari i en cap cas s’autoritzarà la 

col·locació de tanques o elements que desfigurin el caràcter unitari del conjunt. 

 

Article 20. Afectacions viàries i ferroviàries 

1. Les edificacions compreses al Catàleg se sotmeten, si s’escau, a les 

afectacions en matèria viària (Sistema General Viari) i ferroviària (Sistema 

General Ferroviari) següents: 

a) Autopistes i autovies: 8 metres de zona de domini públic a comptar des de 

l’aresta exterior de l’explanació; zona de servitud de 25 metres a comptar des 

de l’aresta exterior de l’explanació; 50 metres de línia límit d’edificació, a 

comptar des de l’aresta exterior de la calçada (línia blanca); i  zona d’afecció de 

100 metres a banda i banda mesurats de l’aresta exterior de l’explanació 
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(definit per la intersecció del talús del desmunt o terraplè o el mur de contenció 

amb el terreny natural). 

b) Carreteres de l’Estat: 3 metres de zona de domini públic a comptar des de 

l’aresta exterior de l’explanació; zona de servitud de 8 metres a comptar des de 

l’aresta exterior de l’explanació; 25 metres de línia límit d’edificació, a comptar 

des de l’aresta exterior de la calçada (línia blanca); i  zona d’afecció de 50 

metres a banda i banda mesurats de l’aresta exterior de l’explanació (definit per 

la intersecció del talús del desmunt o terraplè o el mur de contenció amb el 

terreny natural) 

En general, per a les autopistes, autovies i carreteres de l’Estat cal atenir-se als 

arts. 29, 31, 32, 33 de la Llei 27/2015, de Carreteres; arts. 74, 77, 82, 84, 88, 94 

del RD 1812/1994, Reglament  General de Carreteres i modificacions 

posteriors dels RD 1911/1997 i RD 597/1999; Norma 8.1-IC “Senyalització 

Vertical”; Norma 8.2-IC “Marques vials”; Norma 3.1-IC “Traçat”; Ordre de 

16/12/1997, que regula els accessos; i Llei 8/1972, sobre construcció, 

conservació i explotació d’autopistes en règim de concessió. També, la Llei 

37/2003, de sorolls, i el RD 1367/2007. 

c) Carreteres de la Generalitat: cal atenir-se al Decret Legislatiu 2/2009, de 25 

d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de carreteres, text consolidat 

(art. 40.1: "La línia d'edificació s'estableix a banda i banda de la carretera. En la 

zona compresa entre la línia d'edificació i la carretera es prohibeix qualsevol 

tipus d'obra de construcció, reconstrucció o ampliació, llevat de les que siguin 

imprescindibles per a la conservació i el manteniment de les construccions 

existents"; art. 40.2: estableix la línia d’edificació en  50 metres a l'aresta 

exterior de la calçada, a les autopistes, vies preferents i variants de població de 

carreteres convencionals de la xarxa bàsica que suportin un trànsit superior al 

de la mitjana de les carreteres de la Generalitat, i 25 metres en la resta de 

carreteres) i al Reglament que el desenvolupa, Decret 292/2003, de 18 de 

novembre (art. 84 i altres). 

d) Carreteres locals: cal atenir-se a l’Ordenança de 22 de març de 2018, 

reguladora de les carreteres de la Diputació de Barcelona. En general, no es 

poden autoritzar obres de reconstrucció o millora, o que impliquin augment de 

volum, entre la zona de domini públic i la línia d’edificació; en tot cas, només 

s’autoritzaran obres de conservació i manteniment i canvis d’ús compatibles 

amb l’ordenament urbanístic. 

e) Ferrovies: 8 metres de zona de domini públic a comptar des de l’aresta 

exterior de l’explanació ferroviària; zona de protecció de 70 metres a comptar 

des de l’aresta exterior de l’explanació ferroviària; i 50 metres de línia límit 

d’edificació, a comptar des de l’aresta exterior més pròxima a la plataforma 

(arts. 13-15 Llei del sector ferroviari i Reglament). 

2. En els casos en que les obres de rehabilitació o reconstrucció d’una edificació 

estiguin compreses en alguna de les esmentades franges caldrà sol.licitar el 

corresponent informe a l’organisme competent. 
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3. Per a l’establiment de nous accessos, canvi d’ús o modificacions dins de les 

zones d’afectació, caldrà demanar autorització al gestor de la infraestructura o 

organisme competent essent a càrrec del promotor de l’actuació o, en defecte 

seu l’ajuntament, el cost de les millores, connexions o ampliacions que calgués 

realitzar sobre els accessos existents. 

4. Totes les actuacions s’hauran d’adequar al Decret 344/2006, de 19 de 

setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada de la 

Generalitat de Catalunya. 

 

TÍTOL IV. DETERMINACIONS EN RELACIÓ ALS USOS 

Article 21. Usos admesos en les construccions incloses en el 
Catàleg  

1. Els usos admesos a les construccions catalogades ja siguin volums principals o 

complementaris són, de conformitat amb l’art 47 del TRLU, els següents:  

a) Habitatge familiar i activitats professionals: 

Es refereix als allotjaments destinats a acollir una llar o família. L’habitatge 

familiar se situarà o formarà part d’un edifici aïllat o que disposi d’accés 

independent i exclusiu amb l’exterior, compartit per a les llars familiars. Inclou 

les activitats professionals exercides pels membres de la família o llar. 

L’habitatge d’ús turístic es considera inclòs dins de l’ús d’habitatge. 

b) Establiment hoteler  

Establiments que presten servei d’allotjament temporal en unitats d’allotjament 

als usuaris turístics, com establiment únic o com a unitat empresarial 

d’explotació amb els serveis turístics corresponents. S’exclou expressament la 

modalitat d’hotel-apartament. 

c) Establiment de turisme rural: 

Comprèn establiments que presten servei d’allotjament temporal en habitatges 

rurals, en règim d’habitacions o de cessió de l’habitatge sencer. Les modalitats i 

els requisits caldrà que se subjectin a allò que es regula en el Decret 75/2020 

de 4 d’agost de turisme de Catalunya segons el qual, a més, cal acreditar que 

la edificació és anterior a l’any 1957. 

d) Activitat artesanal:  

Comprèn activitats vinculades a l’emmagatzematge, conservació, manipulació, 

envasat i transformació de productes, així com les destinades a prestació de 

serveis, sempre que els esmentats productes i serveis s’hagin originat o tingut 

com a destinació, una unitat d’explotació agropecuària i es vinculin a un 

habitatge. En tot cas, aquestes activitats no superaran la potencia instal·lada de 

18 kw,  
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e) Artístics: 

Comprèn usos vinculats a professions liberals i artístiques (escultors, pintors, 

músics...). 

f) Restauració: 

Compren establiments que tinguin per objecte oferir menjars i begudes, situats 

en finca rústica, sempre que es garanteixi l’accés i l’estacionament en 

condicions adequades. 

g) Educació en el lleure: 

Comprèn activitats d’ensenyament vinculades al medi natural i aquelles 

d’esbarjo, espai o repòs que, necessàriament, s’han de desenvolupar en espais 

a l’aire lliure i en contacte amb la natura (cases de colònies, centres de 

natura...). S’admeten les activitats de formació, capacitació professional, 

innovació i incorporació de noves tecnologies destinades a la millora qualitativa 

i a l’ordenació de les produccions agràries, i que comporti la integració i 

recuperació del caràcter rural de l’entorn. 

h) Equipaments i serveis comunitaris: 

Comprèn equipaments i serveis comunitaris vinculats a activitats d’interès 

públic, social o comunitari no compatibles amb els usos urbans i queden 

supeditats a les condicions tècniques i directrius de la normativa sectorial 

corresponent. 

2. En cas que l’equipament o els serveis comunitaris que vagin més enllà de la 

rehabilitació de l’element, siguin de titularitat privada o pública, caldrà la 

redacció, tramitació i aprovació d’un Pla especial urbanístic 

3. En tots els casos, els usos han de ser compatibles amb les activitats agràries 

implantades en l’entorn immediat de les construccions 

4. Complementàriament als anteriors, als elements catalogats s’admetran els 

usos propis de les activitats agropecuàries, forestals, d’explotació de recursos 

naturals o en general rústiques. 

5. Depenent de les condicions físiques d'accessibilitat i, sobretot, de la dimensió 

dels elements catalogats i de la normativa sectorial, les fitxes individualitzades 

del document estableixen regulacions específiques dels aspectes enunciats, 

ampliant-ne o restringint-ne la seva implantació en algun element del catàleg. 

6. Els usos permesos en aquesta normativa poden estar limitats en el seu 

desenvolupament per allò establert per la normativa sectorial vigent relativa a 

inundabillitat, riscos, protecció de carreteres o altres 

7. Els volums complementaris no inclosos al Catàleg, assenyalades a les fitxes 

del catàleg en color gris, no són susceptibles de ser utilitzades per als usos 

admesos pel present document. Aquestes edificacions hauran de ser 

destinades a usos previstos per al sòl no urbanitzable en el planejament o la 
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legislació urbanística vigent o enderrocar-se. Aquests volums no es consideren 

dins la regulació del present Pla especial. 

Article 22. Usos admesos en volums complementaris no 
catalogats  annexos a construccions catalogades 

Els volums complementaris no catalogats annexos a les construccions catalogades, 

podran ser destinats a ús agrari, ramader o forestal, d’acord amb la regulació de la 

legislació urbanística, el planejament territorial i el planejament general. 
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4. FITXES 
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4. FITXES 

L’inventari complet de masies, cases rurals i altres edificacions, comptarà amb fitxes 
individualitzades de cada element apuntant a dades bàsiques i per a després formar 
part de la part informativa de les fitxes del PEM. El format de fitxa utilitzat per a la 
descripció detallada de les construccions parteix de la Guia per a la Redacció del Pla 
especial de catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no 
urbanitzable de l’any 2017.  

Les fitxes del present Inventari incorporen els requeriments gràfics i documentals que 
requereix l’esmentada guia. En l’ordenació formal de la fitxa s’opta per utilitzar quatre 
pàgines i la informació de cada fitxa s’organitza en base a sis grans apartats que 
inclouen dades bàsiques de la construcció i, de forma més extensa, una part 
informativa. 

A continuació es presenta el contingut esquemàticament i amb un exemple (en 
cursiva): 

Dades generals: 

- Encapçalament amb el títol de l’inventari: Inventari d'habitatges i altres construccions 
en SNU de Parets Del Vallès 

- Nom de l’edificació: En el cas que l’edificació se la conegui o s’hagi conegut amb un 
segon nom caldria recollir-lo. Can Moragues 

- Codi: número identificador de la fitxa: 01,02,03,... i que correspondrà amb el del 
plànol. i-01 

- Plànol de localització, Localització en el plànol topogràfic i en l’ortofotomapa d’escala 

1/5.000 de l’ICC. Marcar els accessos i com és l’entorn (informació gràfica). 

 

Part informativa: 

a. Localització: 

- Indret / Adreça (no cal repetir el nom del municipi): camí de Can Moragues 

- Codi INE.159 

- Coordenades UTM (x,y).- Sistema ETRS89. x= 436.618 y = 4.602.213 

- Dades cadastrals (referència cadastral, polígon, parcel·la). Ref. cadastral finca 
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08158A007000110000XH; Polígon 7; Parcel·la 11 

- Superfície parcel·la que consta en cadastre. Normalment en el cadastre de rústica no 

consta la superfície de l’edificació i per tant s’especificarà en altres apartats de la fitxa, 
si s’escau, o en altres apartats de la fitxa de fases posteriors. 32.545 m2 

b. Règim urbanístic 

- Qualificació urbanística de la finca. ZVA. Zones de valor agrícola (PGOU 2007) 

c. Proteccions vigents i riscos 

- Planejament territorial: Sòl de protecció preventiva 

- Paisatgístic, fer referència al catàleg, si n’hi ha. 

- Patrimonial, indicar si té algun tipus de protecció reconeguda (BCIN, BCIL..) o si 
conta en algun inventari. BCIL (Bé Cultural d'Interès Local) i Pla especial de Protecció i 
Actuació del Patrimoni Arquitectònic, Arqueològic, Urbanístic i Paisatgístic 

- Altres proteccions. Indicar si està inventariada pel planejament general, afectacions 

(carreteres, ACA, inclòs en hàbitats d’interès comunitari...). 

- Riscos 

Risc geològic: Zona potencialment inundable segons criteris geomorfològics. 
PLASEQCAT: Es troba en una zona d'intervenció i alerta màximes per risc químic 
d'establiments industrials.  

d. Justificació: 

Especificar la raó d’inclusió de l’element indicant el/s valor/s de l’element que justifica 
la seva catalogació. Incloure una petita síntesi justificativa. 
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e. Descripció del bé: 

- Descriure els diferents volums i la relació entre ells, els materials, els estils 
arquitectònics i els usos. Veure si es pot adscriure a alguna tipologia formal, segons 
les crugies, o l’ús (masia: cerealista, ramadera, vitícola, hortícola, ...). Síntesi 
cronològica de la construcció. Data de construcció i reformes si es coneixen, o dates 
aproximades. Casal situat a la cara nord del camí de Montmeló, poc després de creuar 
el Tenes. S'hi entra a través d'un barri, actualment tancat. Masia de grans proporcions 
amb pati tancat, torre de defensa i capella, a més té diverses edificacions annexes que 
obeeixen a les necessitats d'espai i canvis d'usos al llarg dels anys [...]. 

- Quadre amb identificació de cada volum: tipus d’edificació, número de plantes, 
superfície aproximada, ús actual i materials. 



PE de catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable de Parets del Vallès 

Document per aprovació inicial 

 

63 

 

- Ús principal i secundari del conjunt. Habitatge (industrial segons cadastre) 

- Data de construcció de l’element. Molts cops no es disposa de la data exacta, però 
es pot indicar una referència aproximada (>50 anys, >100 anys,...). 1207 

- Titularitat, pública o privada, sense especificar noms. Privada 

- Nombre d’habitatges actuals en el conjunt. 1 

- Context: Descriure l’entorn on s’emplaça. Paisatge, jardineria, arbrat, l’era, la barraca, 
la paret seca pel suport de feixes... Situada a la plana de la riba esquerra del riu 
Tenes, classificada com a sòl no urbanitzable, voltada de camps de conreu. 

f. Estat de conservació, accessibilitat i serveis 

- Descriure l’estat de conservació dels volums principal i complementaris. No només 

valoració sinó també descripció. Volum principal regular / Altres volums deficient 

- Accessibilitat. Descripció dels accessos existents i del seu estat de conservació. La 
masia es troba al peu del camí de Montmeló i s'hi pot accedir des del nucli urbà, des 
de l'Avinguda F. Macià que dóna entrada al nucli, pel camí en ferm natural o des del 
carrer de la Impremta si s'accedeix per la part sud. 

- Serveis. Descripció dels serveis existents i els seu estat (aigua, electricitat, 
sanejament, 

telecomunicacions i altres). 

Aigua: Disposa de xarxa d'aigua potable 

Energia: Disposa de subministrament elèctric 

Sanejament: No disposa de sanejament propi 
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g. Informació gràfica: 

- Fotografia de conjunt amb el context paisatgístic. Cal incorporar, en l’apartat 
d’informació complementària d’altres imatges, les fotografies necessàries per 
visualitzar detalls o els volums catalogables del conjunt per tal de facilitar la justificació 
de la seva catalogació. 
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h. Informació complementària: 

- Observacions que es considerin complementàries a les recollides a la part 
informativa o normativa (bibliografia, font de la informació...). Cal fer referència a 
l’autor. Del mas 

Moragues tenim notícies des de 1207, quan Bernat Moragues era un dels signats de 
l'acta de consagració de l'església de Sant Esteve. En els fotatges de 1497, 1515 i 
1553 es continua esmentant la nissaga i el mas Moragues. La llinda de la capella porta 
data de 1571. Les característiques de la casa mostren que es tractava d'un mas 
benestant, amb un barri tancat, torre i capella. A la façana hi ha finestres d'arcs 
conopials que arrenquen d'uns caps esculpits a manera de mènsula, decoració pròpia 
del segle XVI. El barri i la torre, de base quadrada, són dues construccions que tenien 
una funció defensiva, en un període marcat per l'activitat de les quadrilles de 
bandolers. [...] 
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 Catàleg del patrimoni arquitectònic, 1986.  

 Garcia-Pey, Enric - Salvador, Montserrat; Recull Onomàstic de Parets del Vallès, 
2001. 

 DDAA, Parets 904-2004 Un poble una parròquia, 2004. 

 Pla especial de Protecció del Patrimoni i Catàleg de Parets del Vallès, 2011. 
  



PE de catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable de Parets del Vallès 

Document per aprovació inicial 

67 

Fitxes proposades per a formar part del catàleg 
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c-01
Can 
Moragues 

1.254 316 
S'admetrà excepcionalment, 
amb compliment de l'art. 19 

4 *5

c-02 Can Jornet 292 125 No 1 10 

c-03
Torre de 
Malla 

1.864 556 
S'admetrà excepcionalment, 
amb estricte compliment de 
l'art. 19 

4 *5

c-04
Tren, Hostal 
del Tren 

645 546 
S'admetrà excepcionalment, 
amb estricte compliment de 
l'art. 19 

4 *5

c-05 Can Salvet 120 0 No 1 15 

c-06 Can Ces 406 0 No 1 10 

c-07 Can Crosta 276 210 No 1 10 

c-08 Can Teja 549 421 
S'admetrà excepcionalment, 
amb estricte compliment de 
l'art. 19 

4 *5

c-09
Torre de 
Cellers 

3.128 168 
S'admetrà excepcionalment, 
amb estricte compliment de 
l'art. 19 

4 *5

c-10
Can Vila 
Rosal 

599 711 
S'admetrà excepcionalment, 
amb estricte compliment de 
l'art. 19 

4 *5

c-11 Can Serra 851 300 
S'admetrà excepcionalment, 
amb estricte compliment de 
l'art. 19 

4 *5

c-12 Can Manxa 604 29 
S'admetrà excepcionalment, 
amb estricte compliment de 
l'art. 19 

2 *5

c-13 Can Calau 350 432 
S'admetrà excepcionalment, 
amb estricte compliment de 
l'art. 19 

3 10 

c-14
Can 
Merengues 

386 374 
S'admetrà excepcionalment, 
amb estricte compliment de 
l'art. 19 

3 10 

c-15
Casa nova de 
Can Vila 

567 445 
S'admetrà excepcionalment, 
amb estricte compliment de 
l'art. 19 

4 *5

c-16 Can Gàbia 170 0 No 1 15 

c-17 Can Bullícia 267 156 No 1 10 

c-18 Can Quildo 264 100 No 1 10 

c-19 Can Músic 304 66 No 1 10 

c-20 Can Ramon 280 0 No 1 10 
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dels Esclops 

c-21 Can Borni 250 96 No 1 10 

c-22 La Bòbila 1.100 82 
S'admetrà excepcionalment, 
amb estricte compliment de 
l'art. 19 

4 *5

*En edificacions de superfície superior a 500 m2, només es permetrà l’ampliació
reconeguda en casos justificats relacionats amb usos col·lectius.

Fitxes proposades per a formar part del catàleg 

Codi Nom Usos permesos Limitació usos 

c-01
Can 
Moragues 

Habitatge, restauració, artístic, 
turisme rural, hoteler, artesanal, 
educació en el lleure i equipament i 
servei comunitari 

Per a l'admissió de l'ús de 
restauració o equipament o servei 
comunitari que requereixi d'una 
important intervenció en l'edificació 
o l'entorn, es requerirà la tramitació
d'un pla especial

c-02 Can Jornet 

Habitatge, restauració, artístic, 
turisme rural, hoteler, artesanal, 
educació en el lleure i equipament i 
servei comunitari 

- 

c-03
Torre de 
Malla 

Habitatge, restauració, artístic, 
turisme rural, hoteler, artesanal, 
educació en el lleure i equipament i 
servei comunitari 

Per a l'admissió de l'ús de 
restauració o equipament o servei 
comunitari que requereixi d'una 
important intervenció en l'edificació 
o l'entorn, es requerirà la tramitació
d'un pla especial

c-04
Tren, 
Hostal del 
Tren 

Habitatge, restauració, artístic, 
turisme rural, hoteler, artesanal, 
educació en el lleure i equipament i 
servei comunitari 

Per a l'admissió de l'ús de 
restauració o equipament o servei 
comunitari que requereixi d'una 
important intervenció en l'edificació 
o l'entorn, es requerirà la tramitació
d'un pla especial

c-05 Can Salvet 

Habitatge, restauració, artístic, 
turisme rural, hoteler, artesanal, 
educació en el lleure i equipament i 
servei comunitari 

- 

c-06 Can Ces 

Habitatge, restauració, artístic, 
turisme rural, hoteler, artesanal, 
educació en el lleure i equipament i 
servei comunitari 

-
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Fitxes proposades per a formar part del catàleg 

Codi Nom Usos permesos Limitació usos 

c-07
Can 
Crosta 

Habitatge, restauració, artístic, 
turisme rural, hoteler, artesanal, 
educació en el lleure i equipament i 
servei comunitari 

Per a l'admissió de l'ús de 
restauració o equipament o servei 
comunitari que requereixi d'una 
important intervenció en l'edificació 
o l'entorn, es requerirà la tramitació
d'un pla especial

c-08 Can Teja 

Habitatge, restauració, artístic, 
turisme rural, hoteler, artesanal, 
educació en el lleure i equipament i 
servei comunitari 

Per a l'admissió de l'ús de 
restauració o equipament o servei 
comunitari que requereixi d'una 
important intervenció en l'edificació 
o l'entorn, es requerirà la tramitació
d'un pla especial

c-09
Torre de 
Cellers 

Habitatge, restauració, artístic, 
turisme rural, hoteler, artesanal, 
educació en el lleure i equipament i 
servei comunitari 

Per a l'admissió de l'ús de 
restauració o equipament o servei 
comunitari que requereixi d'una 
important intervenció en l'edificació 
o l'entorn, es requerirà la tramitació
d'un pla especial

c-10
Can Vila 
Rosal 

Habitatge, restauració, artístic, 
turisme rural, hoteler, artesanal, 
educació en el lleure i equipament i 
servei comunitari 

Per a l'admissió de l'ús de 
restauració o equipament o servei 
comunitari que requereixi d'una 
important intervenció en l'edificació 
o l'entorn, es requerirà la tramitació
d'un pla especial

c-11 Can Serra 

Habitatge, restauració, artístic, 
turisme rural, hoteler, artesanal, 
educació en el lleure i equipament i 
servei comunitari 

Per a l'admissió de l'ús de 
restauració o equipament o servei 
comunitari que requereixi d'una 
important intervenció en l'edificació 
o l'entorn, es requerirà la tramitació
d'un pla especial

c-12
Can 
Manxa 

Habitatge, restauració, artístic, 
turisme rural, hoteler, artesanal, 
educació en el lleure i equipament i 
servei comunitari 

Per a l'admissió de l'ús de 
restauració o equipament o servei 
comunitari que requereixi d'una 
important intervenció en l'edificació 
o l'entorn, es requerirà la tramitació
d'un pla especial

c-13 Can Calau 

Habitatge, restauració, artístic, 
turisme rural, hoteler, artesanal, 
educació en el lleure i equipament i 
servei comunitari 

Per a l'admissió de l'ús de 
restauració o equipament o servei 
comunitari que requereixi d'una 
important intervenció en l'edificació 
o l'entorn, es requerirà la tramitació
d'un pla especial

c-14
Can 
Merengues 

Habitatge, restauració, artístic, 
turisme rural, hoteler, artesanal, 
educació en el lleure i equipament i 
servei comunitari 

Per a l'admissió de l'ús de 
restauració o equipament o servei 
comunitari que requereixi d'una 
important intervenció en l'edificació 
o l'entorn, es requerirà la tramitació
d'un pla especial
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Fitxes proposades per a formar part del catàleg 

Codi Nom Usos permesos Limitació usos 

c-15
Casa nova 
de Can 
Vila 

Habitatge, restauració, artístic, 
turisme rural, hoteler, artesanal, 
educació en el lleure i equipament i 
servei comunitari 

Per a l'admissió de l'ús de 
restauració o equipament o servei 
comunitari que requereixi d'una 
important intervenció en l'edificació 
o l'entorn, es requerirà la tramitació
d'un pla especial

c-16 Can Gàbia 

Habitatge, restauració, artístic, 
turisme rural, hoteler, artesanal, 
educació en el lleure i equipament i 
servei comunitari 

Per a l'admissió de l'ús de 
restauració o equipament o servei 
comunitari que requereixi d'una 
important intervenció en l'edificació 
o l'entorn, es requerirà la tramitació
d'un pla especial

c-17
Can 
Bullícia 

Habitatge, restauració, artístic, 
turisme rural, hoteler, artesanal, 
educació en el lleure i equipament i 
servei comunitari 

Per a l'admissió de l'ús de 
restauració o equipament o servei 
comunitari que requereixi d'una 
important intervenció en l'edificació 
o l'entorn, es requerirà la tramitació
d'un pla especial

c-18 Can Quildo 

Habitatge, restauració, artístic, 
turisme rural, hoteler, artesanal, 
educació en el lleure i equipament i 
servei comunitari 

Per a l'admissió de l'ús de 
restauració o equipament o servei 
comunitari que requereixi d'una 
important intervenció en l'edificació 
o l'entorn, es requerirà la tramitació
d'un pla especial

c-19 Can Músic 

Habitatge, restauració, artístic, 
turisme rural, hoteler, artesanal, 
educació en el lleure i equipament i 
servei comunitari 

Per a l'admissió de l'ús de 
restauració o equipament o servei 
comunitari que requereixi d'una 
important intervenció en l'edificació 
o l'entorn, es requerirà la tramitació
d'un pla especial

c-20

Can 
Ramon 
dels 
Esclops 

Habitatge, restauració, artístic, 
turisme rural, hoteler, artesanal, 
educació en el lleure i equipament i 
servei comunitari 

Per a l'admissió de l'ús de 
restauració o equipament o servei 
comunitari que requereixi d'una 
important intervenció en l'edificació 
o l'entorn, es requerirà la tramitació
d'un pla especial

c-21 Can Borni 

Habitatge, restauració, artístic, 
turisme rural, hoteler, artesanal, 
educació en el lleure i equipament i 
servei comunitari 

Per a l'admissió de l'ús de 
restauració o equipament o servei 
comunitari que requereixi d'una 
important intervenció en l'edificació 
o l'entorn, es requerirà la tramitació
d'un pla especial

c-22 La Bòbila 

Habitatge, restauració, artístic, 
turisme rural, hoteler, artesanal, 
educació en el lleure i equipament i 
servei comunitari 

Per a l'admissió de l'ús de 
restauració o equipament o servei 
comunitari que requereixi d'una 
important intervenció en l'edificació 
o l'entorn, es requerirà la tramitació
d'un pla especial
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PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE PARETS DEL VALLÈS

Can Moragues c-01

Indret / Adreça Camí de Can Moragues

LOCALITZACIÓ

436.618 y = 4.602.213Coordenades UTM x =

Qualificació

Paisatgístic

Nivell prot.

