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DOCUMENT COMPRENSIU 

1. Marc normatiu

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 (LU) amb la 
finalitat d’afavorir la conservació i la recuperació del patrimoni rural, 
d’incentivar la reactivació econòmica i el desenvolupament del món rural, 
especialment en els articles 47.3 i 50, 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 edificacions 
existents en 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  

El Pla especial del Catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no 

urbanitzable es redacta d’acord amb el següent marc normatiu: 

• 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 (TRLU), 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.
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2. Suspensió de l’atorgament de llicències

L'article 8.5.a. del text consolidat del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, determina 

que el document comprensiu ha d’incloure un plànol de delimitació dels àmbits subjectes 

a suspensió de llicències i de tramitació de procediments, i concreció del termini de 

suspensió i de l’abast de les llicències i tramitacions que se suspenen. 

L’article 73 del mateix Decret 1/2010 estableix la facultat que tenen, els òrgans 

competents per a l’aprovació inicial de les figures de planejament urbanístic, d’acordar, 

amb la finalitat d’estudiar-ne la formació o la reforma, de suspendre l’atorgament de 

llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o 

enderrocament de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets i 

d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial. 

El Pla especial del Catàleg masies, cases rurals i altres construccions en sòl no 

urbanitzable de Parets del Vallès que ens ocupa, aporta una sèrie de determinacions 

que amplien, precisen o modifiquen la regulació urbanística dels elements inclosos en 

el Catàleg, la qual cosa implica, segons l’esmentat article 73 del Decret 1/2010, que 

l’administració competent n’acordi la suspensió de llicències en els termes següents: 

2.1. Delimitació de l’àmbit subjecte a suspensió del llicències i tramitació de 

procediments 

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

construccions en sòl no urbanitzable és el definit en la normativa, fitxes i plànols 

d’ordenació i comprèn les construccions situades en sòl no urbanitzable del municipi de 

Parets del Vallès, incloses en el catàleg per raons arquitectòniques i patrimonials, 

històriques, mediambientals, paisatgístiques o socials.  

2.2. Concreció del termini de suspensió 

La suspensió de llicències entrarà en vigor amb l’aprovació inicial del present Pla 

especial del Catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable 

de Parets del Vallès.   

La durada de la suspensió de llicències serà fins a la data d’inici de la vigència del Pla 

especial, amb un màxim de 2 anys, si fos el cas. 

2.3. Abast de les llicències i tramitacions que se suspenen 

Se suspenen les llicències d’edificació, reforma, rehabilitació de construccions, 

d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals 

connexes establertes per la legislació sectorial, excepte aquelles que siguin admissibles 

d’acord amb el planejament vigent i no resultin afectades pel present Pla especial del 

Catàleg masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable..   
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3. Objectius del document comprensiu

El present document comprensiu es redacta d’acord amb l'article 8.5.a. del text 

consolidat del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, amb els següents objectius. 

a) Determinar  els  àmbits subjectes a suspensió de llicències i de tramitació de

procediments, tot concretant del termini de suspensió i de l’abast de les llicències

i tramitacions que se suspenen.

b) Oferir un resum de l'abast de les determinacions i d’identificar els àmbits en els

que l'ordenació proposada altera la vigent, i un resum de l'abast d'aquesta

alteració.

4. Objectius i contingut del Pla especial

L’objectiu del Pla especial del Catàleg és l’inventari i regulació urbanística de totes les 

construccions o assentaments en el medi rural als que es reconeix alguns dels valors 

legalment establerts.   

En concret, els objectius específics del Pla especial del Catàleg masies, cases rurals i 

altres construccions en sòl no urbanitzable són: 

1. Identificar i catalogar les construccions o elements

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

3. Regular normativament les condicions relatives a les possibles obres de reforma,

rehabilitació o ampliació de les edificacions existents.

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

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

La documentació que inclou el document de Pla especial és la següent: 

a) Memòria informativa

b) Memòria justificativa
c) Normativa
d) Fitxes

e) Plànols d’informació i ordenació

f) Document ambiental estratègic (DAE)

g) Document comprensiu

5. Tramitació del document

El document de Pla especial del Catàleg masies, cases rurals i altres construccions en 

sòl no urbanitzable, tramitat per l’Ajuntament de Partes del Vallès ha de ser objecte 

d’aprovació inicial municipal i exposició al públic pel període legalment establert i, 

posteriorment, d’aprovació provisional municipal del text refós amb inclusió del resultat 

de la informació pública, segons l’acord municipal d’estimació total o parcial de les 

al·legacions presentades, i dels informes sectorials provinents dels organismes oficials 

i entitats interessades o amb competències per a determinar esmenes en el document. 

Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable
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Una vegada aprovat provisionalment dit text refós, ha de ser enviat a la Comissió 

territorial d’urbanisme  pe a la seva aprovació definitiva i publicació en el butlletí oficial 

a efectes d’executivitat. 
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6. Resum de les determinacions

6.1. Elements a incorporar al Catàleg 

El Pla especial proposa incorporar al Catàleg de masies, cases rurals i 

altres construccions en sòl no urbanitzable un total de 22 elements, quin llistat es 

detalla més endavant, en els apartats 6.7. i 6.8. d’aquest mateix punt, i quines dades 

bàsiques es contenen en l’apartat 2.7 de la memòria justificativa del Pla especial 

6.2. Criteris per a la incorporació dels elements al Catàleg 

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 edificacions existents 

en 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. 

D’acord amb el text consolidat del Decret 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova la 

Llei d’urbanisme (TRLU) i la metodologia de selecció dels elements, els criteris 

emprats són els establerts a l’art. 47.3.a) TRLU, que es concreten de la següent 

manera: 

A. Criteris arquitectònics i patrimonials

Construccions que presenten elements de composició arquitectònica,
morfologia, o tècnica constructiva, o que contenen elements patrimonials, que
les fan destacables, incloent-hi els que 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).

B. Criteris històriques

Edificacions anteriors a la primera Ley del suelo (1956). També s’ha pres  en
consideració la celebració d’actes o esdeveniments històric, àdhuc posteriors
a 1956. Més enllà de la referència temporal, es consideren les edificacions
amb rellevància de l'ús en la història i una potencial influència en la
configuració dels assentaments en el territori.

C. Criteris ambientals

Edificacions 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. 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.
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D. Criteris paisatgístics

Construccions que, o bé ocupen una posició rellevant o representen una fita
rellevant i clarament visible en el paisatge o se situen aïllades enmig d’alguna
zona planera, o bé, perquè de la seva presència en depèn la continuïtat del
paisatge circumdant, com seria el cas de cellers, etc. En tot cas, constitueixen
un elements estructuradors del paisatge

E. Criteris socials

Edificacions lligades a un ús col·lectiu preexistent, com per exemple un espai
religiós, recreatiu, una casa de colònies, un refugi de muntanya o un espai
amb vocació cultural, en les que es valora la seva rellevància social.

6.3. Identificació dels diferents elements del Catàleg 

La identificació dels diferents elements del Catàleg es fa en el plànol d’ordenació de la 

sèrie 7 (Catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable, 

àmbits 1, 2 i 3), a escala 1:2.000, e i en les fitxes individualitzades. 

També s’identifiquen els camins en el plànol 6 (Catàleg de camins), a escala 1:7.000. 

6.4. Usos admesos 

Els usos admesos apareixen regulats en les normes urbanístiques que formen part del 

Pla especial i en les fitxes corresponents a cada element catalogat. 

Els usos admesos són els següents. 

• Ús d'habitatge familiar en sòl rústic

Només es poden destinar a aquest ús aquelles edificacions 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

Aquest ús es limita a aquelles edificacions que puguin 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.

• Ús de restauració en sòl rústic

Aquest ús es limita a aquelles edificacions que puguin 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.

• Ús hoteler en sòl rústic

Aquest ús a aquelles edificacions la superfície construïda de la qual sigui igual
o superior a 800 m2 i que puguin 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.

• Ús d’activitats artístiques

Per tal de 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

Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable 
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Per tal de 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 sòl rústic

Aquest ús es limita a aquelles edificacions que puguin 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.

Els usos permesos pel Pla especial poden estar limitats en el seu desenvolupament per 

allò establert per la normativa sectorial vigent (de carreteres, de zona de policia de lleres, 

o d’altres) i poden requerir la prèvia aprovació d’un Pla especial.

Altres usos propis de les activitats agropecuàries, d’explotació de recursos natural o en 

general, rústiques i els nous habitatges o allotjaments de temporers vinculats a aquestes 

venen regulats per la legislació urbanística i sectorial vigent. 

