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I JUSTIFICACIÓ 

La llei 8/2005, de protecció, gestió i ordenació del paisatge, té per objecte el 

reconeixement del paisatge a fi de preservar els seus valors naturals, 

patrimonials, científics, econòmics i socials. El desenvolupament de la llei es fa 

mitjançant el decret 343/2006, de 19 de setembre, el qual té per objecte 

avaluar les conseqüències que té sobre el paisatge la realització d’actuacions, 

obres i activitats. El decret regula el contingut dels estudis i informes d’impacte 

i integració paisatgística i estableix que aquests documents tècnics estan 

destinats a considerar les conseqüències que té sobre el paisatge l’execució 

d’actuacions, projectes d’obres o activitats i a exposar els criteris adoptats per 

a la seva integració. 

Per altra banda en el Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 

Text refós de la llei d’urbanisme (TRLU), en la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de 

modificació del Text refós de la llei d’urbanisme i en el Decret 305/2006, de 18 de 

juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, s’estableixen els 

supòsits que determinades actuacions d’interès públic i d’iniciativa privada en sòl no 

urbanitzable, que previsiblement poden comportar canvis en el paisatge, incorporin 

en el seu procés de tramitació un estudi d’impacte i integració paisatgística que 

diagnostiqui el possible impacte i exposi en cas necessari les mesures d’integració 

previstes. 

........... 

Article 48 

Procediment per a l'aprovació de projectes d'actuacions específiques d'interès públic en sòl no 
urbanitzable 

1. Els projectes de les actuacions específiques d'interès públic a què es refereix l'article 47.4, si 
no estan incloses en un pla especial urbanístic, han d'ésser sotmesos a informació pública per 
l'ajuntament, per un termini d'un mes. Tant el projecte d'aquestes actuacions com, si s'escau, el 
pla especial urbanístic formulat per acomplir-les han d'incloure la documentació següent: 

a) Una justificació específica de la finalitat del projecte i de la compatibilitat de l'actuació amb 
el planejament urbanístic i sectorial. 

b) Un estudi d'impacte paisatgístic. 

c) Un estudi arqueològic i un informe del Departament competent en matèria de cultura, si 
l'actuació afecta restes arqueològiques d'interès declarat. 
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d) Un informe del Departament competent en matèria d'agricultura si no és comprès en un pla 
sectorial agrari. 

e) Un informe de l'administració hidràulica, si l'actuació afecta aqüífers classificats, zones 
vulnerables o zones sensibles declarades de conformitat amb la legislació vigent. 

f) Un informe de l'Institut Geològic de Catalunya, si l'actuació afecta jaciments paleontològics 
o punts geològics d'interès. 

g) Els altres informes que exigeixi la legislació sectorial. 

........... 

Disposició Transitòria Quinzena  

Autorització de la rehabilitació o la reconstrucció de masies, cases rurals o altres edificacions 
situades en sòl no urbanitzable en absència de catàleg, i ampliació d'edificacions i activitats 
en sòl no urbanitzable 

Als efectes del que estableixen els articles 47.3 i 50.2, mentre el planejament general o un pla 
especial d’iniciativa pública no contingui la catalogació de les construccions situades en sòl no 
urbanitzable del terme municipal, per a regular-ne la reconstrucció o la rehabilitació, es poden 
autoritzar aquestes actuacions per mitjà del procediment que estableix l’article 48, amb vista a 
destinar-les a algun dels usos admesos, inclòs l’hoteler. La documentació, en aquest cas, ha 
d’incloure una justificació específica de les raons arquitectòniques, històriques, paisatgístiques 
o socials que determinen la preservació i la recuperació de l’edificació o, si s’escau, de 
l’impacte ambiental o de la necessitat d’integració en el paisatge. 

....................... 

Així doncs el present Estudi d’Impacte i Integració Paisatgística (EIIP) avaluarà 

els impactes paisatgístics que es poden produir, conseqüència del Pla Especial 

que es tramita, i determinarà d’admissió de les actuacions proposades i en cas 

de ser necessari les mesures d’integració adoptades. 