Categoria BCIL (Bé Cultural d'Interès Local)

Territorial Sòl de protecció preventiva

Altres proteccions Pla Especial de Protecció i Actuació del Patrimoni Arquitectònic, Arqueològic, Urbanístic i 
Paisatgístic

PROTECCIONS VIGENTS i RISCOS

RÈGIM URBANÍSTIC

Patrimonial 

Zona potencialment inundable (criteris geomorfològics). 
PLASEQCAT: zona d'intervenció i alerta

Situació de risc Risc geològic

Raó d'inclusió

Es tracta d'una edificació històrica del municipi, amb un valor arquitectònic remarcable i amb un notable atractiu 
paisatgístic pel fet de constituir un referent visual a la plana agrícola a la plana al.luvial que roman al marge esquerre 
del riu Tenes

JUSTIFICACIÓ D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

;

ARQUITECTÒNIQUES HISTÒRIQUES MEDIAMBIENTALS PAISATGÍSTIQUES SOCIALS

Polígon 7 Parcel·la 11 Sup. finca 32.545 m2Ref. cadastral finca 08158A007000110000XH

Codi INE 159

ZVA. Zones de valor agrícola (PGOU 2007)

Plànol de localització Ortofotomapa

Ref. cadastral edif. 002209900DG30D0001HJ

Foto 2. Entrada lateral sudFoto 1. Vista Conjunt



PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE PARETS DEL VALLÈS

Casal situat a la cara nord del camí de Montmeló, poc després de creuar el Tenes. Masia de grans proporcions amb 

pati tancat, torre de defensa i capella exterior. Té diverses edificacions annexes que obeeixen a les necessitats d'espai 

i canvis d'usos al llarg dels anys.

L'edificació principal es distribueix en planta baixa i pis amb coberta de teula àrab. La torre de planta quadrada té 

quatre plantes d'alçada amb diversitat de buits de proporció vertical, amb coberta plana limitada amb una barana 

emmerletada.

Les façanes estan arrebossades i a la principal hi destaquen finestres conopials. La capella de Sant Cosme i Sant 

Damià, està en el cos situat fora del barri al costat oest. Té una porta amb brancals de carreu motllurat, llinda d'una 

sola peça amb inscripció i data i a sobre un plafó de rajoles ceràmiques de color blanc i blau amb les figures dels dos 

sants. Al costat sud del camí de Montmeló hi ha una bassa de cànem.

Context Situada a la plana de la riba esquerra del riu Tenes, classificada com a sòl no urbanitzable, voltada de camps 

de conreu principalment de cereal d'hivern i alguns horts.

Ús principal Habitatge 

(industrial segons 

cadastre)

Ús secundari

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Aigua Disposa de xarxa d'aigua potable

Energia Disposa de suministre elèctric

Sanejament No disposa de sanejament propi

Serveis

Accessibilitat La masia es troba al peu del camí de Montmeló i s'hi pot accedir des del nucli urbà, des de 
l'avgda. F Macià que dóna entrada al nucli, pel camí en ferm natural o des del carrer de la 
Impremta si s'accedeix per la part sud

Regular

ESTAT DE CONSERVACIÓ, ACCESSIBILITAT I SERVEIS

DeficientVolums principal Altres volums

Altres

Nombre d'htges actuals A determinar Titularitat PrivadaData construcció 1207

Croquis (mides aproximades)

Volum complementari no catalogat

Volum complementari catalogat

Volum principal

Inf. històrica Obren notícies des de 1207, quan Bernat Moragues era un dels signats de l'acta de consagració 
de l'església de Sant Esteve. En els fotatges de 1497, 1515 i 1553 es continua esmentant la 
nissaga i el mas Moragues.
La llinda de la capella porta data de 1571. Les característiques de la casa mostren que es 
tractava d'un mas benestant, amb un barri tancat, torre i capella. A la façana hi ha finestres d'arcs 
conopials que arrenquen d'uns caps esculpits a manera de mènsula, decoració pròpia del segle 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Volum Tipus d'edif. PB+  Us actual Tancament Coberta FusteriesSuperfície

A-principal Masia 1 Habitatge Pedra Teula àrab fusta200 m2

B-principal Torre 3 Habitatge Pedra Plana-terrat fusta87 m2

C-principal Masia 1 Habitatge Pedra Teula àrab fusta133 m2

D-principal Masia 1 Habitatge Pedra Teula àrab fusta120 m2

E-secundari Magatzem 0 Magatzem Pedra Teula àrab mixta64 m2

F-secundari Magatzem 0 Magatzem Pedra Teula àrab mixta182 m2

G-secundari Magatzem 0 Magatzem Pedra Fibrociment sense26 m2

H-secundari Cobert 0 Cobert Pedra Teula àrab sense44 m2
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L'organització al voltant del barri i la torre. ALTRES ELEMENTS MASIA
Can Moragues tenia una bassa per amarar el cànem, que estava situada ran de l'antic camí de 
Montmeló, se'n conserven restes, en algunes zones està colgada de terra.
Al davant de la casa hi ha una gran bassa per regar, allargada, s'usa per regar les terres 
arrendades del mas. El rec de can Moragues passa per la cara nord de les cases, actualment 
canalitzat, servia per a regar la finca i finalment conduïa l'aigua fins a can Cot.
Al costat de la bassa trobem un gran lledoner descarnat i obert, així com altres lledoners de 
dimensions considerables.
L'era de can Moragues està de cara sud-est del barri de la casa, tocant a les parets de la tanca. 
Encaironada, amb un banc de pedra, a la cara de migdia, que està coronat amb totxo a plec de 
llibre.

Bibliografia Catàleg del patrimoni arquitectònic (1986); Garcia-Pey, Enric- Salvador, Montserrat. Recull 
Onomàstic de Parets del Vallès (2001); DDAA, Parets 904-2004 Un poble una parròquia (2004); 
Pla Especial de Protecció del Patrimoni i Catàleg de Parets del Vallès (2011)

XVI. El barri i la torre, de base quadrada, són dues construccions que tenien una funció
defensiva, en un període marcat per l'activitat de les quadrilles de bandolers. La torre conserva
una finestra gotitzant, que tenia una clara significació social, ja que així el mas s'assimilava a
l'aspecte de les cases fortes de la petita noblesa.
És durant el segle XVI que es restaura, com tantes altres masies al nostre país, a causa de la
millora socioeconòmica. Té una capella dedicada a Sant Cosme i Sant Damià, que té una pedra
amb una inscripció llatina i data de 1571.
Durant el segle XVIII pertanyia al Convent de la Mercè de Barcelona. També la trobem
documentada com a mas Juncosa, ja que durant el segle XX va ser propietat d'aquesta família de
xocolaters.

INTERVENCIONS REALITZADES:
L'abril de 1946 Dolors Juncosa Pañella demana permís per a ampliar la bassa i adjunta un 
croquis matusser. El 1951 presenten projecte per a construir tres habitacions i una terrassa al 
sobre dels galliners, l'arquitecte és Garcia Alcañiz.



PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE PARETS DEL VALLÈS

Vol. catalogats 
(princ. i complem.)

Cal preservar la volumetria i l’estructura bàsica de les edificacions principals, sense alterar la 
composició de les façanes, proporció de les obertures i el pendent de les cobertes i en tot cas, 
qualsevol intervenció s’ha d’adequar als arts. 16 a 18 de la normativa del PEU. Excepcionalment, i 
en virtut de l'art. 18 de la normativa del present pla, s'admetrà una única ampliació del 5% del 
sostre dels actuals volums principals només si és per a usos col.lectius

Vol. no inclosos 
catàleg

No en consten

Elem. especials a 
preservar

Conservació i restauració de la torre central i el pati interior

CONDICIONS ORDENACIÓ EDIFICACIÓ

USOS

Per a l'admissió de l'ús de restauració o equipament o servei comunitari que requereixi d'una 
important intervenció en l'edificació o l'entorn, es requerirà la tramitació d'un pla especial

Divisió horitzontal S'admetrà excepcionalment, amb compliment de l'art. 19

Nombre màx. d'htges admissibles 4

Prohibits S’entenen com a prohibits els usos no admesos

DETERMINACIONS NORMATIVES

HABITATGE TURISME RURAL

RESTAURACIÓ

EDUCACIO EN EL LLEURE

HOTELER

ARTÍSTIC ARTESANAL

EQUIPAMENT  I SERVEI 
COMUNITARI

Ordenació En compliment de l'art. 12 de la normativa, tota intervenció mantindrà l'entorn del conjunt en 
condicions de neteja i endreça coherents amb l'ús original i el paisatge rural de la zona. En 
particular cal mantenir la línia arbrada que flanqueja el camí d'accés i envolta el conjunt de 
l'edificació

Altres condicions Manteniment de l'era enrajolada exterior i de la bassa. Cal evitar expressament la instal.lació de 
focus o enllumenat exterior amb afectació lumínica sobre l'entorn

CONDICIONS ORDENACIÓ ENTORN, ACCÉS, APARCAMENT I SERVEIS

Serveis

Accés i aparcament Caldrà garantir la correcta accessibilitat al lloc i un nombre de places d'aparcament adaptades a 
l'ús a implantar, en compliment de l'art. 11 de la normativa del PEU

Tota intervenció haurà de garantir els serveis necessaris per al desenvolupament de l'activitat en 
virtut d'allò que estableix l'art. 13 de la normativa del PEU, tot i vetllant per abastir la major part 
possible de la demanda elèctrica a partir de fonts renovables

Limitació usos 

Volum Tipus d'edif. Vol. catalogats Vol. no inclosos catàleg Vol. a enderrocar

A-principal Masia

B-principal Torre

C-principal Masia

D-principal Masia

E-secundari Magatzem

F-secundari Magatzem

G-secundari Magatzem

H-secundari Cobert
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ALTRES IMATGES

Foto 5. Exterior magatzem oest Foto 6. Detall de la façana

Foto 7. Fin. amb arc conopial gòtic i dentat arque Foto 8. Vista lateral nord-oest

Foto 3. Torre i cos nord-est Foto 4. Vista lateral oest
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Can Jornet c-02

Indret / Adreça Paratge de Gallecs

LOCALITZACIÓ

434.476 y = 4.601.288Coordenades UTM x =

Qualificació

Paisatgístic

Nivell prot.

Categoria BCIL (Bé Cultural d'Interès Local)

Territorial Sòl de protecció especial

Altres proteccions PEIN / Pla Especial de Protecció i Actuació del Patrimoni Arquitectònic, Arqueològic, Urbanístic i 
Paisatgístic/ Zona Policia

PROTECCIONS VIGENTS i RISCOS

RÈGIM URBANÍSTIC

Patrimonial 

Mitjà moviments en massa

Situació de risc Risc geològic

Raó d'inclusió

Edificació històrica del municipi, amb un cert valor arquitectònic i amb un  atractiu paisatgístic pel fet de constituir un 
referent visual a la plana agrícola que roman al marge dret de la riera Seca. Té un cert valor social per albergar 
diverses entitat

JUSTIFICACIÓ D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

;

ARQUITECTÒNIQUES HISTÒRIQUES MEDIAMBIENTALS PAISATGÍSTIQUES SOCIALS

Polígon 12 Parcel·la 29 Sup. finca 29.219 m2Ref. cadastral finca 08158A012000290000XB

Codi INE 159

SV. Zones de SNU de caràcter 
supramunicipal (MP PGOU 2007)

Plànol de localització Ortofotomapa

Ref. cadastral edif. 001500500DG30A0001FD

Foto 2. Façana principalFoto 1. Vista Conjunt
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Masia aïllada de planta rectangular, de tipus basilical, amb planta baixa, pis, es cobreix amb teula àrab, els vessants 

acabats amb senzilla imbricació de teula. La façana principal composta simètricament segons eixos verticals, el 

revestiment d'arrebossat de les façanes està repicat deixant vist el mur de paredat comú. Altres elements de la masia:

- Era, enrajolada i amb lliça de totxo a plec de llibre.

- Safareig i sínia avui en veiem les restes.

- Plàtan de can Jornet, a l'entrada del camí que porta a la casa, té una alçada de 15 metres i canó de més de 2 metres.

Context Zona agrícola integrada a l'espai rural de Gallecs, a ponent de la Riera Seca, voltada de camps de conreu 

principalment de cereal d'hivern.

Ús principal Equipament 

municipal: seu 

Agrupament 

Escolta

Ús secundari Activitats altres associacions

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Aigua No disposa de xarxa d'aigua potable

Energia Disposa de suministre elèctric

Sanejament No disposa de sanejament propi

Serveis

Accessibilitat Des del nucli urbà pel carrer de la Llibertat o pel passeig de la Ribera, prenent el camí rural de 
Can Jornet que travessa la Riera Seca, i travessant aquesta la riera per camí assaulonat en estat 
bo

Excel.lent

ESTAT DE CONSERVACIÓ, ACCESSIBILITAT I SERVEIS

Excel.lentVolums principal Altres volums

Altres

Nombre d'htges actuals A determinar Titularitat PúblicaData construcció Segle XIX

Croquis (mides aproximades)

Volum complementari no catalogat

Volum complementari catalogat

Volum principal

L'organització de volums i de la façana principal i l'era pavimentada davant de la façana sud.

Inf. històrica Can Jornet de Parets, formava part de Can Jornet de Gallecs que arribava fins a la riera Seca, i 
per tant aquesta part es segregà de la de Gallecs. El 16/01/1873, Pere Pelegrí Jornet fa donació 
al seu fill Joan Pelegrí Armadans, en escriptura de capitulacions matrimonials, d'una casa i de les 
terres que l'acompanyen, la qual cosa indica que la casa és anterior com a mínim a 1873. A la 
tanca de l'era es troba una rajola amb la inscripció 1877. Padró habitants de 1880: Pere Pelegrí 
Jornet, nascut el 5-4-1812, Teresa Armadans Farrés, Bonaventura fill petit i Joan (fill gran) amb 
Francesca Serra Armadans i fills Pere i Teresa.
En aquest registre també es fa referència a una pensió anyal que rep en Pau Jornet de 7 
cèntims. En aquest moment la finca té un valor de 4.500 Ptes. Joan Pelegrí Armadans es casa 
amb Francesca Serra Aymerich i tenen 3 fills: Pere, hereu, Joan i Teresa. Quan fa testament en 
Joan Pelegrí Aramdans, ja determinarà la possessió de la finca, fins al moment en què fou 
expropiada el 1972 pel "Ministerio de Fomento" Masia de planta basilical, el seu interior ha estat 
totalment reformat i adequat als usos actuals, sales, serveis i la part del darrere com a sales 
polivalents i magatzem. Restaurada el 2004 com a equipament municipal, per a l'Agrupament 
Escolta Sant Jaume, segons projecte de l'Arquitecte Xavier Gómez Méndez de l'any 2000.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Volum Tipus d'edif. PB+  Us actual Tancament Coberta FusteriesSuperfície

A-principal Masia 1 Casal Pedra Teula àrab fusta146 m2

B- secundari Magatzem 0 Magatzem Pedra Teula àrab mixte125 m2



PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE PARETS DEL VALLÈS

Bibliografia Catàleg del patrimoni arquitectònic (1986); Garcia-Pey, Enric, Salvador, Montserrat; Recull 
Onomàstic de Parets del Vallès (2001); Pla Especial de Protecció del Patrimoni i Catàleg de 
Parets del Vallès (2011)



PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE PARETS DEL VALLÈS

Vol. catalogats 
(princ. i complem.)

Cal preservar la volumetria i l’estructura bàsica de les edificacions principals, sense alterar la 
composició de les façanes, proporció de les obertures i el pendent de les cobertes i en tot cas, 
qualsevol intervenció s’ha d’adequar als arts. 16 a 18 de la normativa del PEU. Excepcionalment, i 
en virtut de l'art. 18 de la normativa del present pla, s'admetrà una única ampliació del 10% del 
sostre dels actuals volums principals

Vol. no inclosos 
catàleg

No en consten

Elem. especials a 
preservar

CONDICIONS ORDENACIÓ EDIFICACIÓ

USOS

Divisió horitzontal No

Nombre màx. d'htges admissibles 1

Prohibits S’entenen com a prohibits els usos no admesos

DETERMINACIONS NORMATIVES

HABITATGE TURISME RURAL

RESTAURACIÓ

EDUCACIO EN EL LLEURE

HOTELER

ARTÍSTIC ARTESANAL

EQUIPAMENT  I SERVEI 
COMUNITARI

Ordenació  En compliment de l'art. 12 de la normativa, tota intervenció mantindrà l'entorn del conjunt en 
condicions de neteja i endreça coherents amb l'ús original i el paisatge rural de la zona.

Altres condicions Manteniment de l'era enrajolada exterior i manteniment de sòls permeables a la resta de la 
superfície. Cal evitar expressament la instal.lació de focus o enllumenat exterior amb afectació 
lumínica sobre l'entorn

CONDICIONS ORDENACIÓ ENTORN, ACCÉS, APARCAMENT I SERVEIS

Serveis

Accés i aparcament Caldrà garantir la correcta accessibilitat al lloc i un nombre de places d'aparcament adaptades a 
l'ús a implantar, en compliment de l'art. 11 de la normativa del PEU

Tota intervenció haurà de garantir els serveis necessaris per al desenvolupament de l'activitat en 
virtut d'allò que estableix l'art. 13 de la normativa del PEU, tot i vetllant per abastir la major part 
possible de la demanda elèctrica a partir de fonts renovables

Limitació usos 

Volum Tipus d'edif. Vol. catalogats Vol. no inclosos catàleg Vol. a enderrocar

A-principal Masia

B- secundari Magatzem
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ALTRES IMATGES

Foto 5. Coberta del cos annex Foto 6. Extrem oest del cos annex

Foto 7. Interior del mas

Foto 3. Façana posterior i cos annex Foto 4. Porta est



PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE PARETS DEL VALLÈS

Torre de Malla c-03

Indret / Adreça Paratge de Gallecs

LOCALITZACIÓ

434.234 y = 4.601.670Coordenades UTM x =

Qualificació

Paisatgístic

Nivell prot.

Categoria BCIL (Bé Cultural d'Interès Local)

Territorial Sòl de protecció especial

Altres proteccions PEIN / Pla Especial de Protecció i Actuació del Patrimoni Arquitectònic, Arqueològic, Urbanístic i 
Paisatgístic

PROTECCIONS VIGENTS i RISCOS

RÈGIM URBANÍSTIC

Patrimonial 

Risc alt  moviments en massa

Situació de risc Risc geològic

Raó d'inclusió

Edificació històrica del municipi i la comarca, de gran valor arquitectònic i de notable atractiu paisatgístic pel fet de 
constituir un referent visual de la plana agrícola al.luvial que roman al marge dret de la riera Seca i de Gallecs en 
general

JUSTIFICACIÓ D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

;

ARQUITECTÒNIQUES HISTÒRIQUES MEDIAMBIENTALS PAISATGÍSTIQUES SOCIALS

Polígon 1 Parcel·la 40 Sup. finca 74.898 m2Ref. cadastral finca 08158A001000400000XF

Codi INE 159

SV. Zones de SNU de caràcter 
supramunicipal (MP PGOU 2007)

Plànol de localització Ortofotomapa

Ref. cadastral edif. 001000100DG30A0001XD

Foto 2.Vista conjunt sud-oestFoto 1. Vista conjunt nord-est
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Casa forta de tres cossos, de planta en U, orientada a migdia, limitada per dues torres iguals de planta quadrada i 

quatre plantes d'alçada, cobertes amb terrat limitat per una balustrada. En la torre del costat de llevant destaquen un 

rellotge de sol i una finestra geminada. El cos central, cobert amb teulada a quatre vessants, està compost segons tres 

eixos amb buits de proporció vertical amb un porxo de tres arcs rebaixats en plata baixa.

L'estructura és de tres crugies perpendiculars a la façana principal, amb interessants voltes de canó i de creueria a la 

planta baixa.

La imatge actual és la d'un cos central de planta quadrada i amb la teulada a quatre vessants, és un exemple del tipus 

de construcció propi del segle XVIII. Alhora els dos portals adovellats són propis dels segles XV i XVI, aixó com una 

finestra gotitzant amb el mainell esculpit.

Davant de la casa hi ha un pati tancat per edificis auxiliars al costat oest i paret de tanca al costat est i sud.

Altres elements de la masia:

-Bassa sota el bosc de la casa, quadrada, s'omplia amb l'aigua de la mina.

-Mina, encara s'observa la boca d'obra amb totxo a plec de llibre.

-Safaretjos: sota la casa i ran de cara nord del camí, lloc sempre visitat, actualment és un lloc d'esbarjo i descans.

-Era: enrajolada amb cairons, amb lliça al volt, bona per ventar per ser un lloc airejat.

Context Espai rural de Gallecs, a ponent de la Riera Seca, voltada de camps de conreu principalment de cereal 

d'hivern.

Ús principal Habitatge 

unifamiliar

Ús secundari Agrícola

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Aigua No disposa de xarxa d'aigua potable

Energia Disposa de suministre elèctric

Sanejament No disposa de sanejament propi

Serveis

Accessibilitat Des del nucli urbà pel carrer de la Llibertat o pel passeig de la Ribera, prenent el camí rural 
assaulonat que ressegueix el marge esquerre de de la Riera Seca, i travessant aquesta riera per 
camí de la Torre de Malla assaulonat en estat regular

Correcte

ESTAT DE CONSERVACIÓ, ACCESSIBILITAT I SERVEIS

Regular/parcialment enrunatVolums principal Altres volums

Altres

Nombre d'htges actuals A determinar Titularitat PrivadaData construcció Segle X

Croquis (mides aproximades)

Volum complementari no catalogat

Volum complementari catalogat

Volum principal

Inf. històrica La Torre Malla nom que pren a partir de mitjan segle XVI, és l'antiga domus de Vilatzir, una de les 
que constaven el 904 a l'acta de consagració de l'Església de Sant Esteve, com també a la de 
1207, tal com ho recorda una llosa sepulcral situada a l'antic presbiteri. Depenia del monestir de 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Volum Tipus d'edif. PB+  Us actual Tancament Coberta FusteriesSuperfície

A-principal Masia 2 Habitatge Obra Teula àrab fusta542 m2

B-principal Masia 1 Habitatge Pedra Teula àrab fusta119 m2

C- secundari Magatzem 0 Magatzem Maó Teula àrab mixte122 m2

D- secundari Casa de 
pagès

1 Habitatge en 
desús

Pedra Teula àrab fusta168 m2

E- secundari Cobert 0 Cobert Maó Teula àrab sense43 m2

F- secundari Cobert 0 Cobert Maó Teula àrab sense55 m2
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La contundent composició de volums amb les dues torres que emmarquen la façana principal.

Bibliografia Catalunya Romànica. Vol. XVIII, Vallès Occidental i Oriental. Encicl. Catalana. Barcelona 1991; 
DDAA, De la Balma a la Masia, L'hàbitat medieval i modern al Vallès Oriental, Treballs del Museu 
de Granollers;
Catàleg del patrimoni arquitectònic (1986); DDAA, Parets 904-2004, Un poble una parròquia 
(2004); Pla Especial de Protecció del Patrimoni i Catàleg de Parets del Vallès (2011)

Sant Cugat, però després de 1209 passà, al domini del bisbe de Barcelona i el 1381 el senyor 
Marc de Planella, adquiria tota la jurisdicció de la Batllia per la venda feta pel rei Pere el 
Cerimoniós. Altres referències documentals són els fogatges de 1515: Mn. Joanot Malla" Lo 
moliner del molí de Mn. Malla", i en el de 1553 "Mn. Flamedia Malla". A partir de 1776 estava en 
mans del convent dels dominics de Santa Caterina de Barcelona, que en foren els propietaris
fins a la desamortització de 1835.
La casa es transformava en funció dels canvis de senyor i les rendes que percebia. Les dues 
torres quadrades de la façana li donaven el caràcter de casa forta.
La capella dedicada a Sant Iscle, té data de 1789 a la llinda de la porta, tot i ser anterior. La 
planta baixa, actualment davant de la porta hi ha una sala que serveix per a vendre els productes 
que conreen i al costat hi ha la cuina-menjador amb llar de foc.
Les dues torres quadrades no tenen la mateixa alçada, la que està més propera a la Riera Seca 
és més alta, ja que durant el segle XIX el seu propietari era un industrial de Sabadell i al matí 
quan es llevava pujava a la torre i volia mirar en direcció Sabadell per veure el fum de la seva 
fàbrica tèxtil.



PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE PARETS DEL VALLÈS

Vol. catalogats 
(princ. i complem.)

Cal preservar la volumetria i l’estructura bàsica de les edificacions principals, sense alterar la 
composició de les façanes, proporció de les obertures i el pendent de les cobertes i en tot cas, 
qualsevol intervenció s’ha d’adequar als arts. 16 a 18 de la normativa del PEU. Excepcionalment, i 
en virtut de l'art. 18 de la normativa del present pla, s'admetrà una única ampliació del 5% del 
sostre dels actuals volums principals només si és per a usos col.lectius i situada a la façana est, al 
lloc que actualment ocupa un volum no catalogat

Vol. no inclosos 
catàleg

No són regulats pel present Catàleg. En cas d'intervenció sobre els volums catalogables, es 
procurarà que els volums no catalogats restin en coherència amb el conjunt substituint els 
materials i cobertes no integrats

Elem. especials a 
preservar

La completa volumetria del volum principal i la totalitat dels elements artístics (finestrals, fusteria, 
balustres, rellotge de sol…)

CONDICIONS ORDENACIÓ EDIFICACIÓ

USOS

Per a l'admissió de l'ús de restauració o equipament o servei comunitari que requereixi d'una 
important intervenció en l'edificació o l'entorn, es requerirà la tramitació d'un pla especial

Divisió horitzontal S'admetrà excepcionalment, amb estricte compliment de l'art. 19

Nombre màx. d'htges admissibles 4

Prohibits S’entenen com a prohibits els usos no admesos

DETERMINACIONS NORMATIVES

HABITATGE TURISME RURAL

RESTAURACIÓ

EDUCACIO EN EL LLEURE

HOTELER

ARTÍSTIC ARTESANAL

EQUIPAMENT  I SERVEI 
COMUNITARI

Ordenació  En compliment de l'art. 12 de la normativa, tota intervenció mantindrà l'entorn del conjunt en 
condicions de neteja i endreça coherents amb l'ús original i el paisatge rural de la zona.