6.5. Criteris d’intervenció 

El criteri bàsic en la intervenció sobre els elements del Catàleg ha estat la conservació 

i/o recuperació de les constants arquitectòniques i tipològiques característiques d’aquest 

àmbit geogràfic, 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 s’especifiquen en l’apartat 

2.4.3 de la memòria del Pla especial, segons els següents conceptes: 

a) Volumetria: requisits per les ampliacions, per la divisió horitzontal i per la

construcció d’edificacions enrunades.

b) Composició: proporcions de les obertures, relacions entre ple i buit, tancaments,

obertes, sistema estructural, materials.

c) Acabats: materials i colors.

d) Condicions ambientals i d’entorn: substitució e o emmascarament de materials

no originals; elements d’instal·lacions vistes; afectacions de l’habitat en HIC.

e) Segregacions de finques rústiques: regulació normativa

6.6. La fitxa 

L’inventari complet de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable 
compta amb fitxes individualitzades de cada element. 

El format de fitxa utilitzat per a la descripció detallada de les construccions parteix de les 
Directrius de contingut per al catàleg de masies i cases rurals publicades per la Direcció 
General d’Urbanisme de l’any 2009. Les fitxes del present Catàleg incorporen els 
requeriments gràfics i documentals que requereix l’esmentada directriu.  

Cada fitxa consta de dues pàgines i s’organitza en base als sis grans apartats següents: 

1. Dades generals: localització i informació sobre l’edificació. Descripció de la
construcció, contextualització històrica.

2. Dades bàsiques: qualificació urbanística del sòl, figures de protecció i/o gestió,
riscos potencials i accessibilitat.

3. Informació gràfica i cartogràfica:
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a) Localització de la construcció dins del municipi sobre la base topogràfica a escala
1:50.000.

b) Localització de la construcció a escala 1:25.000.

c) Localització en l’ortofotomapa a escala 1:1.500.

d) Localització de la parcel·la en ortofotomapa.

e) Identificació a partir del Cadastre a escala 1:2.500.

f) Croquis acotat i nordejat de les edificacions a escala 1:500, amb distinció  del
cos/-sos principal/s i cos/-sos auxiliar/s, i si s’escau, a suprimir.

4. Descripció: característiques tècniques de l’edificació, usos, estat de conservació
i serveis disponibles (abastament d’aigua, sanejament, energia i altres).

5. Justificació de les raons per a la recuperació i preservació de la masia o
construcció.

6. Determinacions normatives aplicables, usos admesos i afectacions.

6.7. Llistat de masies, cases rurals i altres edificacions en sòl no urbanitzable 

01. Can Moragues
02. Can Jornet
03. Torre de Malla
04. Trenc. Hostal del Trenc
05. Can Salvet
06. Can Ces
07. Can Crosta
08. Can Teja
09. Torre de Cellers
10. Can Vilarosal
11. Can Serra
12. Can Manxa
13. Can Calau
14. Can Merengues
15. Casa Nova de can Vila
16. Can Gàbia
17. Can Bullícia
18. Can Quildo
19. Can Músic
20. Can Ramon dels Esclops
21. Can Borni (Vell)
22. La Bòvila

6.8. Llistat per ordre alfabètic 

1. Can Borni Vell
2. Can Bullícia
3. Can Calau
4. Can Ces
5. Can Crosta
6. Can Gàbia
7. Can Jornet
8. Can Manxa
9. Can Merengues
10. Can Moragues
11. Can Music
12. Can Quildo

Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable
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13. Can Ramon dels Esclops
14. Can Salvet
15. Can Serra
16. Can Teja
17. Can Vilarosal
18. La Bòvila
19. Casa Nova de can Via
20. Torre de Cellers
21. Torre de Malla
22. Trenc. Hostal del Trenc

7. Plànol de suspensió de llicències

La suspensió de llicències afecta a totes les construccions incloses en el Catàleg 

de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable, 

quina identificació es troba en els plànols 8a, 8b i 8c del Pla especial que es 

considera als efectes d’aquest document comprensiu, com el plànol de suspensió 

de llicències en els termes exposats en l’apartat 2 anterior. 

Tècnics responsables de l’elaboració dels documents i plànols 

Ramon Queralt Boldú   Alfred Burballa Nòria 

Llicenciat en Ciències ambientals Llicenciat en Ciències ambientals 

LA LLENA ambiental, SCP  LA LLENA ambiental, SCP  

Núm. col·legiat COAMB 00297 Núm. col·legiat COAMB 01126 

Amador Ferrer i Aixalà 

Dr. Arquitecte-Urbanista 

AFAC_arquitectura i ciutat

Núm. Col·legiat COAC 3.612-9 
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