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Codi NOM Codi NOM

ES.001 Can Moragues PP.001 Ca n'Amigonet
ES.002  PP.002 Can Puig

PP.003 Santuari de la Salut
SJT.001 Can Baró PP.004 Can Domènech
SJT.002 Can Fatjó PP.005 Can Maimó
SJT.003 Can Carbonell PP.006 Can Perera
SJT.004 Can Vilà de la Muntanya
SJT.005 Can Oliveres SCU.001 Turó de la Pessa I
SJT.006 Can Solanes SCU.002 Turó de la Pessa II
SJT.007 Can Coscoll SCU.003 Mas Pins
SJT.008 Can Roldan SCU.004 Can Mallol
SJT.009 Can Gelabert SCU.005 Fundació Prodis
SJT.010 Vil·la Espinagosa SCU.006 Can Borrull
SJT.011 Can Cuiàs SCU.007 Can Cases
SJT.012 Casa Sol i Vida SCU.008 Xalet de la Plaça Transvaal

SCU.009 El Rabassalet
SF.001 Masia i Ermita de la Salut SCU.010 Casa l'Arboç
SF.002 Masia de Can Parellada SCU.011 Casino i Gran Hotel de la Rabassada
SF.003 Can Massaguer SCU.012 El Rabassalet II
SF.004 Torre del Bisbe SCU.013 Xalet de Joan Planes
SF.005 Can Ferriol SCU.014 Ca n'Alustrell
SF.006 Masia Can Canaris SCU.015 Masoveria Can Ribes
SF.007 Can Amigó del Clot SCU.016 Casa Carrión
SF.008 Torre Abadal SCU.017 Xalet de Joan Puigventós
SF.009 Can Pahissa SCU.018 Casa d'Albert Agustí
SF.010 Masia de Ca n'Albareda SCU.019 Serveis d'infraestructures viàries i mobilitat
SF.011 Can Sant Feliu del Camí SCU.020 Casa Vista Rica II

SCU.021 Casa Vista Rica I
MR.001 Can Capellans SCU.022 Can Puig
MR.002 Can Bofill SCU.023 Centre i Ermita de Sant Medir
MR.003 Can Farrés SCU.024 Can Jané
MR.004 Can Ribes SCU.025 Ermita Sant Adjutori
MR.005 Can Portell SCU.026 Can Borrell
MR.006 Can Tintorer SCU.027 Can Bell
MR.007 Can Tintorer SCU.028  
MR.008 Can Campmany SCU.029 Residència Canina Rabassada
MR.009 Ca n'Aranguren SCU.030  
MR.010  SCU.031 Xalet de Pere Francitorra
MR.011 Can Campreciòs SCU.032 Ermita Mare de Deu del Carme
MR.012 Can Modolell SCU.033 Can Civit
MR.013 Can Calopa de Baix SCU.034  
MR.014 Can Castellví SCU.035 Mas del Bosc
MR.015 Can Santoi SCU.036 Can Bova
MR.016 Can Salat SCU.037 Can Flor
MR.017 Can Planes SCU.038 Can Busquets
MR.018  SCU.039  
MR.019  SCU.040 Can Llobet
MR.020  SCU.041 Can Cussó
MR.021 Can Rabella SCU.042 Can Badal
MR.022 Can Vilagut SCU.043 Can Montmany
MR.023 Can Graner SCU.044 Can Barba
MR.024 Casa de la Font de Rajolí
MR.025 Ermita Sant Pere del Romaní
MR.026 Vila Romana Riera Cordia



Codi NOM Codi NOM

CE.001 Can Valldaura B.028 Museu Mentora Alsina
CE.002 Can Ferrer B.029  
CE.003 Can Lloses B.030  
CE.004 Torre Bertran B.031  
CE.005 Can Fermí B.032 Can Xoliu
CE.006 Rectoria i església Sant Iscle i Santa Victoria de lesB.033 Can Mando
CE.007 Can Llonc B.034 Ca n'Estisora
CE.008 Can Catà B.035 Can Basseda
CE.009 Can Codina B.036  
CE.010 Ermita Sta. Maria de les Feixes B.037  
CE.011 Can Canaletes B.038  
CE.012 Can Coll B.039 Torre de les Escales
CE.013 Can Codonyers B.040  
CE.014 Torre Cendrera B.041 El Zero
CE.015 Torre Benaiges B.042 Vil·la Rosa
CE.016 Torre Gresa B.043  
CE.017 Can Cerdà B.044 Escola els Xiprers
CE.018 Torre Bonet B.045 Vil·la Joana _ Museu Verdaguer
CE.019  B.046 Santa Maria de Vallvidrera
CE.020  B.047 Casa de la Font de la Teula

B.048 Casa del Mig
MC.001 Can Rius B.049 Masia de Can Sissí

B.050 Casa del Guarda del Pantà de Vallvidrera
B.001  B.051 Can Llevallol
B.002  B.052 Torre Santa Margarida
B.003 Vil·la Paula B.053 Can Pasqual
B.004 Casa Carreras-Soler B.054
B.005 Torre Sansalvador B.055 Can Castellví de Dalt
B.006  B.056 Can Balasc
B.007 Ideal Pavillon B.057  
B.008 Vil·la Turo del Mont B.058  
B.009 Observatori Fabra B.059  
B.010  B.060  
B.011 Casa Manuel Arnús B.061 Can Gravat
B.012 Torrent del Bacallà B.062 Torre Miralluny
B.013 Ermita de Sant Cebrià i Santa Justina B.063 Parròquia Santa Creu d'Olorda
B.014 Can Carlets B.064 Can Calopa de Dalt
B.015 Can Masdeu B.065
B.016 Torre del Baró B.066
B.017  B.067
B.018 Restaurant El Mirador B.068
B.019  B.069
B.020 Vista Rica B.070
B.021 Centre d'acollida "Els Llimoners" B.071
B.022  B.072
B.023 Cases d'en Badia B.073
B.024 B.074
B.025 Can Tano B.075
B.026 Centre Viver de Can Borni B.076
B.027 Can Mas B.077



DADES BÀSIQUES

volums acotats

plànol situació

qualificació del sòl

topogràfic i croquis de volums

altres PEPCO - Llistat d'edificacions tradicionals

nom Can Moragues

adreça postal Carrer Ginesta 1(B)

X 424.525 Y 4.582.116

observacions

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

ES.001

municipi Esplugues de Llobregat

referència cadastral

codi INE 08077

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

tipologia de l'element

tipologia Habitatges

dades cadastrals

règim urbanístic

qualificació del sòl 29co Sistema de parc forestal de Collserola

protecció actual

pla especial

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

Habitatge orientat a sud-oest que es composa de planta baixa i dos pisos. La coberta és de doble 

vessant amb el carener perpendicular a la façana principal. Està format per dos volums maclats i un 

altre aïllat.

tipus d'edifici h ús actual façanes coberta fusteries
sup.const. 

orientativa

indret Finestrelles

grau de protecció

484superfície construïda orientativa de les edificacions principals i complementàries (m²)

nom alternatiu

classificació del sò SNU (Sòl no urbanitzable)

figura de protecció

polígon titularitatsuperfície construidaparcel·la transmissió patrimonial

A habitatge aïllat 3 habitatge estucat ceràmica fusta 391

B edificació 2 magatzem arrebossat ceràmica 93

001000200DF28A 000 299002 Privat



volums acotats

afectacions

imatge aèria

ortofoto 1956

afectacions

ortofoto vigent

altres: parcel·ari històric

accessiblitat

restriccions

zones de risc

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLEES.001

estat de conservació actual del bé:

edificació principal

aigua electricitat sanejament gas telecomunicacions

pendents > 20% incendis

afectació carreteres / ferrocar línies elèctriques

inundabilitat

observacions

L'accés es realitza des d'un corriol que neix al nord de la urbanització Finestrelles d'Esplugues de 

Llobregat.

exterior

accés restringit amb cadena

de 300 a 500m

molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

serveis

exterior molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

edificació complementària

de 0 a 300m

xarxa hidrogràfica

interior

interior

descripció del conjunt de l'assentament i entorn paisatgístic

accés i característiques del context

dades històriques

època contemporània

data de construcció 1800

ús original

Habitatgeús actual principal secundari

1nº d'habitatges

distància a la xarxa viària bàsica

a més de 500m

asfalt o formigó

tipus de ferm

grava o sorra cal millorarbon estat

estat del recorregut

evolució dels usos

La parcel·la, en pendent a sud-est, acull els volums sense aterrasaments; deixa espais exteriors. 

L'accés es fa per la cota intermèdia per pista de terra. L'entorn és boscós.

amplada del camí d'accés

de 3 a 5minferior a 3m més de 5m



imatge - 2

imatge - 1

finca

imatge - 3

FINCA VINCULADA

unitat de finca global

ES.001CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

elements de la finca

pou riera mur de pedra

font torrent transformador elèctric

bassa camí torres elèctriques

cobert hort mur de contenció

nom: Can Moragues

superfície 0,96 ha

bibliografia, documentació i fonts orals

informació complementària

informació històrica



volums principals vermell - complementaris taronja

imatge - 4

imatge - 5

imatge - 6

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

justificació de les raons per la seva recuperació i preservació

arquitectònic històric socialpaisatgístic ambiental

usos admesos

Edificació de

Interès

habitatge

artesanal

equipament vinculat B

equipament vinculat A

DETERMINACIONS NORMATIVES

condicions d'ús i d'intervenció sobre l'edificació

altres limitacions i/o condicionants

Afectació carreteres. Requereix informe de l'administració competent.

Afectació línies elèctriques. Requereix informe de l'empresa responsable.

Afectació xarxa hidrogràfica. Requereix informe de l'Agència Catalana de l'Aigua.

Risc d'incendis. Requereix informe de l'administració competent.

turisme rural

restauració equipament emplaçat

ES.001

1800

divisió horitzontal

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

ampliació

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

En relació amb la protecció i millora dels valors ecològics, la biodiversistat i els serveis ecosistèmics, 

s'ha de tenir en compte les consideracions següents:

- A la finca hi ha hàbitats d'interès comunitari prioritaris

- L'edificació es troba dins:

un àmbit d'interès connector

l'àmbit de les reserves naturals parcials i la seva zona d'influència

la proximitat a la xarxa hídrica

ordenació de l'edificació

Enderrocar els volums auxiliars de la finca o millorar la seva integració paisatgística.

Avolum principal: Bvolum complementari

artístic o professional



DADES BÀSIQUES

volums acotats

plànol situació

qualificació del sòl

topogràfic i croquis de volums

altres

nom  

adreça postal Finestrelles

X 424.477 Y 4.582.147

observacions

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

ES.002

municipi Esplugues de Llobregat

referència cadastral

codi INE 08077

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

tipologia de l'element

tipologia Habitatges

dades cadastrals

règim urbanístic

qualificació del sòl 29co Sistema de parc forestal de Collserola

protecció actual

pla especial

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

Habitatge orientat a sud-est que es composa de planta baixa i dos pisos. La coberta és de doble 

vessant amb el carener perpendicular a la façana principal.

tipus d'edifici h ús actual façanes coberta fusteries
sup.const. 

orientativa

indret Finestrelles

grau de protecció

129superfície construïda orientativa de les edificacions principals i complementàries (m²)

nom alternatiu

classificació del sò SNU (Sòl no urbanitzable)

figura de protecció

polígon titularitatsuperfície construidaparcel·la transmissió patrimonial

A habitatge aïllat 3 habitatge arrebossat ceràmica fusta 129

08076A00100009 001 009 Privat



volums acotats

afectacions

imatge aèria

ortofoto 1956

afectacions

ortofoto vigent

altres: parcel·ari històric

accessiblitat

restriccions

zones de risc

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLEES.002

estat de conservació actual del bé:

edificació principal

aigua electricitat sanejament gas telecomunicacions

pendents > 20% incendis

afectació carreteres / ferrocar línies elèctriques

inundabilitat

observacions

L'accés es realitza des d'un corriol que neix al nord de la urbanització Finestrelles d Esplugues de 

Llobregat.

exterior

accés restringit amb cadena

de 300 a 500m

molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

serveis

exterior molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

edificació complementària

de 0 a 300m

xarxa hidrogràfica

interior

interior

descripció del conjunt de l'assentament i entorn paisatgístic

accés i característiques del context

dades històriques

època contemporània

data de construcció abans 1956

ús original

habitatgeús actual principal secundari

1nº d'habitatges

distància a la xarxa viària bàsica

a més de 500m

asfalt o formigó

tipus de ferm

grava o sorra cal millorarbon estat

estat del recorregut

evolució dels usos

La parcel·la en pendent a sud-est acull el volum sobre la terrassa superior deixant espais exteriors. 

L'accés es fa per la cota inferior per pista de terra. L'entorn és boscós.

amplada del camí d'accés

de 3 a 5minferior a 3m més de 5m



imatge - 2

imatge - 1

finca

imatge - 3

FINCA VINCULADA

unitat de finca global

ES.002CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

elements de la finca

pou riera mur de pedra

font torrent transformador elèctric

bassa camí torres elèctriques

nom:  

superfície 0,96 ha

bibliografia, documentació i fonts orals

informació complementària

informació històrica



volums principals vermell - complementaris taronja

imatge - 4

imatge - 5

imatge - 6

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

justificació de les raons per la seva recuperació i preservació

arquitectònic històric socialpaisatgístic ambiental

usos admesos

Edificació de

Interès

habitatge

artesanal

equipament vinculat B

equipament vinculat A

DETERMINACIONS NORMATIVES

condicions d'ús i d'intervenció sobre l'edificació

altres limitacions i/o condicionants

Afectació carreteres. Requereix informe de l'administració competent.

Afectació línies elèctriques. Requereix informe de l'empresa responsable.

Afectació xarxa hidrogràfica. Requereix informe de l'Agència Catalana de l'Aigua.

Risc d'incendis. Requereix informe de l'administració competent.

turisme rural

restauració equipament emplaçat

ES.002

abans 1956

divisió horitzontal

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

ampliació

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

En relació amb la protecció i millora dels valors ecològics, la biodiversistat i els serveis ecosistèmics, 

s'ha de tenir en compte les consideracions següents:

- A la finca hi ha hàbitats d'interès comunitari prioritaris

- L'edificació es troba dins:

un àmbit d'interès connector

l'àmbit de les reserves naturals parcials i la seva zona d'influència

la proximitat a la xarxa hídrica

ordenació de l'edificació

Enderrocar els volums auxiliars de la finca o millorar la seva integració paisatgística.