Altres condicions Cal vetllar, en la mesura del possible, pel manteniment de l'activitat agrícola al voltant de 
l'edificació. Cal evitar expressament la instal.lació de focus o enllumenat exterior amb afectació 
lumínica sobre l'entorn

CONDICIONS ORDENACIÓ ENTORN, ACCÉS, APARCAMENT I SERVEIS

Serveis

Accés i aparcament Caldrà garantir la correcta accessibilitat al lloc i un nombre de places d'aparcament adaptades a 
l'ús a implantar, en compliment de l'art. 11 de la normativa del PEU

Tota intervenció haurà de garantir els serveis necessaris per al desenvolupament de l'activitat en 
virtut d'allò que estableix l'art. 13 de la normativa del PEU, tot i vetllant per abastir la major part 
possible de la demanda elèctrica a partir de fonts renovables

Limitació usos 

Volum Tipus d'edif. Vol. catalogats Vol. no inclosos catàleg Vol. a enderrocar

A-principal Masia

B-principal Masia

C- secundari Magatzem

D- secundari Casa de pagès

E- secundari Cobert

F- secundari Cobert
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ALTRES IMATGES

Foto 5. Façana de l'edifici annex Foto 6. Escut a la façana principal

Foto 7. Finestral gòtic Foto 8. Vista sud-oest

Foto 9. Vista nord-oest

Foto 3. Façana principal Foto 4. Edifici annex
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Trenc- Hostal del Trenc c-04

Indret / Adreça Quarter Llevant, 75

LOCALITZACIÓ

436.018 y = 4.599.641Coordenades UTM x =

Qualificació

Paisatgístic

Nivell prot.

Categoria BCIL (Bé Cultural d'Interès Local)

Territorial Sòl de protecció preventiva

Altres proteccions Pla Especial de Protecció i Actuació del Patrimoni Arquitectònic, Arqueològic, Urbanístic i 
Paisatgístic/ Zona de Policia/ Zona afectació AP-7

PROTECCIONS VIGENTS i RISCOS

RÈGIM URBANÍSTIC

Patrimonial 

Inundabilitat: Risc per Zona de flux preferent; T=500
Risc geològic: Zona potencialment inundable (criteris geomorfològics).

Situació de risc Inundabilitat

Raó d'inclusió

Edificació històrica del municipi, de cert valor arquitectònic i amb un paper funcional que explica la conformació i 
estructura del territori agrícola de la zona

JUSTIFICACIÓ D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

;

ARQUITECTÒNIQUES HISTÒRIQUES MEDIAMBIENTALS PAISATGÍSTIQUES SOCIALS

Polígon 9 Parcel·la 78 Sup. finca 2.369 m2Ref. cadastral finca 08158A009000780000XR

Codi INE 159

ZAR. Zones d'agrupació rural (PGOU 2007)

Plànol de localització Ortofotomapa

Ref. cadastral edif. 000207100DG30H0001QU

Foto 2. Façana principalFoto 1. Vista conjunt



PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE PARETS DEL VALLÈS

Masia aïllada, orientada a migdia, al costat de la línea fèrria. L’edificació es distribueix en planta baixa, pis i sota 

coberta i es cobreix amb coberta de teula àrab, amb vessants acabades amb una imbricació de teula i totxo. Els buits 

es distribueixen segons eixos verticals, en el central hi ha una portalada de pedra adovellada en planta baixa i una 

galeria de cinc arc de punt rodó, oberts els tres centrals, a la segona planta. Al costat de llevant hi ha una finestra d’arc 

conopial. Les façanes estan arrebossades.

Context Zona agrícola residual a l'extrem sud del terme, amb encara alguns camps de conreu de cereal d'hivern però 

molt proera a infraestructures viàries importants.

Ús principal Habitatge 

unifamiliar

Ús secundari Agrícola

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Aigua No disposa de xarxa d'aigua potable

Energia Disposa de suministre elèctric

Sanejament No disposa de sanejament propi

Serveis

Accessibilitat S'accedeix pel carrer Marconi que arrenca del Passeig Fluvial, a l'esquerra del riu Tenes. Els 
darrers 150 metres són en camí de paviment natural i grava.

Correcte

ESTAT DE CONSERVACIÓ, ACCESSIBILITAT I SERVEIS

CorrecteVolums principal Altres volums

Altres

Nombre d'htges actuals A determinar Titularitat PrivadaData construcció Segle XVI

Croquis (mides aproximades)

Volum complementari no catalogat

Volum complementari catalogat

Volum principal

La contundència del volum, el portal adovellat, la finestra gòtica del primer pis i la galeria o solana 
de les golfes.

Bibliografia Catàleg del patrimoni arquitectònic (1986); Garcia-Pey, Enric- Salvador, Montserrat, Recull 
Onomàstic de Parets del Vallès (2001); DDAA, Parets 904-2004 Un poble una parròquia (2004); 
Pla Especial de Protecció del Patrimoni i Catàleg de Parets del Vallès (2011)

Inf. històrica L’antic Hostal del Trenc, al peu del Camí Ral, ran de la cara de ponent del Tenes. Situat al límit 
termenal amb Montmeló pel seu costat de llevant, on avui passa la línia del tren de França.
La casa feia d’hostal i es podria plantejar sinó es correspon amb la que apareix al fogatge de 
1515 com: "En Bou a l’hostal d’en Sellés". Al fogatge de 1553, apareix la "Viuda Rajolera qui esta 
prop lo Trenc. Vicenç Villar".
El 1635 hi ha referències d’un mas "Trench". A l’arxiu de la Baronia de Montbui, el requeriment de 
juny de 1639 "Jutjar Domus den Teixidot del Trench. Maria Bescans viuda hostalera del hostal del 
Teixidot del Trench. Potser durant aquesta època la casa fou coneguda com l'Hostal del Teixidor 
del Trenc.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Volum Tipus d'edif. PB+  Us actual Tancament Coberta FusteriesSuperfície

A-principal Masia 2 Habitatge Pedra Teula àrab fusta215 m2

B- secundari Adossat 0 Magatzem Pedra Teula àrab sense82 m2

C- secundari Adossat 1 Habitatge Obra Teula plana mixta221 m2

D- secundari Cobert 0 Cobert Pedra Teula àrab sense22 m2



PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE PARETS DEL VALLÈS

Vol. catalogats 
(princ. i complem.)

Cal preservar la volumetria i l’estructura bàsica de l'edificació principal, sense alterar la composició 
de la façana, proporció de les obertures i el pendent de les cobertes i en tot cas, qualsevol 
intervenció s’ha d’adequar als arts. 16 a 18 de la normativa del PEU. Excepcionalment, i en virtut 
de l'art. 18 de la normativa del present pla, s'admetrà una única ampliació del 5% del sostre dels 
actuals volums principals només si és per a usos col.lectius

Vol. no inclosos 
catàleg

No són regulats pel present Catàleg. En cas d'intervenció sobre els volums catalogables, es 
procurarà que els volums no catalogats restin en coherència amb el conjunt substituint els 
materials i cobertes no integrats

Elem. especials a 
preservar

CONDICIONS ORDENACIÓ EDIFICACIÓ

USOS

Per a l'admissió de l'ús de restauració o equipament o servei comunitari que requereixi d'una 
important intervenció en l'edificació o l'entorn, es requerirà la tramitació d'un pla especial

Divisió horitzontal S'admetrà excepcionalment, amb estricte compliment de l'art. 19

Nombre màx. d'htges admissibles 4

Prohibits S’entenen com a prohibits els usos no admesos

DETERMINACIONS NORMATIVES

HABITATGE TURISME RURAL

RESTAURACIÓ

EDUCACIO EN EL LLEURE

HOTELER

ARTÍSTIC ARTESANAL

EQUIPAMENT  I SERVEI 
COMUNITARI

Ordenació  En compliment de l'art. 12 de la normativa, tota intervenció mantindrà l'entorn del conjunt en 
condicions de neteja i endreça coherents amb l'ús original i el paisatge rural de la zona.

Altres condicions Cal vetllar, en la mesura del possible, pel manteniment de l'activitat agrícola al voltant de 
l'edificació. Cal evitar expressament la instal.lació de focus o enllumenat exterior amb afectació 
lumínica sobre l'entorn

CONDICIONS ORDENACIÓ ENTORN, ACCÉS, APARCAMENT I SERVEIS

Serveis

Accés i aparcament Caldrà garantir la correcta accessibilitat al lloc i un nombre de places d'aparcament adaptades a 
l'ús a implantar, en compliment de l'art. 11 de la normativa del PEU

Tota intervenció haurà de garantir els serveis necessaris per al desenvolupament de l'activitat en 
virtut d'allò que estableix l'art. 13 de la normativa del PEU, tot i vetllant per abastir la major part 
possible de la demanda elèctrica a partir de fonts renovables

Limitació usos 

Volum Tipus d'edif. Vol. catalogats Vol. no inclosos catàleg Vol. a enderrocar

A-principal Masia

B- secundari Adossat

C- secundari Adossat

D- secundari Cobert



PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE PARETS DEL VALLÈS

ALTRES IMATGES

Foto 5. Façana posterior Foto 6. Façana posterior

Foto 7. Finestra amb arcconopial gòtic tardà Foto 8. Vista est

Foto 9. Vista annex nord

Foto 3. Façana lateral sud Foto 4. Detall façana lateral sud-oest



PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE PARETS DEL VALLÈS

Can Salvet c-05

Indret / Adreça Quarter Ponent, veïnat de Can Riera

LOCALITZACIÓ

434.745 y = 4.602.373Coordenades UTM x =

Qualificació

Paisatgístic

Nivell prot.

Categoria BPU (Bé de Protecció Urbanística)

Territorial Sòl de protecció preventiva

Altres proteccions Pla Especial de Protecció i Actuació del Patrimoni Arquitectònic, Arqueològic, Urbanístic i 
Paisatgístic

PROTECCIONS VIGENTS i RISCOS

RÈGIM URBANÍSTIC

Patrimonial 

Situació de risc

Raó d'inclusió

Casa històrica del veïnat de la Riera, de cert valor arquitectònic i amb un paper funcional que explica la conformació i 
estructura del territori agrícola de la zona

JUSTIFICACIÓ D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

;

ARQUITECTÒNIQUES HISTÒRIQUES MEDIAMBIENTALS PAISATGÍSTIQUES SOCIALS

Polígon Parcel·la Sup. finca 236 m2Ref. cadastral finca 002502200DG30C

Codi INE 159

ZAR. Zones d'agrupació rural (PGOU 2007)

Plànol de localització Ortofotomapa

Ref. cadastral edif. 002502200DG30C0001PI

Foto 2. Façana principal (porta esquerra)Foto 1. Vista conjunt (edifici blanc del fons)



PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE PARETS DEL VALLÈS

Edifici estret de planta baixa, pis i golfes, coberts amb teulada de teula àrab a un vessant, amb el carener perpendicular 

a la façana. La façana estan composada únicament per buit de porta i finestra, arrebossada i pintada de color blanc. 

Atès que es devia pintar al mateix moment que la veïna façana de Can Ces, sembla que forma un conjunt amb aquest 

edifici però són edificis diferents.

Context Es troba al bell mig del veïnat rural de Can Riera, petit nucli de cases dins de la principal zona agrícola que 

roman al municipi, a llevant de Gallecs.

Ús principal Habitatge 

unifamiliar

Ús secundari

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Aigua Disposa de xarxa d'aigua potable

Energia Disposa de suministre elèctric

Sanejament No disposa de sanejament propi

Serveis

Accessibilitat Edifici situat al bell mig del veïnat de Can Riera, al que des del nucli urbà s'accedeix pel carrer del 
Farell i camí de Can Riera, i també accessible pel carrer Segarra que parteix de la carretera C-155

Correcte

ESTAT DE CONSERVACIÓ, ACCESSIBILITAT I SERVEIS

Volums principal Altres volums

Altres

Nombre d'htges actuals A determinar Titularitat PrivadaData construcció Segle XIX

Croquis (mides aproximades)

Volum complementari no catalogat

Volum complementari catalogat

Volum principal

Bon exemple d'arquitectura rural de primers del segle XX.

Bibliografia Garcia-Pey, Enric- Salvador, Montserrat. Recull Onomàstic de Parets del Vallès (2001); Pla 
Especial de Protecció del Patrimoni i Catàleg de Parets del Vallès (2011)

Inf. històrica Can Salvet la va construir en Salvador Queralt, que va marxar de Cabra (Alt Camp), després de 
la fil·loxera.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Volum Tipus d'edif. PB+  Us actual Tancament Coberta FusteriesSuperfície

A-principal Casa pairal 1 Habitatge Arrebossat Teula àrab fusta60 m2



PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE PARETS DEL VALLÈS

Vol. catalogats 
(princ. i complem.)

Cal preservar la volumetria i l’estructura bàsica de l'edificació principal, sense alterar la composició 
de la façana, proporció de les obertures i el pendent de les cobertes i en tot cas, qualsevol 
intervenció s’ha d’adequar als arts. 16 a 18 de la normativa del PEU. Excepcionalment, i en virtut 
de l'art. 18 de la normativa del present pla, s'admetrà una única ampliació del 15% del sostre de 
l'actual volum principal per la part de la façana o lateral posterior

Vol. no inclosos 
catàleg

No en consten

Elem. especials a 
preservar

Fusteria de la porta i la finestra

CONDICIONS ORDENACIÓ EDIFICACIÓ

USOS

Divisió horitzontal No

Nombre màx. d'htges admissibles 1

Prohibits S’entenen com a prohibits els usos no admesos

DETERMINACIONS NORMATIVES

HABITATGE TURISME RURAL

RESTAURACIÓ

EDUCACIO EN EL LLEURE

HOTELER

ARTÍSTIC ARTESANAL

EQUIPAMENT  I SERVEI 
COMUNITARI

Ordenació  En compliment de l'art. 12 de la normativa, tota intervenció mantindrà l'entorn del conjunt en 
condicions de neteja i endreça coherents amb l'ús original i el paisatge rural del veïnat.

Altres condicions Cal evitar expressament la instal.lació de focus o enllumenat exterior amb afectació lumínica sobre 
l'entorn

CONDICIONS ORDENACIÓ ENTORN, ACCÉS, APARCAMENT I SERVEIS

Serveis

Accés i aparcament Caldrà garantir la correcta accessibilitat al lloc i un nombre de places d'aparcament adaptades a 
l'ús a implantar, en compliment de l'art. 11 de la normativa del PEU

Tota intervenció haurà de garantir els serveis necessaris per al desenvolupament de l'activitat en 
virtut d'allò que estableix l'art. 13 de la normativa del PEU, tot i vetllant per abastir la major part 
possible de la demanda elèctrica a partir de fonts renovables

Limitació usos 

Volum Tipus d'edif. Vol. catalogats Vol. no inclosos catàleg Vol. a enderrocar

A-principal Casa pairal



PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE PARETS DEL VALLÈS

ALTRES IMATGES

Foto 3. Detall de la porta Foto 4. Detall de la façana posterior i la coberta



PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE PARETS DEL VALLÈS

Can Ces c-06

Indret / Adreça Quarter Ponent, veïnat de Can Riera

LOCALITZACIÓ

434.753 y = 4.602.369Coordenades UTM x =

Qualificació

Paisatgístic

Nivell prot.

Categoria BPU (Bé de Protecció Urbanística)

Territorial Sòl de protecció preventiva

Altres proteccions Pla Especial de Protecció i Actuació del Patrimoni Arquitectònic, Arqueològic, Urbanístic i 
Paisatgístic

PROTECCIONS VIGENTS i RISCOS

RÈGIM URBANÍSTIC

Patrimonial 

Situació de risc

Raó d'inclusió

Casa històrica del veïnat de la Riera, de cert valor arquitectònic i amb un paper funcional que explica la conformació i 
estructura del territori agrícola de la zona

JUSTIFICACIÓ D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

;

ARQUITECTÒNIQUES HISTÒRIQUES MEDIAMBIENTALS PAISATGÍSTIQUES SOCIALS

Polígon Parcel·la Sup. finca 236 m2Ref. cadastral finca 002502200DG30C

Codi INE 159

ZAR. Zones d'agrupació rural (PGOU 2007)

Plànol de localització Ortofotomapa

Ref. cadastral edif. 002502200DG30C0001PI

Foto 2. FaçanaFoto 1. Vista conjunt



PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE PARETS DEL VALLÈS

Edifici de planta baixa, pis i cos de planta golfes, coberts amb teulada de teula àrab a dos vessants, amb carener 

paral·lel a la façana i els vessants acabats amb una senzilla imbricació. Les façanes estan composades amb diversitat 

de buits de diferents proporcions, arrebossades i pintades de color blanc.

Context Es troba al bell mig del veïnat rural de Can Riera, petit nucli de cases dins de la principal zona agrícola que 

roman al municipi, a llevant de Gallecs.

Ús principal Habitatge 

unifamiliar

Ús secundari Agrícola-ramader

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Aigua Disposa de xarxa d'aigua potable

Energia Disposa de suministre elèctric

Sanejament No disposa de sanejament propi

Serveis

Accessibilitat Edifici situat al bell mig del veïnat de Can Riera, al que des del nucli urbà s'accedeix pel carrer del 
Farell i camí de Can Riera, i també accessible pel carrer Segarra que parteix de la carretera C-155

Correcte

ESTAT DE CONSERVACIÓ, ACCESSIBILITAT I SERVEIS

Volums principal Altres volums

Altres

Nombre d'htges actuals A determinar Titularitat PrivadaData construcció 1929

Croquis (mides aproximades)

Volum complementari no catalogat

Volum complementari catalogat

Volum principal

Bon exemple d'arquitectura rural de primers del segle XX.

Bibliografia Garcia-Pey, Enric- Salvador, Montserrat. Recull Onomàstic de Parets del Vallès (2001); Pla 
Especial de Protecció del Patrimoni i Catàleg de Parets del Vallès (2011)

Inf. històrica Les referències documentals de can Ces, porten a 1877, quan bategen el nét del primer ocupant 
de la casa en Francesc Ciurans. Aquesta família havia vingut a Parets procedents de Santa 
Eulàlia de Ronçana. Va ser reformada l’any 1929 per Pere Ciurans Manau, tal i com es veu al 
capdamunt de la façana.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Volum Tipus d'edif. PB+  Us actual Tancament Coberta FusteriesSuperfície

A-principal Casa pairal 1 Habitatge Arrebossat Teula àrab fusta61 m2

B-principal Casa pairal 1 Habitatge Arrebossat Teula àrab fusta61 m2

C-principal Casa pairal 1 Magatzem Arrebossat Teula àrab sense81 m2



PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE PARETS DEL VALLÈS

Vol. catalogats 
(princ. i complem.)

Cal preservar la volumetria i l’estructura bàsica de l'edificació principal, sense alterar la composició 
de la façana, proporció de les obertures i el pendent de les cobertes i en tot cas, qualsevol 
intervenció s’ha d’adequar als arts. 16 a 18 de la normativa del PEU. Excepcionalment, i en virtut 
de l'art. 18 de la normativa del present pla, s'admetrà una única ampliació del 10% del sostre dels 
actual volum principal per la part de la façana posterior

Vol. no inclosos 
catàleg

No en consten

Elem. especials a 
preservar

Fusteria, balustre del balcó i motius artístics de l'arrebossat (rellotge de sol i gravat de la data)

CONDICIONS ORDENACIÓ EDIFICACIÓ

USOS

Divisió horitzontal No

Nombre màx. d'htges admissibles 1

Prohibits S’entenen com a prohibits els usos no admesos

DETERMINACIONS NORMATIVES

HABITATGE TURISME RURAL

RESTAURACIÓ

EDUCACIO EN EL LLEURE

HOTELER

ARTÍSTIC ARTESANAL

EQUIPAMENT  I SERVEI 
COMUNITARI

Ordenació  En compliment de l'art. 12 de la normativa, tota intervenció mantindrà l'entorn del conjunt en 
condicions de neteja i endreça coherents amb l'ús original i el paisatge rural del veïnat

Altres condicions Cal evitar expressament la instal.lació de focus o enllumenat exterior amb afectació lumínica sobre 
l'entorn

CONDICIONS ORDENACIÓ ENTORN, ACCÉS, APARCAMENT I SERVEIS

Serveis

Accés i aparcament Caldrà garantir la correcta accessibilitat al lloc i un nombre de places d'aparcament adaptades a 
l'ús a implantar, en compliment de l'art. 11 de la normativa del PEU

Tota intervenció haurà de garantir els serveis necessaris per al desenvolupament de l'activitat en 
virtut d'allò que estableix l'art. 13 de la normativa del PEU, tot i vetllant per abastir la major part 
possible de la demanda elèctrica a partir de fonts renovables

Limitació usos 

Volum Tipus d'edif. Vol. catalogats Vol. no inclosos catàleg Vol. a enderrocar

A-principal Casa pairal

B-principal Casa pairal

C-principal Casa pairal



PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE PARETS DEL VALLÈS

ALTRES IMATGES

Foto 5. Extrem de la façana lateral i coberta Foto 6. Façana, amb inscripció i rellotge de sol

Foto 7. Porta principal

Foto 3. Façana i façana lateral Foto 4. Façana lateral vista de front



PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE PARETS DEL VALLÈS

Can Crosta c-07

Indret / Adreça Quarter Ponent, veïnat de Can Riera

LOCALITZACIÓ

434.797 y = 4.602.375Coordenades UTM x =

Qualificació

Paisatgístic

Nivell prot.

Categoria BPU (Bé de Protecció Urbanística)

Territorial Sòl de protecció preventiva

Altres proteccions Pla Especial de Protecció i Actuació del Patrimoni Arquitectònic, Arqueològic, Urbanístic i 
Paisatgístic

PROTECCIONS VIGENTS i RISCOS

RÈGIM URBANÍSTIC

Patrimonial 

Situació de risc

Raó d'inclusió

Masia històrica del veïnat de la Riera , de cert valor arquitectònic i amb un paper funcional que explica la conformació 
i estructura del territori agrícola de la zona

JUSTIFICACIÓ D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

;

ARQUITECTÒNIQUES HISTÒRIQUES MEDIAMBIENTALS PAISATGÍSTIQUES SOCIALS

Polígon 1 Parcel·la 81 Sup. finca 8.162 m2Ref. cadastral finca 08158A001000810000XX

Codi INE 159

ZAR. Zones d'agrupació rural (PGOU 2007)

Plànol de localització Ortofotomapa

Ref. cadastral edif. 002502000DG30C0001GI

Foto 2. Vista lateral est i façanaFoto 1. Vista conjunt



PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE PARETS DEL VALLÈS

Conjunt d'edifici aïllat de planta rectangular amb dos cossos compartint mitgera, de planta baixa i pis, ambdós cossos 

coberts amb teulada de teula àrab a dos vessants amb el carener perpendicular a la façana. El cos de la dreta està 

destinat a habitatge i el de l'esquerra a usos agrícoles.

Context Es troba just a les afores del veïnat rural de Can Riera, petit nucli de cases dins de la principal zona agrícola 

que roman al municipi, a llevant de Gallecs.

Ús principal Habitatge 

unifamiliar

Ús secundari Centre de jardineria i serveis agrícoles

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Aigua Disposa de xarxa d'aigua potable

Energia Disposa de suministre elèctric

Sanejament No disposa de sanejament propi

Serveis

Accessibilitat Edifici situat al bell mig del veïnat de Can Riera, al que des del nucli urbà s'accedeix pel carrer del 
Farell i camí de Can Riera, i també accessible pel carrer Segarra que parteix de la carretera C-155

Correcte

ESTAT DE CONSERVACIÓ, ACCESSIBILITAT I SERVEIS

CorrecteVolums principal Altres volums

Altres

Nombre d'htges actuals A determinar Titularitat PrivadaData construcció Segle XIX o anterio

Croquis (mides aproximades)

Volum complementari no catalogat

Volum complementari catalogat

Volum principal

La simplicitat i funcionalitat del conjunt com a petita pagesia.

Bibliografia Garcia-Pey, Enric- Salvador, Montserrat. Recull Onomàstic de Parets del Vallès (2001); Pla 
Especial de Protecció del Patrimoni i Catàleg de Parets del Vallès (2011)

Inf. històrica Sembla ser que a un antic amo de la casa li agradaven molt les crostes de pa sucades amb el 
tupí. Una altra versió diu que l'home tenia el constum de fer-se el pa i a l'hivern, el feia de blat de 
moro i ordi, i llavors tenia dos dits de crosta.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Volum Tipus d'edif. PB+  Us actual Tancament Coberta FusteriesSuperfície

A-principal Masia 1 Habitatge Arrebossat Teula àrab Fusta82 m2

B-principal Adossat 1 Habitatge Arrebossat Teula àrab mixte56 m2

C- secundari Magatzem 0 Magatzem Arrebossat Teula àrab sense48 m2

D- secundari Adossat 1 Habitatge Arrebossat Teula àrab mixte81 m2



PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE PARETS DEL VALLÈS

Vol. catalogats 
(princ. i complem.)

Cal preservar la volumetria i l’estructura bàsica de l'edificació principal, sense alterar la composició 
de la façana, proporció de les obertures i el pendent de les cobertes i en tot cas, qualsevol 
intervenció s’ha d’adequar als arts. 16 a 18 de la normativa del PEU. Excepcionalment, i en virtut 
de l'art. 18 de la normativa del present pla, s'admetrà una única ampliació del 10% del sostre dels 
actuals volums principals operada sobre el volum no catalogat de la part de la façana posterior

Vol. no inclosos 
catàleg

No són regulats pel present Catàleg. En cas d'intervenció sobre els volums catalogables, es 
procurarà que el volum no catalogat (únic) resti en coherència amb el conjunt substituint els 
materials i cobertes no integrats. Una eventual ampliació també s'operarà sobre aquest volum

Elem. especials a 
preservar

Encavallada de fusta i estructura de la coberta del magatzem annex

CONDICIONS ORDENACIÓ EDIFICACIÓ

USOS

Per a l'admissió de l'ús de restauració o equipament o servei comunitari que requereixi d'una 
important intervenció en l'edificació o l'entorn, es requerirà la tramitació d'un pla especial

Divisió horitzontal No

Nombre màx. d'htges admissibles 1

Prohibits S’entenen com a prohibits els usos no admesos

DETERMINACIONS NORMATIVES

HABITATGE TURISME RURAL

RESTAURACIÓ

EDUCACIO EN EL LLEURE

HOTELER

ARTÍSTIC ARTESANAL

EQUIPAMENT  I SERVEI 
COMUNITARI

Ordenació  En compliment de l'art. 12 de la normativa, tota intervenció mantindrà l'entorn del conjunt en 
condicions de neteja i endreça coherents amb l'ús original i el paisatge rural del veïnat. En 
particular, cal vetllar pel manteniment de l'arbrat que envolta l'edificació.

