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I ANTECEDENTS
La masia de Can Serra es troba inclosa dins el Pla Especial de Protecció del
Patrimoni Arquitectònic, Arqueològic, Urbanístic i Paisatgístic del municipi de
Parets del Vallès, fitxa 29, en el que es considera Bé Cultural d’Interès Local
(BCIL), en el que es determina que les intervencions i usos admesos són:
-

Conservació del volum, les façanes, la coberta i l’era.

-

Cas que per problemes estructurals no es pugui conservar el cobert
s’haurà de documentar com un BID.

-

No s’admeten noves construccions dins de l’àmbit de protecció.

-

Element inclòs en l’àmbit d’interès arqueològic de Categoria 3 amb
indicatiu A-039.

La valoració dels elements i l’estat de conservació són:
-

Estructures portants: Bé

-

Forjats: Bé

-

Cobertes: Bé

-

Façanes: Regular

Com a elements a destacar defineix la disposició del volum, el portal d’entrada,
les finestres de la planta pis, l’era i l’organització de l’espai proper a la casa.
Veure Annex 1
D’altra banda, aquesta parcel·la es troba inclosa dins de l’àmbit del “Pla
Especial per a la protecció i millora del sòl no urbanitzable”, inclòs en el text
refós del PGO de Parets del Vallès, al qual la Comissió d’Urbanisme de
Barcelona va donar conformitat en sessió de 12 de desembre de 2001, i té per
objectiu:
-

Establir mesures per a la protecció i la millora dels espais agrícoles i del
paisatge.
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-

Concretar els usos d’aquests sòls, les activitats o equipament d’interès
públic a emplaçar en aquest sòl no urbanitzable.

-

Identificar

en

un

catàleg

les

masies

i

construccions

existents

susceptibles de reconstrucció o rehabilitació.
-

Delimitar l’àrea en la que les transmissions oneroses de terrenys queden
subjectes a l’exercici dels drets de tanteig i retracte.

Veure annex 2.
Tanmateix no existeix en el planejament urbanístic de la població, el “Catàleg
de masies i cases rurals” on s’identifiquin les masies i cases rurals situades en
sòl no urbanitzable susceptibles de reconstrucció o de rehabilitació, justificant
les raons arquitectòniques, històriques, ambientals, paisatgístiques o socials
que determinen la seva preservació i recuperació, d’acord amb els articles 47.3
i 50 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, Text Refós de la Llei
d’Urbanisme i la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del Text Refós de
la Llei d’Urbanisme.