Avolum principal: volum complementari

artístic o professional



DADES BÀSIQUES

volums acotats

plànol situació

qualificació del sòl

topogràfic i croquis de volums

altres PEPCo - Llistat d'edificacions tradicionals

nom Can Baró

adreça postal Camí de can Baró 

X 424.062 Y 4.583.460

observacions

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

SJT.001

municipi Sant Just Desvern

referència cadastral

codi INE 08221

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

tipologia de l'element

tipologia Habitatges

dades cadastrals

règim urbanístic

qualificació del sòl 29co Sistema de parc forestal de Collserola

protecció actual

pla especial

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

Masia orientada a oest que es composa de planta baixa i pis. La coberta és de doble vessant amb el 

carener paral·lel a la façana principal. Està formada per dos volums maclats i un altre aïllat.

tipus d'edifici h ús actual façanes coberta fusteries
sup.const. 

orientativa

indret Can Baró

grau de protecció Altres béns

386superfície construïda orientativa de les edificacions principals i complementàries (m²)

nom alternatiu

classificació del sò SNU (Sòl no urbanitzable)

figura de protecció PE protecció i rehabilitació patrimoni arquitectònic Sant Just Desvern (fitxa 59)

polígon titularitatsuperfície construidaparcel·la transmissió patrimonial

A masia 2 habitatge arrebossat ceràmica fusta 386

000500100DF28C 000 774001 Públic



volums acotats

afectacions

imatge aèria

ortofoto 1956

afectacions

ortofoto vigent

altres: parcel·ari històric

accessiblitat

restriccions

zones de risc

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLESJT.001

estat de conservació actual del bé:

edificació principal

aigua electricitat sanejament gas telecomunicacions

pendents > 20% incendis

afectació carreteres / ferrocar línies elèctriques

inundabilitat

observacions

L'accés des de Sant Just Desvern es realitza per la pista forestal E03, que forma part de la xarxa viària 

bàsica de prevenció i extinció d'incendis forestals. Després de passar Can Carbonell cal desviar-se cap 

a un camí  que porta directament a la masia.

exterior

accés restringit amb cadena

de 300 a 500m

molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

serveis

exterior molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

edificació complementària

de 0 a 300m

xarxa hidrogràfica

interior

interior

descripció del conjunt de l'assentament i entorn paisatgístic

accés i característiques del context

dades històriques

època medieval - moderna - contemporània

data de construcció s. XVI

Masiaús original

Habitatge magatzemús actual principal secundari

2nº d'habitatges

distància a la xarxa viària bàsica

a més de 500m

asfalt o formigó

tipus de ferm

grava o sorra cal millorarbon estat

estat del recorregut

evolució dels usos

La parcel·la en pendent a oest és aterrassada. El volum es troba a alçada intermèdia deixant la resta 

de terrasses lliures pel cultiu. L'accés es fa per pista de terra i l'entorn és boscós

amplada del camí d'accés

de 3 a 5minferior a 3m més de 5m



imatge - 2

imatge - 1

finca

imatge - 3

FINCA VINCULADA

unitat de finca global

SJT.001CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

elements de la finca

pou riera mur de pedra

font torrent transformador elèctric

bassa camí torres elèctriques

mina cobert palomer

nom: Can Baró

superfície 71,04 ha

bibliografia, documentació i fonts orals

Pérez Miquel; Roura, Margarida; Sanahuja, Dolors ; Solias, Josep M. (1982-86). Catàleg i Pla Especial 

de protecció i rehabilitació del Patrimoni arquitectònic de Sant Just Desvern. Ajuntament de Sant Just 

Desvern. Sant Just Desvern 1982-1986. Ajuntament de Sant Just Desvern. (1977). Catálogo de 

edificaciones historico-artísticas.  Tenas Alibes, Antonino (1949). Notes'historiques de Sant Just 

Desvern. Sant Just Desvern.

informació complementària

informació històrica

Masia profundament reformada que compta amb documentació des de les darreries del segle XVI. La 

façana principal posseeix una portalada de mig punt adovellada flanquejada per dos finestres 

rectangulars. El pis superior presenta tres finestres més. Totes elles són carents de brancals de pedra 

o al menys aquests no són observables ni en l’actualitat ni en fotografies antigues. No presenta golfes. 

La coberta és en teula àrab i a dues aigües. Ha sofert una profunda reforma com a mínim exterior ja en 

el present segle i s’ha disposat un rellotge de sol datat el 2012. La reforma ha consistit en rebossar 

façanes i emmarcar finestrals amb rajola. Presenta un cos annexe amb coberta a un aiguavessant 

porta arquitravada i finestreta amb brancals de pedra.



volums principals vermell - complementaris taronja

imatge - 4

imatge - 5

imatge - 6

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

justificació de les raons per la seva recuperació i preservació

arquitectònic històric socialpaisatgístic ambiental

usos admesos

Edificació de

Interès

habitatge

artesanal

equipament vinculat B

equipament vinculat A

DETERMINACIONS NORMATIVES

condicions d'ús i d'intervenció sobre l'edificació

altres limitacions i/o condicionants

Afectació carreteres. Requereix informe de l'administració competent.

Afectació línies elèctriques. Requereix informe de l'empresa responsable.

Afectació xarxa hidrogràfica. Requereix informe de l'Agència Catalana de l'Aigua.

Risc d'incendis. Requereix informe de l'administració competent.

turisme rural

restauració equipament emplaçat

SJT.001

s. XVI

divisió horitzontal

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

ampliació

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

En relació amb la protecció i millora dels valors ecològics, la biodiversistat i els serveis ecosistèmics, 

s'ha de tenir en compte les consideracions següents:

- A la finca hi ha hàbitats d'interès comunitari prioritaris

- L'edificació es troba dins:

un àmbit d'interès connector

l'àmbit de les reserves naturals parcials i la seva zona d'influència

la proximitat a la xarxa hídrica

ordenació de l'edificació

Recuperar i/o mantenir els espais aptes per a l'agricultura.

Enderrocar els volums auxiliars de la finca o millorar la seva integració paisatgística.

Avolum principal: volum complementari

artístic o professional



DADES BÀSIQUES

volums acotats

plànol situació

qualificació del sòl

topogràfic i croquis de volums

altres PEPCo - Llistat d'edificacions tradicionals

nom Can Fatjó

adreça postal Camí de can Fatjó 

X 423.910 Y 4.583.737

observacions

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

SJT.002

municipi Sant Just Desvern

referència cadastral

codi INE 08221

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

tipologia de l'element

tipologia Habitatges

dades cadastrals

règim urbanístic

qualificació del sòl 29co Sistema de parc forestal de Collserola

protecció actual

pla especial

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

Masia orientada a sud que es composa de planta baixa i pis. La coberta és de doble vessant amb el 

carener paral·lel a la façana principal. Està formada per quatre volums maclats i altres dos aïllats.

tipus d'edifici h ús actual façanes coberta fusteries
sup.const. 

orientativa

indret Vall de Sant Just

grau de protecció BCIL

948superfície construïda orientativa de les edificacions principals i complementàries (m²)

nom alternatiu

classificació del sò SNU (Sòl no urbanitzable)

figura de protecció PE protecció i rehabilitació patrimoni arquitectònic Sant Just Desvern (fitxa 60)

polígon titularitatsuperfície construidaparcel·la transmissió patrimonial

A masia 2 habitatge estucat ceràmica fusta 892

B edificació 1 magatzem arrebossat ceràmica metal·lica 56

001400100DF28C 000 340001 Privat



volums acotats

afectacions

imatge aèria

ortofoto 1956

afectacions

ortofoto vigent

altres: parcel·ari històric

accessiblitat

restriccions

zones de risc

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLESJT.002

estat de conservació actual del bé:

edificació principal

aigua electricitat sanejament gas telecomunicacions

pendents > 20% incendis

afectació carreteres / ferrocar línies elèctriques

inundabilitat

observacions

L'accés des de Sant Just Desvern es realitza per la pista forestal E03, que forma part de la xarxa viària 

bàsica de prevenció i extinció d'incendis forestals. Després de passar Can Carbonell cal desviar-se cap 

a un camí  que porta directament a la masia.

exterior

accés restringit amb cadena

de 300 a 500m

molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

serveis

exterior molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

edificació complementària

de 0 a 300m

xarxa hidrogràfica

interior

interior

descripció del conjunt de l'assentament i entorn paisatgístic

accés i característiques del context

dades històriques

època medieval - moderna

data de construcció s. XIV

Masiaús original

Habitatge estableús actual principal secundari

1nº d'habitatges

distància a la xarxa viària bàsica

a més de 500m

asfalt o formigó

tipus de ferm

grava o sorra cal millorarbon estat

estat del recorregut

evolució dels usos

La parcel·la en pendent a sud-est és aterrassada. Els volums es situen a cota intermèdia en línia a les 

corbes de nivell. Les parcel·les inferiors es dediquen al cultiu i les superiors a l'hípica. L'accés es fa per 

pista de terra i l'entorn és boscós.

amplada del camí d'accés

de 3 a 5minferior a 3m més de 5m



imatge - 2

imatge - 1

finca

imatge - 3

FINCA VINCULADA

unitat de finca global

SJT.002CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

elements de la finca

pou riera mur de pedra

font torrent transformador elèctric

bassa camí torres elèctriques

mur de contenció piscina

nom: Can Fatjó

superfície 36,06 ha

bibliografia, documentació i fonts orals

Pérez, Miquel; Roura, Margarida ; Sanahuja, Dolors; Solias, Josep M. (1982-86). Catàleg i Pla Especial 

de protecció i rehabilitació del Patrimoni arquitectònic de Sant Just Desvern. Ajuntament de Sant Just 

Desvern. Sant Just Desvern 1982-1986. Ajuntament de Sant Just Desvern. (1977). Catálogo de 

edificaciones historico-artísticas.  Tenas Alibes, Antonino (1949). Notes'historiques de Sant Just 

Desvern. Sant Just Desvern.  Ministerio de Cultura. Inventario del Patrimonio arquitectònico de la 

Provincia de Barcelona.

informació complementària

informació històrica

Es tracta d’una masia amb orígens clars al segle XIV encara que els elements visibles d’època 

medieval semblen poder datar-se amb més cura durant el segle XV. Les dades documentals més 

antigues sobre la seva existència són de 1310 quan el mas era conegut com a Mas Reia o Rella. 

Posteriorment el 1511 és Can Ramoneda el 1650 Can Parellada i d’ençà del 1690 Can Fatjó. El casal 

està format per diferents cossos datables en diverses èpoques. La façana del primer mas presenta una 

portalada adovellada de mig punt possiblement original i quatre finestrals gòtics esculturats que potser 

caldria datar amb més precisió ja al segle XV. En dos dels cossos s’hi observen galeries a les golfes 

possiblement datables a partir del segle XVII si no més modernament. Les cobertes són en teula àrab. 

El conjunt ha estat reformat recentment enlluint façanes i restaurant finestrals portes i muntants. S’hi 

han afegit coberts i estables pertanyents a una hípica.



volums principals vermell - complementaris taronja

imatge - 4

imatge - 5

imatge - 6

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

justificació de les raons per la seva recuperació i preservació

arquitectònic històric socialpaisatgístic ambiental

usos admesos

Edificació de

Interès

habitatge

artesanal

equipament vinculat B

equipament vinculat A

DETERMINACIONS NORMATIVES

condicions d'ús i d'intervenció sobre l'edificació

altres limitacions i/o condicionants

Afectació carreteres. Requereix informe de l'administració competent.

Afectació línies elèctriques. Requereix informe de l'empresa responsable.

Afectació xarxa hidrogràfica. Requereix informe de l'Agència Catalana de l'Aigua.

Risc d'incendis. Requereix informe de l'administració competent.

turisme rural

restauració equipament emplaçat

SJT.002

s. XIV

divisió horitzontal

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

ampliació

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

En relació amb la protecció i millora dels valors ecològics, la biodiversistat i els serveis ecosistèmics, 

s'ha de tenir en compte les consideracions següents:

- A la finca hi ha hàbitats d'interès comunitari prioritaris

- L'edificació es troba dins:

un àmbit d'interès connector

l'àmbit de les reserves naturals parcials i la seva zona d'influència

la proximitat a la xarxa hídrica

ordenació de l'edificació

Recuperar i/o mantenir els espais aptes per a l'agricultura.

Avolum principal: Bvolum complementari

artístic o professional



DADES BÀSIQUES

volums acotats

plànol situació

qualificació del sòl

topogràfic i croquis de volums

altres PEPCo - Llistat d'edificacions tradicionals

nom Can Carbonell

adreça postal Can Carbonell 

X 423.619 Y 4.583.547

observacions

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

SJT.003

municipi Sant Just Desvern

referència cadastral

codi INE 08221

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

tipologia de l'element

tipologia Restaurants i altres usos turístics

dades cadastrals

règim urbanístic

qualificació del sòl 29co Sistema de parc forestal de Collserola

protecció actual

pla especial

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

Masia orientada a oest que es composa de planta baixa i dos pisos. La coberta és de doble vessant 

amb el carener perpendicular a la façana principal. Està formada per diferents volums maclats i altres 

dos aïllats.

tipus d'edifici h ús actual façanes coberta fusteries
sup.const. 

orientativa

indret Vall de Sant Just

grau de protecció BCIL

929superfície construïda orientativa de les edificacions principals i complementàries (m²)

nom alternatiu

classificació del sò SNU (Sòl no urbanitzable)

figura de protecció PE protecció i rehabilitació patrimoni arquitectònic Sant Just Desvern (fitxa 62)

polígon titularitatsuperfície construidaparcel·la transmissió patrimonial

A masia 3 restaurant pedra ceràmica fusta 904

B edificació 1 magatzem arrebossat ceràmica fusta 25

001400200DF28C 000 805002 Privat



volums acotats

afectacions

imatge aèria

ortofoto 1956

afectacions

ortofoto vigent

altres: parcel·ari històric

accessiblitat

restriccions

zones de risc

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLESJT.003

estat de conservació actual del bé:

edificació principal

aigua electricitat sanejament gas telecomunicacions

pendents > 20% incendis

afectació carreteres / ferrocar línies elèctriques

inundabilitat

observacions

L'accés des de Sant Just Desvern es realitza per la pista forestal E03, que forma part de la xarxa viària 

bàsica de prevenció i extinció d'incendis forestals. La masia es troba passada la masia de Can Vila.

exterior

accés restringit amb cadena

de 300 a 500m

molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

serveis

exterior molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

edificació complementària

de 0 a 300m

xarxa hidrogràfica

interior

interior

descripció del conjunt de l'assentament i entorn paisatgístic

accés i característiques del context

dades històriques

època medieval - moderna

data de construcció s. XII

Masiaús original

restaurant i altres usos turísticsús actual principal secundari

3nº d'habitatges

distància a la xarxa viària bàsica

a més de 500m

asfalt o formigó

tipus de ferm

grava o sorra cal millorarbon estat

estat del recorregut

evolució dels usos

La parcel·la en pendent a sud no és aterrassada. El volum s'adapta a la topografia a tocar de la via 

d'accés una pista de terra a la banda sud. L'entorn és de camps de cultiu.

amplada del camí d'accés

de 3 a 5minferior a 3m més de 5m



imatge - 2

imatge - 1

finca

imatge - 3

FINCA VINCULADA

unitat de finca global

SJT.003CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

elements de la finca

pou riera mur de pedra

font torrent transformador elèctric

bassa camí torres elèctriques

cobert mur de contenció

nom: Can Carbonell

superfície 31,56 ha

bibliografia, documentació i fonts orals

Pérez Miquel; Roura, Margarida; Sanahuja, Dolors; Solias, Josep M. (1982-86). Catàleg i Pla Especial 

de protecció i rehabilitació del Patrimoni arquitectònic de Sant Just Desvern. Ajuntament de Sant Just 

Desvern. Sant Just Desvern 1982-1986. Ajuntament de Sant Just Desvern. (1977). Catálogo de 

edificaciones historico-artísticas.  Tenas Alibes, Antonino (1949). Notes'historiques de Sant Just 

Desvern. Sant Just Desvern.

informació complementària

informació històrica

Mas conegut també com a Can Carbonell de la Muntanya malgrat tenir orígens molt reculats (segle XII) 

no hi ha cap evidència estructural medieval visible. De fet l’estructura externa del mas sembla poder 

datar-se al segle XVI, tal i com denota la presència d’un finestral adintellat decorat amb escaquejats. El 

portal és adovellat de mig punt. La resta de finestres no presenten brancals de pedra a excepció d’una 

de les golfes on l’arc de mig punt s’ha bastit amb rajoleta. La coberta és a dues aigües de rafec simple i 

teula àrab. Actualment el conjunt ha estat profundament reformat i s'hi ubica un establiment de 

restauració.



volums principals vermell - complementaris taronja

imatge - 4

imatge - 5

imatge - 6

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

justificació de les raons per la seva recuperació i preservació

arquitectònic històric socialpaisatgístic ambiental

usos admesos

Edificació de

Interès

habitatge

artesanal

equipament vinculat B

equipament vinculat A

DETERMINACIONS NORMATIVES

condicions d'ús i d'intervenció sobre l'edificació

altres limitacions i/o condicionants

Afectació carreteres. Requereix informe de l'administració competent.