Altres condicions Cal vetllar, en la mesura del possible, pel manteniment de l'activitat agroramadera al voltant de 
l'edificació. Cal evitar expressament la instal.lació de focus o enllumenat exterior amb afectació 
lumínica sobre l'entorn

CONDICIONS ORDENACIÓ ENTORN, ACCÉS, APARCAMENT I SERVEIS

Serveis

Accés i aparcament Caldrà garantir la correcta accessibilitat al lloc i un nombre de places d'aparcament adaptades a 
l'ús a implantar, en compliment de l'art. 11 de la normativa del PEU

Tota intervenció haurà de garantir els serveis necessaris per al desenvolupament de l'activitat en 
virtut d'allò que estableix l'art. 13 de la normativa del PEU, tot i vetllant per abastir la major part 
possible de la demanda elèctrica a partir de fonts renovables

Limitació usos 

Volum Tipus d'edif. Vol. catalogats Vol. no inclosos catàleg Vol. a enderrocar

A-principal Masia

B-principal Adossat

C- secundari Magatzem

D- secundari Adossat



PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE PARETS DEL VALLÈS

ALTRES IMATGES

Foto 5. Façanes oest Foto 6. Façana posterior

Foto 7. Lateral est

Foto 3. Façana Foto 4. Façana



PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE PARETS DEL VALLÈS

Can Teja c-08

Indret / Adreça Riera Seca, Veïnat de Can Riera

LOCALITZACIÓ

434.596 y = 4.602.178Coordenades UTM x =

Qualificació

Paisatgístic

Nivell prot.

Categoria

Territorial Sòl de protecció preventiva

Altres proteccions BID (Bé d'Interès Documental)/ Pla Especial de Protecció i Actuació del Patrimoni Arquitectònic, 
Arqueològic, Urbanístic i Paisatgístic

PROTECCIONS VIGENTS i RISCOS

RÈGIM URBANÍSTIC

Patrimonial 

Situació de risc

Raó d'inclusió

Edificació històrica del veïnat de la Riera, de cert valor arquitectònic i notable atractiu paisatgístic pel fet de constituir 
una fita visual de la plana agrícola al.luvial que roman al marge esquerre de la riera Seca

JUSTIFICACIÓ D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

;

ARQUITECTÒNIQUES HISTÒRIQUES MEDIAMBIENTALS PAISATGÍSTIQUES SOCIALS

Polígon 1 Parcel·la 28 Sup. finca 33.849 m2Ref. cadastral finca 08158A001000280000XY

Codi INE 159

ZVA. Zones de valor agrícola (PGOU 2007)

Plànol de localització Ortofotomapa

Ref. cadastral edif. 000501300DG30A0001QD

Foto 2. Façana lateral oest i posteriorFoto 1. Vista conjunt est



PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE PARETS DEL VALLÈS

Masia de planta rectangular, de planta baixa i dos pisos, coberta amb teulada de teula àrab a dos vessants amb el 

carener paral·lel a la façana i ràfecs senzilla imbricació.

La façana principal s'organitza segons quatre eixos amb obertures de proporció vertical. Les façanes estan 

arrebossades i pintades de color blanc.

La casa té una bassa construïda amb pedres de forma lleugerament rectangular, que s’omple amb l’aigua de la mina 

homònima, que neix més amunt de Can Bullícia

Context Es troba just a les afores del veïnat rural de Can Riera, petit nucli de cases dins de la principal zona agrícola 

que roman al municipi. El mas és en plena plana agrícola de la riera Seca, a llevant de Gallecs

Ús principal Habitatge 

unifamiliar

Ús secundari Agrícola-ramader

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Aigua Disposa de xarxa d'aigua potable

Energia Disposa de suministre elèctric

Sanejament No disposa de sanejament propi

Serveis

Accessibilitat Edifici situat al sud del veïnat de Can Riera, al que des del nucli urbà s'accedeix pel carrer del 
Farell i camí de Can Riera, i també accessible pel carrer Segarra que parteix de la carretera C-
155, havent de realitzar els darrers 175 metres en camí estret en paviment natural

Regular

ESTAT DE CONSERVACIÓ, ACCESSIBILITAT I SERVEIS

RegularVolums principal Altres volums

Altres

Nombre d'htges actuals A determinar Titularitat PrivadaData construcció 1782

Croquis (mides aproximades)

Volum complementari no catalogat

Volum complementari catalogat

Volum principal

Bibliografia Catàleg del patrimoni Arquitectònic (1986); Garcia-Pey, Enric- Salvador, Montserrat. Recull 
Onomàstic de Parets del Vallès (2001); Pla Especial de Protecció del Patrimoni i Catàleg de 
Parets del Vallès (2011)

Inf. històrica Una pedra a l’ampit de la bassa té una inscripció amb la data de 1792 que podem considerar any 
de construcció: "Juan Cot me fecit -L'anny 1792".
També s’havia conegut per Can Gravat, el masover que s’hi estava.
A finals del segle XIX, fou comprada per un metge de Barcelona, Antoni Curto, i a la fi, els darrers 
masovers, la família Ginesta.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Volum Tipus d'edif. PB+  Us actual Tancament Coberta FusteriesSuperfície

A-principal Masia 2 Habitatge Maó/ 
arrebossat

Teula àrab Fusta183 m2

B- secundari Adossat 0 Cobert Maó Teula àrab mixte32 m2

C- secundari Adossat 1 Magatzem Maó Teula àrab sense166 m2

D- secundari Magatzem 0 Magatzem Maó Teula àrab sense57 m2



PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE PARETS DEL VALLÈS

Vol. catalogats 
(princ. i complem.)

Cal preservar la volumetria i l’estructura bàsica de l'edificació principal, sense alterar la composició 
de la façana, proporció de les obertures i el pendent de les cobertes i en tot cas, qualsevol 
intervenció s’ha d’adequar als arts. 16 a 18 de la normativa del PEU. Excepcionalment, i en virtut 
de l'art. 18 de la normativa del present pla, s'admetrà una única ampliació del 5% del sostre dels 
actuals volums principals només si és per a usos col.lectius

Vol. no inclosos 
catàleg

No són regulats pel present Catàleg. En cas d'intervenció sobre els volums catalogables, es 
procurarà que els volums no catalogats restin en coherència amb el conjunt substituint els 
materials i cobertes no integrats

Elem. especials a 
preservar

Fusteria de la façana, rellotge de sol, pou i bassa

CONDICIONS ORDENACIÓ EDIFICACIÓ

USOS

Per a l'admissió de l'ús de restauració o equipament o servei comunitari que requereixi d'una 
important intervenció en l'edificació o l'entorn, es requerirà la tramitació d'un pla especial

Divisió horitzontal S'admetrà excepcionalment, amb estricte compliment de l'art. 19

Nombre màx. d'htges admissibles 4

Prohibits S’entenen com a prohibits els usos no admesos

DETERMINACIONS NORMATIVES

HABITATGE TURISME RURAL

RESTAURACIÓ

EDUCACIO EN EL LLEURE

HOTELER

ARTÍSTIC ARTESANAL

EQUIPAMENT  I SERVEI 
COMUNITARI

Ordenació  En compliment de l'art. 12 de la normativa, tota intervenció mantindrà l'entorn del conjunt en 
condicions de neteja i endreça coherents amb l'ús original i el paisatge rural de la zona, tot i tenint 
en compte les particularitats de l'activitat ramadera

Altres condicions Manteniment de la bassa i el pou. Cal vetllar, en la mesura del possible, pel manteniment de 
l'activitat agroramadera al voltant de l'edificació. Cal evitar expressament la instal.lació de focus o 
enllumenat exterior amb afectació lumínica sobre l'entorn

CONDICIONS ORDENACIÓ ENTORN, ACCÉS, APARCAMENT I SERVEIS

Serveis

Accés i aparcament Caldrà garantir la correcta accessibilitat al lloc i un nombre de places d'aparcament adaptades a 
l'ús a implantar, en compliment de l'art. 11 de la normativa del PEU

Tota intervenció haurà de garantir els serveis necessaris per al desenvolupament de l'activitat en 
virtut d'allò que estableix l'art. 13 de la normativa del PEU, tot i vetllant per abastir la major part 
possible de la demanda elèctrica a partir de fonts renovables

Limitació usos 

Volum Tipus d'edif. Vol. catalogats Vol. no inclosos catàleg Vol. a enderrocar

A-principal Masia

B- secundari Adossat

C- secundari Adossat

D- secundari Magatzem



PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE PARETS DEL VALLÈS

ALTRES IMATGES

Foto 5. Façana lateral nord-oest i posterior Foto 6. Pou

Foto 7. Inscripció antiga al peu de la bassa Foto 8. Vista nord-oest

Foto 3. Façana Foto 4. Façana lateral oest



PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE PARETS DEL VALLÈS

Torre de Cellers c-09

Indret / Adreça Torre de Cellers

LOCALITZACIÓ

436.593 y = 4.601.564Coordenades UTM x =

Qualificació

Paisatgístic

Nivell prot.

Categoria BCIN (Bé Cultural d'Interès Nacional)

Territorial Sòl de protecció preventiva

Altres proteccions Pla Especial de Protecció i Actuació del Patrimoni Arquitectònic, Arqueològic, Urbanístic i 
Paisatgístic

PROTECCIONS VIGENTS i RISCOS

RÈGIM URBANÍSTIC

Patrimonial 

Zona potencialment inundable (criteris geomorfològics). 
PLASEQCAT: Zona d'alerta màxima.

Situació de risc Risc geològic

Raó d'inclusió

Es una de les construccions medievals més destacades i ben conservades del municipi i la comarca, de gran valor 
arquitectònic i notable atractiu paisatgístic

JUSTIFICACIÓ D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

;

ARQUITECTÒNIQUES HISTÒRIQUES MEDIAMBIENTALS PAISATGÍSTIQUES SOCIALS

Polígon 6 Parcel·la 86 Sup. finca 45.593 m2Ref. cadastral finca 08158A006000860000XR

Codi INE 159

20. SNU d'especial protecció valor agrícola 
(NNSS 1999)

Plànol de localització Ortofotomapa

Ref. cadastral edif.

Foto 2. Lateral est i torre est del castellFoto 1. Façana principal del castell



PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE PARETS DEL VALLÈS

Castell de planta quadrada amb dues torres de planta circular col·locades als extrems de la diagonal nord-oest sud-est, 

coronades amb 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 paredad amb cantonades carreuades, han esta repicades. Davant de la façana principal hi ha un 

fossat, amb una passera i portal d'entrada.

A la planta baixa, s'entra i es troba davant un corredor que porta, al fons, a una sala coberta amb 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, a mà esquerra, hi ha una sala doble, coberta amb arcs transversals.

A la paret que separa aquesta sala del corredor, a la cara 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 ex. la Torre del Llor de Sant Boi de Llobregat). El gruix d’aquest mur amb "opus 

spicatum", que fa almenys 5 m de llarg, és de sols 65 cm. A la paret d’aquesta sala que dóna a l’exterior (i que fa angle 

amb el mur descrit) es veu un aparell constructiu semblant. De fet, es poden 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 semblant al segle X.Aquest problema ja es 

va plantejar amb relació amb el castell de Cartellà, al Gironès i al castell de Cànoves. Potser a favor d’aquesta darrera 

hipòtesi hi ha el fet que la paret no és pas gaire gruixuda. Caldria un estudi detingut de totes les estructures 

constructives del castell per a donar una resposta segura.

Al costat d’aquest castell hi ha un forn, potser de terrissa, ben conservat. S’hi entra per la banda del castell. A poca 

distància de l’entrada, hi ha 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 contenien lloses clavades verticalment, permetien la 

ventilació per dalt. És difícil establir-ne la datació.

La masia ha estat magníficament restaurada, i per això, fou premiada.

Context Petita fracció de sòl no urbanitzable de quasi 5 Ha d'extensió, que ha quedat reclosa entre zones urbanes i 

infraestructures viàries. És envoltada d'arbrat de port alt a tot el voltant, aspecte que li aporta una major grau 

de naturalitat

Ús principal Habitatge 

unifamiliar

Ús secundari Restauració per events

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Aigua Disposa de xarxa d'aigua potableServeis

Accessibilitat S'accedeix pel carrer de la Torre de Cellers, ubicat al polígon industrial Can Volard, al qual 
s'accedeix des del nucli urbà per l'Avgda. Francesc Macià i la carretera C-35.

Excel.lent

ESTAT DE CONSERVACIÓ, ACCESSIBILITAT I SERVEIS

Excel.lentVolums principal Altres volums

Nombre d'htges actuals A determinar Titularitat PrivadaData construcció Segle XIII

Croquis (mides aproximades)

Volum complementari no catalogat

Volum complementari catalogat

Volum principal

Volum Tipus d'edif. PB+  Us actual Tancament Coberta FusteriesSuperfície

A-principal Torre-castell 2 Habitatge Pedra Teula àrab Fusta519 m2

B-principal Masia 1 Habitatge Pedra Teula àrab mixta550 m2

C-principal Masia 2 Habitatge Maó Teula àrab mixta157 m2

D- secundari Adossat 0 Cobert Maó Plana sense116 m2

E- secundari Adossat 0 Cobert Maó Teula àrab mixta52 m2



PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE PARETS DEL VALLÈS

Aigua

Energia Disposa de suministre elèctric

Sanejament Disposa de sanejament propi

Serveis

Altres

Dècada de 1950 s'inicien les obres de restauració que degut a la magnitud del projecte s’han 
allargat fins a l’actualitat. El 1953 Esteve Petit Fortuny demana permís per a reconstruir i reparar 
cobertes i murs exteriors, no aporta plànols, només d’emplaçament,

Bibliografia Catalunya Romànica. Vol. XVIII, Vallès Occidental i Oriental. Encicl. Catalana. Barcelona 1991; 
DDAA, De la Balma a la Masia, L'hàbitat medieval i modern al Vallès Oriental, Treballs del Museu 
de Granollers;
Catàleg del patrimoni arquitectònic (1986); DDAA, Parets 904-2004, Un poble una parròquia 
(2004); Pla Especial de Protecció del Patrimoni i Catàleg de Parets del Vallès (2011)

Inf. històrica La Torre de Cellers, en algun cas anomenada castell, és un casal fortificat, amb dues torres 
rodones i fossat.
La primera documentació, de 1258, es refereix a Bernat de Cellers. El conjunt de l’edifici 
correspon, a les característiques dels segle XIV i XV, malgrat possibles vestigis anteriors. El lloc 
de Cellers ha estat habitat des d’època iberoromana. L'única referència és l’existència de Bernat 
de Cellers el 1258.
Fou reconstruïda al segle XIV. L'aspecte actual és dels darrers segles medievals (amb espitlleres 
rodones per a armes de foc, encaixos per a mantellets, etc.).
Els fogatges parlen d’aquesta família des del 1497 "En Sellés", el 1515 "Casa dita de Selles" i 
també "En Bou a l’hostal de Sellés", (que hem treballat amb la hipòtesi que fos l'Hostal del Trenc 
i que els propietaris de la Torre de Cellers, fossin els propietaris o tinguessin aquest privilegi) i en 
el de 1553 constava que la casa de Cellers estava en mans del baró de Rocafort, "Lo Baró de 
Rocafort per la casa den Sellers", títol que des de 1515 corresponia a la família dels Armengol.
El 1684 va pertànyer a Josep Armengol, baró de Rocafort. Serà propietat de la baronia de 
Rocafort fins el 1850 que passà al masover. El 1910 la comprà J. Fortuny, i finalment la comprà 
Esteve Petit que inicià les obres de restauració durant la dècada de 1950 i actualment la 
propietària és la seva hereva la Núria Trias. A l’anuari de l'Associació d’excursions Catalana, de 
1881, l’autor que explica l’excursió diu:
Y, ficant-se per terme de Parets, en lo qui se troba la antiga casa dita Torre de Sallés, que 
conserva encara dúas antiguas torres rodonas del temps del feudalisme.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA



PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE PARETS DEL VALLÈS

Vol. catalogats 
(princ. i complem.)

Cal preservar la volumetria i l’estructura bàsica de les edificacions principals, sense alterar la 
composició de les façanes, proporció de les obertures i el pendent de les cobertes i en tot cas, 
qualsevol intervenció s’ha d’adequar als arts. 16 a 18 de la normativa del PEU. Excepcionalment, i 
en virtut de l'art. 18 de la normativa del present pla, s'admetrà una única ampliació del 5% del 
sostre dels actuals volums principals només si és per a usos col.lectius i que s'operarà en 
continuïtat al volum no catalogat

Vol. no inclosos 
catàleg

No són regulats pel present Catàleg. En cas d'intervenció sobre els volums catalogables, es 
procurarà que el volum no catalogat (únic) resti en coherència amb el conjunt substituint els 
materials i cobertes no integrats

Elem. especials a 
preservar

La completa volumetria del volum principal A i la totalitat dels seus elements (finestrals i 
espitlleres…) així com del fossar i estructura que l'envolta

CONDICIONS ORDENACIÓ EDIFICACIÓ

USOS

Per a l'admissió de l'ús de restauració o equipament o servei comunitari que requereixi d'una 
important intervenció en l'edificació o l'entorn, es requerirà la tramitació d'un pla especial

Divisió horitzontal S'admetrà excepcionalment, amb estricte compliment de l'art. 19

Nombre màx. d'htges admissibles 4

Prohibits S’entenen com a prohibits els usos no admesos

DETERMINACIONS NORMATIVES

HABITATGE TURISME RURAL

RESTAURACIÓ

EDUCACIO EN EL LLEURE

HOTELER

ARTÍSTIC ARTESANAL

EQUIPAMENT  I SERVEI 
COMUNITARI

Ordenació  En compliment de l'art. 12 de la normativa, tota intervenció mantindrà l'entorn del conjunt en 
condicions de neteja i endreça coherents amb l'ús original i el paisatge rural testimoni del lloc. En 
particular, cal vetllar pel manteniment de la pantalla arbrada que envolta la parcel.la.

Altres condicions Cal evitar expressament la instal.lació de focus o enllumenat exterior amb afectació lumínica sobre 
l'entorn

CONDICIONS ORDENACIÓ ENTORN, ACCÉS, APARCAMENT I SERVEIS

Serveis

Accés i aparcament Caldrà garantir la correcta accessibilitat al lloc i un nombre de places d'aparcament adaptades a 
l'ús a implantar, en compliment de l'art. 11 de la normativa del PEU

Tota intervenció haurà de garantir els serveis necessaris per al desenvolupament de l'activitat en 
virtut d'allò que estableix l'art. 13 de la normativa del PEU, tot i vetllant per abastir la major part 
possible de la demanda elèctrica a partir de fonts renovables

Limitació usos 

Volum Tipus d'edif. Vol. catalogats Vol. no inclosos catàleg Vol. a enderrocar

A-principal Torre-castell

B-principal Masia

C-principal Masia

D- secundari Adossat

E- secundari Adossat



PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE PARETS DEL VALLÈS

ALTRES IMATGES

Foto 5. Façana del mas i lateral est Foto 6. Façana del mas i lateral oest

Foto 7. Part central del mas i cossos annexos

Foto 3. Façana posterior del castell Foto 4. Façana principal i torre est



PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE PARETS DEL VALLÈS

Can Vilarosal c-10

Indret / Adreça Paratge de Vilarosal

LOCALITZACIÓ

433.871 y = 4.603.512Coordenades UTM x =

Qualificació

Paisatgístic

Nivell prot.

Categoria BCIL (Bé Cultural d'Interès Local)

Territorial Sòl de protecció especial

Altres proteccions Pla Especial de Protecció i Actuació del Patrimoni Arquitectònic, Arqueològic, Urbanístic i 
Paisatgístic/ Zona de Policia

PROTECCIONS VIGENTS i RISCOS

RÈGIM URBANÍSTIC

Patrimonial 

Risc mitjà moviment en massa

Situació de risc Risc geològic

Raó d'inclusió

Masia històrica del municipi, de notable valor arquitectònic i de cert atractiu paisatgístic pel fet de situar-se en un 
entorn eminentment agrícola del qual constitueix la seu de l'explotació

JUSTIFICACIÓ D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

;

ARQUITECTÒNIQUES HISTÒRIQUES MEDIAMBIENTALS PAISATGÍSTIQUES SOCIALS

Polígon 14 Parcel·la 4 Sup. finca 43.038 m2Ref. cadastral finca 08158A014000040000XJ

Codi INE 159

ZVA. Zones de valor agrícola (PGOU 2007)

Plànol de localització Ortofotomapa

Ref. cadastral edif.

Foto 2. Façana posterior i lateral estFoto 1. Façana principal del mas



PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE PARETS DEL VALLÈS

Masia de planta rectangular de grans proporcions, de tipus basilical, amb planta baixa, planta pis i golfes, coberta amb 

teulada a dos vessants de teula àrab amb ràfecs amb imbricació de teula. La façana principal composada 

simètricament segons eixos verticals, en l’eix central a la planta baixa hi ha un ampli portal de d’entrada de punt rodó 

amb pedra adovellada. Els buits de la planta pis són finestres amb brancals i llindes planes de pedra motllurades, més 

pròpies dels segles XVII i XVIII, Entre dues finestres hi ha un rellotge de sol. Les façanes, restaurades  recentment, 

estan arrebossades.

Al costat de ponent de la casa hi ha una capella amb porta de brancals i llinda motllurats, amb la data 1679.

Davant de la casa hi ha l'era, amb paviment de cairons ceràmics, en mal estat i un cobert amb tres costats tancats per 

parets, pilastra central i coberta inclinada a dos vessants.

Adossada a la façana est hi ha una bassa, restaurada recentment i al costat dret de l'entrada a l'era les restes del pou.

Context Petit enclavament de caràcter rural dins del terme de Lliçà de Vall, envoltat de zona agrícola principalment de 

cereal d'hivern

Ús principal Habitatge (ara en 

desús)

Ús secundari

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Aigua No disposa de xarxa d'aigua potable

Energia Disposa de suministre elèctric

Sanejament No disposa de sanejament propi

Serveis

Accessibilitat Masia situada al peu de la carretera de Palaudàries (de la que li'n separa un camí en ferm natural 
de 150 m) que arrenca de la carretera C-155

Correcte

ESTAT DE CONSERVACIÓ, ACCESSIBILITAT I SERVEIS

Regular/en ruinaVolums principal Altres volums

Altres

Nombre d'htges actuals A determinar Titularitat PrivadaData construcció Segle IX

Croquis (mides aproximades)

Volum complementari no catalogat

Volum complementari catalogat

Volum principal

Inf. històrica Casa pairal més antiga del terme, documentada el 878, ja s’esmentava una vil·la Rodalli, 
probablement hereva d’una antiga vil·la romano-imperial; i a l’acta de consagració del 904 
constava com a vil·la Reudaldi. També el fogatge de 1515 apareix "Lo mas Vilarodal". Prova de 
la importància que havia assolit és la capella dedicada a Sant Martí, ja citada a inicis del segle 
XV encara que obri una inscripció de 1679. Aquesta darrera data, així com les característiques 
de les finestres permeten interpretar que es tractaria de les reformes que coincidien amb el 
període de recuperació de l'últim terç del selge XVII. Fins a mitjan segle XVIII hi residí la família 
de cognom Vila-rosal i el 1756 fou venuda a Pere Sobregrau de Gallifa. Fins, aproximadament 
l'any 2000, hi vivien els masovers.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Volum Tipus d'edif. PB+  Us actual Tancament Coberta FusteriesSuperfície

A-principal Masia 1 Habitatge Pedra/arreboss
at

Teula àrab Fusta266 m2

B-principal Esglesiola 0 Església en 
desús

Pedra Teula àrab Fusta67 m2

C- secundari Adossat 0 Cobert Pedra/arreboss
at

Teula àrab Fusta73 m2

D- secundari Masia 1 Habitatge/ 
pallissa

Maó/ pedra/ 
tova

Teula àrab Fusta280 m2

E- secundari Magatzem 0 Magatzem Maó Teula àrab Fusta78 m2



PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE PARETS DEL VALLÈS

El conjunt format per la casa, la capella, l'era, el cobert, la bassa i el pou.

Bibliografia Catàleg del patrimoni arquitectònic (1986); Garcia-Pey, Enric - Salvador, Montserrat, Recull 
Onomàstic de Parets del Vallès (2001); DDAA, Parets 904-2004 Un poble una parròquia (2004); 
Pla Especial de Protecció del Patrimoni i Catàleg de Parets del Vallès (2011)

Recentment restuarada, ja que estava en un estat lamentable.



PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE PARETS DEL VALLÈS

Vol. catalogats 
(princ. i complem.)

Cal preservar la volumetria i l’estructura bàsica de les edificacions principals i complementàries, 
sense alterar la composició de les façanes, proporció de les obertures i el pendent de les cobertes 
i en tot cas, qualsevol intervenció s’ha d’adequar als arts. 16 a 18 de la normativa del PEU. 
Excepcionalment, i en virtut de l'art. 18 de la normativa del present pla, s'admetrà una única 
ampliació del 5% del sostre dels actuals volums principals només si és per a usos col.lectius

Vol. no inclosos 
catàleg

No són regulats pel present Catàleg. En cas d'intervenció sobre els volums catalogables, es 
procurarà que els volums no catalogats restin en coherència amb el conjunt substituint els 
materials i cobertes no integrats

Elem. especials a 
preservar

Marcs de les obertures del volum principal A

CONDICIONS ORDENACIÓ EDIFICACIÓ

USOS

Per a l'admissió de l'ús de restauració o equipament o servei comunitari que requereixi d'una 
important intervenció en l'edificació o l'entorn, es requerirà la tramitació d'un pla especial

Divisió horitzontal S'admetrà excepcionalment, amb estricte compliment de l'art. 19

Nombre màx. d'htges admissibles 4

Prohibits S’entenen com a prohibits els usos no admesos

DETERMINACIONS NORMATIVES

HABITATGE TURISME RURAL

RESTAURACIÓ

EDUCACIO EN EL LLEURE

HOTELER

ARTÍSTIC ARTESANAL

EQUIPAMENT  I SERVEI 
COMUNITARI

Ordenació  En compliment de l'art. 12 de la normativa, tota intervenció mantindrà l'entorn del conjunt en 
condicions de neteja i endreça coherents amb l'ús original i el paisatge rural de la zona.