II MEMÒRIA
II.1 MEMÒRIA JUSTIFICATIVA
1. Objecte
S’ha iniciat la tramitació d’aquest Pla Especial de la Masia de Can Serra que té
per objectiu identificar les parts de la masia susceptible de reconstrucció o
rehabilitació, justificant les raons que en determinen la seva preservació i
recuperació, i establir les condicions d’ús i d’ordenació de l’edificació per poder
preservar-la, respectant els paràmetres establerts en els plans especials
anteriorment esmentats (Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic,
Arqueològic, Urbanístic i Paisatgístic del municipi de Parets del Vallès i Pla
Especial per a la protecció i millora del sòl no urbanitzable)
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2. Legislació Vigent
Aquest Pla Especial es redacta d’acord amb allò que disposa el Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, Text Refós de la Llei d’Urbanisme i la Llei
3/2012, de 22 de febrer, de modificació del Text Refós de la Llei d’Urbanisme,
en els seus articles 47.3, 47.3 bis, 50 i concordants i s’emmarca en els supòsits
contemplats en l’article 67.1 g.
La llei d’Urbanisme estableix en l’article 47.3 i 47.3bis que per a la
reconstrucció i rehabilitació de les masies i cases rurals que calgui preservar i
recuperar per raons arquitectòniques, històriques, paisatgístiques o socials, han
d’haver estat incloses pel planejament urbanístic en el catàleg que estableix
l’article 50.2 amb vista a destinar-les a habitatge familiar, establiment hoteler
amb exclusió de la modalitat d’hotel apartament, establiment de turisme rural, a
activitats d’educació en el lleure, artesanals artístiques o de restauració, a
equipaments o a serveis comunitaris. Tanmateix per a poder-les destinar a
establiment hoteler ha d’esser previst expressament en el dit catàleg, el qual
pot establir un límit en el nombre de places.
I en l’article 50 s’estableix que el planejament urbanístic general o especial ha
d’identificar en un catàleg específic les construccions situades en sòl no
urbanitzable susceptibles de reconstrucció o de rehabilitació i justificar les
raons que en determinen la preservació o, si s’escau la recuperació d’acord
amb el que estableix l’article 47.3. Els criteris paisatgístics que determinen la
inclusió de les masies i cases rurals en el catàleg s’han d’adequar a les
determinacions que, si s’escau, estableix el planejament urbanístic o sectorial
per a la protecció i el millorament del paisatge. La reconstrucció i la
rehabilitació del patrimoni arquitectònic rural han de respectar el volum edificat
preexistent i la composició volumètrica original prèviament determinats. Si no
s’alteren les característiques originals de l’edificació, se’n pot admetre la divisió
horitzontal, amb les limitacions que estableix el planejament urbanístic d’acord
amb la normativa reguladora de les condicions objectives d’habitabilitat.
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3. Conveniència i oportunitat
Fins fa molt poc la masia i els seus terrenys s’han destinat a l’activitat agrícola i
ramadera amb residència a la masia, la qual a fet possible la conservació de tot
aquest espai lliure i del conjunt edificat. En l’actualitat però per raons òbvies i
pressionada per un entorn cada cop més urbanitzat, aquesta activitat està
deixant de ser el motor econòmic que ha fet possible la conservació del conjunt
edificat, tenint de buscar alternatives que permetin la seva preservació,
establint els usos als quals es poden destinar les edificacions, per tal que es
generin els recursos suficients per a poder rehabilitar, mantenir i conservar el
patrimoni.

II.2 MEMÒRIA DESCRIPTIVA
1. Estructura de la propietat
La finca a la que pertany la masia de Can Serra objecte del present Pla
Especial està inscrita en el tom 153 de l’arxiu, llibre 7 de Parets, foli 98, finca
714 (veure annex 3).
Les referències cadastrals que li corresponen són 08158A002000070001MW i
08158A002000070000XQ (veure annex 4).
La finca és en la seva totalitat propietat de Josep Maria Buxó Carreras amb DNI
37857158D.

2. Localització
La masia de Can Serra està situada en sòl no urbanitzable a l’avinguda Lluís
Companys número 26, prop del nucli antic de Parets del Vallès, situada al límit
del sòl urbà de la població, en un dels punts més alts anomenat el Padró.
El conjunt edificat limita per l’est amb la finca amb referència cadastral
5828801DG3052N0001GY i amb Avinguda Lluís Companys, per on es realitza
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l’accés, pel sud amb el camí de Can Serra i per l’oest i el nord amb terrenys de
la finca.

3. L’edifici
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.
El cos principal de la masia data molt probablement de finals del segle XIV i
està format per tres crugies perpendiculars a la façana principal, de planta
baixa i planta pis i coberta a dues aigües. Posteriorment s’hi va afegir un cobert
adherit a la façana nord i un altre adherit a la façana oest, de planta baixa i
galeria en planta primera amb obertures de comunicació amb l’exterior en
forma d’arc. (Veure annex 5)
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 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.
L’accés 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.