 

II MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

1. Objecte 

L’objecte d’aquest estudi és analitzar i valorar l’impacte paisatgístic que el 

desenvolupament del Pla Especial de la masia de Can Serra pot suposar per 

l’entorn i el medi natural, del terme municipal de Parets del Vallès. 

El Pla Especial identifica les parts de la masia susceptible de reconstrucció o 

rehabilitació i estableix les condicions d’ús i d’ordenació de l’edificació per a 
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poder preservar-la, respectant els paràmetres establerts en els Pla Especial de 

Protecció del Patrimoni Arquitectònic, Arqueològic, Urbanístic i Paisatgístic del 

municipi de Parets del Vallès i en el Pla Especial per a la protecció i millora del 

sòl no urbanitzable. 

2. Característiques generals de les actuacions 

L’actuació sobre el bé construït i l’entorn immediat que es proposa en el Pla 

Especial és bàsicament de conservació de l’existent, no estant permeses les 

noves construccions. En el plànol 5 del PE s’assignen dos tipus d’actuacions a 

realitzar en els cossos i elements que configuren la masia de Can Serra, la 

reconstrucció i la rehabilitació dels volums assenyalats amb el número 1 han 

de respectar, el volum edificat, les façanes i la coberta, la reconstrucció i la 

rehabilitació dels volums assenyalats amb el número 2 respectaran el volum i 

tendiran a augmentar la seva integració en el conjunt, permetent-se la 

demolició només d’aquelles parts que comporten una degradació del bé o que 

la seva eliminació permeti una millor interpretació històrica. 

 

 
Actuacions  1 Actuacions 2 
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Les obres tindran per objectiu adaptar les construccions als nous usos, 

consolidant les estructures i els tancaments, respectant en tot moment les 

tipologies tradicionals i els seus valors, utilitzant materials tradicionals de 

façana i coberta (pedra, fusta, teula ceràmica, arrebossats i pintats), coherents 

amb les característiques de l’edificació tradicional, el caràcter del conjunt i el 

paisatge de l’entorn. El cromatisme seran els propis del lloc i es respectaran 

els criteris definits en el Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic, 

Arqueològic, Urbanístic i Paisatgístic del municipi de Parets del Vallès.  

En quant als usos, es permeten l’ús agrícola, el d’habitatge familiar, activitats 

de restauració, establiment de turisme rural, activitat educació en el lleure, 

activitats artesanals, activitats artístiques, equipaments i serveis comunitaris, 

en resum els permesos en l’article 47 pel TRLU, compatibles amb la 

conservació dels seus valors.  

En quant al seu entorn més immediat es mantindrà l’accés existent a la masia, 

la era, el pou i el safareig i s’evitaran les tanques, utilitzant preferentment 

elements existents com marges i vegetació. En quant a l’aparcament es 

continuarà utilitzant una part de l'era per aquest ús.  

La masia disposa actualment d’aigua potable procedent de la xarxa municipal 

(grup Cassa), té l’escomesa enterrada i el comptador situat en una arqueta al 

costat del camí, en l’accés privat a la masia. També disposa de connexió a la 

xarxa elèctrica (Endesa) que alimenta la masia a través d’una instal·lació aèria 

sustentada per pals de fusta així com connexió a la xarxa de telefonia, el 

comptador d’electricitat està situat en la façana principal de la masia, al costat 

de la porta d’entrada. En quant a l’evacuació de les aigües residuals, 

actualment la masia disposa d’una fossa sèptica, amb capacitat per a 30 

persones, a la qual es realitza un manteniment cada dos anys, les aigües un 

cop netes es condueixen fins als arbres que hi ha al final de l’hort.  

En resum les actuacions permeses no suposen en cap cas un augment dels 

sostre edificat ni del volum existent, sinó que estan encaminades a la seva 

preservació i conservació, establint els usos als quals es poden destinar les 

edificacions per tal que es generin els recursos suficients per a rehabilitar, 
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mantenir i conservar el patrimoni, donat que en l’actualitat, per raons òbvies i 

pressionada per un entorn cada cop més urbanitzat, l’activitat agrícola i 

ramadera a la que ha estat destinada en tota la seva història, ha deixat de ser 

el seu motor econòmic. 