Altres condicions Manteniment de l'era enrajolada exterior i manteniment de sòls permeables a la resta de la 
superfície. Vetllar, en la mesura del possible, pel manteniment de l'activitat agrícola a l'entorn. Cal 
evitar expressament la instal.lació de focus o enllumenat exterior amb afectació lumínica sobre 
l'entorn

CONDICIONS ORDENACIÓ ENTORN, ACCÉS, APARCAMENT I SERVEIS

Serveis

Accés i aparcament Caldrà garantir la correcta accessibilitat al lloc i un nombre de places d'aparcament adaptades a 
l'ús a implantar, en compliment de l'art. 11 de la normativa del PEU

Tota intervenció haurà de garantir els serveis necessaris per al desenvolupament de l'activitat en 
virtut d'allò que estableix l'art. 13 de la normativa del PEU, tot i vetllant per abastir la major part 
possible de la demanda elèctrica a partir de fonts renovables

Limitació usos 

Volum Tipus d'edif. Vol. catalogats Vol. no inclosos catàleg Vol. a enderrocar

A-principal Masia

B-principal Esglesiola

C- secundari Adossat

D- secundari Masia

E- secundari Magatzem



PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE PARETS DEL VALLÈS

ALTRES IMATGES

Foto 5. Pallissa i maset annex i era, vist des d'est Foto 6. Pallissa i maset annex vist des del sud

Foto 7. Cos annex nord Foto 8. Cos annex nord

Foto 9. Pallissa i maset annex vist des del sud

Foto 3. Cos annex entre el mas i l'esglesiola Foto 4. Esglesiola del mas



PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE PARETS DEL VALLÈS

Can Serra c-11

Indret / Adreça Av. Lluís Companys

LOCALITZACIÓ

435.846 y = 4.602.555Coordenades UTM x =

Qualificació

Paisatgístic

Nivell prot.

Categoria BCIL (Bé Cultural d'Interès Local)

Territorial Sòl de protecció preventiva

Altres proteccions Pla Especial de Protecció i Actuació del Patrimoni Arquitectònic, Arqueològic, Urbanístic i 
Paisatgístic

PROTECCIONS VIGENTS i RISCOS

RÈGIM URBANÍSTIC

Patrimonial 

PLASEQCAT: zona d'alerta màxima

Situació de risc Risc tecnològic

Raó d'inclusió

Masia històrica i molt popular del municipi, de notable valor arquitectònic. Presenta també un atractiu paisatgístic pel 
fet de situar-se en un entorn eminentment agrícola del qual constitueix la seu de l'explotació

JUSTIFICACIÓ D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

;

ARQUITECTÒNIQUES HISTÒRIQUES MEDIAMBIENTALS PAISATGÍSTIQUES SOCIALS

Polígon 2 Parcel·la 7 Sup. finca 40.243 m2Ref. cadastral finca 08158A002000070000XQ

Codi INE 159

ZVA. Zones de valor agrícola (PGOU 2007)

Plànol de localització Ortofotomapa

Ref. cadastral edif.

Foto 2. Façana i lateral est i torre nordFoto 1. Vista conjunt



PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE PARETS DEL VALLÈS

La masia de can Serra conserva trets que reflecteixen la seva antigor. És un exemple de la tipologia de carener 

perpendicular a la façana o dues vessants desiguals, de manera que la porta adovellada no està centrada. La bonica 

finestra gòtica geminada amb mainell, amb el capitell i les impostes decorats amb rosetes, era la que s'emprava, 

sobretot durant els segles XIV i XV; entre  porta i  finestra, centrada, hi ha una petita espitllera. Per contra, les dues 

finestres laterals del primer pis són típicament renaixentistes, del segle XVI. Es tracta, ben probable, d'un primer mas-

torre, d'un sol cos, que posteriorment s'engrandí amb cossos adossats i per aquest motiu les vessants esdevingueren 

desiguals i la porta descentrada (més encara amb una nova ampliació cap a ponent). És una altra mostra de l'expansió 

econòmica agrària d'aquella centúria.

Context Enclavament rural amb conreus de cereal d'hivern que ha romàs al centre del terme, entre el límit oest del 

nucli antic i els moderns eixamples al centre i sud del municipi.

Ús principal Habitatge 

unifamiliar

Ús secundari Taller d'artesania metàl.lica

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Aigua Disposa de xarxa d'aigua potable

Energia Disposa de suministre elèctric

Sanejament Disposa de sanejament propi

Serveis

Accessibilitat Masia ubicada al peu del Camí de Can Serra, en sauló natural, que parteix de l'avgda. Lluís 
Companys, gairebé a tocar

Regular

ESTAT DE CONSERVACIÓ, ACCESSIBILITAT I SERVEIS

RegularVolums principal Altres volums

Altres Disposa de Fibra òptica

Nombre d'htges actuals A determinar Titularitat PrivadaData construcció 1515

Croquis (mides aproximades)

Volum complementari no catalogat

Volum complementari catalogat

Volum principal

La disposició del volum, el portal d'entrada, les finestres de la planta pis, l'era i l'organització de 
l'espai més proper a la casa. Hi ha 4 lledoners al costat de llevant, el més antic a la cara nord, 
amb una part esqueixada, amb volta de canó de quasi 4 metres, un de quasi 3 metres de canó, i 
els altres dos vora el camí d'arribada, més petits.
Era: situada al davant de la casa, lleugerament arodonida i amb lliça de totxo a plec de llibre.
Mina: el seu recorregut és molt llarg, i arriba fins a les basses de casa. És un a mina molt bona, 
de gran abundor d'aigua.

Inf. històrica Documentada als fogatges de 1515 "Lo mas Serra" i al de 1553 "vídua Serra". El 1717 el bisbe 
de Barcelona, Diego de Astorga i Céspede, visità la casa per a confirmar la filla Jaume Serra, 
Elisabet Cristina Serra. Una pedra de l’era duu una inscripció de 1789. Antiga pagesia situada al 
caient de la falda suau, a la cara de ponent, del carener homònim que puja pel carrer Major i 
l'antic camí d'aquesta casa.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Volum Tipus d'edif. PB+  Us actual Tancament Coberta FusteriesSuperfície

A-principal Masia 1 Habitatge Pedra 
arrebossada

Teula àrab Fusta382 m2

B-principal Torre 2 Habitatge Pedra 
arrebossada

Teula àrab Fusta29 m2

C- secundari Adossat 0 Magatzem Pedra 
arrebossada

Teula àrab Fusta227 m2

D- secundari Magatzem 0 Magatzem Pedra 
arrebossada

Teula àrab Fusta73 m2



PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE PARETS DEL VALLÈS

Feta de volta amb la mateixa terra, més tard la bastiren amb volta de maó.

Bibliografia Catàleg del patrimoni arquitectònic (1986); DDAA, Parets, 904-2004 Un poble una parròquia 
(2004); Garcia-Pey, Enric - Salvador, Montserrat, Recull Onomàstic de Parets del Vallès (2001); 
Pla Especial de Protecció del Patrimoni i Catàleg de Parets del Vallès (2011)



PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE PARETS DEL VALLÈS

Vol. catalogats 
(princ. i complem.)

Cal preservar la volumetria i l’estructura bàsica de les edificacions principals i complementàries, 
sense alterar la composició de les façanes, proporció de les obertures i el pendent de les cobertes 
i en tot cas, qualsevol intervenció s’ha d’adequar als arts. 16 a 18 de la normativa del PEU. 
Excepcionalment, i en virtut de l'art. 18 de la normativa del present pla, s'admetrà una única 
ampliació del 5% del sostre dels actuals volums principals només si és per a usos col.lectius, que 
tindrà cura de no interferir la visió frontal i lateral de la façana principal i la torre i preferentment 
s'operarà sobre el volum no catalogat annex al volum C

Vol. no inclosos 
catàleg

No són regulats pel present Catàleg. En cas d'intervenció sobre els volums catalogables, es 
procurarà que els volums no catalogats restin en coherència amb el conjunt substituint els 
materials i cobertes no integrats

Elem. especials a 
preservar

Conservació de la torre, i conjunt de portalada i finestral geminat

CONDICIONS ORDENACIÓ EDIFICACIÓ

USOS

Per a l'admissió de l'ús de restauració o equipament o servei comunitari que requereixi d'una 
important intervenció en l'edificació o l'entorn, es requerirà la tramitació d'un pla especial

Divisió horitzontal S'admetrà excepcionalment, amb estricte compliment de l'art. 19

Nombre màx. d'htges admissibles 4

Prohibits S’entenen com a prohibits els usos no admesos

DETERMINACIONS NORMATIVES

HABITATGE TURISME RURAL

RESTAURACIÓ

EDUCACIO EN EL LLEURE

HOTELER

ARTÍSTIC ARTESANAL

EQUIPAMENT  I SERVEI 
COMUNITARI

Ordenació  En compliment de l'art. 12 de la normativa, tota intervenció mantindrà l'entorn del conjunt en 
condicions de neteja i endreça coherents amb l'ús original i el paisatge rural de la zona. En 
particular, cal vetllar pel manteniment dels lledoners a l'est de l'edificació

Altres condicions Manteniment del pou i la bassa al peu del camí vers l'oest. Vetllar, en la mesura del possible, pel 
manteniment de l'activitat agrícola a l'entorn. Cal evitar expressament la instal.lació de focus o 
enllumenat exterior amb afectació lumínica sobre l'entorn

CONDICIONS ORDENACIÓ ENTORN, ACCÉS, APARCAMENT I SERVEIS

Serveis

Accés i aparcament Caldrà garantir la correcta accessibilitat al lloc i un nombre de places d'aparcament adaptades a 
l'ús a implantar, en compliment de l'art. 11 de la normativa del PEU

Tota intervenció haurà de garantir els serveis necessaris per al desenvolupament de l'activitat en 
virtut d'allò que estableix l'art. 13 de la normativa del PEU, tot i vetllant per abastir la major part 
possible de la demanda elèctrica a partir de fonts renovables

Limitació usos 

Volum Tipus d'edif. Vol. catalogats Vol. no inclosos catàleg Vol. a enderrocar

A-principal Masia

B-principal Torre

C- secundari Adossat

D- secundari Magatzem



PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE PARETS DEL VALLÈS

ALTRES IMATGES

Foto 5. Vista conjunt façana posterior Foto 6. Torre i façana lateral est

Foto 7. Finestral gòtic biforat amb columneta Foto 8. Magatzem annex amb era enrajolada

Foto 3. Façana, lateral oest i cos annex Foto 4. Vista conjunt complex



PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE PARETS DEL VALLÈS

Can Manxa c-12

Indret / Adreça C/ Raval, sn

LOCALITZACIÓ

436.218 y = 4.603.012Coordenades UTM x =

Qualificació

Paisatgístic

Nivell prot.

Categoria BPU (Bé de Protecció Urbanística)

Territorial Sòl de protecció preventiva

Altres proteccions Pla Especial de Protecció i Actuació del Patrimoni Arquitectònic, Arqueològic, Urbanístic i 
Paisatgístic

PROTECCIONS VIGENTS i RISCOS

RÈGIM URBANÍSTIC

Patrimonial 

PLASEQCAT: zona d'intervenció.

Situació de risc Risc tecnològic

Raó d'inclusió

Masia històrica i força popular del municipi, d'un cert valor arquitectònic. Presenta un paper funcional rellevant en la 
conformació i estructura del territori agrícola de la zona

JUSTIFICACIÓ D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

;

ARQUITECTÒNIQUES HISTÒRIQUES MEDIAMBIENTALS PAISATGÍSTIQUES SOCIALS

Polígon 3 Parcel·la 37 Sup. finca 5.828 m2Ref. cadastral finca 08158A003000370000XZ

Codi INE 159

ZVA. Zones de valor agrícola (PGOU 2007)

Plànol de localització Ortofotomapa

Ref. cadastral edif. 001706600DG30D0001BJ

Foto 2. Façana principalFoto 1. Vista conjunt



PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE PARETS DEL VALLÈS

Conjunt de cossos adossats al cos central de planta quadrada, orientat a migdia, situat en el centre d'una àmplia finca, 

davant de la façana hi ha una era. L'edificació presenta planta baixa i pis. El cos central es cobreix amb teula àrab a 

dues vessants amb el carener paral·lel a la façana, les vessants acabades amb un ràfec recolzat en mènsules. Els 

buits són de diferents tipologies, destacant un portal de planta baixa d'arc rebaixat. Les façanes estan arrebossades i 

pintades de color blanc.

Context Franja de sòl no urbanitzable conreat de cereal d'hivern, horts i erms que ha romàs a la part septentrional del 

terme, entre les cases del Raval i el límit amb el terme de Lliçà de Vall.

Ús principal Habitatge 

unifamiliar

Ús secundari Agrícola

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Aigua Disposa de xarxa d'aigua potable

Energia Disposa de suministre elèctric

Sanejament Disposa de sanejament propi

Serveis

Accessibilitat Masia a la que s'accedeix per un camí que arrenca de l'avgda. Verge de Montserrat. També s'hi 
pot accedir per un estret camí pel carrer del Tèxtil.

Excel.lent

ESTAT DE CONSERVACIÓ, ACCESSIBILITAT I SERVEIS

Excel.lentVolums principal Altres volums

Altres

Nombre d'htges actuals A determinar Titularitat PrivadaData construcció 1802

Croquis (mides aproximades)

Volum complementari no catalogat

Volum complementari catalogat

Volum principal

Bon exemple de casa humil d'orígen pagès que conserva un espai d'era enrajolada. Era, espai 
rectangular situat al davant de la casa, en diagonal respecte de l'edificació, encaironat amb pedra 
i totxo a plec de llibre al volt. Ha estat ocupada parcialment per coberts.

Bibliografia Garcia-Pey, Enric - Salvador, Montserrat, Recull Onomàstic de Parets del Vallès (2001); Pla 
Especial de Protecció del Patrimoni i Catàleg de Parets del Vallès (2011)

Inf. històrica Casa de pagès, de façana allargada a causa de les diverses ampliacions. Situada al marge dret 
del torrent de can Cantallops.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Volum Tipus d'edif. PB+  Us actual Tancament Coberta FusteriesSuperfície

A-principal Masia 1 Habitatge Arrebossat Teula àrab Metàl.lica302 m2

B-secundari Cobert 0 Habitatge Arrebossat Teula àrab Metàl.lica29 m2



PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE PARETS DEL VALLÈS

Vol. catalogats 
(princ. i complem.)

Cal preservar la volumetria i l’estructura bàsica de les edificacions principals i complementàries, 
sense alterar la composició de les façanes, proporció de les obertures i el pendent de les cobertes 
i en tot cas, qualsevol intervenció s’ha d’adequar als arts. 16 a 18 de la normativa del PEU. 
Excepcionalment, i en virtut de l'art. 18 de la normativa del present pla, s'admetrà una única 
ampliació del 5% del sostre dels actuals volums principals només si és per a usos col.lectius, que 
tindrà cura de no interferir la visió frontal de la façana principal i preferentment s'operarà sobre 
alguns dels volums no catalogats

Vol. no inclosos 
catàleg

No són regulats pel present Catàleg. En cas d'intervenció sobre els volums catalogables, es 
procurarà que els volums no catalogats restin en coherència amb el conjunt substituint els 
materials i cobertes no integrats

Elem. especials a 
preservar

Ràfec de la façana principal, fusteria de les obertures i rellotge de sol

CONDICIONS ORDENACIÓ EDIFICACIÓ

USOS

Per a l'admissió de l'ús de restauració o equipament o servei comunitari que requereixi d'una 
important intervenció en l'edificació o l'entorn, es requerirà la tramitació d'un pla especial

Divisió horitzontal S'admetrà excepcionalment, amb estricte compliment de l'art. 19

Nombre màx. d'htges admissibles 2

Prohibits S’entenen com a prohibits els usos no admesos

DETERMINACIONS NORMATIVES

HABITATGE TURISME RURAL

RESTAURACIÓ

EDUCACIO EN EL LLEURE

HOTELER

ARTÍSTIC ARTESANAL

EQUIPAMENT  I SERVEI 
COMUNITARI

Ordenació  En compliment de l'art. 12 de la normativa, tota intervenció mantindrà l'entorn del conjunt en 
condicions de neteja i endreça coherents amb l'ús original i el paisatge rural testimoni de la zona.

Altres condicions Manteniment de l'era enrajolada. Cal evitar expressament la instal.lació de focus o enllumenat 
exterior amb afectació lumínica sobre l'entorn

CONDICIONS ORDENACIÓ ENTORN, ACCÉS, APARCAMENT I SERVEIS

Serveis

Accés i aparcament Caldrà garantir la correcta accessibilitat al lloc i un nombre de places d'aparcament adaptades a 
l'ús a implantar, en compliment de l'art. 11 de la normativa del PEU

Tota intervenció haurà de garantir els serveis necessaris per al desenvolupament de l'activitat en 
virtut d'allò que estableix l'art. 13 de la normativa del PEU, tot i vetllant per abastir la major part 
possible de la demanda elèctrica a partir de fonts renovables

Limitació usos 

Volum Tipus d'edif. Vol. catalogats Vol. no inclosos catàleg Vol. a enderrocar

A-principal Masia

B-secundari Cobert



PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE PARETS DEL VALLÈS

ALTRES IMATGES

Foto 5. Lateral est Foto 6. Darreres de l'edificació annexa

Foto 7. Edificació annexa.

Foto 3. Esquerra façana (veure rellotge de sol) Foto 4. Lateral oest



PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE PARETS DEL VALLÈS

Can Calau c-13

Indret / Adreça Camí de Can Calau

LOCALITZACIÓ

434.709 y = 4.601.832Coordenades UTM x =

Qualificació

Paisatgístic

Nivell prot.

Categoria BCIL (Bé Cultural d'Interès Local)

Territorial Sòl de protecció preventiva

Altres proteccions Pla Especial de Protecció i Actuació del Patrimoni Arquitectònic, Arqueològic, Urbanístic i 
Paisatgístic

PROTECCIONS VIGENTS i RISCOS

RÈGIM URBANÍSTIC

Patrimonial 

Zona potencialment inundable (criteris geomorfològics). 
Risc geològic: Alt per moviments en massa i erosió potencial.

Situació de risc Risc geològic

Raó d'inclusió

Edificació històrica del municipi de cert valor arquitectònic, atractiu paisatgístic en tan que fita visual de la plana 
agrícola que roman al marge esquerre de la riera Seca i un rol funcional rellevant en la conformació del territori 
agrícola de l'entorn

JUSTIFICACIÓ D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

;

ARQUITECTÒNIQUES HISTÒRIQUES MEDIAMBIENTALS PAISATGÍSTIQUES SOCIALS

Polígon 12 Parcel·la 5 Sup. finca 36.754 m2Ref. cadastral finca 08158A012000050000XL

Codi INE 159

ZVA. Zones de valor agrícola (PGOU 2007)

Plànol de localització Ortofotomapa

Ref. cadastral edif. 000501400DG30A0001PD

Foto 2. Façana lateral est.Foto 1. Vista nord



PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE PARETS DEL VALLÈS

Masia orientada a migdia, a la plana agrícola que s'alça al marge esquerre de la Riera Seca, a la qual s’hi accedeix pel 

camí de la casa. Edifici de planta rectangular, es cobreix amb coberta de teula àrab a dues vessants amb el carener 

perpendicular a la façana. La façana es corona amb un acroteri escalonat. L’edificació es distribueix en planta baixa, 

pis i sotacoberta. La composició de la façana principal defineix tres eixos verticals, amb l’entrada d’arc rebaixat pel 

central, emfasitzat per el balcó a la planta pis amb barana de ferro amb brèndoles verticals. A la façana hi figura 1945. 

Les façanes estan en part arrebossades i en part pintades de color blanc, l’escalonat de l’acroteri està per arrebossar.

Context Es troba a la principal zona agrícola que ha romàs al terme, entre el sud del llogarret de Can Riera, l'Eixample 

i la Riera Seca, i a llevant de Gallecs, i caracteritzada pel conreu de cereal d'hivern.

Ús principal Habitatge Ús secundari Agrícola

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Aigua No disposa de xarxa d'aigua potable

Energia Disposa de suministre elèctric

Sanejament No disposa de sanejament propi

Serveis

Accessibilitat Des del nucli urbà s'accedeix pel carrer de la Llibertat i prenent 400 m el camí de Can Pallares, 
asfaltat fins a les naus de Pallares i després en ferm natural de grava en estat regular

Correcte

ESTAT DE CONSERVACIÓ, ACCESSIBILITAT I SERVEIS

CorrecteVolums principal Altres volums

Altres

Nombre d'htges actuals A determinar Titularitat PrivadaData construcció 1692

Croquis (mides aproximades)

Volum complementari no catalogat

Volum complementari catalogat

Volum principal

La façana principal, amb remat d'influència modernista que enriqueix l'antiga construcció del 
segle XIX.

Bibliografia Catàleg del patrimoni arquitectònic (1986); Garcia-Pey, Enric - Salvador, Montserrat, Recull 
Onomàstic de Parets del Vallès (2001); Pla Especial de Protecció del Patrimoni i Catàleg de 
Parets del Vallès (2011)

Inf. històrica Durant el segle XIX la família Mompart de Lliçà d'Avall comprà la finca, de 14 quarteres i construí 
la casa, més tard s'aixecà un segon pis i les golfes.
La dècada de 1920 en Joan Tous Brunés, comprà Can Calau. Actualment hi viuen els seus 
descendents.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Volum Tipus d'edif. PB+  Us actual Tancament Coberta FusteriesSuperfície

A-principal Masia 1 Habitatge Pedra 
arrebossada

Teula àrab Fusta175 m2

B-secundari Adossat 0 Cobert Maó Teula àrab Sense41 m2

C-secundari Adossat 1 Habitatge Maó arrebossat Teula àrab Fusta73 m2

D-secundari Adossat 0 Magatzem Maó Teula àrab Sense35 m2

E-secundari Cobert 0 Habitatge Maó arrebossat Teula plana Mixta142 m2

F-secundari Adossat 0 Magatzem Maó Teula àrab Sense68 m2



PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE PARETS DEL VALLÈS

Vol. catalogats 
(princ. i complem.)

Cal preservar la volumetria i l’estructura bàsica de les edificacions principals i complementàries, 
sense alterar la composició de les façanes, proporció de les obertures i el pendent de les cobertes 
i en tot cas, qualsevol intervenció s’ha d’adequar als arts. 16 a 18 de la normativa del PEU. 
Excepcionalment, i en virtut de l'art. 18 de la normativa del present pla, s'admetrà una única 
ampliació del 10% del sostre de l'actual volum principal que tindrà cura de no interferir la visió 
frontal de la façana principal i lateral preferentment s'operarà sobre alguns dels volums no 
catalogats

Vol. no inclosos 
catàleg

No són regulats pel present Catàleg. En cas d'intervenció sobre els volums catalogables, es 
procurarà que els volums no catalogats restin en coherència amb el conjunt substituint els 
materials i cobertes no integrats

Elem. especials a 
preservar

Porxada-atri de la façana principal i balustre, rellotge de sol i remats escalonats de la façana 
principal i lateral

CONDICIONS ORDENACIÓ EDIFICACIÓ

USOS

Per a l'admissió de l'ús de restauració o equipament o servei comunitari que requereixi d'una 
important intervenció en l'edificació o l'entorn, es requerirà la tramitació d'un pla especial

Divisió horitzontal S'admetrà excepcionalment, amb estricte compliment de l'art. 19

Nombre màx. d'htges admissibles 3

Prohibits S’entenen com a prohibits els usos no admesos

DETERMINACIONS NORMATIVES

HABITATGE TURISME RURAL

RESTAURACIÓ

EDUCACIO EN EL LLEURE

HOTELER

ARTÍSTIC ARTESANAL

EQUIPAMENT  I SERVEI 
COMUNITARI

Ordenació  En compliment de l'art. 12 de la normativa, tota intervenció mantindrà l'entorn del conjunt en 
condicions de neteja i endreça coherents amb l'ús original i el paisatge rural de la zona. En 
particular, cal vetllar pel manteniment d'arbrat al voltant de l'edificació

Altres condicions Manteniment de la bassa i el rentador. Vetllar, en la mesura del possible, pel manteniment de 
l'activitat agrícola a l'entorn. Cal evitar expressament la instal.lació de focus o enllumenat exterior 
amb afectació lumínica sobre l'entorn

CONDICIONS ORDENACIÓ ENTORN, ACCÉS, APARCAMENT I SERVEIS

Serveis

Accés i aparcament Caldrà garantir la correcta accessibilitat al lloc i un nombre de places d'aparcament adaptades a 
l'ús a implantar, en compliment de l'art. 11 de la normativa del PEU

Tota intervenció haurà de garantir els serveis necessaris per al desenvolupament de l'activitat en 
virtut d'allò que estableix l'art. 13 de la normativa del PEU, tot i vetllant per abastir la major part 
possible de la demanda elèctrica a partir de fonts renovables

Limitació usos 

Volum Tipus d'edif. Vol. catalogats Vol. no inclosos catàleg Vol. a enderrocar

A-principal Masia

B-secundari Adossat

C-secundari Adossat

D-secundari Adossat

E-secundari Cobert

F-secundari Adossat



PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE PARETS DEL VALLÈS

ALTRES IMATGES

Foto 5. Detall del pati interior i cossos annexos Foto 6. Extrem nord-est de la façana lateral

Foto 7. Extrem nord-est i cos annex al fons Foto 8. Façana posterior del cos annex

Foto 9. Cos annex nord

Foto 3. Façana principal Foto 4. Pati interior



PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE PARETS DEL VALLÈS

Can Merengues c-14

Indret / Adreça Camí de Can Merengues

LOCALITZACIÓ

434.779 y = 4.601.690Coordenades UTM x =

Qualificació

Paisatgístic

Nivell prot.

Categoria BCIL (Bé Cultural d'Interès Local)

Territorial Sòl de protecció preventiva

Altres proteccions Pla Especial de Protecció i Actuació del Patrimoni Arquitectònic, Arqueològic, Urbanístic i 
Paisatgístic

PROTECCIONS VIGENTS i RISCOS

RÈGIM URBANÍSTIC

Patrimonial 

Alt moviments en massa

Situació de risc Risc geològic

Raó d'inclusió

Edifici històric del municipi de cert valor arquitectònic, al marge esquerre de la riera Seca i que contribueix a explicar 
la conformació del territori agrícola de l'entorn

JUSTIFICACIÓ D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

;

ARQUITECTÒNIQUES HISTÒRIQUES MEDIAMBIENTALS PAISATGÍSTIQUES SOCIALS

Polígon 12 Parcel·la 36 Sup. finca 2.330 m2Ref. cadastral finca 08158A012000360000XP

Codi INE 159

ZVA. Zones de valor agrícola (PGOU 2007)

Plànol de localització Ortofotomapa

Ref. cadastral edif. 001000700DG30A0001UD

Foto 2. Cos annex nord i façana lateral oestFoto 1. Vista conjunt



PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE PARETS DEL VALLÈS

Masia situada a llevant de la riera Seca, a la qual s'arriba des dels carrers de l'Eixample. Consta de planta baixa i pis, 

amb coberta de teula àrab. Les vessants acabades amb ràfec recolzat en mènsules. 