PLA ESPECIAL DE LA MASIA DE CAN SERRA

D’acord amb el Pla Especial de Protecció del Patrimoni la masia de Can Serra
és un exemple de la tipologia de carener perpendicular a la façana o dues
vessants desiguals. La façana principal orientada a migdia té la porta d’accés
adovellada, situada no centrada amb el carener i una bonica finestra gòtica
geminada amb mainell en la planta primera, amb el capitell i les impostes
decorades amb rosetes, era la que s’emprava sobretot durant els segles XIV i
XV; entre la porta i la 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 probablement, 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.
La façana est de la masia va estar reparada fa uns quants anys, fet visible
exteriorment. En el seu extrem nord hi ha una construcció de dues plantes on
s’hi preparava el most, anomenada la Torre del Vi, la qual actualment es troba
en desús.
La façana nord de la masia és pràcticament cega i té adherida una construcció
de doble alçada utilitzada com a pou, un cobert utilitzat anteriorment com a
estable / magatzem i un seguit de gàbies utilitzades per als animals.
La façana oest de la masia té adherida dos coberts de planta rectangular, d'una
alçada i coberta a dues aigües, destinats anteriorment a estable pels animals.
Actualment aquests cossos es troben en desús.
4. Usos de l’àmbit
El cos principal de la masia ha estat destinat al llarg de la història a habitatge
familiar vinculat a l’explotació agrícola i ramadera, distribuït en dues plantes, al
qual se li han adherit la resta de cossos i coberts destinats pròpiament a
l’activitat agrícola i ramadera.
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5. Història
D’acord amb el Pla Especial de Protecció del Patrimoni la masia de Can Serra
està 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 porta una inscripció de 1789. Es tracta d’una 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.
La construcció remunta molt probablement a finals del segle XIV, sobre la qual
s’hi han realitzat posteriors modificacions i ampliacions, com en totes les
masies catalanes, les quals han experimentat els canvis necessaris per
adaptar-se en cada moment a les necessitats dels usos agrícoles i ramaderes,
tant canviant en els darrers segles, passant per èpoques d’esplendors i per
èpoques de decadència.
Can Serra és una masia que cal preservar i recuperar tant per raons històriques
com paisatgístiques tal com ho demostra el fet d’haver estat inclosa en el Pla
Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic, Arqueològic, Urbanístic i
Paisatgístic del municipi de Parets del Vallès. I a la qual se li ha de permetre
transformar el seu ús de manera que una nova activitat la reutilitzi garantint
d’aquesta manera la seva continuïtat dins del patrimoni del municipi.

III NORMATIVA URBANÍSTICA
Article 1 - Naturalesa
La redacció del present Pla Especial té com a objecte justificar les raons
arquitectòniques, històriques i paisatgístiques que determinen la necessitat de
conservació i recuperació de la masia de Can Serra així com determinar els
usos als que es poden destinar les edificacions.
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Article 2 - Marc Jurídic
Aquest Pla Especial es redacta d’acord amb allò que disposa el Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, Text Refós de la Llei d’Urbanisme i la Llei
3/2012, de 22 de febrer, de modificació del Text Refós de la Llei d’Urbanisme,
en els seus articles 47.3, 47.3 bis, 50 i concordants i s’emmarca en els supòsits
contemplats en l’article 67.1 g.
La llei d’Urbanisme estableix en l’article 47.3 que és permès en sòl no
urbanitzable reconstruir i rehabilitar de les masies i cases rurals que calgui
preservar i recuperar per raons arquitectòniques, històriques, paisatgístiques o
socials.
Aquestes masies i cases rurals han d’haver estat incloses pel planejament
urbanístic en el catàleg que estableix l’article 50.2 amb vista a destinar-les a
habitatge familiar, establiment hoteler amb exclusió de la modalitat d’hotel
apartament, establiment de turisme rural, a activitats d’educació en el lleure,
artesanals artístiques o de restauració, a equipaments o a serveis comunitaris.
Document que el planejament del municipi no té.

Article 3 – Àmbit
L’àmbit del Pla Especial es centra en el conjunt edificat i l’entorn més immediat,
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 finca. Inclou la masia
de Can Serra i tots els seus annexes, els dos cobertes exempts situats a l’oest
de la masia, la cabana utilitzada antigament com a paller, situada al sud-est de
la masia, la era, el pou, el safareig, els lledoners, les dues basses i la mina i
l’entorn més immediat.

Article 4 – Documents del Pla
Les determinacions del Pla Especial es despleguen en els següents
documents:
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-

I Antecedents

-

II Memòria.

-

III Normativa Urbanística.

-

IV Plànols de situació i informació.

-

Annexos.

Article 5 – Vigència
Aquest Pla Especial entrarà en vigor el dia següent a la publicació de l’acord
d’aprovació definitiva en el Diari Oficial de la Generalitat d’acord amb el decret
legislatiu 1/2010, consolidat amb les modificacions introduïdes per la Llei
3/2012, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme.
La seva vigència serà indefinida mentre no es produeixi la seva revisió.