Afectació línies elèctriques. Requereix informe de l'empresa responsable.

Afectació xarxa hidrogràfica. Requereix informe de l'Agència Catalana de l'Aigua.

Risc d'incendis. Requereix informe de l'administració competent.

turisme rural

restauració equipament emplaçat

SJT.003

s. XII

divisió horitzontal

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

ampliació

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

En relació amb la protecció i millora dels valors ecològics, la biodiversistat i els serveis ecosistèmics, 

s'ha de tenir en compte les consideracions següents:

- A la finca hi ha hàbitats d'interès comunitari prioritaris

- L'edificació es troba dins:

un àmbit d'interès connector

l'àmbit de les reserves naturals parcials i la seva zona d'influència

la proximitat a la xarxa hídrica

ordenació de l'edificació

Recuperar i/o mantenir els espais aptes per a l'agricultura.

Enderrocar els volums auxiliars de la finca o millorar la seva integració paisatgística.

Restaurar amb espècies vegetals adients el terrenys denudats situats a la finca.

Avolum principal: Bvolum complementari

artístic o professional



DADES BÀSIQUES

volums acotats

plànol situació

qualificació del sòl

topogràfic i croquis de volums

altres PEPCo - Llistat d'edificacions tradicionals

nom Can Vilà de la Muntanya

adreça postal Can Vila

X 423.461 Y 4.583.350

observacions

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

SJT.004

municipi Sant Just Desvern

referència cadastral

codi INE 08221

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

tipologia de l'element

tipologia Habitatges

dades cadastrals

règim urbanístic

qualificació del sòl 29co Sistema de parc forestal de Collserola

protecció actual

pla especial PE d'ordenació i usos de la zona 8b*sj a  can Vilà-poni club Catalunya

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

Masia orientada a oest que es composa de planta baixa i dos pisos. La coberta és de doble vessant 

amb el carener perpendicular a la façana principal. Està formada per quatre volums aterrassats i altres 

quatre aïllats.

tipus d'edifici h ús actual façanes coberta fusteries
sup.const. 

orientativa

indret Can Oliveres

grau de protecció BCIL

1.151superfície construïda orientativa de les edificacions principals i complementàries (m²)

nom alternatiu

classificació del sò SNU (Sòl no urbanitzable)

figura de protecció PE protecció i rehabilitació patrimoni arquitectònic Sant Just Desvern (fitxa 61)

polígon titularitatsuperfície construidaparcel·la transmissió patrimonial

A masia 2 habitatge pedra ceràmica fusta 1151

000500400DF28C 000 972004 Privat



volums acotats

afectacions

imatge aèria

ortofoto 1956

afectacions

ortofoto vigent

altres: parcel·ari històric

accessiblitat

restriccions

zones de risc

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLESJT.004

estat de conservació actual del bé:

edificació principal

aigua electricitat sanejament gas telecomunicacions

pendents > 20% incendis

afectació carreteres / ferrocar línies elèctriques

inundabilitat

observacions

L'accés des de Sant Just Desvern es realitza mitjançant la pista forestal E03, que forma part de la 

xarxa viària bàsica de prevenció i extinció d'incendis forestals. La masia es troba prop del primer 

creuament de camins.

exterior

accés restringit amb cadena

de 300 a 500m

molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

serveis

exterior molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

edificació complementària

de 0 a 300m

xarxa hidrogràfica

interior

interior

descripció del conjunt de l'assentament i entorn paisatgístic

accés i característiques del context

dades històriques

època medieval - moderna

data de construcció s. XIV

Masiaús original

Habitatge estableús actual principal secundari

1nº d'habitatges

distància a la xarxa viària bàsica

a més de 500m

asfalt o formigó

tipus de ferm

grava o sorra cal millorarbon estat

estat del recorregut

evolució dels usos

La parcel·la en pendent a sud és aterrassada. El volum principal es situa a la cota més baixa sobre un 

mur de contenció. L'accés es fa per pista de terra per la cota inferior. L'entorn és de camps de cultiu 

aterrassats.

amplada del camí d'accés

de 3 a 5minferior a 3m més de 5m



imatge - 2

imatge - 1

finca

imatge - 3

FINCA VINCULADA

unitat de finca global

SJT.004CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

elements de la finca

pou riera mur de pedra

font torrent transformador elèctric

bassa camí torres elèctriques

cobert hort mur de contenció

nom: Can Vilà de la Muntanya

superfície 51,86 ha

bibliografia, documentació i fonts orals

Pérez, Miquel; Roura, Margarida; Sanahuja, Dolors; Solias, Josep M. (1982-86). Catàleg i Pla Especial 

de protecció i rehabilitació del Patrimoni arquitectònic de Sant Just Desvern. Ajuntament de Sant Just 

Desvern. Sant Just Desvern 1982-1986. Ajuntament de Sant Just Desvern. (1977). Catálogo de 

edificaciones historico-artísticas.  Tenas Alibes, Antonino (1949). Notes'historiques de Sant Just 

Desvern. Sant Just Desvern.

informació complementària

informació històrica

Mas conegut també com a Can Vilar de la Muntanya sembla que té els seus orígens al segle XIV 

doncs n’existeixen notícies datables al 1330. No obstant no s’observa a simple vista cap estructura que 

sigui clarament datable durant la baixa edat mitjana. Està constituit per diversos cossos. El principal 

d’ells presenta una façana amb una portalada de mig punt datada en cartela al segle XVI. Per sobre 

hom hi ha disposat un plafó de rajola catalana amb una imatge de Sant Isidre (“San Isidro”) executat al 

segle XIX. A la façana s’hi conserven quatre finestrals amb muntants de pedra possiblement també del 

segle XVI. La coberta a dues aigües i rafec complex és de teula àrab. Entre els altres cossos s’observa 

una galeria elevada amb finestrals de mig punt sobre pilastres del segle XVIII possiblement. També es 

compta en el conjunt amb coberts d’ús agrari i amb unes instal·lacions hípiques. Tot el mas ha estat 

reformat recentment.



volums principals vermell - complementaris taronja

imatge - 4

imatge - 5

imatge - 6

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

justificació de les raons per la seva recuperació i preservació

arquitectònic històric socialpaisatgístic ambiental

usos admesos

Edificació de

Interès

habitatge

artesanal

equipament vinculat B

equipament vinculat A

DETERMINACIONS NORMATIVES

condicions d'ús i d'intervenció sobre l'edificació

altres limitacions i/o condicionants

Afectació carreteres. Requereix informe de l'administració competent.

Afectació línies elèctriques. Requereix informe de l'empresa responsable.

Afectació xarxa hidrogràfica. Requereix informe de l'Agència Catalana de l'Aigua.

Risc d'incendis. Requereix informe de l'administració competent.

turisme rural

restauració equipament emplaçat

SJT.004

s. XIV

divisió horitzontal

Es permet d'acord amb les determinacions establertes pel Pla especial vigent o per l'instrument 

urbanístic que el substitueixi.

ampliació

Es permet d'acord amb les determinacions establertes pel Pla especial vigent o per l'instrument 

urbanístic que el substitueixi.

En relació amb la protecció i millora dels valors ecològics, la biodiversistat i els serveis ecosistèmics, 

s'ha de tenir en compte les consideracions següents:

- A la finca hi ha hàbitats d'interès comunitari prioritaris

- L'edificació es troba dins:

un àmbit d'interès connector

l'àmbit de les reserves naturals parcials i la seva zona d'influència

la proximitat a la xarxa hídrica

ordenació de l'edificació

Recuperar i/o mantenir els espais aptes per a l'agricultura.

Són d'aplicació les determinacions establertes pel Pla especial vigent o per l'instrument urbanístic que 

el substitueixi.

Avolum principal: volum complementari

Els usos admesos pel Pla especial vigent o per l'instrument urbanístic que el substitueixi.

artístic o professional



DADES BÀSIQUES

volums acotats

plànol situació

qualificació del sòl

topogràfic i croquis de volums

altres PEPCo - Llistat d'edificacions tradicionals

nom Can Oliveres

adreça postal Ca n'Oliveres 

X 422.943 Y 4.583.357

observacions

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

SJT.005

municipi Sant Just Desvern

referència cadastral

codi INE 08221

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

tipologia de l'element

tipologia Habitatges

dades cadastrals

règim urbanístic

qualificació del sòl 29co Sistema de parc forestal de Collserola

protecció actual

pla especial

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

Masia orientada a sud que es composa de planta baixa i dos pisos. La coberta és de doble vessant amb 

el carener perpendicular a la façana principal. Està formada per tres volums maclats i altres tres aïllats.

tipus d'edifici h ús actual façanes coberta fusteries
sup.const. 

orientativa

indret Ca n'Oliveres

grau de protecció Altres béns

600superfície construïda orientativa de les edificacions principals i complementàries (m²)

nom alternatiu

classificació del sò SNU (Sòl no urbanitzable)

figura de protecció PE protecció i rehabilitació patrimoni arquitectònic Sant Just Desvern (fitxa 46)

polígon titularitatsuperfície construidaparcel·la transmissió patrimonial

A masia 3 habitatge pedra ceràmica fusta 577

B edificació 1 magatzem pedra ceràmica 23

002400400DF28C 000 826004 Privat



volums acotats

afectacions

imatge aèria

ortofoto 1956

afectacions

ortofoto vigent

altres: parcel·ari històric

accessiblitat

restriccions

zones de risc

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLESJT.005

estat de conservació actual del bé:

edificació principal

aigua electricitat sanejament gas telecomunicacions

pendents > 20% incendis

afectació carreteres / ferrocar línies elèctriques

inundabilitat

observacions

L'accés des de Sant Just Desvern es realitza mitjançant un corriol a través del Polígon sud-oest.

exterior

accés restringit amb cadena

de 300 a 500m

molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

serveis

exterior molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

edificació complementària

de 0 a 300m

xarxa hidrogràfica

interior

interior

descripció del conjunt de l'assentament i entorn paisatgístic

accés i característiques del context

dades històriques

època moderna

data de construcció s. XVI

Masiaús original

Habitatge magatzemús actual principal secundari

1nº d'habitatges

distància a la xarxa viària bàsica

a més de 500m

asfalt o formigó

tipus de ferm

grava o sorra cal millorarbon estat

estat del recorregut

evolució dels usos

La parcel·la en pendent a sud-està aterrassada. Els volums ocupen la cota intermèdia a tocar de la via 

d'accés. A la banda est es troba l hort i la resta de terrasses eren camps de cultiu. L'accés es fa per 

pista de terra. L'entorn es boscós i urbà.

amplada del camí d'accés

de 3 a 5minferior a 3m més de 5m



imatge - 2

imatge - 1

finca

imatge - 3

FINCA VINCULADA

unitat de finca global

SJT.005CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

elements de la finca

pou riera mur de pedra

font torrent transformador elèctric

bassa camí torres elèctriques

hort mur de contenció

nom: Can Oliveres

superfície 21,55 ha

bibliografia, documentació i fonts orals

Pérez, Miquel; Roura, Margarida; Sanahuja, Dolors; Solias, Josep M. (1982-86). Catàleg i Pla Especial 

de protecció i rehabilitació del Patrimoni arquitectònic de Sant Just Desvern. Ajuntament de Sant Just 

Desvern. Sant Just Desvern 1982-1986. Ajuntament de Sant Just Desvern. (1977). Catálogo de 

edificaciones historico-artísticas.  Tenas Alibes, Antonino (1949). Notes'historiques de Sant Just 

Desvern. Sant Just Desvern.

informació complementària

informació històrica

Les primeres referències al mas de Can Oliver cal cercar-les a inicis del segle XVI, concretament al 

1529. Es tracta d’una construcció de planta baixa, primer pis i golfes amb coberta a dos aiguavessos i 

teula àrab amb rafec compost. La façana principal posseeix un portal adovellat de mig punt al primer 

pis, finestrals rectangulars i les golfes tres finestres geminades de mig punt amb arcs sobre pilastra. El 

conjunt es completa amb coberts d’ús agrícola. Encara funciona com a explotació agrària. Encastada al 

paviment de l’era es preserva una inscripció datada el 1760 en la que s’esmenta com a propietari un tal 

Joan Oliveras.



volums principals vermell - complementaris taronja

imatge - 4

imatge - 5

imatge - 6

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

justificació de les raons per la seva recuperació i preservació

arquitectònic històric socialpaisatgístic ambiental

usos admesos

Edificació de

Interès

habitatge

artesanal

equipament vinculat B

equipament vinculat A

DETERMINACIONS NORMATIVES

condicions d'ús i d'intervenció sobre l'edificació

altres limitacions i/o condicionants

Afectació carreteres. Requereix informe de l'administració competent.

Afectació línies elèctriques. Requereix informe de l'empresa responsable.

Afectació xarxa hidrogràfica. Requereix informe de l'Agència Catalana de l'Aigua.

Risc d'incendis. Requereix informe de l'administració competent.

turisme rural

restauració equipament emplaçat

SJT.005

s. XVI

divisió horitzontal

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

ampliació

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

En relació amb la protecció i millora dels valors ecològics, la biodiversistat i els serveis ecosistèmics, 

s'ha de tenir en compte les consideracions següents:

- A la finca hi ha hàbitats d'interès comunitari prioritaris

- L'edificació es troba dins:

un àmbit d'interès connector

l'àmbit de les reserves naturals parcials i la seva zona d'influència

la proximitat a la xarxa hídrica

ordenació de l'edificació

Recuperar i/o mantenir els espais aptes per a l'agricultura.

Enderrocar els volums auxiliars de la finca o millorar la seva integració paisatgística.