L'edificació es distribueix en planta baixa i pis. La composició de la façana principal defineix tres eixos verticals, amb 

l'entrada d'arc rebaixat, emfasitzat pel balcó a la planta pis amb barana de ferro amb brèndoles verticals. Les façanes 

estan arrebossades i pintades de color blanc, recolzada en sòcol de color gris.

Context Es troba a la principal zona agrícola que ha romàs al terme, entre el sud del llogarret de Can Riera, l'Eixample 

i la Riera Seca, i a llevant de Gallecs, i caracteritzada pel conreu de cereal d'hivern.

Ús principal Habitatge Ús secundari

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Aigua No disposa de xarxa d'aigua potable

Energia Disposa de suministre elèctric

Sanejament No disposa de sanejament propi

Serveis

Accessibilitat Des del nucli urbà s'accedeix pel carrer de la Llibertat i prenent 250 m del camí de Can Pallares, 
asfaltat fins a les naus de Pallares i després en ferm natural de grava en estat regular

Correcte

ESTAT DE CONSERVACIÓ, ACCESSIBILITAT I SERVEIS

RegularVolums principal Altres volums

Altres

Nombre d'htges actuals A determinar Titularitat PrivadaData construcció Segle XIX

Croquis (mides aproximades)

Volum complementari no catalogat

Volum complementari catalogat

Volum principal

Bibliografia Garcia-Pey, Enric - Salvador, Montserrat, Recull Onomàstic de Parets del Vallès (2001); Pla 
Especial de Protecció del Patrimoni i Catàleg de Parets del Vallès (2011)

Inf. històrica L'agost de 1927, en Segimon Ciurana que viu a Can Merengues demana  permís per obrir 
finestres en una casa que posseeix al carrer Major. El cadastre de 1946 ja apareix can 
Merengues, a nom de l'avi de l'actual propietari Joan Ferret Planas.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Volum Tipus d'edif. PB+  Us actual Tancament Coberta FusteriesSuperfície

A-principal Casa de 
pagès

1 Habitatge Maó arrebossat Teula àrab Fusta152 m2

B-principal Adossat 1 Habitatge Maó arrebossat Teula àrab Sense41 m2

C-secundari Adossat 1 Magatzem Maó Teula àrab Sense112 m2

D-secundari Cobert 0 Magatzem Maó arrebossat Teula àrab Sense150 m2



PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE PARETS DEL VALLÈS

Vol. catalogats 
(princ. i complem.)

Cal preservar la volumetria i l’estructura bàsica de les edificacions principal i complementària, 
sense alterar la composició de les façanes, proporció de les obertures i el pendent de les cobertes 
i en tot cas, qualsevol intervenció s’ha d’adequar als arts. 16 a 18 de la normativa del PEU. 
Excepcionalment, i en virtut de l'art. 18 de la normativa del present pla, s'admetrà una única 
ampliació del 10% del sostre de l'actual volum principal que tindrà cura de no interferir la visió 
frontal de la façana principal i s'operarà sobre alguns dels volums no catalogats

Vol. no inclosos 
catàleg

No són regulats pel present Catàleg. En cas d'intervenció sobre els volums catalogables, es 
procurarà que els volums no catalogats restin en coherència amb el conjunt substituint els 
materials i cobertes no integrats

Elem. especials a 
preservar

Ràfec de la façana principal i elements de forja de les obertures

CONDICIONS ORDENACIÓ EDIFICACIÓ

USOS

Per a l'admissió de l'ús de restauració o equipament o servei comunitari que requereixi d'una 
important intervenció en l'edificació o l'entorn, es requerirà la tramitació d'un pla especial

Divisió horitzontal S'admetrà excepcionalment, amb estricte compliment de l'art. 19

Nombre màx. d'htges admissibles 3

Prohibits S’entenen com a prohibits els usos no admesos

DETERMINACIONS NORMATIVES

HABITATGE TURISME RURAL

RESTAURACIÓ

EDUCACIO EN EL LLEURE

HOTELER

ARTÍSTIC ARTESANAL

EQUIPAMENT  I SERVEI 
COMUNITARI

Ordenació  En compliment de l'art. 12 de la normativa, tota intervenció mantindrà l'entorn del conjunt en 
condicions de neteja i endreça coherents amb l'ús original i el paisatge rural de la zona. En 
particular, cal vetllar pel manteniment d'arbrat de port alt existent

Altres condicions Cal evitar expressament la instal.lació de focus o enllumenat exterior amb afectació lumínica sobre 
l'entorn

CONDICIONS ORDENACIÓ ENTORN, ACCÉS, APARCAMENT I SERVEIS

Serveis

Accés i aparcament Caldrà garantir la correcta accessibilitat al lloc i un nombre de places d'aparcament adaptades a 
l'ús a implantar, en compliment de l'art. 11 de la normativa del PEU

Tota intervenció haurà de garantir els serveis necessaris per al desenvolupament de l'activitat en 
virtut d'allò que estableix l'art. 13 de la normativa del PEU, tot i vetllant per abastir la major part 
possible de la demanda elèctrica a partir de fonts renovables

Limitació usos 

Volum Tipus d'edif. Vol. catalogats Vol. no inclosos catàleg Vol. a enderrocar

A-principal Casa de pagès

B-principal Adossat

C-secundari Adossat

D-secundari Cobert



PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE PARETS DEL VALLÈS

ALTRES IMATGES

Foto 5. Cos annex i extrem oest cos principal Foto 6. Façana posterior

Foto 7. Cos annex sud

Foto 3. Detall de la façana Foto 4. Lateral oest façana principal



PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE PARETS DEL VALLÈS

Casa Nova de Can Vila c-15

Indret / Adreça A 250 metres a l'oest de la Riera Seca (Quarter Ponent)

LOCALITZACIÓ

434.595 y = 4.600.921Coordenades UTM x =

Qualificació

Paisatgístic

Nivell prot.

Categoria BCIL (Bé Cultural d'Interès Local)

Territorial Sòl de protecció especial

Altres proteccions BID (Bé d'Interès Documental)/ PEIN/ Pla Especial de Protecció i Actuació del Patrimoni 
Arquitectònic, Arqueològic, Urbanístic i Paisatgístic

PROTECCIONS VIGENTS i RISCOS

RÈGIM URBANÍSTIC

Patrimonial 

Risc mitjà moviments en massa

Situació de risc Risc geològic

Raó d'inclusió

Edificació històrica del municipi de cert valor arquitectònic, i cert atractiu paisatgístic en tan que fita visual de la plana 
agrícola que roman al marge dret de la riera Seca i en l'entorn de Gallecs

JUSTIFICACIÓ D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

;

ARQUITECTÒNIQUES HISTÒRIQUES MEDIAMBIENTALS PAISATGÍSTIQUES SOCIALS

Polígon 11 Parcel·la 25 Sup. finca 140.013 m2Ref. cadastral finca 08158A011000250000XG

Codi INE 159

SV. Zones de SNU de caràcter 
supramunicipal (MP PGOU 2007)

Plànol de localització Ortofotomapa

Ref. cadastral edif. 001500600DG30A0001MD

Foto 2. Façana principal i lateral estFoto 1. Vista conjunt



PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE PARETS DEL VALLÈS

Masoveria de planta rectangular, de planta baixa, pis i golfes, amb coberta a dos vessants i carener paral·lel a la 

façana. La façana principal, orientada a sud, s'organitza amb tres eixos de composició i porta central amb arc rebaixat. 

Els paraments arrebossats estan en bastant mal estat.

Context Zona agrícola integrada a l'espai rural de Gallecs, a ponent de la Riera Seca, voltada de camps de conreu 

principalment de cereal d'hivern.

Ús principal Habitatge Ús secundari

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Aigua No disposa de xarxa d'aigua potable

Energia Disposa de suministre elèctric

Sanejament No disposa de sanejament propi

Serveis

Accessibilitat S'accedeix des del nucli urbà pel Pg de la Ribera, entrant al nucli de Mollet, i travessant alguns me 
la Riera Seca, i en 425 metres, per camí rural en estat regular.

Deficient

ESTAT DE CONSERVACIÓ, ACCESSIBILITAT I SERVEIS

RegularVolums principal Altres volums

Altres

Nombre d'htges actuals A determinar Titularitat PrivadaData construcció Segle XIX

Croquis (mides aproximades)

Volum complementari no catalogat

Volum complementari catalogat

Volum principal

Bibliografia Garcia-Pey, Enric - Salvador, Montserrat, Recull Onomàstic de Parets del Vallès (2001); Pla 
Especial de Protecció del Patrimoni i Catàleg de Parets del Vallès (2011)

Inf. històrica Masia situada al límit termenal amb Mollet, construïda al segle XIX, pels propietaris de Can Vila 
de Mollet i per això se l'anomena Casa Nova. Era destinada als masovers de Can Vila. I s'hi 
accedia pel mateix camí. Forma part de la zona expropiada de Gallecs, va ser ocupada i està en 
mal estat, en gran mesura degut als seus estandants actuals.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Volum Tipus d'edif. PB+  Us actual Tancament Coberta FusteriesSuperfície

A-principal Masia 2 Habitatge Pedra 
arrebossada

Teula àrab Fusta189 m2

B-secundari Magatzem 0 Magatzem Pedra 
arrebossada

Teula àrab Sense445 m2



PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE PARETS DEL VALLÈS

Vol. catalogats 
(princ. i complem.)

Cal preservar la volumetria i l’estructura bàsica de l'edificació principal i complementària, sense 
alterar la composició de les façana principal, proporció de les obertures i el pendent de llurs 
cobertes i en tot cas, qualsevol intervenció s’ha d’adequar als arts. 16 a 18 de la normativa del 
PEU. Excepcionalment, i en virtut de l'art. 18 de la normativa del present pla, s'admetrà una única 
ampliació del 5% del sostre dels actuals volums principals només si és per a usos col.lectius, que 
tindrà cura de no interferir la visió frontal del volum principal i s'operarà a l'est o nord del volums 
complementari i condicionat a l'enderrocament dels volums a suprimir

Vol. no inclosos 
catàleg

No en consten

Elem. especials a 
preservar

Fusteria de les portes de la façana principal

CONDICIONS ORDENACIÓ EDIFICACIÓ

USOS

Per a l'admissió de l'ús de restauració o equipament o servei comunitari que requereixi d'una 
important intervenció en l'edificació o l'entorn, es requerirà la tramitació d'un pla especial

Divisió horitzontal S'admetrà excepcionalment, amb estricte compliment de l'art. 19

Nombre màx. d'htges admissibles 4

Prohibits S’entenen com a prohibits els usos no admesos

DETERMINACIONS NORMATIVES

HABITATGE TURISME RURAL

RESTAURACIÓ

EDUCACIO EN EL LLEURE

HOTELER

ARTÍSTIC ARTESANAL

EQUIPAMENT  I SERVEI 
COMUNITARI

Ordenació  En compliment de l'art. 12 de la normativa, tota intervenció mantindrà l'entorn del conjunt en 
condicions de neteja i endreça coherents amb l'ús original i el paisatge rural de la zona.

Altres condicions Manteniment d'arbrat enfront de l'edificació. Vetllar, en la mesura del possible, pel manteniment de 
l'activitat agrícola i els horts a l'entorn. Cal evitar expressament la instal.lació de focus o enllumenat 
exterior amb afectació lumínica sobre l'entorn

CONDICIONS ORDENACIÓ ENTORN, ACCÉS, APARCAMENT I SERVEIS

Serveis

Accés i aparcament Caldrà garantir la correcta accessibilitat al lloc i un nombre de places d'aparcament adaptades a 
l'ús a implantar, en compliment de l'art. 11 de la normativa del PEU

Tota intervenció haurà de garantir els serveis necessaris per al desenvolupament de l'activitat en 
virtut d'allò que estableix l'art. 13 de la normativa del PEU, tot i vetllant per abastir la major part 
possible de la demanda elèctrica a partir de fonts renovables

Limitació usos 

Volum Tipus d'edif. Vol. catalogats Vol. no inclosos catàleg Vol. a enderrocar

A-principal Masia

B-secundari Magatzem



PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE PARETS DEL VALLÈS

ALTRES IMATGES

Foto 5. Façana posterior Foto 6. Cos annex. Façana i lateral est

Foto 7. Cos annex. Lateral oest Foto 8. Cos annex. Lateral est

Foto 3. Entrada principal Foto 4. Façana lateral oest



PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE PARETS DEL VALLÈS

Can Gàbia c-16

Indret / Adreça Quarter Migdia, 30

LOCALITZACIÓ

435.578 y = 4.602.264Coordenades UTM x =

Qualificació

Paisatgístic

Nivell prot.

Categoria

Territorial Sòl de protecció preventiva

Altres proteccions 

PROTECCIONS VIGENTS i RISCOS

RÈGIM URBANÍSTIC

Patrimonial 

Risc geològic: Alt moviments en massa; molt alt erosió potencial. 
PLASEQCAT: Zona d'alerta

Situació de risc Risc geològic

Raó d'inclusió

Edifici històric del municipi de cert valor arquitectònic per l'ús de pedra de còdol en els paraments, i que contribueix a 
explicar i mantenir la conformació del territori agrícola de l'entorn

JUSTIFICACIÓ D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

;

ARQUITECTÒNIQUES HISTÒRIQUES MEDIAMBIENTALS PAISATGÍSTIQUES SOCIALS

Polígon 13 Parcel·la 27 Sup. finca 8.304 m2Ref. cadastral finca 08158A013000270000XJ

Codi INE 159

ZVA. Zones de valor agrícola (PGOU 2007)

Plànol de localització Ortofotomapa

Ref. cadastral edif. 000103800DG30B0001FX

Foto 2. Façana posteriorFoto 1. Vista oest



PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE PARETS DEL VALLÈS

Edifici oreintat a llevant, format per dos cossos, un de planta baixa i pis, i un de planta baixa i golfes, ambdòs amb 

coberta de teula àrab de doble vessant amb carener paral.lel a la façana. Els paraments són amb pedra de riu o còdol 

a la façana posterior del cos gran i al lateral sud del cos petit, i de maó cuit a la façana lateral nord del cos gran 

apareixent la resta arrebossats. S'observen diversos finestrals i obertures del cos gran a la façana posterior i lateral en 

arc rebaixat de rajol pla.

Context Enclavament rural amb conreus de cereal d'hivern que ha romàs al centre del terme, entre el límit oest del 

nucli antic i els moderns eixamples al centre i sud del municipi.

Ús principal Habitatge 

unifamiliar

Ús secundari

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Aigua Disposa de xarxa d'aigua potable

Energia Disposa de suministre elèctric

Sanejament No disposa de sanejament propi

Serveis

Accessibilitat S'hi accedeix per estret camí en paviment natural de 220 metres que arrenca del Carrer Roselló, 
el qual, al seu torn, parteix de l'Avgda. Catalunya

Regular

ESTAT DE CONSERVACIÓ, ACCESSIBILITAT I SERVEIS

RegularVolums principal Altres volums

Altres

Nombre d'htges actuals A determinar Titularitat PrivadaData construcció Primers segle XX

Croquis (mides aproximades)

Volum complementari no catalogat

Volum complementari catalogat

Volum principal

Bibliografia Garcia-Pey, Enric - Salvador, Montserrat, Recull Onomàstic de Parets del Vallès (2001)

Inf. històrica La casa desprès s'anomenarà Can Granota i avui, Can Ravetllat, i la casa que Delfí Macià Jordà 
es va construir l'any 1940, també anomenada Can Fin, al quarter de migdia -ara carrer del 
Rosselló, num. 30-, encara que s'hi va pel mateix camí de Can Fin (Recull Onomàstic de Parets 
del Vallès, 2001).

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Volum Tipus d'edif. PB+  Us actual Tancament Coberta FusteriesSuperfície

A-principal Casa de 
pagès

1 Habitatge Pedra/maó 
arrebossats

Teula àrab Mixte85 m2

B-principal Magatzem 0 Magatzem Pedra/maó 
arrebossats

Teula àrab Sense85 m2



PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE PARETS DEL VALLÈS

Vol. catalogats 
(princ. i complem.)

Cal preservar la volumetria i l’estructura bàsica de les edificacions principals, sense alterar la 
composició de les façanes, proporció de les obertures i el pendent de llurs cobertes i en tot cas, 
qualsevol intervenció s’ha d’adequar als arts. 16 a 18 de la normativa del PEU. Excepcionalment, i 
en virtut de l'art. 18 de la normativa del present pla, s'admetrà una única ampliació del 15% del 
sostre dels actuals volums principals que s'operarà sobre la base del volum no catalogat o al sud 
d'aquest i condicionat a l'enderrocament del volum a suprimir

Vol. no inclosos 
catàleg

No són regulats pel present Catàleg. En cas d'intervenció sobre els volums catalogables, es 
procurarà que els volums no catalogats restin en coherència amb el conjunt substituint els 
materials i cobertes no integrats

Elem. especials a 
preservar

Façana vista de còdols de la façana posterior i arcs de maó de descàrrega de les obertures de la 
primera planta

CONDICIONS ORDENACIÓ EDIFICACIÓ

USOS

Divisió horitzontal

Nombre màx. d'htges admissibles 1

Prohibits

Per a l'admissió de l'ús de restauració o equipament o servei comunitari que requereixi d'una 

important intervenció en l'edificació o l'entorn, es requerirà la tramitació d'un pla especial 
S’entenen com a prohibits els usos no admesos

No

DETERMINACIONS NORMATIVES

HABITATGE TURISME RURAL

RESTAURACIÓ

EDUCACIO EN EL LLEURE

HOTELER

ARTÍSTIC ARTESANAL

EQUIPAMENT  I SERVEI 
COMUNITARI

Ordenació En compliment de l'art. 12 de la normativa, tota intervenció mantindrà l'entorn del conjunt en 
condicions de neteja i endreça coherents amb l'ús original i el paisatge rural de la zona.

Altres condicions Vetllar, en la mesura del possible, pel manteniment de l'activitat agrícola a l'entorn. Cal evitar 
expressament la instal.lació de focus o enllumenat exterior amb afectació lumínica sobre l'entorn

CONDICIONS ORDENACIÓ ENTORN, ACCÉS, APARCAMENT I SERVEIS

Serveis

Accés i aparcament Caldrà garantir la correcta accessibilitat al lloc i un nombre de places d'aparcament adaptades a 
l'ús a implantar, en compliment de l'art. 11 de la normativa del PEU

Tota intervenció haurà de garantir els serveis necessaris per al desenvolupament de l'activitat en 
virtut d'allò que estableix l'art. 13 de la normativa del PEU, tot i vetllant per abastir la major part 
possible de la demanda elèctrica a partir de fonts renovables

Limitació usos 

Volum Tipus d'edif. Vol. catalogats Vol. no inclosos catàleg Vol. a enderrocar

A-principal Casa de pagès

B-principal Magatzem



PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE PARETS DEL VALLÈS

ALTRES IMATGES

Foto 5. Façana principal Foto 6. Cos gris annex i darrere, lateral sud

Foto 7. Porxo Foto 8. Cos a suprimir

Foto 3. Vista oest, façana posterior Foto 4. Lateral nord



PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE PARETS DEL VALLÈS

Can Bullícia c-17

Indret / Adreça Quarter Ponent, 10 Barri de Can Riera

LOCALITZACIÓ

434.915 y = 4.602.428Coordenades UTM x =

Qualificació

Paisatgístic

Nivell prot.

Categoria

Territorial Sòl de protecció preventiva

Altres proteccions 

PROTECCIONS VIGENTS i RISCOS

RÈGIM URBANÍSTIC

Patrimonial 

Risc geològic: alt moviments en massa; molt alt erosió potencial. 
PLASEQCAT: Zona d'alerta

Situació de risc Risc geològic

Raó d'inclusió

Mas històric del veïnat de la Riera que contribueix a explicar la conformació del territori agrícola de l'entorn

JUSTIFICACIÓ D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

;

ARQUITECTÒNIQUES HISTÒRIQUES MEDIAMBIENTALS PAISATGÍSTIQUES SOCIALS

Polígon Parcel·la Sup. finca 3.174 m2Ref. cadastral finca 002502600DG30C0001MI

Codi INE 159

ZVA. Zones de valor agrícola (PGOU 2007)

Plànol de localització Ortofotomapa

Ref. cadastral edif.

Foto 2. Vista sudFoto 1. Vista oest



PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE PARETS DEL VALLÈS

Conjunt d'edificació orientat a migdia format per dos cossos gairebé anàlegs de planta rectangular i planta baixa, 

cadascun amb coberta de teula àrab a dues aigües amb carener perpendicular a la façana i ràfec de teula. Els 

paraments són arrebossats pintats de blanc. A llevant dels dos cossos s'alça un cos annex rectangular de planta baixa, 

d'antic ús ramader, i al centre de jardí s'hi alça un altre cos de planta quadrada i planta baixa, amb coberta àrab a dues 

aigües i ús d'habitatge. El conjunt forma un recinte tancat en el qual destaca un curós jardí i un pou. També hi ha un 

porxo per a cotxes.

Context Es troba just a les afores, al nord en concret, del veïnat rural de Can Riera, petit nucli de cases dins de la 

principal zona agrícola que roman al municipi, a llevant de Gallecs.

Ús principal Habitatge 

unifamiliar

Ús secundari

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Aigua No disposa de xarxa d'aigua potable

Energia Disposa de suministre elèctric

Sanejament No disposa de sanejament propi

Serveis

Accessibilitat Edifici situat just al nord del veïnat de Can Riera, al que des del nucli urbà s'accedeix pel carrer del 
Farell i camí de Can Riera, i també accessible pel carrer Segarra que parteix de la carretera C-
155, havent de realitzar els darrers 150 metres en camí estret en paviment natural

Excel.lent

ESTAT DE CONSERVACIÓ, ACCESSIBILITAT I SERVEIS

Excel.lentVolums principal Altres volums

Altres

Nombre d'htges actuals A determinar Titularitat PrivadaData construcció Primers segle XX

Croquis (mides aproximades)

Volum complementari no catalogat

Volum complementari catalogat

Volum principal

Bibliografia Garcia-Pey, Enric - Salvador, Montserrat, Recull Onomàstic de Parets del Vallès (2001)

Inf. històrica Antigament casa de pagès. Ha estat totalment reformada per a habitatge.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Volum Tipus d'edif. PB+  Us actual Tancament Coberta FusteriesSuperfície

A-principal Masia 0 Habitatge Maó arrebossat Teula àrab Fusta267 m2

B-secundari Casa de 
pagès

0 Habitatge Maó arrebossat Teula àrab Mixte156 m2



PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE PARETS DEL VALLÈS

Vol. catalogats 
(princ. i complem.)

Cal preservar la volumetria i l’estructura bàsica de l'edificació principal i complementària, sense 
alterar la composició de les façana principal, proporció de les obertures i el pendent de llurs 
cobertes i en tot cas, qualsevol intervenció s’ha d’adequar als arts. 16 a 18 de la normativa del 
PEU. Excepcionalment, i en virtut de l'art. 18 de la normativa del present pla, s'admetrà una única 
ampliació del 10% del sostre de l'actual volum principal que tindrà cura de no interferir la visió 
frontal del volum principal i s'operarà preferentment al volum no catalogat situat a l'est del volum 
principal

Vol. no inclosos 
catàleg

No són regulats pel present Catàleg. En cas d'intervenció sobre els volums catalogables, es 
procurarà que els volums no catalogats restin en coherència amb el conjunt substituint els 
materials i cobertes no integrats

Elem. especials a 
preservar

CONDICIONS ORDENACIÓ EDIFICACIÓ

USOS

Divisió horitzontal

Nombre màx. d'htges admissibles 1

Prohibits

Per a l'admissió de l'ús de restauració o equipament o servei comunitari que requereixi d'una 

important intervenció en l'edificació o l'entorn, es requerirà la tramitació d'un pla especial 
S’entenen com a prohibits els usos no admesos

No

DETERMINACIONS NORMATIVES

HABITATGE TURISME RURAL

RESTAURACIÓ

EDUCACIO EN EL LLEURE

HOTELER

ARTÍSTIC ARTESANAL

EQUIPAMENT  I SERVEI 
COMUNITARI

Ordenació En compliment de l'art. 12 de la normativa, tota intervenció mantindrà l'entorn del conjunt en 
condicions de neteja i endreça coherents amb l'ús original i el paisatge rural de la zona. En 
particular, cal vetllar pel manteniment dels dos pins pinyers i els diversos xiprers, singulars per 
constituir una fita en el paisatge circumdant.

Altres condicions Manteniment del pou. Vetllar, en la mesura del possible, pel manteniment de l'activitat agrícola a 
l'entorn. Cal evitar expressament la instal.lació de focus o enllumenat exterior amb afectació 
lumínica sobre l'entorn

CONDICIONS ORDENACIÓ ENTORN, ACCÉS, APARCAMENT I SERVEIS

Serveis

Accés i aparcament Caldrà garantir la correcta accessibilitat al lloc i un nombre de places d'aparcament adaptades a 
l'ús a implantar, en compliment de l'art. 11 de la normativa del PEU

Tota intervenció haurà de garantir els serveis necessaris per al desenvolupament de l'activitat en 
virtut d'allò que estableix l'art. 13 de la normativa del PEU, tot i vetllant per abastir la major part 
possible de la demanda elèctrica a partir de fonts renovables

Limitació usos 

Volum Tipus d'edif. Vol. catalogats Vol. no inclosos catàleg Vol. a enderrocar

A-principal Masia

B-secundari Casa de pagès



PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE PARETS DEL VALLÈS

ALTRES IMATGES

Foto 5. Façana principal Foto 6. Extrem façana est

Foto 7. Cos gris nord Foto 8. Cos annex central

Foto 9. Cos gris sud (porxo) Foto 10. Cos annex central

Foto 3. Façana principal Foto 4. Vista nord i façana posterior



PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE PARETS DEL VALLÈS

Can Quildo c-18

Indret / Adreça Quarter Ponent, 30 Barri de Can Riera

LOCALITZACIÓ

434.479 y = 4.601.400Coordenades UTM x =

Qualificació

Paisatgístic

Nivell prot.