Article 6 – Interpretació del Pla
La interpretació del present Pla i de les seves ordenances es farà d’acord amb
el seu contingut i es subjectarà a als seus objectius i finalitat.
En tot cas, i per allò que no estigui expressament regulat per aquesta
normativa, s’ajustarà al que determinen les NNSS de Parets del Vallès.

Article 7 – Segregacions i divisions
No són permeses les segregacions de finques que donin lloc a superfícies
inferiors a la unitat mínima de conreu.

Article 8 – Llicències Urbanístiques
El procediment per a l’atorgament de llicència d’obres per a la reconstrucció o
rehabilitació de la masia és l’establert a l’article 50 del Text Refós de la Llei
d’Urbanisme.
La subjecció a prèvia llicència abasta a totes les operacions i actuacions que
puguin afectar a les edificacions, sense perjudici que s’exigeixi una autorització
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d’una altre administració. La documentació a aportar per la sol·licitud de
llicència serà l'habitual més la documentació exigida d’acord amb la normativa
urbanística del pla especial de protecció del patrimoni.

Article 9 – Documentació a acompanyar en el projecte
Els projectes d’intervenció sobre l’edifici i que no corresponguin a actuacions
menors de manteniment i conservació, aniran acompanyats de la següent
documentació independent del corresponent projecte tècnic:
-

Aixecament planimètric complert de l’edificació en plantes, alçats i
seccions, tan generals del conjunt, com de detall de les diferents parts
diferenciades que els composin, així com detalls constructius dels
diferents elements significatius, amb un nivell de precisió i unes escales
gràfiques suficients per a la seva comprensió fins permetre la seva
possible reconstrucció total o parcial.

-

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

Article 10 – Usos admissibles
Els usos admesos són els definits a l’article 47 del Text Refós de la Llei
d’Urbanisme.
Concretament s’admeten els usos següents:
- Agrícola
- Habitatge familiar
- Activitats de restauració
- Establiment de turisme rural
- Activitats educació en el lleure
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- Activitats artesanals
- Activitats artístiques

Article 11 – Condicions generals de reconstrucció i rehabilitació
En el plànol 5 adjunt s’assigna 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. Només es permetrà la demolició
d’aquelles parts que comportin la degradació del bé o que la seva eliminació
permeti una millor interpretació històrica.
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.
S’utilitzaran 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.
Es prohibeix ubicar elements que dificultin la visibilitat de la masia o n’alterin la
seva imatge tals com tanques publicitàries, antenes, conduccions vistes (a
excepció dels baixants de coberta).
Les obres de reconstrucció i rehabilitació respectaran els criteris definits en el
Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic, Arqueològic, Urbanístic i
Paisatgístic del municipi de Parets del Vallès.

Article 12 – Característiques dels elements constructius
Tancaments: seran de fusta o metàl·lics.
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Façanes: es mantindrà el criteri compositiu de l’edificació existent i els
elements constructius i ornamentals, mantenint la textura i el cromatisme
original. Les façanes aniran revestides amb un arrebossat, estucat o similar. Es
podran deixar zones amb l’obra de pedra vista sempre que el paredat mantingui
una uniformitat en tot el parament i la zona tingui una dimensió acceptable.
Obertures: En la façana principal (orientada a migdia) del volum principal de la
masia no s’admeten modificacions en les dimensions de les obertures ni noves
incorporacions. En la resta de façanes del volum principal de la masia es
permeten noves obertures sempre que es mantinguin proporcions, dimensions i
composició semblant a les preexistents, amb domini del ple sobre el buit.
Cobertes: Les cobertes seran de teula ceràmica àrab, amb un pendent entre un
25% i un 30%, de color palla o terròs (es prohibeixen les de color vermell o
negre). Per damunt de la coberta, no es permet cap cos d’edificació ni la
instal·lació de dipòsits d’aigua o altre servei, a excepció de les antenes, les
xemeneies i els elements tècnics indispensables que sigui impossible ubicar-los
a altres llocs.
Canals i baixants: es podran col·locar canals de ceràmica vidriada, aram,
coure, zenc o d’acer de forma semicircular o motllurada. Els baixants podran
ser de coure, zenc o d’acer.
Estructures: Sempre que els requeriments funcionals i la conservació ho
permeti s’han de mantenir la tipologia estructural de parets de càrrega, voltes,
arcs, sostres, ....
Colors: Els colors dels paraments de la masia seran els convencionals de la
zona en aquest tipus de construccions. Els colors de les obertures seran el verd
fosc, gris, negre, ocre fosc, marró o roig fosc.
Tanques: Preferentment, s’utilitzaran els elements existents, com marges i
vegetació. En els casos en què això no sigui possible es podrà construir una
tanca integrada en el paisatge i en l’entorn, d’alçada màxima de 1,80 m, la qual
s’haurà de separar un mínim de 3,00 metres dels límits de vials i camins.
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Pèrgoles: Es permetran com a element per la protecció del sol de l’espai
exterior, separades com a mínim 12 metres del volum principal de la masia,
realitzades amb estructura lleugera, acabades preferentment amb elements
vegetals o bruc i integrades en l’entorn.