Avolum principal: Bvolum complementari

artístic o professional



DADES BÀSIQUES

volums acotats

plànol situació

qualificació del sòl

topogràfic i croquis de volums

altres PEPCo - Llistat d'edificacions tradicionals

nom Can Solanes

adreça postal Can Ristol 

X 422.457 Y 4.583.076

observacions

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

SJT.006

municipi Sant Just Desvern

referència cadastral

codi INE 08221

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

tipologia de l'element

tipologia Habitatges

dades cadastrals

règim urbanístic

qualificació del sòl 29co Sistema de parc forestal de Collserola

protecció actual

pla especial

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

Masia orientada a sud que es composa de planta baixa i dos pisos. La coberta és de doble vessant amb 

el carener paral·lel a la façana principal. Està formada per diversos volums maclats I altres sis aïllats.

tipus d'edifici h ús actual façanes coberta fusteries
sup.const. 

orientativa

indret Can Solanes

grau de protecció BCIL

1.552superfície construïda orientativa de les edificacions principals i complementàries (m²)

nom alternatiu

classificació del sò SNU (Sòl no urbanitzable)

figura de protecció PE protecció i rehabilitació patrimoni arquitectònic Sant Just Desvern (fitxa 52)

polígon titularitatsuperfície construidaparcel·la transmissió patrimonial

A masia 3 habitatge ceràmica ceràmica fusta 1004

B antiga masoveria 2 altres pedra ceràmica fusta 327

C edificació 2 altres pedra ceràmica fusta 220

001800100DF28C 000 3.435001 Privat



volums acotats

afectacions

imatge aèria

ortofoto 1956

afectacions

ortofoto vigent

altres: parcel·ari històric

accessiblitat

restriccions

zones de risc

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLESJT.006

estat de conservació actual del bé:

edificació principal

aigua electricitat sanejament gas telecomunicacions

pendents > 20% incendis

afectació carreteres / ferrocar línies elèctriques

inundabilitat

observacions

L'accés des de Sant Just Desvern es realitza mitjançant un camí secundari a través de la urbanització 

Can Pedrosa.

exterior

accés restringit amb cadena

de 300 a 500m

molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

serveis

exterior molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

edificació complementària

de 0 a 300m

xarxa hidrogràfica

interior

interior

descripció del conjunt de l'assentament i entorn paisatgístic

accés i característiques del context

dades històriques

època medieval - moderna - contemporània

data de construcció s. XIV

Masiaús original

Habitatgeús actual principal secundari

1nº d'habitatges

distància a la xarxa viària bàsica

a més de 500m

asfalt o formigó

tipus de ferm

grava o sorra cal millorarbon estat

estat del recorregut

evolució dels usos

La parcel·la en pendent a sud-està aterrassada. Els volums es distribueixen configurant diferents 

espais exteriors. L'accés es fa per la xarxa viària amb un tram de pista de terra. L'entorn és boscós i 

urbà.

amplada del camí d'accés

de 3 a 5minferior a 3m més de 5m



imatge - 2

imatge - 1

finca

imatge - 3

FINCA VINCULADA

unitat de finca global

SJT.006CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

elements de la finca

pou riera mur de pedra

font torrent transformador elèctric

bassa camí torres elèctriques

mina hort cobert

nom: Can Solanes

superfície 55,23 ha

bibliografia, documentació i fonts orals

Pérez, Miquel; Roura, Margarida; Sanahuja, Dolors; Solias, Josep M. (1982-86). Catàleg i Pla Especial 

de protecció i rehabilitació del Patrimoni arquitectònic de Sant Just Desvern. Ajuntament de Sant Just 

Desvern. Sant Just Desvern 1982-1986. Ajuntament de Sant Just Desvern. (1977). Catálogo de 

edificaciones historico-artísticas.  Tenas Alibes, Antonino (1949). Notes'historiques de Sant Just 

Desvern. Sant Just Desvern.

informació complementària

informació històrica

Es tracta d’un conjunt heterogeni format per diversos cossos arquitectònics que evidencien una gran 

quantitat de reformes. En principi la masia té un orígen medieval tal i com denota la seva referència en 

un document de la Pia Almoina datat el 1333. De totes maneres no s’observa cap evidència 

constructiva medieval. De fet una bona quantitat del conjunt sembla poder datar-se vers el segle XVIII 

tal i com indica la data de 1793 que s’observa en una biga arquitrau. Posseeix un portal adovellat al 

cos principal i cobertes a dues aigües.



volums principals vermell - complementaris taronja

imatge - 4

imatge - 5

imatge - 6

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

justificació de les raons per la seva recuperació i preservació

arquitectònic històric socialpaisatgístic ambiental

usos admesos

Edificació de

Interès

habitatge

artesanal

equipament vinculat B

equipament vinculat A

DETERMINACIONS NORMATIVES

condicions d'ús i d'intervenció sobre l'edificació

altres limitacions i/o condicionants

Afectació carreteres. Requereix informe de l'administració competent.

Afectació línies elèctriques. Requereix informe de l'empresa responsable.

Afectació xarxa hidrogràfica. Requereix informe de l'Agència Catalana de l'Aigua.

Risc d'incendis. Requereix informe de l'administració competent.

turisme rural

restauració equipament emplaçat

SJT.006

s. XIV

divisió horitzontal

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

ampliació

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

En relació amb la protecció i millora dels valors ecològics, la biodiversistat i els serveis ecosistèmics, 

s'ha de tenir en compte les consideracions següents:

- A la finca hi ha hàbitats d'interès comunitari prioritaris

- L'edificació es troba dins:

un àmbit d'interès connector

l'àmbit de les reserves naturals parcials i la seva zona d'influència

la proximitat a la xarxa hídrica

ordenació de l'edificació

Recuperar i/o mantenir els espais aptes per a l'agricultura.

Enderrocar els volums auxiliars de la finca o millorar la seva integració paisatgística.

Avolum principal: Bvolum complementari C

artístic o professional



DADES BÀSIQUES

volums acotats

plànol situació

qualificació del sòl

topogràfic i croquis de volums

altres PEPCo - Llistat d'edificacions tradicionals

nom Can Coscoll

adreça postal Can Coscoll 

X 422.253 Y 4.582.600

observacions

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

SJT.007

municipi Sant Just Desvern

referència cadastral

codi INE 08221

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

tipologia de l'element

tipologia Habitatges i edificació d'ús agrícola

dades cadastrals

règim urbanístic

qualificació del sòl 29co Sistema de parc forestal de Collserola

protecció actual

pla especial

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

Masia orientada a sud-est que es composa de planta baixa i pis. La coberta és plana i inclinada. Està 

formada per diversos volums maclats i altres sis aïllats.

tipus d'edifici h ús actual façanes coberta fusteries
sup.const. 

orientativa

indret Can Coscoll

grau de protecció BCIL

1.279superfície construïda orientativa de les edificacions principals i complementàries (m²)

nom alternatiu

classificació del sò SNU (Sòl no urbanitzable)

figura de protecció PE protecció i rehabilitació patrimoni arquitectònic Sant Just Desvern (fitxa 51)

polígon titularitatsuperfície construidaparcel·la transmissió patrimonial

A masia 2 habitatge pedra ceràmica fusta 1261

B edificació 1 magatzem pedra ceràmica fusta 18

002300100DF28C 000 1.065001 Privat



volums acotats

afectacions

imatge aèria

ortofoto 1956

afectacions

ortofoto vigent

altres: parcel·ari històric

accessiblitat

restriccions

zones de risc

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLESJT.007

estat de conservació actual del bé:

edificació principal

aigua electricitat sanejament gas telecomunicacions

pendents > 20% incendis

afectació carreteres / ferrocar línies elèctriques

inundabilitat

observacions

L'accés des de Sant Just Desvern es realitza mitjançant un corriol a través del Polígon sud-oest. És 

tanca totes les nits mitjançant pany i clau.

exterior

accés restringit amb cadena

de 300 a 500m

molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

serveis

exterior molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

edificació complementària

de 0 a 300m

xarxa hidrogràfica

interior

interior

descripció del conjunt de l'assentament i entorn paisatgístic

accés i característiques del context

dades històriques

època medieval - moderna - contemporània

data de construcció s. XIV

Masiaús original

Habitatge granja i camps de conreuús actual principal secundari

1nº d'habitatges

distància a la xarxa viària bàsica

a més de 500m

asfalt o formigó

tipus de ferm

grava o sorra cal millorarbon estat

estat del recorregut

evolució dels usos

La parcel·la en lleuger pendent a sud-est acull els volums a cota intermèdia. Els espais lliures a nord 

es dediquen al cultiu i acullen una gran bassa. Els de sud són pel lleure i també per l'hort. L'accés es fa 

per pista de grava i l'entorn és de camp

amplada del camí d'accés

de 3 a 5minferior a 3m més de 5m



imatge - 2

imatge - 1

finca

imatge - 3

FINCA VINCULADA

unitat de finca global

SJT.007CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

elements de la finca

pou riera mur de pedra

font torrent transformador elèctric

bassa camí torres elèctriques

cobert hort

nom: Can Coscoll

superfície 34,84 ha

bibliografia, documentació i fonts orals

Pérez, Miquel; Roura, Margarida; Sanahuja, Dolors; Solias, Josep M. (1982-86). Catàleg i Pla Especial 

de protecció i rehabilitació del Patrimoni arquitectònic de Sant Just Desvern. Ajuntament de Sant Just 

Desvern. Sant Just Desvern 1982-1986.

informació complementària

informació històrica

Cal indicar com a començament que de la masia medieval i moderna no en queda cap evidència 

visible ja que la gran reforma de 1905 va desmuntar o emmascarar les estructures més antigues. El 

conjunt és de clar gust modernista tant en la façana principal com en les naus adossades de frontó 

semicircular. Les façanes han estat decorades amb estuc o arrebossat allisat imitant carreus i incloent 

alguns elements com un cap esculturat de cavall dos rellotges de sol o una cartela en trencadís amb la 

llegenda “Any 1905”. Els finestrals presenten orles fetes amb motllo de clar gust o modernista d’imitació 

gòtica. A la finca hi ha una gran bassa que conserva elements decoratius emmotllats modernistes.



volums principals vermell - complementaris taronja

imatge - 4

imatge - 5

imatge - 6

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

justificació de les raons per la seva recuperació i preservació

arquitectònic històric socialpaisatgístic ambiental

usos admesos

Edificació de

Interès

habitatge

artesanal

equipament vinculat B

equipament vinculat A

DETERMINACIONS NORMATIVES

condicions d'ús i d'intervenció sobre l'edificació

altres limitacions i/o condicionants

Afectació carreteres. Requereix informe de l'administració competent.

Afectació línies elèctriques. Requereix informe de l'empresa responsable.

Afectació xarxa hidrogràfica. Requereix informe de l'Agència Catalana de l'Aigua.

Risc d'incendis. Requereix informe de l'administració competent.

turisme rural

restauració equipament emplaçat

SJT.007

s. XIV

divisió horitzontal

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

ampliació

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

En relació amb la protecció i millora dels valors ecològics, la biodiversistat i els serveis ecosistèmics, 

s'ha de tenir en compte les consideracions següents:

- A la finca hi ha hàbitats d'interès comunitari prioritaris

- L'edificació es troba dins:

un àmbit d'interès connector

l'àmbit de les reserves naturals parcials i la seva zona d'influència

la proximitat a la xarxa hídrica

ordenació de l'edificació

Recuperar i/o mantenir els espais aptes per a l'agricultura.

Enderrocar els volums auxiliars de la finca o millorar la seva integració paisatgística.

Conservar la font.

Restaurar amb espècies vegetals adients el terrenys denudats situats a l'entorn dels diversos volums.

Avolum principal: Bvolum complementari

artístic o professional



DADES BÀSIQUES

volums acotats

plànol situació

qualificació del sòl

topogràfic i croquis de volums

altres PEPCo - Llistat d'edificacions tradicionals

nom Can Roldan

adreça postal Camí de Can Roldan 

X 422.005 Y 4.582.187

observacions

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

SJT.008

municipi Sant Just Desvern

referència cadastral

codi INE 08221

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

tipologia de l'element

tipologia Habitatges

dades cadastrals

règim urbanístic

qualificació del sòl 29co Sistema de parc forestal de Collserola

protecció actual

pla especial

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

Masia orientada a sud-est que es composa de plnata baixa i pis. La coberta és de doble vessant amb el 

carener perpendicular a la façana principal. Està formada per dos volums maclats i altres dos aïllats.

tipus d'edifici h ús actual façanes coberta fusteries
sup.const. 

orientativa

indret Can Roldan

grau de protecció Altres béns

578superfície construïda orientativa de les edificacions principals i complementàries (m²)

nom alternatiu

classificació del sò SNU (Sòl no urbanitzable)

figura de protecció PE protecció i rehabilitació patrimoni arquitectònic Sant Just Desvern (fitxa 26)

polígon titularitatsuperfície construidaparcel·la transmissió patrimonial

A masia 2 habitatge pedra ceràmica fusta 578

000300100DF28A 000 636001 Privat



volums acotats

afectacions

imatge aèria

ortofoto 1956

afectacions

ortofoto vigent

altres: parcel·ari històric

accessiblitat

restriccions

zones de risc

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLESJT.008

estat de conservació actual del bé:

edificació principal

aigua electricitat sanejament gas telecomunicacions

pendents > 20% incendis

afectació carreteres / ferrocar línies elèctriques

inundabilitat

observacions

L'accés des de Sant Just Desvern es realitza mitjançant un camí secundari a través del Polígon sud-

oest.

exterior

accés restringit amb cadena

de 300 a 500m

molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

serveis

exterior molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

edificació complementària

de 0 a 300m

xarxa hidrogràfica

interior

interior

descripció del conjunt de l'assentament i entorn paisatgístic

accés i característiques del context

dades històriques

època medieval - moderna - contemporània

data de construcció s. XVI

Masiaús original

Habitatgeús actual principal secundari

1nº d'habitatges

distància a la xarxa viària bàsica

a més de 500m

asfalt o formigó

tipus de ferm

grava o sorra cal millorarbon estat

estat del recorregut

evolució dels usos

La parcel·la en pendent a solana acull els volums a cota intermèdia. La zona construïda està envoltada 

de camps de cultiu aterrassats. L'accés es fa per pista de terra. L'entorn és cultivat.

amplada del camí d'accés

de 3 a 5minferior a 3m més de 5m



imatge - 2

imatge - 1

finca

imatge - 3

FINCA VINCULADA

unitat de finca global

SJT.008CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

elements de la finca

pou riera mur de pedra

font torrent transformador elèctric

bassa camí torres elèctriques

cobert hort mur de contenció

nom: Can Roldan

superfície 11,83 ha

bibliografia, documentació i fonts orals

Pérez, Miquel; Roura, Margarida; Sanahuja, Dolors; Solias, Josep M. (1982-86). Catàleg i Pla Especial 

de protecció i rehabilitació del Patrimoni arquitectònic de Sant Just Desvern. Ajuntament de Sant Just 

Desvern. Sant Just Desvern 1982-1986.

informació complementària

informació històrica

Can Roldan és una de les masies agràries més importants de Sant Just Desvern. Malgrat que es 

compta amb documents que parlen de la família Canyet, propietària inicial des d’almenys el 1308 i fins 

el 1539 com a pagesos de Sant Just, no existeix cap element arquitectònic observable que es pugui 

datar amb anterioritat al segle XVI. Es tracta d’una masia a la qual s’hi ha afegit un segon cos a 

occident. La façana del cos principal presenta un portal d’accés de mig punt adovellat i tres finestres 

rectangulars on no s’observen brancals de pedra. La coberta és a dues aigües amb teula àrab. El 

segon cos presenta una galeria de finestrals de mig punt tapiats que sembla poder datar-se al segle 

XVI així com un apèndix flotant que s’identifica amb una antiga comuna. Es conserva també un rellotge 

de sol circular sense inscripció. El conjunt es completa amb diversos coberts agrícoles.



volums principals vermell - complementaris taronja

imatge - 4

imatge - 5

imatge - 6

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

justificació de les raons per la seva recuperació i preservació

arquitectònic històric socialpaisatgístic ambiental

usos admesos

Edificació de

Interès

habitatge

artesanal

equipament vinculat B

equipament vinculat A

DETERMINACIONS NORMATIVES

condicions d'ús i d'intervenció sobre l'edificació

altres limitacions i/o condicionants

Afectació carreteres. Requereix informe de l'administració competent.