3. Descripció de l’emplaçament 

La masia de Can Serra, amb origen molt probablement a finals del segle XIV, 

està situada en sòl no urbanitzable a l’avinguda Lluís Companys número 26 de 

Parets del Vallès. Situada al límit del sòl urbà de la població, en un dels punts 

més alts anomenat el Padró, limitant amb el barri Antic de la població. 

Ortofotomapa, coordenades UTM cos central X:435936.58 Y: 4602763.49  

 

L’àmbit del Pla Especial es centra en el conjunt edificat i l’entorn més 

immediat, té una superfície d’uns 4.030 m2 dels quals 1.065 m2 corresponen al 

conjunt edificat i 2.965 m2 restants a l’espai lliure. Limitat a migdia pel camí de 

Can Serra, per l’est amb la finca amb referència cadastral 

5828801DG3052N0001GY i amb Avinguda Lluís Companys, per on es realitza 

l’accés i per l’oest i el nord amb terrenys de la mateixa finca. 

CAN SERRA 
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Àmbit Pla Especial masia de Can Serra 

 

Règim del sòl, Text Refós 2006 P.G.M.O 

 

 
Sòl urbà Sòl urbanitzable Sòl no urbanitzable 

CAN SERRA 
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El conjunt edificat està envoltat de camps, de la mateixa propietat, destinats al 

conreu de cereals, aquest any s’hi ha cultivat ordi i els dos anys anteriors s’hi 

va conrear colza. La imatge més enllà dels camps respon al límit urbà, envoltat 

bàsicament per sòl urbà i en menor quantitat per sòl urbanitzable. 

 

El conjunt edificat està format per un volum principal format per la masia de 

Can Serra destinada a habitatge, a la qual al llarg de la història se l’hi han anat 

adherint diferents cossos per les façanes oest i nord, complementaris a 

l’activitat agrària que s’hi desenvolupava i pel bestiar; per una edificació aïllada 

de planta quadrada i doble alçada situada al sud est de la masia, utilitzada 

antigament com a paller; i per dos coberts exempts situats a l’oest de la masia, 

destinat el de major dimensions a guardar les eines de treball del camp i a 

l’emmagatzematge de les bales de palla i el més petit a galliner.  

Les edificacions es situen al voltant de l’era de forma lleugerament arrodonida i 

amb lliça de totxo a plec de llibre, en la qual s’hi troba un pou i un safareig. Al 

costat est de la masia hi ha quatre lledoners bicentenaris, el més antic està a 

la cara nord, té una part esqueixada amb una volta de canó de quasi 4 metres, 

al seu costat n’hi ha altre que té 3 metres de canó i els altres dos més petits es 

situen vora el camí d’accés. En les proximitats, al mig dels camps, a l’oest de 
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la masia, hi ha dues basses, una de les quals té una mina que comunica la 

bassa amb el pou existent a l’era de la masia. La mina havia set molt bona i de 

gran abundor d’aigua, feta de volta de terra la qual més tard la bastiren amb 

volta de maó. 

 

Imatge de l’accés i el paller. 
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Imatge de l'era de la masia i de la façana principal. 

 

Imatge del conjunt edificat mirant la seva façana nord. 
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Imatge del conjunt edificat mirant la seva façana oest. 

 

Imatge lledoners. 
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L’accés a la masia es realitza des de l’Avinguda Lluís Companys per un camí 

privat que porta a l’era, situat entre els lledoners i l’antic paller. El camí es 

situa en la prolongació del carrer Major, al costat oest de l’Avinguda Lluís 

Companys, compartint accés amb el camí de Can Serra. Tant l’espai d’accés 

com els dos camins són de terra. L’accés privat a la masia es situa a uns 18 

metres del límit de la vorera.  