Article 13. – Serveis, entorn i accés
La reconstrucció i rehabilitació i el canvi d’ús ha de garantir la dotació dels
serveis de:
-

Aigua potable.

-

Evacuació de les aigües residuals.

-

Recollida de residus.

-

Subministrament elèctric.

Preferentment els serveis anteriors es connectaran a les xarxes municipals
existents en la zona. L’aigua necessària pel reg no provindrà de la xarxa
municipal.
Es garantirà l’accés i l’estacionament en condicions adequades de qualitat i
quantitat en funció de l’ús.
Respecte a l’accessibilitat caldrà donar compliment a la normativa vigent de
prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats,
infraestructures i edificis.

Article 14 – Regulació paisatgística
Pel que fa a la preservació dels valors paisatgístics es tindran en compte els
criteris d’intervenció següents:
-

Es soterraran les escomeses de subministrament.
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-

La retolació o la publicitat s’admetrà dins dels paràmetres admesos en el
Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic, Arqueològic,
Urbanístic i Paisatgístic del municipi de Parets del Vallès.

-

Es

garantirà

la

conservació

dels

elements

construïts

d’interès

patrimonial d’acord amb la fitxa A-029 del catàleg de patrimoni.
-

Es conservaran els lledoners, les basses, la mina i la era.

-

En cas de plantació d’arbres aquests seran autòctons en el seu entorn.

-

Per

l’enjardinament

s’hauran

d’utilitzar

espècies

autòctones

no

invasives.

Article 15 – Impacte paisatgístic
En la documentació aportada en el present pla especial es demostra que la
Masia de Can Serra existeix des de fa molt temps, estant datada en el Pla
Especial de Protecció del Patrimoni del municipi al 1515. El cos principal ha
sofert al llarg del temps diferents creixements en resposta a les necessitats de
les activitats agrícoles i ramaderes que s’hi desenvolupaven, típic en aquest
tipus de construccions.
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 1 del plànol 5 es respectaran les façanes i la coberta 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 i el paisatge de l’entorn.
En quan a l’entorn les actuacions seran mínimes, i en cas d’existir dins dels
paràmetres del present pla especial es justificarà la seva integració en el
paisatge.
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S’entrega com a documentació complementària l’Estudi d’Impacte i Integració
paisatgística que determina: 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.

Article 16 – Protecció d’àrees d’interès arqueològic
Qualsevol intervenció respectarà els criteris definits en el Pla Especial de
Protecció del Patrimoni Arquitectònic, Arqueològic, Urbanístic i Paisatgístic del
municipi de Parets del Vallès per un bé d’interès arqueològic de categoria 3,
Estructures i zones rurals d’interès arqueològic.
S’entrega com a documentació complementària la Memòria de la Prospecció
Arqueològica realitzada a la Masia de Can Serra.

Article 17 – Gestió dels residus
La gestió de residus d’enderroc i residus de la construcció que se’n generi
hauran de gestionar-se en instal·lacions autoritzades per la Junta de Residus i
d’acord amb la normativa vigent en el moment de realització de les obres.