Afectació línies elèctriques. Requereix informe de l'empresa responsable.

Afectació xarxa hidrogràfica. Requereix informe de l'Agència Catalana de l'Aigua.

Risc d'incendis. Requereix informe de l'administració competent.

turisme rural

restauració equipament emplaçat

SJT.008

s. XVI

divisió horitzontal

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

ampliació

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

En relació amb la protecció i millora dels valors ecològics, la biodiversistat i els serveis ecosistèmics, 

s'ha de tenir en compte les consideracions següents:

- A la finca hi ha hàbitats d'interès comunitari prioritaris

- L'edificació es troba dins:

un àmbit d'interès connector

l'àmbit de les reserves naturals parcials i la seva zona d'influència

la proximitat a la xarxa hídrica

ordenació de l'edificació

Recuperar i/o mantenir els espais aptes per a l'agricultura.

Enderrocar els volums auxiliars de la finca o millorar la seva integració paisatgística.

Avolum principal: volum complementari

artístic o professional



DADES BÀSIQUES

volums acotats

plànol situació

qualificació del sòl

topogràfic i croquis de volums

altres PEPCo - Llistat d'edificacions tradicionals

nom Can Gelabert

adreça postal Can Gelabert 

X 421.854 Y 4.582.018

observacions

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

SJT.009

municipi Sant Just Desvern

referència cadastral

codi INE 08221

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

tipologia de l'element

tipologia Habitatges

dades cadastrals

règim urbanístic

qualificació del sòl 29co Sistema de parc forestal de Collserola

protecció actual

pla especial

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

Masia orientada a sud que es composa de planta baixa i tres pisos. La coberta és de doble vessant amb 

el carener perpendicular a la façana principal. Està formada per diversos volums maclats.

tipus d'edifici h ús actual façanes coberta fusteries
sup.const. 

orientativa

indret Can Gelabert

grau de protecció BCIL

2.002superfície construïda orientativa de les edificacions principals i complementàries (m²)

nom alternatiu

classificació del sò SNU (Sòl no urbanitzable)

figura de protecció PE protecció i rehabilitació patrimoni arquitectònic Sant Just Desvern (fitxa 57)

polígon titularitatsuperfície construidaparcel·la transmissió patrimonial

A masia 3 habitatge ceràmica ceràmica fusta 2002

000200100DF28A 000 1.558001 Privat



volums acotats

afectacions

imatge aèria

ortofoto 1956

afectacions

ortofoto vigent

altres: parcel·ari històric

accessiblitat

restriccions

zones de risc

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLESJT.009

estat de conservació actual del bé:

edificació principal

aigua electricitat sanejament gas telecomunicacions

pendents > 20% incendis

afectació carreteres / ferrocar línies elèctriques

inundabilitat

observacions

L'accés des de Sant Just Desvern es realitza mitjançant un camí secundari a través del Polígon sud-

oest.

exterior

accés restringit amb cadena

de 300 a 500m

molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

serveis

exterior molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

edificació complementària

de 0 a 300m

xarxa hidrogràfica

interior

interior

descripció del conjunt de l'assentament i entorn paisatgístic

accés i característiques del context

dades històriques

època medieval - moderna

data de construcció s. XIV

Masiaús original

Habitatgeús actual principal secundari

1nº d'habitatges

distància a la xarxa viària bàsica

a més de 500m

asfalt o formigó

tipus de ferm

grava o sorra cal millorarbon estat

estat del recorregut

evolució dels usos

La parcel·la en pendent a sud té dos nivells principals amb un mur de contenció. Els volums s'adapten 

al canvi de nivell salvant-lo. Els espais exteriors es dediquen al cultiu. L'accés es fa per pista de terra.

amplada del camí d'accés

de 3 a 5minferior a 3m més de 5m



imatge - 2

imatge - 1

finca

imatge - 3

FINCA VINCULADA

unitat de finca global

SJT.009CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

elements de la finca

pou riera mur de pedra

font torrent transformador elèctric

bassa camí torres elèctriques

cobert mur de contenció hort

nom: Can Gelabert

superfície 3,90 ha

bibliografia, documentació i fonts orals

Pérez, Miquel; Roura, Margarida; Sanahuja, Dolors; Solias, Josep M.  (1982-86). Catàleg i Pla Especial 

de protecció i rehabilitació del Patrimoni arquitectònic de Sant Just Desvern. Ajuntament de Sant Just 

Desvern. Ajuntament de Sant Just Desvern (1977). Catálogo de edificaciones historico-artísticas.  Tenas 

Alibes, Antonino (1949). Notes'historiques de Sant Just Desvern. Sant Just Desvern.

informació complementària

informació històrica

Es tracta d’un conjunt d’habitatges i coberts diversos que denota una llarga evolució arquitectònica. 

Malgrat que les dades documentals sobre la família propietària remunten a 1379 no s’observen clares 

estructures medievals amb excepció d’un finestral gòtic esculturat. La primitiva masia tindria un ràfec 

paral·lel al terra i un accés no central encara que la casa s’orienta a la sortida del sol. És en aquestà 

façana on s’ubica el portal adovellat així com finestres amb muntants de pedra possiblement datables 

al segle XVI. El conjunt es clos menant la porta principal a un pati empedrat que és on s’obre la façana 

oriental. Els dos cossos principals són coberts a dos aiguavessos amb teula àrab. S’observen en 

general reformes datables probablement als segles XVIII i XIX amb inclusió de fàbrica en totxo.



volums principals vermell - complementaris taronja

imatge - 4

imatge - 5

imatge - 6

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

justificació de les raons per la seva recuperació i preservació

arquitectònic històric socialpaisatgístic ambiental

usos admesos

Edificació de

Interès

habitatge

artesanal

equipament vinculat B

equipament vinculat A

DETERMINACIONS NORMATIVES

condicions d'ús i d'intervenció sobre l'edificació

altres limitacions i/o condicionants

Afectació carreteres. Requereix informe de l'administració competent.

Afectació línies elèctriques. Requereix informe de l'empresa responsable.

Afectació xarxa hidrogràfica. Requereix informe de l'Agència Catalana de l'Aigua.

Risc d'incendis. Requereix informe de l'administració competent.

turisme rural

restauració equipament emplaçat

SJT.009

s. XIV

divisió horitzontal

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

ampliació

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

En relació amb la protecció i millora dels valors ecològics, la biodiversistat i els serveis ecosistèmics, 

s'ha de tenir en compte les consideracions següents:

- A la finca hi ha hàbitats d'interès comunitari prioritaris

- L'edificació es troba dins:

un àmbit d'interès connector

l'àmbit de les reserves naturals parcials i la seva zona d'influència

la proximitat a la xarxa hídrica

ordenació de l'edificació

Recuperar i/o mantenir els espais aptes per a l'agricultura.

Mantenir el mur de contenció de pedra i assegurar la seva estabilitat.

Avolum principal: volum complementari

artístic o professional



DADES BÀSIQUES

volums acotats

plànol situació

qualificació del sòl

topogràfic i croquis de volums

altres

nom Vil·la Espinagosa

adreça postal Villa Espinagosa 

X 424.719 Y 4.584.516

observacions

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

SJT.010

municipi Sant Just Desvern

referència cadastral

codi INE 08221

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

tipologia de l'element

tipologia Habitatges

dades cadastrals

règim urbanístic

qualificació del sòl 29co Sistema de parc forestal de Collserola

protecció actual

pla especial

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

Habitatge orientat a sud que es composa de planta baixa i golfes. La coberta és de quatre vessants.

tipus d'edifici h ús actual façanes coberta fusteries
sup.const. 

orientativa

indret Turó de l'Espinagosa

grau de protecció

301superfície construïda orientativa de les edificacions principals i complementàries (m²)

nom alternatiu

classificació del sò SNU (Sòl no urbanitzable)

figura de protecció

polígon titularitatsuperfície construidaparcel·la transmissió patrimonial

A habitatge aïllat 2 habitatge arrebossat ceràmica fusta 246

B habitatge aïllat 1 habitatge arrebossat ceràmica fusta 55

000400100DF28C 000 262001 Privat



volums acotats

afectacions

imatge aèria

ortofoto 1956

afectacions

ortofoto vigent

altres: parcel·ari històric

accessiblitat

restriccions

zones de risc

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLESJT.010

estat de conservació actual del bé:

edificació principal

aigua electricitat sanejament gas telecomunicacions

pendents > 20% incendis

afectació carreteres / ferrocar línies elèctriques

inundabilitat

observacions

exterior

accés restringit amb cadena

de 300 a 500m

molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

serveis

exterior molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

edificació complementària

de 0 a 300m

xarxa hidrogràfica

interior

interior

descripció del conjunt de l'assentament i entorn paisatgístic

accés i característiques del context

dades històriques

època contemporània

data de construcció 1930

ús original

habitatgeús actual principal secundari

2nº d'habitatges

distància a la xarxa viària bàsica

a més de 500m

asfalt o formigó

tipus de ferm

grava o sorra cal millorarbon estat

estat del recorregut

evolució dels usos

Al capdamunt d un carener a oest la parcel·la s'aplana amb un mur de contenció. El volum deixa 

amplis espais exteriors al seu voltant. L'accés es fa per xarxa viària per la banda nord. L'entorn és 

urbanitzat i boscos.

amplada del camí d'accés

de 3 a 5minferior a 3m més de 5m



imatge - 2

imatge - 1

finca

imatge - 3

FINCA VINCULADA

unitat de finca global

SJT.010CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

elements de la finca

pou riera mur de pedra

font torrent transformador elèctric

bassa camí torres elèctriques

nom: Vil·la Espinagosa

superfície 0,15 ha

bibliografia, documentació i fonts orals

informació complementària

informació històrica



volums principals vermell - complementaris taronja

imatge - 4

imatge - 5

imatge - 6

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

justificació de les raons per la seva recuperació i preservació

arquitectònic històric socialpaisatgístic ambiental

usos admesos

Edificació de

Interès

habitatge

artesanal

equipament vinculat B

equipament vinculat A

DETERMINACIONS NORMATIVES

condicions d'ús i d'intervenció sobre l'edificació

altres limitacions i/o condicionants

Afectació carreteres. Requereix informe de l'administració competent.

Afectació línies elèctriques. Requereix informe de l'empresa responsable.

Afectació xarxa hidrogràfica. Requereix informe de l'Agència Catalana de l'Aigua.

Risc d'incendis. Requereix informe de l'administració competent.

turisme rural

restauració equipament emplaçat

SJT.010

1930

divisió horitzontal

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

ampliació

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

En relació amb la protecció i millora dels valors ecològics, la biodiversistat i els serveis ecosistèmics, 

s'ha de tenir en compte les consideracions següents:

- A la finca hi ha hàbitats d'interès comunitari prioritaris

- L'edificació es troba dins:

un àmbit d'interès connector

l'àmbit de les reserves naturals parcials i la seva zona d'influència

la proximitat a la xarxa hídrica

ordenació de l'edificació

Avolum principal: B volum complementari

artístic o professional



DADES BÀSIQUES

volums acotats

plànol situació

qualificació del sòl

topogràfic i croquis de volums

altres PEPCo - Llistat d'edificacions tradicionals

nom Can Cuiàs

adreça postal Can Cuiàs 

X 423.925 Y 4.584.482

observacions

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

SJT.011

municipi Sant Just Desvern

referència cadastral

codi INE 08221

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

tipologia de l'element

tipologia Habitatges

dades cadastrals

règim urbanístic

qualificació del sòl 29co Sistema de parc forestal de Collserola

protecció actual

pla especial

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

Masia orientada a sud que es composa de planta baixa i pis. La coberta és de doble vessant amb el 

carener paral·lel a la façana principal. Està formada per sis volums maclats i un altre aïllat.

tipus d'edifici h ús actual façanes coberta fusteries
sup.const. 

orientativa

indret Can Cuiàs

grau de protecció BCIL

940superfície construïda orientativa de les edificacions principals i complementàries (m²)

nom alternatiu

classificació del sò SNU (Sòl no urbanitzable)

figura de protecció PE protecció i rehabilitació patrimoni arquitectònic Sant Just Desvern (fitxa 64)

polígon titularitatsuperfície construidaparcel·la transmissió patrimonial

A masia 2 habitatge estucat ceràmica fusta 940

001500100DF28C 000 1.010001 2011Públic



volums acotats

afectacions

imatge aèria

ortofoto 1956

afectacions

ortofoto vigent

altres: parcel·ari històric

accessiblitat

restriccions

zones de risc

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLESJT.011

estat de conservació actual del bé:

edificació principal

aigua electricitat sanejament gas telecomunicacions

pendents > 20% incendis

afectació carreteres / ferrocar línies elèctriques

inundabilitat

observacions

L'accés des de Barcelona es realitza mitjançant la via interurbana BV-1468 a través de Sarrià. La 

masia es troba entre els quilòmetres 10 i 11.

exterior

accés restringit amb cadena

de 300 a 500m

molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

serveis

exterior molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

edificació complementària

de 0 a 300m

xarxa hidrogràfica

interior

interior

descripció del conjunt de l'assentament i entorn paisatgístic

accés i característiques del context

dades històriques

època medieval - moderna

data de construcció s. XIII

Masiaús original

Habitatgeús actual principal secundari

2nº d'habitatges

distància a la xarxa viària bàsica

a més de 500m

asfalt o formigó

tipus de ferm

grava o sorra cal millorarbon estat

estat del recorregut

evolució dels usos

La parcel·la en carener a est acull els volums sobre un mur de contenció a sud. Resten lliures amplis 

espais exteriors. L'accés es fa per la cota inferior per xarxa viària. L'entorn és boscós

amplada del camí d'accés

de 3 a 5minferior a 3m més de 5m



imatge - 2

imatge - 1

finca

imatge - 3

FINCA VINCULADA

unitat de finca global

SJT.011CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

elements de la finca

pou riera mur de pedra

font torrent transformador elèctric

bassa camí torres elèctriques

cobert hort mur de contenció

nom: Can Cuiàs

superfície 12,63 ha

bibliografia, documentació i fonts orals

Pérez, Miquel; Roura, Margarida; Sanahuja, Dolors; Solias, Josep M. (1982-86). Catàleg i Pla Especial 

de protecció i rehabilitació del Patrimoni arquitectònic de Sant Just Desvern. Ajuntament de Sant Just 

Desvern. Sant Just Desvern 1982-1986. Tenas Alibes, Antonino (1949). Notes històriques de Sant Just 

Desvern.

informació complementària

informació històrica

Masia difícilment classificable, tipològicament parlant. Sembla ser que al segle XIII, concretament al 

1288, s’hi ubicaria la capella del monestir de Sant Joan de l’Herm o Sant Joan Salerm i posteriorment 

el de les monges canoneses de Sant Agustí. El 1693 passa a denominar-se el conjunt com a Can 

Cuiàs i, aparentment, ha de ser en aquests moments quan cal datar el gruix estructural visible 

actualment, és a dir a, partir de les darreries del segle XVII i més probablement al segle XVIII. 