Categoria

Territorial Sòl de protecció especial

Altres proteccions PEIN/ Zona de Policia

PROTECCIONS VIGENTS i RISCOS

RÈGIM URBANÍSTIC

Patrimonial 

Risc mitjà moviments en massa.

Situació de risc Risc geològic

Raó d'inclusió

Edifici històric del municipi de cert valor arquitectònic per l'ús de maó vist en els paraments, i que contribueix a 
explicar i mantenir la conformació del territori agrícola a l'entorn del marge dret de la riera Seca i l'entorn de Gallecs

JUSTIFICACIÓ D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

;

ARQUITECTÒNIQUES HISTÒRIQUES MEDIAMBIENTALS PAISATGÍSTIQUES SOCIALS

Polígon 12 Parcel·la 31 Sup. finca 22.542 m2Ref. cadastral finca 08158A012000310000XA

Codi INE 159

SV. Zones de SNU de caràcter 
supramunicipal (MP PGOU 2007)

Plànol de localització Ortofotomapa

Ref. cadastral edif. 001001000DG30A0001UD

Foto 2. Lateral oestFoto 1. Vista oest



PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE PARETS DEL VALLÈS

Context Zona agrícola integrada a l'espai rural de Gallecs, a ponent de la Riera Seca, voltada de camps de conreu 

principalment de cereal d'hivern.

Ús principal Habitatge 

unifamiliar

Ús secundari

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Aigua Disposa de xarxa d'aigua potable

Energia Disposa de suministre elèctric

Sanejament Disposa de sanejament propi

Serveis

Accessibilitat Des del nucli urbà pel carrer de la Llibertat o pel passeig de la Ribera, prenent un camí rural que 
travessa la Riera Seca, i travessant aquesta riera per un tram del camí de Can Jornet assaulonat 
en estat correcte

Correcte

ESTAT DE CONSERVACIÓ, ACCESSIBILITAT I SERVEIS

CorrecteVolums principal Altres volums

Altres

Nombre d'htges actuals A determinar Titularitat PrivadaData construcció 1936

Croquis (mides aproximades)

Volum complementari no catalogat

Volum complementari catalogat

Volum principal

Bibliografia Garcia-Pey, Enric - Salvador, Montserrat, Recull Onomàstic de Parets del Vallès (2001)

Inf. històrica Es va construir el 1936 (tot i que hi ha una inscripció on data 1932) dins l'antiga propietat de la 
Torre de Malla, al sud d'aquesta casa sobre la cara de ponent de la riera Seca. El nom prové de 
l'hipocorístic del nom de fonts castellà "Hermenigildo", ja que l'amo es deia Hermenigild Vidal. No 
en va, també s'anomenava can Vidal.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Volum Tipus d'edif. PB+  Us actual Tancament Coberta FusteriesSuperfície

A-principal Casa de 
pagès

1 Habitatge Maó Teula àrab Metàl.lica132 m2

B-secundari Adossat 0 Magatzem Maó Teula àrab Metàl.lica100 m2



PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE PARETS DEL VALLÈS

Vol. catalogats 
(princ. i complem.)

Cal preservar la volumetria i l’estructura bàsica de l'edificació principal i complementària, sense 
alterar la composició de les façana principal, proporció de les obertures i el pendent de llurs 
cobertes i en tot cas, qualsevol intervenció s’ha d’adequar als arts. 16 a 18 de la normativa del 
PEU. Excepcionalment, i en virtut de l'art. 18 de la normativa del present pla, s'admetrà una única 
ampliació del 10% del sostre de l'actual volum principal que s'operarà sobre els volums no 
catalogats

Vol. no inclosos 
catàleg

No són regulats pel present Catàleg. En cas d'intervenció sobre els volums catalogables, es 
procurarà que els volums no catalogats restin en coherència amb el conjunt substituint els 
materials i cobertes no integrats

Elem. especials a 
preservar

Façanes vistes de maó i enreixats originals

CONDICIONS ORDENACIÓ EDIFICACIÓ

USOS

Divisió horitzontal

Nombre màx. d'htges admissibles 1

Prohibits

Per a l'admissió de l'ús de restauració o equipament o servei comunitari que requereixi d'una 

important intervenció en l'edificació o l'entorn, es requerirà la tramitació d'un pla especial 
S’entenen com a prohibits els usos no admesos

No

DETERMINACIONS NORMATIVES

HABITATGE TURISME RURAL

RESTAURACIÓ

EDUCACIO EN EL LLEURE

HOTELER

ARTÍSTIC ARTESANAL

EQUIPAMENT  I SERVEI 
COMUNITARI

Ordenació En compliment de l'art. 12 de la normativa, tota intervenció mantindrà l'entorn del conjunt en 
condicions de neteja i endreça coherents amb l'ús original i el paisatge rural de la zona.

Altres condicions Vetllar, en la mesura del possible, pel manteniment de l'activitat agrícola a l'entorn. Cal evitar 
expressament la instal.lació de focus o enllumenat exterior amb afectació lumínica sobre l'entorn

CONDICIONS ORDENACIÓ ENTORN, ACCÉS, APARCAMENT I SERVEIS

Serveis

Accés i aparcament Caldrà garantir la correcta accessibilitat al lloc i un nombre de places d'aparcament adaptades a 
l'ús a implantar, en compliment de l'art. 11 de la normativa del PEU

Tota intervenció haurà de garantir els serveis necessaris per al desenvolupament de l'activitat en 
virtut d'allò que estableix l'art. 13 de la normativa del PEU, tot i vetllant per abastir la major part 
possible de la demanda elèctrica a partir de fonts renovables

Limitació usos 

Volum Tipus d'edif. Vol. catalogats Vol. no inclosos catàleg Vol. a enderrocar

A-principal Casa de pagès

B-secundari Adossat



PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE PARETS DEL VALLÈS

ALTRES IMATGES

Foto 5. Extrem nrd del cos oest Foto 6. Interior del cos annex oest

Foto 3. Façana principal Foto 4. Façana posterior i cos est



PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE PARETS DEL VALLÈS

Can Músic c-19

Indret / Adreça Quarter Ponent, 48 Barri de Can Riera

LOCALITZACIÓ

434.642 y = 4.601.414Coordenades UTM x =

Qualificació

Paisatgístic

Nivell prot.

Categoria

Territorial Sòl de protecció especial

Altres proteccions Zona de Policia

PROTECCIONS VIGENTS i RISCOS

RÈGIM URBANÍSTIC

Patrimonial 

Risc alt moviments en massa. Risc molt alt d'erosió potencial
Inundabilitat: zona probable d'inundabilitat, T=10, zona de flux preferent, T=500

Situació de risc Risc geològic

Raó d'inclusió

Edifici històric del municipi de cert valor arquitectònic per l'ús de pedra i maó vist en els paraments, i que contribueix a 
explicar la conformació del territori agrícola a l'entorn del marge esquerre de la riera Seca, ja prop de l'entorn de 
Gallecs

JUSTIFICACIÓ D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

;

ARQUITECTÒNIQUES HISTÒRIQUES MEDIAMBIENTALS PAISATGÍSTIQUES SOCIALS

Polígon 12 Parcel·la 23 Sup. finca 23.120 m2Ref. cadastral finca 08158A012000230000XS

Codi INE 159

ZVA. Zones de valor agrícola (PGOU 2007)

Plànol de localització Ortofotomapa

Ref. cadastral edif. 001001100DG30A0001HD

Foto 2. Vista estFoto 1. Vista oest



PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE PARETS DEL VALLÈS

Conjunt d'edificació d'aspecte molt rural, orientat a migdia, format per dos cossos principals anàlegs, un amb parament 

de còdols i l'altre en paraments de maó ceràmic. Ambdós amb coberta a dues aigües i carener paral.lel a la façana, i 

llargs ràfecs sobre rajol i coronat per ménsules motllurades. Aquest conjunt d'edificació es completa amb diversos 

cossos annexos per a antic ús ramader que tanquen un pati interior.

Context Es troba a la principal zona agrícola que ha romàs al terme, entre el sud del llogarret de Can Riera, la Riera 

Seca i l'Eixample (confrontant ja amb un vial d'aquest, C/ Llibertat) i a llevant de Gallecs, i caracteritzada pel 

conreu de cereal d'hivern

Ús principal Habitatge 

unifamiliar

Ús secundari

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Aigua Disposa de xarxa d'aigua potable

Energia Disposa de suministre elèctric

Sanejament Disposa de sanejament propi

Serveis

Accessibilitat Edifici situat al peu del carrer de la Llibertat, núm. 48.

Regular

ESTAT DE CONSERVACIÓ, ACCESSIBILITAT I SERVEIS

RegularVolums principal Altres volums

Altres

Nombre d'htges actuals A determinar Titularitat PrivadaData construcció Primers segle XX

Croquis (mides aproximades)

Volum complementari no catalogat

Volum complementari catalogat

Volum principal

Bibliografia Garcia-Pey, Enric - Salvador, Montserrat, Recull Onomàstic de Parets del Vallès (2001)

Inf. històrica Casa de pagès. Coneguda amb aquest nom perquè havia estat propietat del músic de la 
Llagosta. Antany s'hi accedia per un curt camí des de la cara nord del camí de la Casa Nova.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Volum Tipus d'edif. PB+  Us actual Tancament Coberta FusteriesSuperfície

A-principal Casa de 
pagès

1 Habitatge Pedra/maó Teula àrab Fusta152 m2

B- secundari Adossat 0 Magatzem Pedra/maó Teula àrab Fusta66 m2



PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE PARETS DEL VALLÈS

Vol. catalogats 
(princ. i complem.)

Cal preservar la volumetria i l’estructura bàsica de l'edificació principal, sense alterar la composició 
de les façana principal, proporció de les obertures i el pendent de llurs cobertes i en tot cas, 
qualsevol intervenció s’ha d’adequar als arts. 16 a 18 de la normativa del PEU. Excepcionalment, i 
en virtut de l'art. 18 de la normativa del present pla, s'admetrà una única ampliació del 10% del 
sostre de l'actual volum principal que s'operarà sobre els volums no catalogats annexos i 
condicionat a l'enderrocament del volum a suprimir

Vol. no inclosos 
catàleg

No són regulats pel present Catàleg. En cas d'intervenció sobre els volums catalogables, es 
procurarà que els volums no catalogats restin en coherència amb el conjunt substituint els 
materials i cobertes no integrats

Elem. especials a 
preservar

Façana vista de còdols i maó de les façanes posterior i fusteria original

CONDICIONS ORDENACIÓ EDIFICACIÓ

USOS

Divisió horitzontal

Nombre màx. d'htges admissibles 1

Prohibits

Per a l'admissió de l'ús de restauració o equipament o servei comunitari que requereixi d'una 

important intervenció en l'edificació o l'entorn, es requerirà la tramitació d'un pla especial 
S’entenen com a prohibits els usos no admesos

No

DETERMINACIONS NORMATIVES

HABITATGE TURISME RURAL

RESTAURACIÓ

EDUCACIO EN EL LLEURE

HOTELER

ARTÍSTIC ARTESANAL

EQUIPAMENT  I SERVEI 
COMUNITARI

Ordenació En compliment de l'art. 12 de la normativa, tota intervenció mantindrà l'entorn del conjunt en 
condicions de neteja i endreça coherents amb l'ús original i el paisatge rural de la zona

Altres condicions Vetllar, en la mesura del possible, pel manteniment de l'activitat agrícola a l'entorn. Cal evitar 
expressament la instal.lació de focus o enllumenat exterior amb afectació lumínica sobre l'entorn

CONDICIONS ORDENACIÓ ENTORN, ACCÉS, APARCAMENT I SERVEIS

Serveis

Accés i aparcament Caldrà garantir la correcta accessibilitat al lloc i un nombre de places d'aparcament adaptades a 
l'ús a implantar, en compliment de l'art. 11 de la normativa del PEU

Tota intervenció haurà de garantir els serveis necessaris per al desenvolupament de l'activitat en 
virtut d'allò que estableix l'art. 13 de la normativa del PEU, tot i vetllant per abastir la major part 
possible de la demanda elèctrica a partir de fonts renovables

Limitació usos 

Volum Tipus d'edif. Vol. catalogats Vol. no inclosos catàleg Vol. a enderrocar

A-principal Casa de pagès

B- secundari Adossat



PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE PARETS DEL VALLÈS

ALTRES IMATGES

Foto 5. Vista oest Foto 6. Vista nord-oest, façana posterior

Foto 7. Vista nord-est, façana posterior Foto 8. Vista sud. Accés i cos gris

Foto 3. Vista accés, pati interior i façana principal Foto 4. Pati interior i  façana principal



PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE PARETS DEL VALLÈS

Can Ramon dels Esclops c-20

Indret / Adreça Quarter Ponent, 1 Barri de Can Riera

LOCALITZACIÓ

434.732 y = 4.602.554Coordenades UTM x =

Qualificació

Paisatgístic

Nivell prot.

Categoria

Territorial Sòl de protecció preventiva

Altres proteccions 

PROTECCIONS VIGENTS i RISCOS

RÈGIM URBANÍSTIC

Patrimonial 

Risc alt moviments en massa.

Situació de risc Risc geològic

Raó d'inclusió

Mas històric del veïnat de la Riera que contribueix a explicar la conformació del territori agrícola de l'entorn

JUSTIFICACIÓ D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

;

ARQUITECTÒNIQUES HISTÒRIQUES MEDIAMBIENTALS PAISATGÍSTIQUES SOCIALS

Polígon 1 Parcel·la 11 Sup. finca 5.298 m2Ref. cadastral finca 08158A001000110000XK

Codi INE 159

ZVA. Zones de valor agrícola (PGOU 2007)

Plànol de localització Ortofotomapa

Ref. cadastral edif. 002501500DG30C0001BI

Foto 2. Vista est (des del C. Segarra)Foto 1. Vista nord, façana posterior



PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE PARETS DEL VALLÈS

Conjunt d'edificació orientat a migdia format per un robust cos quadrat de planta baixa i pis, amb coberta de teula àrab 

a dues aigües amb carener perpendicular a la façana arrebossada, i un segon cos quadrat de planta baixa i pis amb 

coberta de teula àrab a dues aigües amb carener paral.lel a la façana arrebossada. Al lateral oest, s'alça un magatzem 

de dimensions importants en paraments d'obra vista de totxo.

Context Es troba a les afores del veïnat rural de Can Riera, petit nucli de cases dins de la principal zona agrícola que 

roman al municipi, a llevant de Gallecs. En concret, s'ubica a la part més al nord, just al límit de terme amb 

Lliçà de Vall.

Ús principal Habitatge 

unifamiliar

Ús secundari

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Aigua Disposa de xarxa d'aigua potable

Energia Disposa de suministre elèctric

Sanejament No disposa de sanejament propi

Serveis

Accessibilitat Edifici situat al nord del veïnat de Can Riera, al que des del nucli urbà s'accedeix pel carrer del 
Farell i camí de Can Riera, i però més accessible pel carrer Segarra que parteix de la carretera C-
155

Regular

ESTAT DE CONSERVACIÓ, ACCESSIBILITAT I SERVEIS

RegularVolums principal Altres volums

Altres

Nombre d'htges actuals A determinar Titularitat PrivadaData construcció Primers segle XX

Croquis (mides aproximades)

Volum complementari no catalogat

Volum complementari catalogat

Volum principal

Bibliografia Garcia-Pey, Enric - Salvador, Montserrat, Recull Onomàstic de Parets del Vallès (2001)

Inf. històrica El nom prové del fet que en Ramon Bonvilà quan anava a Parets sempre es posava els esclops 
pel que en veure'l la gent feia el comentari: "Mira, ja baixa en Ramon dels Esclops!".

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Volum Tipus d'edif. PB+  Us actual Tancament Coberta FusteriesSuperfície

A-principal Casa de 
pagès

1 Habitatge Pedra 
arrebossada

Teula àrab Fusta110 m2

B-principal Casa de 
pagès

1 Habitatge Pedra 
arrebossada

Teula àrab Fusta30 m2



PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE PARETS DEL VALLÈS

Vol. catalogats 
(princ. i complem.)

Cal preservar la volumetria i l’estructura bàsica de l'edificació principal, sense alterar la composició 
de les façana principal, proporció de les obertures i el pendent de llurs cobertes i en tot cas, 
qualsevol intervenció s’ha d’adequar als arts. 16 a 18 de la normativa del PEU. Excepcionalment, i 
en virtut de l'art. 18 de la normativa del present pla, s'admetrà una única ampliació del 10% del 
sostre de l'actual volum principal que s'operarà sobre els volums no catalogats i condicionat a 
l'enderrocament del volum a suprimir

Vol. no inclosos 
catàleg

No són regulats pel present Catàleg. En cas d'intervenció sobre els volums catalogables, es 
procurarà que els volums no catalogats restin en coherència amb el conjunt substituint els 
materials i cobertes no integrats

Elem. especials a 
preservar

CONDICIONS ORDENACIÓ EDIFICACIÓ

USOS

Divisió horitzontal

Nombre màx. d'htges admissibles 1

Prohibits

Per a l'admissió de l'ús de restauració o equipament o servei comunitari que requereixi d'una 

important intervenció en l'edificació o l'entorn, es requerirà la tramitació d'un pla especial 
S’entenen com a prohibits els usos no admesos

No

DETERMINACIONS NORMATIVES

HABITATGE TURISME RURAL

RESTAURACIÓ

EDUCACIO EN EL LLEURE

HOTELER

ARTÍSTIC ARTESANAL

EQUIPAMENT  I SERVEI 
COMUNITARI

Ordenació En compliment de l'art. 12 de la normativa, tota intervenció mantindrà l'entorn del conjunt en 
condicions de neteja i endreça coherents amb l'ús original i el paisatge rural de la zona. Vetllar pel 
manteniment dels dos pins blancs de la façana posterior.

Altres condicions Vetllar, en la mesura del possible, pel manteniment de l'activitat agrícola a l'entorn. Cal evitar 
expressament la instal.lació de focus o enllumenat exterior amb afectació lumínica sobre l'entorn

CONDICIONS ORDENACIÓ ENTORN, ACCÉS, APARCAMENT I SERVEIS

Serveis

Accés i aparcament Caldrà garantir la correcta accessibilitat al lloc i un nombre de places d'aparcament adaptades a 
l'ús a implantar, en compliment de l'art. 11 de la normativa del PEU

Tota intervenció haurà de garantir els serveis necessaris per al desenvolupament de l'activitat en 
virtut d'allò que estableix l'art. 13 de la normativa del PEU, tot i vetllant per abastir la major part 
possible de la demanda elèctrica a partir de fonts renovables

Limitació usos 

Volum Tipus d'edif. Vol. catalogats Vol. no inclosos catàleg Vol. a enderrocar

A-principal Casa de pagès

B-principal Casa de pagès



PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE PARETS DEL VALLÈS

ALTRES IMATGES

Foto 5. Façana principal Foto 6. Façana principal

Foto 7. Pati interior i façana cos gris

Foto 3. Façana posterior Foto 4. Façana lateral est



PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE PARETS DEL VALLÈS

Can Borni Vell c-21

Indret / Adreça Quarter Ponent, 5 Barri de Can Riera

LOCALITZACIÓ

434.729 y = 4.602.407Coordenades UTM x =

Qualificació

Paisatgístic

Nivell prot.

Categoria

Territorial Sòl de protecció preventiva

Altres proteccions 

PROTECCIONS VIGENTS i RISCOS

RÈGIM URBANÍSTIC

Patrimonial 

Situació de risc

Raó d'inclusió

Mas històric del veïnat de la Riera que contribueix a explicar la conformació del territori agrícola de l'entorn

JUSTIFICACIÓ D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

;

ARQUITECTÒNIQUES HISTÒRIQUES MEDIAMBIENTALS PAISATGÍSTIQUES SOCIALS

Polígon Parcel·la Sup. finca 2.858 m2Ref. cadastral finca 002501900DG30C0001PI

Codi INE 159

ZAR. Zones d'agrupació rural (PGOU 2007)

Plànol de localització Ortofotomapa

Ref. cadastral edif.

Foto 2. Vista nord-oest. Façana principal i nordFoto 1. Vista est



PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE PARETS DEL VALLÈS

Conjunt configurat per un robust edifici de forma quadrada orientat a llevant i de planta baixa i un primer pis. La coberta 

és de teula àrab a dues aigües amb carener paral.lel a la façana, la qual és arrebossada i pintada. Presenta un allargat 

cos annex a ponent de planta baixa i d'ús complementari a l'habitatge.  El conjunt queda reclòs en un ampli recinte que 

per ponent ve tancat per la pròpia paret del cos annex.

Context Es troba just a l'extrem nord del veïnat rural de Can Riera, petit nucli de cases dins de la principal zona 

agrícola que roman al municipi, a llevant de Gallecs.

Ús principal Habitatge 

unifamiliar

Ús secundari

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Aigua Disposa de xarxa d'aigua potable

Energia Disposa de suministre elèctric

Sanejament No disposa de sanejament propi

Serveis

Accessibilitat Edifici situat al bell mig del veïnat de Can Riera, al que des del nucli urbà s'accedeix pel carrer del 
Farell i camí de Can Riera, i també accessible pel carrer Segarra que parteix de la carretera C-155

Correcte

ESTAT DE CONSERVACIÓ, ACCESSIBILITAT I SERVEIS

CorrecteVolums principal Altres volums

Altres

Nombre d'htges actuals A determinar Titularitat PrivadaData construcció Primers segle XX

Croquis (mides aproximades)

Volum complementari no catalogat

Volum complementari catalogat

Volum principal

Bibliografia Garcia-Pey, Enric - Salvador, Montserrat, Recull Onomàstic de Parets del Vallès (2001)

Inf. històrica El nom prové del defecte físic de l'home que hi habitava. Amb la construcció d'una segona casa, 
més nova, passà a anomenar-se amb l'afegit de "Vell".

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Volum Tipus d'edif. PB+  Us actual Tancament Coberta FusteriesSuperfície

A-principal Masia 1 Habitatge Pedra/ maó 
arrebossat

Teula àrab Fusta125 m2

B-secundari Adossat 0 Magatzem Maó arrebossat Teula àrab --96 m2



PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE PARETS DEL VALLÈS

Vol. catalogats 
(princ. i complem.)

Cal preservar la volumetria i l’estructura bàsica de l'edificació principal, sense alterar la composició 
de les façana principal, proporció de les obertures i el pendent de llurs cobertes i en tot cas, 
qualsevol intervenció s’ha d’adequar als arts. 16 a 18 de la normativa del PEU. Excepcionalment, i 
en virtut de l'art. 18 de la normativa del present pla, s'admetrà una única ampliació del 10% del 
sostre de l'actual volum principal que s'operarà sobre el volum no catalogat annex

Vol. no inclosos 
catàleg

No són regulats pel present Catàleg. En cas d'intervenció sobre els volums catalogables, es 
procurarà que el volum no catalogat (únic) resti en coherència amb el conjunt substituint els 
materials i cobertes no integrats

Elem. especials a 
preservar

CONDICIONS ORDENACIÓ EDIFICACIÓ

USOS

Divisió horitzontal

Nombre màx. d'htges admissibles 1

Prohibits

Per a l'admissió de l'ús de restauració o equipament o servei comunitari que requereixi d'una 

important intervenció en l'edificació o l'entorn, es requerirà la tramitació d'un pla especial 
S’entenen com a prohibits els usos no admesos

No

DETERMINACIONS NORMATIVES

HABITATGE TURISME RURAL

RESTAURACIÓ

EDUCACIO EN EL LLEURE

HOTELER

ARTÍSTIC ARTESANAL

EQUIPAMENT  I SERVEI 
COMUNITARI

Ordenació En compliment de l'art. 12 de la normativa, tota intervenció mantindrà l'entorn del conjunt en 
condicions de neteja i endreça coherents amb l'ús original i el paisatge rural de la zona

Altres condicions Cal evitar expressament la instal.lació de focus o enllumenat exterior amb afectació lumínica sobre 
l'entorn

CONDICIONS ORDENACIÓ ENTORN, ACCÉS, APARCAMENT I SERVEIS

Serveis

Accés i aparcament Caldrà garantir la correcta accessibilitat al lloc i un nombre de places d'aparcament adaptades a 
l'ús a implantar, en compliment de l'art. 11 de la normativa del PEU

Tota intervenció haurà de garantir els serveis necessaris per al desenvolupament de l'activitat en 
virtut d'allò que estableix l'art. 13 de la normativa del PEU, tot i vetllant per abastir la major part 
possible de la demanda elèctrica a partir de fonts renovables

Limitació usos 

Volum Tipus d'edif. Vol. catalogats Vol. no inclosos catàleg Vol. a enderrocar

A-principal Masia

B-secundari Adossat



PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE PARETS DEL VALLÈS

ALTRES IMATGES

Foto 5. Vista nord, mur exterior i lateral oest Foto 6.Vista nord, mur exterior i lateral oest

Foto 3. Façana principal Foto 4. Façana lateral nord



PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE PARETS DEL VALLÈS

La Bòbila c-22

Indret / Adreça Carrer de la Llibertat/ Camí de Can Pallares

LOCALITZACIÓ

434.843 y = 4.601.478Coordenades UTM x =

Qualificació

Paisatgístic

Nivell prot.

Categoria

Territorial Sòl de protecció preventiva

Altres proteccions Pla Especial de Protecció i Actuació del Patrimoni Arquitectònic, Arqueològic, Urbanístic i 
Paisatgístic

PROTECCIONS VIGENTS i RISCOS

RÈGIM URBANÍSTIC

Patrimonial 

Zona potencialment inundable (criteris geomorfològics).

Situació de risc Risc geològic

Raó d'inclusió

Antiga i obsoleta instal.lació dedicada a la fabricació d'obra de fàbrica (maons, totxos..) que ha romàs a la plana 
agrícola al.luvial al marge esquerre de la riera Seca que es pretén rehabilitar mitjançant un tractament paisatgístic i 
d'integració idoni

JUSTIFICACIÓ D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

;

ARQUITECTÒNIQUES HISTÒRIQUES MEDIAMBIENTALS PAISATGÍSTIQUES SOCIALS

Polígon Parcel·la Sup. finca 15.170 m2Ref. cadastral finca 001000900DG30A0001WD

Codi INE 159

ZVA. Zones de valor agrícola (PGOU 2007)

Plànol de localització Ortofotomapa

Ref. cadastral edif.