Parets del Vallès, Juny del 2014

Susanna Escriu Vilalta
Arquitecta
Num. Col·legiat: 35.266
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ANNEX 1.
FITXA 29, Pla Especial de Protecció i Actuació del Patrimoni.

PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ i ACTUACIÓ DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, ARQUEOLÒGIC, URBANÍSTIC i
PAISATGÍSTIC DE PARETS DEL VALLÈS
TEXT REFÓS
DENOMINACIÓ:

CAN SERRA

ADREÇA/LOCALITZACIÓ:Lluís Companys
AUTOR:
FITXA CADASTRAL:

08158A002000070001MW

CRONOLOGIA:

1515

ESTIL:
TIPUS DE BÉ:

Masia
Immoble

ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:

Habitatge unifamiliar
Habitatge unifamiliar

NÚM.ELEMENT:
TIPUS DE VIA:

029
Avinguda
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DENOMINACIÓ:

CAN SERRA

NÚM.ELEMENT:

ADREÇA/LOCALITZACIÓ Lluís Companys
AUTOR:
FITXA CADASTRAL:

TIPUS DE VIA:

029

2/5

Avinguda

08158A002000070001MW

DESCRIPCIÓ:
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 la porta i la 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 probablement, 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:

Zona rural a ponent de l'avdga. Lluís Companys, límit de ponent del casc antic.

NOTÍCIES HISTÒRIQUES:

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 porta
una inscripció de 1789.
(Continua a pàgina 5)

INTERVENCIONS REALITZADES:

BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ
ADDICIONAL:

Catàleg del Patrimoni Arquitectònic, 1986
DDAA, Parets, 904-2004 Un poble una parròquia
Garcia-Pey, Enric; Salvador, Montserrat. Recull Onomàstic de Parets del Vallès

FOTOGRAFIES:

III-03.jpg / III-04.jpg

ALTRES:

VALORACIÓ DELS ELEMENTS I ESTAT DE CONSERVACIÓ
ESTRUCTURES PORTANTS:

Bé

FAÇANES:

FORJATS:

Bé

INTERIOR:

COBERTES:
ELEMENTS A DESTACAR:

Bé

Regular

SERVEIS:
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.

DENOMINACIÓ:

CAN SERRA

NÚM.ELEMENT:

ADREÇA/LOCALITZACIÓ Lluís Companys
AUTOR:
FITXA CADASTRAL:

TIPUS DE VIA:

029
Avinguda

08158A002000070001MW

PLANEJAMENT
PLANEJAMENT VIGENT:

Pla General d'Ordenació Urbana (D.O.G.-1-06-2007)

CLASSIFICACIÓ SÒL:

Urbà

QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA ZVA - PH14
AFECTACIÓ:
PROTECCIÓ EXISTENT:

Catàleg Patrimoni Arquitectònic (A.I. -10-07-1986)

NIVELL DE PROTECCIÓ
Bé Cultural d'Interès Nacional
B.C.I.L.

Bé Cultural d'Interès Local
Bé de Protecció Urbanística
Element de protecció
Bé d'Interès Documental

QUALIFICACIÓ PROPOSADA:

ZVA*

INTERVENCIONS I USOS ADMESOS:
Conservació del volum, les façanes, la coberta i l'era.
Cas que per problemes estructurals no es pugui conservar el cobert s'haurà de documentar com un BID.
No s'admeten noves construccions dins de l'àmbit de protecció.
Element inclòs en l'àmbit d'interès arqueològic de Categoria 3 amb indicatiu A-39.
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DENOMINACIÓ:

CAN SERRA

NÚM.ELEMENT:

ADREÇA/LOCALITZACIÓ Lluís Companys
AUTOR:
FITXA CADASTRAL:

TIPUS DE VIA:

08158A002000070001MW

PLANIMETRIA DETALL: Plànol 1-O2

REFERÈNCIES:
Coordenades UTM:
Alçada sobre nivell de mar

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

029
Avinguda
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DENOMINACIÓ:

CAN SERRA

ADREÇA/LOCALITZACIÓ Lluís Companys
AUTOR:
FITXA CADASTRAL:

NÚM.ELEMENT:
TIPUS DE VIA:

029

5/5

Avinguda

08158A002000070001MW

(Continua Notícies Històriques)
Antiga pagesia situada al caient de la falda suau, a la cara de ponent, del carener homònim que puja pel carrer Major i
l'antica camí d'aquesta casa.
ELEMENTS MASIA:
Lledoners: estan al costat de llevant, n'hi ha 4, el més antic està a la cara nord, té una part esqueixada, amb una volta de
canó de quasi 4 metres. Té un al seu costat de quasi 3 metres de canó. I els altres dos vora el camí d'arribada, però són
més petits.
Era: situada al davant de la casa, de forma 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.
Feta de volta amb la mateixa terra, més tard la bastiren amb volta de maó.
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ANNEX 2.
Pla Especial per a la protecció i millora del sòl no urbanitzable
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ANNEX 3.
Escriptura
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ANNEX 4.
Fitxa cadastral

Residencial
919

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

1975

AÑO CONSTRUCCIÓN

40.243

SUPERFICIE SUELO [m²]

VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA

Uso

1

Escalera

01

Planta

ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN

1.382

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

000
000
01

Puerta

139
390
390

Superficie m²

Parcela construida sin división horizontal

TIPO DE FINCA

CUARTEL DE PONIENTE. PARETS DE VALLES [BARCELONA]

CM CAN RIERA Polígono 2 Parcela 7 002103900DG30D0001QJ

SITUACIÓN

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE

100,000000

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

USO LOCAL PRINCIPAL

CUARTEL DE PONIENTE. PARETS DE VALLES [BARCELONA]

Polígono 2 Parcela 7

LOCALIZACIÓN

DATOS DEL INMUEBLE

08158A002000070001MW

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE

435.600

435.800

E: 1/4000

435.800 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89
Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

Lunes , 24 de Febrero de 2014

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

4.602.400

4.602.600

4.602.800

INFORMACIÓN GRÁFICA

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
Municipio de PARETS DE VALLES Provincia de BARCELONA

Agrario
463

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

1975

AÑO CONSTRUCCIÓN

40.243

SUPERFICIE SUELO [m²]

a
b

Subparcela

CI-

CC

SUBPARCELAS

ALMACEN
AGRARIO
ALMACEN

Uso

-1

Planta

Labor o Labradío secano
Improductivo

Cultivo

1

Escalera

ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN

1.382

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

00
00

IP

000
01
000

Puerta

3,5671
0,3580

Superficie [Ha]

225
157
81

Superficie m²

Parcela construida sin división horizontal

TIPO DE FINCA

CUARTEL DE PONIENTE. PARETS DE VALLES [BARCELONA]

CM CAN RIERA Polígono 2 Parcela 7 002103900DG30D0001QJ

SITUACIÓN

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE

100,000000

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

USO LOCAL PRINCIPAL

CUARTEL DE PONIENTE. 08150 PARETS DE VALLES [BARCELONA]

CM CAN RIERA Polígono 2 Parcela 7 002103900DG30D0001QJ

LOCALIZACIÓN

DATOS DEL INMUEBLE

08158A002000070000XQ

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE

435.600

435.800

E: 1/4000

435.800 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89
Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

Lunes , 24 de Febrero de 2014

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

4.602.400

4.602.600

4.602.800

INFORMACIÓN GRÁFICA

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA
Municipio de PARETS DE VALLES Provincia de BARCELONA
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ANNEX 5
Croquis Estat Actual
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ANNEX 6
Reportatge Fotogràfic
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Vista façana principal conjunt edificat.

Vista façana oest conjunt edificat.

Vista façana nord conjunt edificat.
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Vista zona accés, avinguda Lluís Companys.

Vista façana principal masia.

Vista coberts façana principal.
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Vista cabana, antic paller.

Vista era masia i pou.

Vista façana est i lladoners.

PLA ESPECIAL DE LA MASIA DE CAN SERRA

Vista torre del vi.

Vista pou i coberts façana nord.

PLA ESPECIAL DE LA MASIA DE CAN SERRA

Vista façana nord, pou al centre.

Vista façana nord coberts.

Vista coberts exempts.