Conserva un portal de mig punt adovellat.



volums principals vermell - complementaris taronja

imatge - 4

imatge - 5

imatge - 6

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

justificació de les raons per la seva recuperació i preservació

arquitectònic històric socialpaisatgístic ambiental

usos admesos

Edificació de

Interès

habitatge

artesanal

equipament vinculat B

equipament vinculat A

DETERMINACIONS NORMATIVES

condicions d'ús i d'intervenció sobre l'edificació

altres limitacions i/o condicionants

Afectació carreteres. Requereix informe de l'administració competent.

Afectació línies elèctriques. Requereix informe de l'empresa responsable.

Afectació xarxa hidrogràfica. Requereix informe de l'Agència Catalana de l'Aigua.

Risc d'incendis. Requereix informe de l'administració competent.

turisme rural

restauració equipament emplaçat

SJT.011

s. XIII

divisió horitzontal

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

ampliació

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

En relació amb la protecció i millora dels valors ecològics, la biodiversistat i els serveis ecosistèmics, 

s'ha de tenir en compte les consideracions següents:

- A la finca hi ha hàbitats d'interès comunitari prioritaris

- L'edificació es troba dins:

un àmbit d'interès connector

l'àmbit de les reserves naturals parcials i la seva zona d'influència

la proximitat a la xarxa hídrica

ordenació de l'edificació

Recuperar i/o mantenir els espais aptes per a l'agricultura.

Enderrocar els volums auxiliars de la finca o millorar la seva integració paisatgística.

Restaurar amb espècies vegetals adients el terrenys denudats situats a la finca.

Avolum principal: volum complementari

artístic o professional



DADES BÀSIQUES

volums acotats

plànol situació

qualificació del sòl

topogràfic i croquis de volums

altres PEPCo - Llistat d'edificacions tradicionals

nom Casa Sol i Vida

adreça postal Diseminado 

X 423.765 Y 4.584.536

observacions

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

SJT.012

municipi Sant Just Desvern

referència cadastral

codi INE 08221

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

tipologia de l'element

tipologia Habitatges

dades cadastrals

règim urbanístic

qualificació del sòl 29co Sistema de parc forestal de Collserola

protecció actual

pla especial

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

Habitatge orientat a sud que es composa de planta baixa pis i golfes. La coberta és de doble vessant 

amb el carener paral·lel a la façana principal. Està format per dos volums aïllats.

tipus d'edifici h ús actual façanes coberta fusteries
sup.const. 

orientativa

indret Sol i Vida

grau de protecció

476superfície construïda orientativa de les edificacions principals i complementàries (m²)

nom alternatiu

classificació del sò SNU (Sòl no urbanitzable)

figura de protecció

polígon titularitatsuperfície construidaparcel·la transmissió patrimonial

A habitatge aïllat 3 habitatge estucat ceràmica fusta 476

000500300DF28C 000 434003 Privat



volums acotats

afectacions

imatge aèria

ortofoto 1956

afectacions

ortofoto vigent

altres: parcel·ari històric

accessiblitat

restriccions

zones de risc

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLESJT.012

estat de conservació actual del bé:

edificació principal

aigua electricitat sanejament gas telecomunicacions

pendents > 20% incendis

afectació carreteres / ferrocar línies elèctriques

inundabilitat

observacions

L'accés es realitza des de la via interurbana BV-1468 entre els quilòmetres 10 i 11.

exterior

accés restringit amb cadena

de 300 a 500m

molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

serveis

exterior molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

edificació complementària

de 0 a 300m

xarxa hidrogràfica

interior

interior

descripció del conjunt de l'assentament i entorn paisatgístic

accés i característiques del context

dades històriques

època contemporània

data de construcció 1923

ús original

Habitatgeús actual principal secundari

3nº d'habitatges

distància a la xarxa viària bàsica

a més de 500m

asfalt o formigó

tipus de ferm

grava o sorra cal millorarbon estat

estat del recorregut

evolució dels usos

La parcel·la en carener a est acull el volum a la cota més alta. No està aterrassada i l'accés es fa per 

xarxa viària. L'entorn és boscós.

amplada del camí d'accés

de 3 a 5minferior a 3m més de 5m



imatge - 2

imatge - 1

finca

imatge - 3

FINCA VINCULADA

unitat de finca global

SJT.012CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

elements de la finca

pou riera mur de pedra

font torrent transformador elèctric

bassa camí torres elèctriques

nom: Casa Sol i Vida

superfície 1,90 ha

bibliografia, documentació i fonts orals

informació complementària

informació històrica



volums principals vermell - complementaris taronja

imatge - 4

imatge - 5

imatge - 6

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

justificació de les raons per la seva recuperació i preservació

arquitectònic històric socialpaisatgístic ambiental

usos admesos

Edificació de

Interès

habitatge

artesanal

equipament vinculat B

equipament vinculat A

DETERMINACIONS NORMATIVES

condicions d'ús i d'intervenció sobre l'edificació

altres limitacions i/o condicionants

Afectació carreteres. Requereix informe de l'administració competent.

Afectació línies elèctriques. Requereix informe de l'empresa responsable.

Afectació xarxa hidrogràfica. Requereix informe de l'Agència Catalana de l'Aigua.

Risc d'incendis. Requereix informe de l'administració competent.

turisme rural

restauració equipament emplaçat

SJT.012

1923

divisió horitzontal

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

ampliació

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

En relació amb la protecció i millora dels valors ecològics, la biodiversistat i els serveis ecosistèmics, 

s'ha de tenir en compte les consideracions següents:

- A la finca hi ha hàbitats d'interès comunitari prioritaris

- L'edificació es troba dins:

un àmbit d'interès connector

l'àmbit de les reserves naturals parcials i la seva zona d'influència

la proximitat a la xarxa hídrica

ordenació de l'edificació

Enderrocar els volums auxiliars de la finca o millorar la seva integració paisatgística.

Avolum principal: volum complementari

artístic o professional



DADES BÀSIQUES

volums acotats

plànol situació

qualificació del sòl

topogràfic i croquis de volums

altres PEPCO - Llistat d'elements del patrimoni històric i artístic

nom Masia i Ermita de la Salut

adreça postal Disseminats 8

X 421.184 Y 4.583.087

observacions

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

SF.001

municipi Sant Feliu de Llobregat

referència cadastral

codi INE 08211

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

tipologia de l'element

tipologia Restaurants i altres usos turístics

dades cadastrals

règim urbanístic

qualificació del sòl 29co Sistema de parc forestal de Collserola

protecció actual

pla especial

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

Masia orientada a oest que es composa de planta baixa, pis i golfes. La coberta és de doble vessant 

amb el carener paral·lel a la façana principal.

tipus d'edifici h ús actual façanes coberta fusteries
sup.const. 

orientativa

indret Vall de la riera de la Salut

grau de protecció Altres béns

1.764superfície construïda orientativa de les edificacions principals i complementàries (m²)

nom alternatiu

classificació del sò SNU (Sòl no urbanitzable)

figura de protecció Pla especial de protecció i catàleg de Sant Feliu (fitxa M-5)

polígon titularitatsuperfície construidaparcel·la transmissió patrimonial

A masia 3 restaurant pedra ceràmica fusta 1556

B religiós 1 ermita pedra ceràmica fusta 120

C construcció 1 restaurant arrebossat ceràmica alumini 88

001900100DF28C 000 1.627001 Públic



volums acotats

afectacions

imatge aèria

ortofoto 1956

afectacions

ortofoto vigent

altres: parcel·ari històric

accessiblitat

restriccions

zones de risc

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLESF.001

estat de conservació actual del bé:

edificació principal

aigua electricitat sanejament gas telecomunicacions

pendents > 20% incendis

afectació carreteres / ferrocar línies elèctriques

inundabilitat

observacions

L'accés es realitza des d'un camí secundari que neix de la pista forestal E04.

exterior

accés restringit amb cadena

de 300 a 500m

molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

serveis

exterior molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

edificació complementària

de 0 a 300m

xarxa hidrogràfica

interior

interior

descripció del conjunt de l'assentament i entorn paisatgístic

accés i característiques del context

dades històriques

època medieval - moderna - contemporània

data de construcció s. XV

Masia - Ermitaús original

restaurant i altres usos turístics religiósús actual principal secundari

0nº d'habitatges

distància a la xarxa viària bàsica

a més de 500m

asfalt o formigó

tipus de ferm

grava o sorra cal millorarbon estat

estat del recorregut

evolució dels usos

La parcel·la en penent a sud-oest s'aplana sobre un gran mur de contenció. El volum es situa a la cota 

superior deixant un àmbit exterior ampli al voltant. L'accés es fa per pista de terra per la part alta. 

L'entorn és boscós.

amplada del camí d'accés

de 3 a 5minferior a 3m més de 5m



imatge - 2

imatge - 1

finca

imatge - 3

FINCA VINCULADA

unitat de finca global

SF.001CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

elements de la finca

pou riera mur de pedra

font torrent transformador elèctric

bassa camí torres elèctriques

mur de contenció aterrassat

nom: Ermita de la Salut

superfície 25,40 ha

bibliografia, documentació i fonts orals

Inventari Catàleg del patrimoni arquitectònic del Parc Metropolità de Collserola. Diputació de Barcelona 

1995. Rogent, J. (1988-89) Pla Especial de protecció del Patrimoni arquitectònic i catàleg de Sant Feliu 

de Llobregat. Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat. Aprovat de forma condicionada el 19/10/1988 i 

definitiva el 22/02/1989.

informació complementària

informació històrica

Conjunt format per una masia i l’ermita situada al davant. La masia molt reformada i ampliada consta 

de planta baixa pis i golfes. Hi destaca una porta adovellada un balcó i una galeria d’arcs a la part 

superior. Actualment acull un restaurant. L’ermita dedicada originariamente a la Mare de Déu del Roser 

va ser beneïda al 1749 sota l’advocació de la Mare de Déu de la Salut i des de llavors ha sofert 

diverses remodelacions i destruccions. Té planta rectangular amb una façana principal amb portal 

d’accés i una petita finestra a mode de rossetó semicircular a la part superior. El coronament de la 

façana es remata amb un capcer esglaonat seguint les dues vessants de la teulada. En un dels laterals 

s’hi obren dues petites finestres en forma d’arc escarser. L’interior està cobert amb volta de canó. 

L’ermita actual es fruit de la reconstrucció feta l’any 1939 després de la destrucció que va patir durant 

la Guerra Civil.



volums principals vermell - complementaris taronja

imatge - 4

imatge - 5

imatge - 6

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

justificació de les raons per la seva recuperació i preservació

arquitectònic històric socialpaisatgístic ambiental

usos admesos

Edificació de

Interès

habitatge

artesanal

equipament vinculat B

equipament vinculat A

DETERMINACIONS NORMATIVES

condicions d'ús i d'intervenció sobre l'edificació

altres limitacions i/o condicionants

Afectació carreteres. Requereix informe de l'administració competent.

Afectació línies elèctriques. Requereix informe de l'empresa responsable.

Afectació xarxa hidrogràfica. Requereix informe de l'Agència Catalana de l'Aigua.

Risc d'incendis. Requereix informe de l'administració competent.

turisme rural

restauració equipament emplaçat

SF.001

s. XV

divisió horitzontal

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

ampliació

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

En relació amb la protecció i millora dels valors ecològics, la biodiversistat i els serveis ecosistèmics, 

s'ha de tenir en compte les consideracions següents:

- A la finca hi ha hàbitats d'interès comunitari prioritaris

- L'edificació es troba dins:

un àmbit d'interès connector

l'àmbit de les reserves naturals parcials i la seva zona d'influència

la proximitat a la xarxa hídrica

ordenació de l'edificació

Recuperar i/o mantenir els espais aptes per a l'agricultura.

Enderrocar els volums auxiliars de la finca o millorar la seva integració paisatgística.

Conservar el mur de contenció i el mur de pedra i assegurar la seva estabilitat.