Imatge accés. 
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4. Factors de visibilitat 

Tal com s’ha assenyalat la masia es situa al mig del municipi de Parets del 

Vallès, en una zona rústica destinada a conreu, propera al barri Antic de la 

població, i envoltada de sòl urbà o urbanitzable. El terreny té un pendent 

ascendent en direcció sud-nord. Les visuals des de l’interior de l’àmbit són: 

Límit sud: 

Des d’aquest límit es veu el marge sud del camp on es situa la masia, el qual 

limita amb el camí de Can Serra que queda a cota inferior. Més enllà tenim part 

del sòl urbà de la zona del barri de l’Escorxador i de la zona del geriàtric. Al 

final, a l’altre extrem és visible la Serralada de Marina.  

 

Límit oest: 

Des d’aquest límit es veu el marge sud del mateix camp que limita amb el camí 

de Can Serra, que queda a cota inferior. Més enllà tenim part del sòl urbà, a 

l’esquerra zona del barri de l’Eixample i a la dreta zona del barri de Cerdanet. 
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Límit nord: 

Des d’aquest límit es veu part del sòl urbà, a l’esquerra zona del barri de 

Cerdanet i a la dreta zona del Cementiri. 

 

Límit est: 

Des d’aquest límit es veu el conjunt edificat de Can Serra amb els lledoners al 

fons, el bosquet de la finca veïna i més enllà part del sòl urbà del barri Antic. 

 

Conca visual: 

La conca visual ens mostra que la masia és visible bàsicament des del límit 

oest al llarg del carrer Enric Ballera perllongant-se per tota la zona de sòl 

urbanitzable pendent de transformació i pel camí de Can Serra. Els fronts 

edificats que envolten tot aquest àmbit conformen una barrera important en 

quant a les visuals més properes així com l’atalussament de les terrasses. Els 

principals punts d’observació serien el propi nucli de Parets del Vallès. Més 

enllà dels límits urbans que envolta l’àrea de sòl no urbanitzable, la masia és 

molt poc visible degut a les pantalles visuals que fan les edificacions, que 
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disminueixen la seva visibilitat des de visuals llunyanes i conseqüentment el 

seu impacte visual, el qual també queda molt reduït donada la situació de la 

masia amb continuïtat amb el sòl urbà. D’acord amb els límits anteriors 

existeixen visuals llunyanes des de la Serralada de Marina. 

5. Conclusions 

Les actuacions permeses en aquest pla especial no suposen cap impacte 

paisatgístic, doncs actuen sobre el conjunt edificat, sense permetre’s cap nova 

construcció ni cap ampliació. Les actuacions de reconstrucció o rehabilitació 

conservaran el volum edificat, i en el cas dels cossos assenyalats amb el 

número 2 tendiran a augmentar la seva integració en el conjunt utilitzant 

materials tradicionals, coherents amb les característiques de l’edificació 

tradicional, el caràcter del conjunt, el cromatisme i el paisatge de l’entorn. El 

valor del paisatge d’aquest àmbit el dóna principalment l’aspecte històric de la 

masia, la qual està protegida pel Pla Especial de Protecció del Patrimoni 

Arquitectònic, Arqueològic, Urbanístic i Paisatgístic del municipi de Parets del 

Vallès. Així doncs es tracte d’un impacte compatible donada la poca 

intervenció que es fa sobre el territori. 

En quant als serveis la masia ja disposa dels serveis bàsics, no obstant el Pla 

Especial determina que quan es realitzin noves escomeses o connexions 

aquestes es soterraran, millorant la situació actual. 

En quant els usos el Pla Especial no comporta la transformació dels usos 

agrícoles de l’entorn, actuant únicament en l’àmbit de la masia, considerant 

que l’impacte és compatible donada la situació i proximitat d’aquesta amb el 

sòl urbà.  

En quant a l’entorn, bàsicament agrari i fortament afectat per creixement urbà, 

no es preveu cap alteració important, les actuacions sobre la topografia 

existent en l’àmbit, seran bàsicament operacions de neteja i manteniment de 

l’existent, actuacions d’impacte compatible. 
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No es considera necessària cap mena de mesura addicional de protecció, 

gestió o nova ordenació del paisatge per preservar els seus valors territorials i 

paisatgístics, dels ja existents o previstos.  

6. Equip Redactor 

El present Estudi d’Impacte Paisatgística ha estat redactat per Susanna Escriu 

Vilalta, col·legiat número 35.266. 
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