Foto 2. Vista est i cobertes naus a suprimirFoto 1. Vista conjunt



PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE PARETS DEL VALLÈS

Gran i dispers conjunt d'edificació consistent en els diferents edificis que formaven una antiga bòvila. Els cossos 

principals són tres volums orientats a migdia, tots ells en parament de maó vist: un molt allargat en planta baixa, amb 

coberta de teula àrab i a dues aigües amb carener perpendicular a la façana; l'altre, quadrat, de planta baixa i golfes 

amb coberta de teula àrab amb carener paral.lel a la façana; i el darrer, adossat a l'anterior, quadrat, de planta baixa, 

pis i golfes, amb coberta d'uralita amb carener paral.lel a la façana. Adossat als dits edificis hi ha fins a cinc edificis 

obsolets i majoritàriament més recents (anys 70-80), en estat de semiruina, alguns de gran dimensió, que caldria 

suprimir. Cal destacar com a element d'interès l'antiga xemeneia, en mal estat.

Context Es troba a la principal zona agrícola que ha romàs al terme, entre el sud del llogarret de Can Riera, la Riera 

Seca i l'Eixample (confrontant ja amb un vial d'aquest, C/ Llibertat) i a llevant de Gallecs, i caracteritzada pel 

conreu de cereal d'hivern

Ús principal Industrial Ús secundari

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Aigua No disposa de xarxa d'aigua potable

Energia Disposa de subministrament elèctric

Sanejament No disposa de sanejament propi

Serveis

Accessibilitat Complex situat al peu del carrer de la Llibertat

Deficient

ESTAT DE CONSERVACIÓ, ACCESSIBILITAT I SERVEIS

RegularVolums principal Altres volums

Altres

Nombre d'htges actuals A determinar Titularitat PrivadaData construcció Primers segle XX

Croquis (mides aproximades)

Volum complementari no catalogat

Volum complementari catalogat

Volum principal

Bibliografia Garcia-Pey, Enric - Salvador, Montserrat, Recull Onomàstic de Parets del Vallès (2001)

Inf. històrica La Bòbila era una instal.lació per a la fabricació de maons i teules a partir d'argila. Fins als anys 
60 i 70 molts municipis disposaven d'una instal.lació d'aquestes característiques per al 
subminstrament dels materials de construcció ordinaris.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Volum Tipus d'edif. PB+  Us actual Tancament Coberta FusteriesSuperfície

A Magatzem 
industrial

1 Magatzem Maó Teula àrab-
fibrociment

--239 m2

B Magatzem 
industrial

1 Magatzem Maó Teula àrab-
fibrociment

--311 m2

C Cobert 0 Habitatge Maó arrebossat Teula àrab Metàl.lica82 m2



PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SNU DE PARETS DEL VALLÈS

Vol. catalogats 
(princ. i complem.)

Cal preservar la volumetria i l’estructura bàsica de les edificacions principals, sense alterar la 
composició d'aquells volums, proporcions de les obertures i el pendent de llurs cobertes i en tot 
cas, qualsevol intervenció s’ha d’adequar als arts. 16 a 18 de la normativa del PEU. 
Excepcionalment, i en virtut de l'art. 18 de la normativa del present pla, s'admetrà una única 
ampliació del 5% del sostre dels actuals volums principals només si és per a usos col.lectius i 
condicionat a l'enderrocament dels volums a suprimir

Vol. no inclosos 
catàleg

No són regulats pel present Catàleg. En cas d'intervenció sobre els volums catalogables, es 
procurarà que els volums no catalogats restin en coherència amb el conjunt substituint els 
materials i cobertes no integrats

Elem. especials a 
preservar

Ximeneia principal

CONDICIONS ORDENACIÓ EDIFICACIÓ

USOS

Per a l'admissió de l'ús de restauració o equipament o servei comunitari que requereixi d'una 
important intervenció en l'edificació o l'entorn, es requerirà la tramitació d'un pla especial

Divisió horitzontal S'admetrà excepcionalment, amb estricte compliment de l'art. 19

Nombre màx. d'htges admissibles 4

Prohibits S’entenen com a prohibits els usos no admesos

DETERMINACIONS NORMATIVES

HABITATGE TURISME RURAL

RESTAURACIÓ

EDUCACIO EN EL LLEURE

HOTELER

ARTÍSTIC ARTESANAL

EQUIPAMENT  I SERVEI 
COMUNITARI

Ordenació  En compliment de l'art. 12 de la normativa, tota intervenció mantindrà l'entorn del conjunt en 
condicions de neteja i endreça coherents amb l'ús original i el paisatge rural de la zona

Altres condicions Caldrà adequar correctament les noves instal.lacions i usos a l'entorn de sòl no urbanitzable. Cal 
evitar expressament la instal.lació de focus o enllumenat exterior amb afectació lumínica sobre 
l'entorn

CONDICIONS ORDENACIÓ ENTORN, ACCÉS, APARCAMENT I SERVEIS

Serveis

Accés i aparcament Caldrà garantir la correcta accessibilitat al lloc i un nombre de places d'aparcament adaptades a 
l'ús a implantar, en compliment de l'art. 11 de la normativa del PEU

Tota intervenció haurà de garantir els serveis necessaris per al desenvolupament de l'activitat en 
virtut d'allò que estableix l'art. 13 de la normativa del PEU, tot i vetllant per abastir la major part 
possible de la demanda elèctrica a partir de fonts renovables

Limitació usos 

Volum Tipus d'edif. Vol. catalogats Vol. no inclosos catàleg Vol. a enderrocar

A Magatzem 
industrial

B Magatzem 
industrial

C Cobert
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ALTRES IMATGES

Foto 5. Façana lateral est Foto 6. Vista sud

Foto 7. Cobertes Foto 8. Lateral est cos allargat

Foto 9. Cos annex

Foto 3. Naus obsoletes a suprimir Foto 4. Façana est i coberta
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5. PLÀNOLS 

Es situen les construccions i elements en els plànols que acompanyen aquesta 
Memòria informativa i justificativa. S’utilitza el codi de l’element establert en les fitxes 
introduint al seu davant la lletra identificadora “c-”, és a dir, – codi element inventariat.  

Els plànols incorporats són els següents: 
 
1. Context territorial 

2. Emplaçament 

3. Ortofotomapa 2020 

4. Ortofotomapa 1956 

5. Figures de protecció i gestió (Pla territorial metropolità de Barcelona) 

6. Classificació urbanística del sòl no urbanitzable 

7. Catàleg de camins 

8. Catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable 

8a. Catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable. 

Detall àmbit 1 

8b. Catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable. 

Detall àmbit 2 

8c. Catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable. Detall 

àmbit 3  
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6. INFORME DE RESPOSTA ALS ORGANISMES 

RESPOSTA A L’INFORME PREVI DE LA COMISSIÓ TERRITORIAL URBANISME DE L’ARC 
METROPOLITÀ DE BARCELONA DE 16/06/20. 

Exp.: 2020/071087/B. 

Consideracions Com es contempla al Pla 

En relació amb l’adequació del document 
al planejament territorial vigent, la regulació 
que es faci del present Pla especial s'haurà 
d'ajustar a les determinacions del PDU de 
l'ACTUR Santa Maria de Gallecs 
especialment pel que fa als usos dels 
elements situats dins el seu àmbit. 

A més a més, cal tenir present en primer 
lloc que dins l'àmbit del PDU només 
s'admeten com a noves edificacions les 
ampliacions de les existents al parc i, en 
segon lloc, que tan el PDU com la 
modificació puntual del PGOU en l'àmbit 
del PDU només assenyalen 3 elements 
arquitectònics (Can Jornet, Casa Nova de 
Can Vila i la Torre d'en Malla) i 1 element 
arqueològic (Jaciment arqueològic de la 
Torre d'en Malla) com a patrimoni catalogat 
situat dins l'àmbit del PDU del municipi de 
Parets del Vallès. Si bé segurament també 
caldria assenyalar Can Vila-rosal per tenir 
la categoria patrimonial de BCIL i per la 
seva antiguitat. Atès l'esmentat, i veient 
que no queda prou justificada la inclusió 
d'altres elements al Pla especial a banda 
dels dits al paràgraf anterior. Caldria 
justificar en detall o excloure la inclusió 
d'altres elements situats dins l'àmbit del 
PDU al catàleg de masies, cases rurals i 
altres construccions en sòl no urbanitzable 
a banda dels dits al paràgraf anterior. Els 
elements a justificar o excloure són:  

- i-17 Can Comas  
- i-19 Can Quildo 
- i-20 Can Músic. 

Efectivament, en la versió per a l’aprovació inicial 

es té en compte les determinacions del PDU de 

l'ACTUR (veure nou apartat 1.7.3 de la Memòria 

del pla i apartat 1.6.2 del DAE del PEM i 1.6.2 del 

DAE de la MP del PGOU. 

 

 

Atenent a aquesta consideració es considera 

justificada la inclusió de l’element “i-19. Can 

Quildo” (per la seva antiguitat i manteniment de 

valors arquitectònics singulars),  

 

 

Altrament, s’exclou del Catàleg l’element “i-17. 

Can Comas”. 

 

L’element “i-20 Can Músic” queda fora de l’àmbit 

del PDU de l'ACTUR. 

2) En relació amb l’adequació del 

document al planejament urbanístic 

general vigent, atès que el document a 

tràmit es limita a fixar criteris sense fer una 

regulació urbanística dels elements que es 

proposa catalogar, les possibles 

disfuncions respecte el planejament 

urbanístic general vigent només es podran 

determinar en fases posteriors del 

document a tràmit on aquest estigui més 

Efectivament, la MP del planejament urbanístic 

general vigent que es tramita en paral·lel al 

present PE, té per finalitat ajustar les disfuncions 

normatives que es poguessin generar. Aquesta 

qüestió s’escateix en detall en la versió per a 

aprovació inicial de la MP. 
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definit. 

3) En relació amb les ampliacions, en el 
cas que la normativa del document en 
plantegi es tindran en compte els articles 
50.2 i 3 TRLUC així com també l'article 
55.3 del Reglament de la Llei d'Urbanisme. 
En general es recorda el caràcter 
d'excepcionalitat d'aquestes i la 
conveniència de prioritzar l’ampliació a 
través de la reutilització i transformació de 
les edificacions existents evitant al màxim 
les noves ocupacions. 

A l’art. 18 de la normativa del pla per a aprovació 

inicial, l’apartat 2 diu: “Atenent que l’objectiu 

general del catàleg (...) és la rehabilitació i 

recuperació de les volumetries preexistents a 

l’assentament, en general no s’admet l’ampliació 

de l’edificació. Cal prioritzar la reutilització i 

transformació de les edificacions existents 

complementàries a la principal. 

L’apartat 4 de l’art. 18, estableix les condicions 

per a aquesta ampliació. 

4) En relació amb els volums, el catàleg 
diferencia els volums edificats principals, 
color vermell, els volums complementaris, 
color taronja, els volums complementaris 
sense valors per ser catalogades i, per tant 
que no es consideren dins la regulació del 
Pla especial, color gris i els volums a 
suprimir. 

A totes les fitxes del present catàleg caldria 
justificar l'antiguitat i els valors de les 
edificacions principals, color vermell, i de 
tots els volums complementaris, color 
taronja. Caldria aportar evidències físiques 
que permetin determinar l'emplaçament i la 
superfície que ocupaven originàriament 
així com l'antiguitat anterior a l'any 1956. 
Aquells volums, dels quals no se'n pugui 
justificar l'antiguitat i els valors s'hauran de 
deixar d’un altre color i, en el cas que 
alterin els valors de les edificacions a 
catalogar caldria valorar-ne l'enderroc per 
corregir l'impacte ambiental o paisatgístic 
negatiu. 

 

Així doncs, caldria acreditar i justificar 
adequadament el volum edificat principal 
atès que, en alguns casos s'hi identifiquen 
volums que serien secundaris. Caldria, 
també, justificar l'antiguitat i els valors de la 
resta dels volums edificats per definir-los o 
bé com a volums complementaris o bé com 
a edificacions annexes o aïllades que no 
tenen valors per ser catalogades dels 
elements següents: i-01 Can Moragues, i-
03 Torre de Malla, i-04 Hostal del Trenc, i-
08 Can Teja, i-10 Can Vila-rosal, i-12 Can 
Manxa, i-13 Can Calau, i-15 Casa nova de 
Can Vila, i-17 Can Comas, i-32 Galta Tallat 
1. 

 

 

Al final del present document de resposta 

s’adjunta l’”Annex 1. Cartografia històrica”, que 

conté: 

1.- Mapa 1:25.000 de 1919 (impulsats per la 

Mancomunitat de Catalunya). 

2.- Ortofotomapa-vol aeri americà de 1956. 

3.- Mapa topográfico parcelario, 1:2000, cadastral 

de l’Instituto Geográfico y Catastral (IGC) de 

1956. (Cal fer notar que, atès que aquest és un 

plànol cadastral, amb finalitat impositiva, en algun 

cas, no grafiava algun petit volum d’ús secundari). 

 

En aquests tres plànols es contrasta, la 

preexistència dels elements que qüestiona 

l’informe de la CTU.  

 

 

 

Quant a la naturalesa principal/secundària dels 

volums i l’exclusió del Catàleg de determinats 

volums per falta d’antiguitat dels mateixos: 

i-01. Can Moragues: al mapa IGC-56 s’observa 

que la grandària del complex coincideix amb 

l’actual reconeguda.  

i-03. Torre de Malla: al mapa IGC-56 s’observa 

que la grandària del complex coincideix amb 

l’actual reconeguda. 

i-04. Hostal del Trenc: al mapa IGC-56 s’observa 

que la grandària del complex coincideix amb 

l’actual reconeguda.  

i-08. Can Teja: al mapa IGC-56 s’observa que la 

grandària del complex coincideix amb l’actual 



PE de catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable de Parets del Vallès 

Document per aprovació inicial 

 

184 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A més, cal justificar l'antiguitat i els valors 
per ser inclosos al catàleg dels elements 
següents (en cas de no poder-se justificar 
l'antiguitat i que s’han mantingut els valors 
caldria excloure'ls del catàleg): i-07 Can 
Crosta, i-16 Can Gàbia, i-18 Can Bullícia, i-
19 Can Quildo, i-20 Cal Músic, i-23 Can 
Gispert, i-35 La Bòbila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

reconeguda.  

i-10. Can Vila-Rosal: al mapa IGC-56 s’observa 

que la grandària del complex coincideix amb 

l’actual reconeguda.   

i-12. Can Manxa: s’exclouen del Catàleg els 

cossos annexos en no aparèixer aquests al mapa 

IGC-56. 

i-13. Can Calau: al mapa IGC-56 s’observa que la 

grandària del complex coincideix aproximadament 

amb l’actual reconeguda, excepte el cos annex 

sud que se suprimeix. 

i-15. Casa nova de Can Vila: al mapa IGC-56 

s’observa que la grandària del complex coincideix 

amb l’actual reconeguda.  

i-17. Can Comas: s’exclou del Catàleg per 

incompatibilitat amb el PDU Actur.  

i-32. Galta Tallat 1: s’exclou del Catàleg per falta 

de valors arquitectònics i entitat insuficient. 

Quant a l’antiguitat i la concurrència de valors: 

i-07 Can Crosta: s’acredita grandària i antiguitat 

(mapa IGC-56, ortofotomapa-46/56) i es constata 

el manteniment de la major part dels valors 

arquitectònics. 

i-16 Can Gàbia: s’acredita grandària i antiguitat 

del cos principal (mapa IGC-56, ortofotomapa-

46/56) i es constata manteniment dels valors 

arquitectònics. Se suprimeix el cos annex C0. 

i-18 Can Bullícia: s’acredita antiguitat i grandària 

(mapa IGC-56, ortofotomapa-46/56) i es constata 

manteniment dels valors arquitectònics. Se 

suprimeix el cos annex B0. 

i-19 Can Quildo: s’acredita grandària i antiguitat 

(mapa IGC-56, ortofotomapa-46/56 i es constata 

manteniment dels valors arquitectònics. Se 

suprimeix el cos annex B0 i es retalla el cos C0 

pel nord. 

i-20 Cal Músic: s’acredita grandària i antiguitat 

(mapa IGC-56, ortofotomapa-46/56 i es constata 

manteniment dels valors arquitectònics. Se 

suprimeixen tots els cossos annexos i roman el 

cos principal A1. 

i-23 Can Gispert: s’exclou del Catàleg per falta de 

valors arquitectònics. No apareix al ortofotomapa-

46 però apareix al ortofotomapa-56. 

i-35 La Bòbila: es proposa mantenir-lo al Catàleg 
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Cal excloure del catàleg per manca de 
raons que en determinin la preservació, per 
la seva manca d’entitat arquitectònica o per 
la pèrdua dels valors els elements 
següents: i-21 Can Lleó, i-24 Can Turull, i-
25 Can Vileta, i-26 Can Ramon dels 
Esclops, i-27 Casa ponent 8, i-28 Casa 
ponent 9, i-29 Can Borni Vell, i-30 Can 
Feliuà, i-31 Can Vicenta, i-33 Can Garcia, 
i-34 El Forn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cal excloure del catàleg per no tenir 
l’antiguitat anterior a l’any 1956 l’element 
següent: i-22 Can Muns. 

 

Cal regular conjuntament els elements i-05 
Can Salvet i i-06 Can Ces (Can Vicenç) 
atès que conformen una única entitat 
arquitectònica i tenen una única referència 
cadastral amb dos habitatges. 

per a la correcció de l’impacte paisatgístic. 

Apareix a l’ortofotomapa-56 i al mapa IGC-56. 

Quant a la manca de raons per a la preservació, 

manca d’entitat o pèrdua de valors:  

i-21-Can Lleó: s’exclou del Catàleg per insuficient 

entitat en superfície i volumetria. 

i-24 Can Turull: s’exclou del Catàleg per falta 

d’antiguitat. No apareix al ortofotomapa-1956.  

i-25 Can Vileta: s’exclou del Catàleg per falta de 

valors arquitectònics.   

i-26 Can Ramon dels Esclops: es proposa 

mantenir-la al Catàleg perquè tot i el decòrum 

general es constata el manteniment dels valors 

arquitectònics. Tot i això, en base al mapa IGC-

1956, se suprimeix el cos annex C1. 

i-27 Casa ponent 8: s’exclou del Catàleg per falta 

d’antiguitat. No apareix al ortofotomapa-1956.   

i-28 Casa ponent 9: s’exclou del Catàleg per falta 

d’antiguitat. No apareix al ortofotomapa-1956.   

i-29 Can Borni Vell: s’acredita grandària i 

antiguitat (mapa IGC-56, ortofotomapa-46/56) i es 

constata manteniment dels valors arquitectònics. 

Tot i això, en base al mapa IGC-1956, se 

suprimeix la meitat nord del cos annex B0. 

i-30 Can Feliuà: s’exclou del Catàleg per falta de 

valors arquitectònics.  

i-31 Can Vicenta: s’exclou del Catàleg per falta de 

valors arquitectònics.   

i-33 Can Garcia: s’exclou del Catàleg per falta 

d’antiguitat. No apareix al ortofotomapa-1956.  

i-34 El Forn: s’exclou del Catàleg per insuficient 

entitat en superfície i volumetria. 

Quant a la falta d’antiguitat: 

i-22 Can Muns: s’exclou del Catàleg per falta 

d’antiguitat. No apareix al ortofotomapa-1956. 

Quant a la regulació conjunta dels elements i-05 

Can Salvet i i-06 Can Ces (Can Vicenç): segons 

la propietat constitueixen finques registrals 

diferents amb la qual cosa es considera la 

necessitat de donar un tractament diferenciat del 

punt de vista urbanístic per tal de no donar 

peu a un eventual bloqueig en qualsevol 

iniciativa associada als usos del Catàleg. 

5) En relació als usos, l’art. 47.3bis TRLUC S’especifica que la casella “Ús principal” i “Ús 
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estableix que les edificacions incloses al 
catàleg poden destinar-se a habitatge 
familiar, establiment hoteler amb l’exclusió 
de la modalitat d’hotel apartament, a 
turisme rural, a activitats d’educació en el 
lleure, artesanals, artístiques o de 
restauració, a equipaments, o a serveis 
comunitaris. 

El usos proposats al guió de proposta de 
regulació urbanística del document a tràmit 
s'ajusten a aquest ventall d'usos regulats al 
TRLUC. Per contra, la nomenclatura dels 
usos que es fa a les fitxes del catàleg no 
s’adequa a la nomenclatura del guió de 
proposta de regulació urbanística del 
document. Caldria, per tant, enumerar els 
usos a les fitxes del catàleg d’acord a la 
nomenclatura d’usos que es faci a l’apartat 
normatiu del mateix document. 

 

En cap cas es podrà determinar un ús 
secundari “indeterminat” tal com passa a la 
fitxa i-26 Can Ramon dels Esclops o un ús 
principal i un ús secundari “en desús” tal 
com passa a les fitxes: i-34 El Forn i i-35 
La Bòbila. 

Per acabar en referència als usos, es 
valora positivament la limitació de l’ús 
hoteler als elements que tinguin una 
superfície construïda superior als 800 m² 
però no es veu coherent amb dita limitació 
l’excepció d’autoritzar l’ús com a hostal en 
superfícies inferiors. La diferència entre un 
ús hoteler i un ús com a hostal no és una 
diferència regulable des del planejament 
urbanístic. 

secundari” que apareixen a les fitxes lliurades per 

a l’Avanç, fan exclusivament referència a l’ús que 

obra en aquests moments, sense que això 

impliqui cap precedent en relació als usos que 

s’autoritzaran normativament.  

 

Les fitxes del Catàleg per a la versió de 

l’aprovació inicial s’adeqüen a les corresponents 

caselles d’usos d’acord a la normativa de l’art. 

47.3bis TRLUC. 

 

 

 

 

 

Així i tot, se suprimeix l’ús secundari 

“indeterminat” per a la fitxa i-26 així com l’ús “en 

desús” a la fitxa i-35-la Bòbila. 

 

 

En la versió per a l’aprovació inicial i la normativa 

del PEU, i d’acord a la normativa sectorial, de 

moment només s’exclou l’ús d’hotel apartament a 

expenses que en base als informes dels 

organismes s’estableixi un criteri més concret. 

6) En relació a les divisions horitzontals, 
d'acord a l'art. 50.3 del TRLUC, s'admeten 
si no s'alteren les característiques originals 
de l'edificació amb l'objectiu de fomentar la 
rehabilitació sempre que el planejament 
general del municipi admeti aquesta 
possibilitat. 

En aquest cas, s'han de valorar les 
limitacions que estableix el planejament 
general i els planejaments supramunicipals 
pel que fa a les divisions horitzontals i si és 
necessària una modificació. 

A la normativa del pla per a aprovació inicial 
s’inclou l’art. 19 que diu:  

Article 19. Divisió horitzontal 

Si no s’alteren les característiques originals de 

l’edificació, excepcionalment es pot admetre la 

divisió horitzontal (...). 

Tanmateix, la MP del pla general valora si hi ha 

alguna possible disfunció respecte aquest article i 

proposarà si cal, algun ajust. 

7) Pel que fa a les fitxes individualitzades 
del catàleg i la globalitat del document:  

Caldria aportar el sostre dels diferents 
volums inclosos a les fitxes 
individualitzades del present catàleg i 
afegir a totes les fitxes la informació del 

En la documentació per a l’aprovació inicial: 

- Es fa constar el sostre dels diferents volums a 
cada fitxa, i la informació del planejament vigent 
(en concret, la clau urbanística) on es situa 
l’element catalogat. 
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planejament vigent on es situa l’element 
catalogat. 

Caldria dibuixar a totes les fitxes del 
catàleg que s’escaigui les afectacions per 
infraestructures o per reserves derivades 
del planejament general o dels 
planejaments supramunicipals que afecten 
Parets del Vallès. 

Caldria diferenciar clarament entre 
l’inventari d’edificacions en el sòl no 
urbanitzable i les fitxes dels elements 
inclosos en el catàleg de masies, cases 
rurals i altres construccions en sòl no 
urbanitzable. Al document a tràmit la 
identificació de tots els elements comença 
per “i-...” sense diferenciar entre els 
catalogats i els que només estan 
inventariats, a més a més, els elements 
inclosos al catàleg tornen a sortir a 
l’inventari, no hi pot haver elements que 
surtin als dos llocs. 

Caldria adequar la categoria del nivell de 
protecció patrimonial de l’element i-15 
Casa nova de Can Vila (casa la filla del 
Josep Maria) a BID (Bé d’Interès 
Documental) d’acord al Pla especial de 
protecció del patrimoni i catàleg. 

 

 

- Es fa constar la possible afectació per 
infraestructures o per reserves als diferents 
volums a les dues fitxes afectades per aquesta 
circumstància (el Trenc i la Torre de Cellers). 
 

 

- Es singularitza exclusivament les edificacions 
incloses al Catàleg, mitjançant el codi C-xx que 
queda conformat per 22 elements catalogats. 

 

 

 

 

 

 

- S’adequa la categoria del nivell de protecció 
patrimonial de l’element i-15 Casa nova de Can 
Vila a BID. 
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Annex 1. Resposta als organismes. Cartografia 

històrica 

Codi c-01 

Nom Can Moragues 

Topogràfic 
1920 

 



PE de catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable de Parets del Vallès 

Document per aprovació inicial 

 

189 

Ortofotomapa 
1956 

 

Plànol 
Cadastral1956 
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Codi c-02 

Nom Can Jornet 

Topogràfic 
1920 

 

Ortofotomapa 
1956 
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Plànol 
Cadastral1956 

 

 

  



PE de catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable de Parets del Vallès 

Document per aprovació inicial 

 

192 

 

Codi c-03 

Nom Torre de Malla 

Topogràfic 
1920 

 

Ortofotomapa 
1956 
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Plànol 
Cadastral1956 
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Codi c-04 

Nom Trenc, Hostal del Trenc 

Topogràfic 
1920 

 

Ortofotomapa 
1956 
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Plànol 
Cadastral1956 
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Codi c-05 

Nom Can Salvet 

Topogràfic 
1920 

 

Ortofotomapa 
1956 
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Plànol 
Cadastral1956 
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Codi c-06 

Nom Can Ces 

Topogràfic 
1920 

 

Ortofotomapa 
1956 
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Plànol 
Cadastral1956 
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Codi c-07 

Nom Can Crosta 

Topogràfic 
1920 

 

Ortofotomapa 
1956 
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RESPOSTA A L’INFORME PREVI DE LA OTAA DE BARCELONA DE 30/07/2020 

Exp. exp. OTAABA20200007. 

Veure apartat “8. ADEQUACIÓ DEL DAE A L’INFORME AMBIENTAL ESTRATÈGIC”, pàg. 68 
del DAE. 
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