Avolum principal: Bvolum complementari C

artístic o professional



DADES BÀSIQUES

volums acotats

plànol situació

qualificació del sòl

topogràfic i croquis de volums

altres PEPCo - Llistat d'edificacions tradicionals

nom Masia de Can Parellada

adreça postal Camí de can Marlés 

X 421.635 Y 4.583.800

observacions

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

SF.002

municipi Sant Feliu de Llobregat

referència cadastral

codi INE 08211

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

tipologia de l'element

tipologia Habitatges

dades cadastrals

règim urbanístic

qualificació del sòl 29co Sistema de parc forestal de Collserola

protecció actual

pla especial

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

Masia orientada a oest que es composa de planta baixa pis i golfes. La coberta és de doble i d'una 

vessant. Està formada per diversos volums maclats i un altre aïllat.

tipus d'edifici h ús actual façanes coberta fusteries
sup.const. 

orientativa

indret Vall de la riera de la Salut

grau de protecció BCIL

1.438superfície construïda orientativa de les edificacions principals i complementàries (m²)

nom alternatiu

classificació del sò SNU (Sòl no urbanitzable)

figura de protecció Pla especial de protecció i catàleg de Sant Feliu (fitxa M-4)

polígon titularitatsuperfície construidaparcel·la transmissió patrimonial

A masia 3 equipament arrebossat ceràmica fusta 1327

B edificació 1 altres pedra ceràmica fusta 111

000900100DF28C 000 10.934001 Privat



volums acotats

afectacions

imatge aèria

ortofoto 1956

afectacions

ortofoto vigent

altres: parcel·ari històric

accessiblitat

restriccions

zones de risc

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLESF.002

estat de conservació actual del bé:

edificació principal

aigua electricitat sanejament gas telecomunicacions

pendents > 20% incendis

afectació carreteres / ferrocar línies elèctriques

inundabilitat

observacions

L'accés des de Sant Feliu de Llobregat es realitza mitjançant la pista E04, que forma part de la xarxa 

viària bàsica de prevenció i extinció d'incendis forestals. En el primer creuament cal desviar-se cap a 

un camí secundari on trobarem la masia.

exterior

accés restringit amb cadena

de 300 a 500m

molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

serveis

exterior molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

edificació complementària

de 0 a 300m

xarxa hidrogràfica

interior

interior

descripció del conjunt de l'assentament i entorn paisatgístic

accés i característiques del context

dades històriques

època medieval - moderna - contemporània

data de construcció s. XII

Masiaús original

Habitatgeús actual principal secundari

1nº d'habitatges

distància a la xarxa viària bàsica

a més de 500m

asfalt o formigó

tipus de ferm

grava o sorra cal millorarbon estat

estat del recorregut

evolució dels usos

La parcel·la en un carener a solana és aterrassada sense murs de contenció. Acull els volums a la cota 

superior i les inferiors es dedicaven al cultiu. L'accés es fa per pista de terra i l'entorn és boscós

amplada del camí d'accés

de 3 a 5minferior a 3m més de 5m



imatge - 2

imatge - 1

finca

imatge - 3

FINCA VINCULADA

unitat de finca global

SF.002CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

elements de la finca

pou riera mur de pedra

font torrent transformador elèctric

bassa camí torres elèctriques

cobert mur de contenció safareig

nom: Masia de Can Parellada

superfície 27,02 ha

bibliografia, documentació i fonts orals

Inventari Catàleg del patrimoni arquitectònic del Parc Metropolità de Collserola. Diputació de Barcelona 

1995. Rogent, J. (1988-89) Pla Especial de protecció del Patrimoni arquitectònic i catàleg de Sant Feliu 

de Llobregat. Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat. Aprovat de forma condicionada el 19/10/1988 i 

definitiva el 22/02/1989.

informació complementària

informació històrica

Masia originària del segle XII però molt reformada durant el segle XVIII i posteriors ampliacions al segle 

XIX. D’aquell moment tenim la referència d’una data esculpida a mateixa façana (1793). S’estructura 

en una  planta basilical, a la qual s’hi afegiren sengles cossos a ambdos costats, i a la qual s’hi 

accedeix a través d’un barri. Consta de planta baixa pis i golfes sobreaixecades. La façana principal 

presenta una disposició simètrica: porta d’entrada adovellada amb finestra a cada costat que es 

corresponen amb les tres finestres del pis superior amb brancals ampit i lindar de pedra i les espitlleres 

de les golfes. El seu interior conserva un arc de pedra original del segle XII que delimita el celler i la 

zona de vivenda la volta de maó i embigat de fusta.



volums principals vermell - complementaris taronja

imatge - 4

imatge - 5

imatge - 6

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

justificació de les raons per la seva recuperació i preservació

arquitectònic històric socialpaisatgístic ambiental

usos admesos

Edificació de

Interès

habitatge

artesanal

equipament vinculat B

equipament vinculat A

DETERMINACIONS NORMATIVES

condicions d'ús i d'intervenció sobre l'edificació

altres limitacions i/o condicionants

Afectació carreteres. Requereix informe de l'administració competent.

Afectació línies elèctriques. Requereix informe de l'empresa responsable.

Afectació xarxa hidrogràfica. Requereix informe de l'Agència Catalana de l'Aigua.

Risc d'incendis. Requereix informe de l'administració competent.

turisme rural

restauració equipament emplaçat

SF.002

s. XII

divisió horitzontal

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

ampliació

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

En relació amb la protecció i millora dels valors ecològics, la biodiversistat i els serveis ecosistèmics, 

s'ha de tenir en compte les consideracions següents:

- A la finca hi ha hàbitats d'interès comunitari prioritaris

- L'edificació es troba dins:

un àmbit d'interès connector

l'àmbit de les reserves naturals parcials i la seva zona d'influència

la proximitat a la xarxa hídrica

ordenació de l'edificació

Recuperar i/o mantenir els espais aptes per a l'agricultura.

Enderrocar els volums auxiliars de la finca o millorar la seva integració paisatgística.

Avolum principal: Bvolum complementari

artístic o professional



DADES BÀSIQUES

volums acotats

plànol situació

qualificació del sòl

topogràfic i croquis de volums

altres PEPCo - Llistat d'edificacions tradicionals

nom Can Massaguer

adreça postal Can Masseguer

X 421.831 Y 4.583.799

observacions

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

SF.003

municipi Sant Feliu de Llobregat

referència cadastral

codi INE 08211

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

tipologia de l'element

tipologia Habitatges

dades cadastrals

règim urbanístic

qualificació del sòl 29co Sistema de parc forestal de Collserola

protecció actual

pla especial PEU a la masia de Can Messeguer

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

Masia orientada a nord-est que es composa de planta baixa i pis. La coberta és de doble vessant amb 

el carener paral·lel a la façana principal. Està format per tres volums maclats i un altre aïllat.

tipus d'edifici h ús actual façanes coberta fusteries
sup.const. 

orientativa

indret Vall de la riera de la Salut

grau de protecció BCIL

762superfície construïda orientativa de les edificacions principals i complementàries (m²)

nom alternatiu

classificació del sò SNU (Sòl no urbanitzable)

figura de protecció Pla especial de protecció i catàleg de Sant Feliu (fitxa M-3)

polígon titularitatsuperfície construidaparcel·la transmissió patrimonial

A masia 2 habitatge pedra ceràmica fusta 695

B edificació 1 magatzem arrebossat ceràmica 68

003900200DF28C 000 680002 Privat



volums acotats

afectacions

imatge aèria

ortofoto 1956

afectacions

ortofoto vigent

altres: parcel·ari històric

accessiblitat

restriccions

zones de risc

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLESF.003

estat de conservació actual del bé:

edificació principal

aigua electricitat sanejament gas telecomunicacions

pendents > 20% incendis

afectació carreteres / ferrocar línies elèctriques

inundabilitat

observacions

L'accés des de Sant Feliu de Llobregat es realitza per la pista E04, que forma part de la xarxa viària 

bàsica de prevenció i extinció d'incendis forestals. Passat el primer creuament cal desviar-se cap a un 

camí  on es troba Can Massaguer i Can Parellada.

exterior

accés restringit amb cadena

de 300 a 500m

molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

serveis

exterior molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

edificació complementària

de 0 a 300m

xarxa hidrogràfica

interior

interior

descripció del conjunt de l'assentament i entorn paisatgístic

accés i característiques del context

dades històriques

època medieval - moderna - contemporània

data de construcció s. X

Masiaús original

Habitatgeús actual principal secundari

1nº d'habitatges

distància a la xarxa viària bàsica

a més de 500m

asfalt o formigó

tipus de ferm

grava o sorra cal millorarbon estat

estat del recorregut

evolució dels usos

La parcel·la en pendent a oest s'aterrassa. El volum es situa a la cota intermèdia entre camps de cultiu. 

L'accés es fa per pista de terra i l'entorn és boscós

amplada del camí d'accés

de 3 a 5minferior a 3m més de 5m



imatge - 2

imatge - 1

finca

imatge - 3

FINCA VINCULADA

unitat de finca global

SF.003CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

elements de la finca

pou riera mur de pedra

font torrent transformador elèctric

bassa camí torres elèctriques

hort aterrassat

nom: Can Massaguer

superfície 10,87 ha

bibliografia, documentació i fonts orals

Rogent, J. (1988-89) Pla Especial de protecció del Patrimoni arquitectònic i catàleg de Sant Feliu de 

Llobregat. Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat. Aprovat de forma condicionada el 19/10/1988 i 

definitiva el 22/02/1989. Inventari Catàleg del patrimoni arquitectònic del Parc Metropolità de Collserola. 

Diputació de Barcelona 1995

informació complementària

informació històrica

Masia de volum i factura senzilla i molt ben conservada.  Es tracta d’un edifici de planta rectangular 

formada per l’antiga torre de defensa d’uns set metres d’alçada a la qual s’hi afegiren, a inicis del segle 

XIII, sengles estructures a banda i banda. Es caracteritza per l’ús de l’opus spicatum als seus murs per 

un portal adovellat i una finestra trilobulada d’estil gòtic al seu damunt. Consta de planta baixa i pis tot i 

que l’estructura de la torre sobresurt en alçada. La torre amb paviment de terra conté un arc de pedra i 

un sostre de fusta. Al costat est hi havia el celler amb arcs de pedra i bigues de fusta amb alguna 

substitució moderna de formigó armat. La planta superior s’ha renovat totalment amb la construcció 

d’un accés independent a la vivenda.



volums principals vermell - complementaris taronja

imatge - 4

imatge - 5

imatge - 6

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

justificació de les raons per la seva recuperació i preservació

arquitectònic històric socialpaisatgístic ambiental

usos admesos

Edificació de

Interès

habitatge

artesanal

equipament vinculat B

equipament vinculat A

DETERMINACIONS NORMATIVES

condicions d'ús i d'intervenció sobre l'edificació

altres limitacions i/o condicionants

Afectació carreteres. Requereix informe de l'administració competent.

Afectació línies elèctriques. Requereix informe de l'empresa responsable.

Afectació xarxa hidrogràfica. Requereix informe de l'Agència Catalana de l'Aigua.

Risc d'incendis. Requereix informe de l'administració competent.

turisme rural

restauració equipament emplaçat

SF.003

s. X

divisió horitzontal

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

ampliació

Es permet d'acord amb les determinacions establertes pel Pla especial vigent o per l'instrument 

urbanístic que el substitueixi.

En relació amb la protecció i millora dels valors ecològics, la biodiversistat i els serveis ecosistèmics, 

s'ha de tenir en compte les consideracions següents:

- A la finca hi ha hàbitats d'interès comunitari prioritaris

- L'edificació es troba dins:

un àmbit d'interès connector

l'àmbit de les reserves naturals parcials i la seva zona d'influència

la proximitat a la xarxa hídrica

ordenació de l'edificació

Recuperar i/o mantenir els espais aptes per a l'agricultura.

Enderrocar els volums auxiliars de la finca o millorar la seva integració paisatgística.

Són d'aplicació les determinacions establertes pel Pla especial vigent o per l'instrument urbanístic que 

el substitueixi.

Avolum principal: Bvolum complementari

Els usos admesos pel Pla especial vigent o per l'instrument urbanístic que el substitueixi.

artístic o professional



DADES BÀSIQUES

volums acotats

plànol situació

qualificació del sòl

topogràfic i croquis de volums

altres PEPCo - Llistat d'edificacions tradicionals

nom Torre del Bisbe

adreça postal Torres de Baix

X 422.050 Y 4.584.250

observacions

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

SF.004

municipi Sant Feliu de Llobregat

referència cadastral

codi INE 08211

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

tipologia de l'element

tipologia Habitatges

dades cadastrals

règim urbanístic

qualificació del sòl 29co Sistema de parc forestal de Collserola

protecció actual

pla especial

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

Masia orientada a est que es composa de planta baixa i tres pisos. La coberta és de doble vessant amb 

el carener perpendicular a la façana principal. Està formada per dos volums maclats i un altre maclat.

Torre de Baix

tipus d'edifici h ús actual façanes coberta fusteries
sup.const. 

orientativa

indret Torrent de les Tones

grau de protecció BCIL

1.644superfície construïda orientativa de les edificacions principals i complementàries (m²)

nom alternatiu

classificació del sò SNU (Sòl no urbanitzable)

figura de protecció Pla especial de protecció i catàleg de Sant Feliu (fitxa M-2)

polígon titularitatsuperfície construidaparcel·la transmissió patrimonial

A masia 4 habitatge pedra ceràmica fusta 1644

08210A00200005 002 119.326005 Públic



volums acotats

afectacions

imatge aèria

ortofoto 1956

afectacions

ortofoto vigent

altres: parcel·ari històric

accessiblitat

restriccions

zones de risc

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLESF.004

estat de conservació actual del bé:

edificació principal

aigua electricitat sanejament gas telecomunicacions

pendents > 20% incendis

afectació carreteres / ferrocar línies elèctriques

inundabilitat

observacions

L'accés des de Sant Feliu de Llobregat es realitza mitjançant la pista E04 continuant per la pista E14 

fins arribar a la Torre del Bisbe. El recorregut forma part de la xarxa viària bàsica de prevenció i 

extinció d'incendis forestals.

exterior

accés restringit amb cadena

de 300 a 500m

molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

serveis

exterior molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

edificació complementària

de 0 a 300m

xarxa hidrogràfica

interior

interior

descripció del conjunt de l'assentament i entorn paisatgístic

accés i característiques del context

dades històriques

època medieval

data de construcció s. XIII

Masiaús original

Habitatgeús actual principal secundari

1nº d'habitatges

distància a la xarxa viària bàsica

a més de 500m

asfalt o formigó

tipus de ferm

grava o sorra cal millorarbon estat

estat del recorregut

evolució dels usos

La parcel·la en pendent a solana i a tocar del torrent és aterrassada amb un mur de contenció. El nivell 

superior acull el volum principal i l'àmbit d'accés i l'inferior els horts. L'accés es fa per pista de terra i 

l'entorn és boscós

amplada del camí d'accés

de 3 a 5minferior a 3m més de 5m



imatge - 2

imatge - 1

finca

imatge - 3

FINCA VINCULADA

unitat de finca global

SF.004CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

elements de la finca

pou riera mur de pedra

font torrent transformador elèctric

bassa camí torres elèctriques

cobert hort

nom: Torre del Bisbe

superfície 55,50 ha

bibliografia, documentació i fonts orals

Inventari Catàleg del patrimoni arquitectònic del Parc Metropolità de Collserola. Diputació de Barcelona 

1995. Rogent, J. (1988-89) Pla Especial de protecció del Patrimoni arquitectònic i catàleg de Sant Feliu 

de Llobregat. Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat. Aprovat de forma condicionada el 19/10/1988 i 

definitiva el 22/02/1989.

informació complementària

informació històrica

Masia de planta quadrada adaptada al desnivell topogràfic de manera que la banda del camí on hi ha 

l’accés té dues plantes i al costat que hi ha sobre el torrent de Can Parellada n’hi ha quatre. Està 

formada per dos cossos adossats amb teulada a dues aigües i amb el carener perpendicular a la 

façana principal. Aquesta presenta un portal adovellat de pedra a diferència de la resta d’obertures de 

la façana ates que la resta de finestres s’enmarquen en totxo.  El cos més estret destaca per la galeria 

d’arcs rimats de la planta superior. Conserva espais amb elements constructius originals com ara el 

celler amb arcs de pedra i sostres amb bigues i llates de fusta amb cairons.  El seu nom te el seu 

origen en la persona propietaria del mas durant el segle XIII que va ser Berenguer de Palou bisbe de 

Barcelona. Originariment l’edifici es va bastir sobre una antiga torre de defensa malgrat que les 

continues reformes sofertes al llarg del temps han transformat l’estructura original amb planta baixa dos 

pisos i coberta a una vessant en una casa rural d’esquema tradicional: planta formada per tres crugies 

perpendiculars a la façana. Malgrat tot conserva algunes estructures antigues reaprofitades. Al costat 

de la Torre del Bisbe hi ha un antic forn de calç datat al segle XVIII actualment en desús i  molt 

degradat.



volums principals vermell - complementaris taronja

imatge - 4

imatge - 5

imatge - 6

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

justificació de les raons per la seva recuperació i preservació

arquitectònic històric socialpaisatgístic ambiental

usos admesos

Edificació de

Interès

habitatge

artesanal

equipament vinculat B

equipament vinculat A

DETERMINACIONS NORMATIVES

condicions d'ús i d'intervenció sobre l'edificació

altres limitacions i/o condicionants

Afectació carreteres. Requereix informe de l'administració competent.

Afectació línies elèctriques. Requereix informe de l'empresa responsable.

Afectació xarxa hidrogràfica. Requereix informe de l'Agència Catalana de l'Aigua.

Risc d'incendis. Requereix informe de l'administració competent.

turisme rural

restauració equipament emplaçat

SF.004

s. XIII

divisió horitzontal

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

ampliació

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

En relació amb la protecció i millora dels valors ecològics, la biodiversistat i els serveis ecosistèmics, 

s'ha de tenir en compte les consideracions següents:

- A la finca hi ha hàbitats d'interès comunitari prioritaris

- L'edificació es troba dins:

un àmbit d'interès connector

l'àmbit de les reserves naturals parcials i la seva zona d'influència

la proximitat a la xarxa hídrica

ordenació de l'edificació

Recuperar i/o mantenir els espais aptes per a l'agricultura.

Conservar els murs de contenció de pedra i assegurar la seva estabilitat

Avolum principal: volum complementari

artístic o professional



DADES BÀSIQUES

volums acotats

plànol situació

qualificació del sòl

topogràfic i croquis de volums

altres PEPCo - Llistat d'edificacions tradicionals

nom Can Ferriol

adreça postal Can Tomàs

X 421.842 Y 4.584.719

observacions

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

SF.005

municipi Sant Feliu de Llobregat

referència cadastral

codi INE 08211

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

tipologia de l'element

tipologia Habitatges i edificació d'ús agrícola

dades cadastrals

règim urbanístic

qualificació del sòl 29co Sistema de parc forestal de Collserola

protecció actual

pla especial

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

Masia orientada a est que es composa de planta baixa i pis. La coberta és de doble vessant amb el 

carener paral·lel a la façana principal. Està formada per tres volums maclats i altres tres aïllats.

tipus d'edifici h ús actual façanes coberta fusteries
sup.const. 

orientativa

indret Can Tomàs

grau de protecció BCIL

687superfície construïda orientativa de les edificacions principals i complementàries (m²)

nom alternatiu

classificació del sò SNU (Sòl no urbanitzable)

figura de protecció Pla especial de protecció i catàleg de Sant Feliu (fitxa M-1)

polígon titularitatsuperfície construidaparcel·la transmissió patrimonial

A masia 2 habitatge pedra ceràmica fusta 548

B edificació 1 magatzem pedra ceràmica metal·lica 71

C edificació 1 magatzem pedra ceràmica metal·lica 67

08210A01300004 013 191004 Públic



volums acotats

afectacions

imatge aèria

ortofoto 1956

afectacions

ortofoto vigent

altres: parcel·ari històric

accessiblitat

restriccions

zones de risc

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLESF.005

estat de conservació actual del bé:

edificació principal

aigua electricitat sanejament gas telecomunicacions

pendents > 20% incendis

afectació carreteres / ferrocar línies elèctriques

inundabilitat

observacions

L'accés des de Sant Feliu de Llobregat es realitza mitjançant la pista E04 per continuar per la pista E06 

on es troba la masia. El recorregut forma part de la xarxa viària bàsica de prevenció i extinció 

d'incendis forestals.

exterior

accés restringit amb cadena

de 300 a 500m

molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

serveis

exterior molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

edificació complementària

de 0 a 300m

xarxa hidrogràfica

interior

interior

descripció del conjunt de l'assentament i entorn paisatgístic

accés i característiques del context

dades històriques

època moderna

data de construcció s. XVIII

Masiaús original

Habitatge magatzemús actual principal secundari

1nº d'habitatges

distància a la xarxa viària bàsica

a més de 500m

asfalt o formigó

tipus de ferm

grava o sorra cal millorarbon estat

estat del recorregut

evolució dels usos

La parcel·la en pendent a sud s'aterrassa amb un mur de contenció. Els volums i la bassa se situen 

damunt deixant un àmbit exterior. Els espais a cota inferior es dediquen al cultiu. L'accés es fa per la 

cota superior per pista de terra.

amplada del camí d'accés

de 3 a 5minferior a 3m més de 5m



imatge - 2

imatge - 1

finca

imatge - 3

FINCA VINCULADA

unitat de finca global

SF.005CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

elements de la finca

pou riera mur de pedra

font torrent transformador elèctric

bassa camí torres elèctriques

mur de contenció

nom: Can Ferriol

superfície 89,01 ha

bibliografia, documentació i fonts orals

Inventari Catàleg del patrimoni arquitectònic del Parc Metropolità de Collserola. Diputació de Barcelona 

1995. Rogent, J. (1988-89) Pla Especial de protecció del Patrimoni arquitectònic i catàleg de Sant Feliu 

de Llobregat. Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat. Aprovat de forma condicionada el 19/10/1988 i 

definitiva el 22/02/1989.

informació complementària

informació històrica

Masia tradicional molt transformada. Està vinculada a l’explotació agrícola ramadera i forestal. Es 

caracteritza per la formació en dos cossos en que originen un pati. El cos principal amb planta baixa 

semisoterrada i pis amb portal adovellat i finestres enmarcades amb pedra. Actualment és  propietat 

del Patronat Metropolità del Parc de Collserola.



volums principals vermell - complementaris taronja

imatge - 4

imatge - 5

imatge - 6

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

justificació de les raons per la seva recuperació i preservació

arquitectònic històric socialpaisatgístic ambiental

usos admesos

Edificació de

Interès

habitatge

artesanal

equipament vinculat B

equipament vinculat A

DETERMINACIONS NORMATIVES

condicions d'ús i d'intervenció sobre l'edificació

altres limitacions i/o condicionants

Afectació carreteres. Requereix informe de l'administració competent.

Afectació línies elèctriques. Requereix informe de l'empresa responsable.

Afectació xarxa hidrogràfica. Requereix informe de l'Agència Catalana de l'Aigua.

Risc d'incendis. Requereix informe de l'administració competent.

turisme rural

restauració equipament emplaçat

SF.005

s. XVIII

divisió horitzontal

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

ampliació

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

En relació amb la protecció i millora dels valors ecològics, la biodiversistat i els serveis ecosistèmics, 

s'ha de tenir en compte les consideracions següents:

- A la finca hi ha hàbitats d'interès comunitari prioritaris

- L'edificació es troba dins:

un àmbit d'interès connector

l'àmbit de les reserves naturals parcials i la seva zona d'influència

la proximitat a la xarxa hídrica

ordenació de l'edificació

Recuperar i/o mantenir els espais aptes per a l'agricultura.

Conservar els murs de pedra i assegurar la seva estabilitat

Avolum principal: Bvolum complementari C

artístic o professional



DADES BÀSIQUES

volums acotats

plànol situació

qualificació del sòl

topogràfic i croquis de volums

altres PEPCo - Llistat d'edificacions tradicionals

nom Masia Can Canaris

adreça postal Can Canaris

X 419.761 Y 4.584.077

observacions

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

SF.006

municipi Sant Feliu de Llobregat

referència cadastral

codi INE 08211

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

tipologia de l'element

tipologia Habitatges

dades cadastrals

règim urbanístic

qualificació del sòl 29co Sistema de parc forestal de Collserola

protecció actual

pla especial PEU a la finca de Can Canaris

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

Conjunt en forma de ferradura orientat a sud, format per una masia antiga, una masia moderna i una 

edificació de planta rectangular enmarcant una terrassa que és a la vegada la coberta d'una nau amb 

usos agrícoles. A més hi ha dos cosos auxiliars.

tipus d'edifici h ús actual façanes coberta fusteries
sup.const. 

orientativa

indret Can Canaris

grau de protecció BCIL

1.548superfície construïda orientativa de les edificacions principals i complementàries (m²)

nom alternatiu

classificació del sò SNU (Sòl no urbanitzable)

figura de protecció Pla especial de protecció i catàleg de Sant Feliu (fitxa M-7)

polígon titularitatsuperfície construidaparcel·la transmissió patrimonial

A nau sota terrassa 4 agrícola i ramader ceràmica ceràmica metàl·lica 1544

B torre d'aigua 1 torre arrebossat ceràmica 4

000700100DF28C 011 1.372001 Privat



volums acotats

afectacions

imatge aèria

ortofoto 1956

afectacions

ortofoto vigent

altres: parcel·ari històric

accessiblitat

restriccions

zones de risc

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLESF.006

estat de conservació actual del bé:

edificació principal

aigua electricitat sanejament gas telecomunicacions

pendents > 20% incendis

afectació carreteres / ferrocar línies elèctriques

inundabilitat

observacions

L'accés des de Molins de Rei es realitza per la pista forestal F01 a través del Polígon del Pla. A prop 

del segon creuament de camins es troba Can Canaris. El  recorregut forma part de la xarxa viària 

bàsica de prevenció i extinció d'incendis forestals.

exterior

accés restringit amb cadena

de 300 a 500m

molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

serveis

exterior molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

edificació complementària

de 0 a 300m

xarxa hidrogràfica

interior

interior

descripció del conjunt de l'assentament i entorn paisatgístic

accés i característiques del context

dades històriques

època medieval - moderna - contemporània

data de construcció s. XVIII

Masiaús original

Habitatge agrícola i ramaderús actual principal secundari

2nº d'habitatges

distància a la xarxa viària bàsica

a més de 500m

asfalt o formigó

tipus de ferm

grava o sorra cal millorarbon estat

estat del recorregut

evolució dels usos

La parcel·la en pendent a sud és ocupada totalment pels volums que s'esglaonen de manera que les 

cobertes són també àmbits exteriors. L'accés es fa per la cota superior per un camí de terra. L'entorn 

és boscós.

amplada del camí d'accés

de 3 a 5minferior a 3m més de 5m



imatge - 2

imatge - 1

finca

imatge - 3

FINCA VINCULADA

unitat de finca global

SF.006CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

elements de la finca

pou riera mur de pedra

font torrent transformador elèctric

bassa camí torres elèctriques

cobert aterrassat

nom: Can Canaris

superfície 14,74 ha

bibliografia, documentació i fonts orals

Inventari Catàleg del patrimoni arquitectònic del Parc Metropolità de Collserola. Diputació de Barcelona 

1995

informació complementària

informació històrica

L'origen de la masia de Can Canaris se situa al segle XVIII i el seu com provindria del seu primer 

propietari i constructor, un senyor de les Illes Canàries. Can Canaris és en realitat tot un conjunt amb 

forma de ferradura que consta d'una masia antiga de planta rectangular amb planta baixa, on es 

realitzaven les feines del camp, i pis, on se situava l'habiatatge, i terrat a la catalana (s.XVIII) i altres 

construccions més modernes (s.XIX - XX). Aquestes construccions s’estructuren en una planta 

rectangular i volumetria prismàtica. Consta de semisoterrani, planta baixa, pis i una torratxa d’accés al 

terrat. La façana principal presenta una composició ordenada i simètrica de les obertures. Destaca la 

terrassa de la planta baixa amb una interessant barana de peces de terracuita.



volums principals vermell - complementaris taronja

imatge - 4

imatge - 5

imatge - 6

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

justificació de les raons per la seva recuperació i preservació

arquitectònic històric socialpaisatgístic ambiental

usos admesos

Edificació de

Interès

habitatge

artesanal

equipament vinculat B

equipament vinculat A

DETERMINACIONS NORMATIVES

condicions d'ús i d'intervenció sobre l'edificació

altres limitacions i/o condicionants

Afectació carreteres. Requereix informe de l'administració competent.

Afectació línies elèctriques. Requereix informe de l'empresa responsable.

Afectació xarxa hidrogràfica. Requereix informe de l'Agència Catalana de l'Aigua.

Risc d'incendis. Requereix informe de l'administració competent.

turisme rural

restauració equipament emplaçat

SF.006

s. XVIII

divisió horitzontal

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

ampliació

Es permet d'acord amb les determinacions establertes pel Pla especial vigent o per l'instrument 

urbanístic que el substitueixi.

En relació amb la protecció i millora dels valors ecològics, la biodiversistat i els serveis ecosistèmics, 

s'ha de tenir en compte les consideracions següents:

- A la finca hi ha hàbitats d'interès comunitari prioritaris

- L'edificació es troba dins:

un àmbit d'interès connector

l'àmbit de les reserves naturals parcials i la seva zona d'influència

la proximitat a la xarxa hídrica

ordenació de l'edificació

Recuperar i/o mantenir els espais aptes per a l'agricultura.

Enderrocar els volums auxiliars de la finca.

Són d'aplicació les determinacions establertes pel Pla especial vigent o per l'instrument urbanístic que 

el substitueixi.

Avolum principal: Bvolum complementari

Els usos admesos pel Pla especial vigent o per l'instrument urbanístic que el substitueixi.

artístic o professional



DADES BÀSIQUES

volums acotats

plànol situació

qualificació del sòl

topogràfic i croquis de volums

altres PEPCo - Llistat d'edificacions tradicionals

nom Can Amigó del Clot

adreça postal Ca n'Amigó del Clot

X 419.973 Y 4.584.077

observacions

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

SF.007

municipi Sant Feliu de Llobregat

referència cadastral

codi INE 08211

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

tipologia de l'element

tipologia Habitatges

dades cadastrals

règim urbanístic

qualificació del sòl 29co Sistema de parc forestal de Collserola

protecció actual

pla especial

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

Habitatge orientat a sud que es composa de planta baixa i dos pisos. La coberta és d'una vessant. El 

volum creix de manera esglaonada. Està format per diversos volums maclats i onze volums aïllats.

tipus d'edifici h ús actual façanes coberta fusteries
sup.const. 

orientativa

indret Ca n'Amigo del Clot

grau de protecció

1.199superfície construïda orientativa de les edificacions principals i complementàries (m²)

nom alternatiu

classificació del sò SNU (Sòl no urbanitzable)

figura de protecció

polígon titularitatsuperfície construidaparcel·la transmissió patrimonial

A masia 3 habitatge arrebossat ceràmica fusta 1199

000800100DF28C 000 2.073001 Privat



volums acotats

afectacions

imatge aèria

ortofoto 1956

afectacions

ortofoto vigent

altres: parcel·ari històric

accessiblitat

restriccions

zones de risc

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLESF.007

estat de conservació actual del bé:

edificació principal

aigua electricitat sanejament gas telecomunicacions

pendents > 20% incendis

afectació carreteres / ferrocar línies elèctriques

inundabilitat

observacions

L'accés des de Molins de Rei es realitza per la pista forestal F01, que forma part de la xarxa viària 

bàsica de prevenció i extinció d'incendis forestals. A prop de Can Canaris cal desviar-se cap a un camí  

on es troba ca N'Amigó.

exterior

accés restringit amb cadena

de 300 a 500m

molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

serveis

exterior molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

edificació complementària

de 0 a 300m

xarxa hidrogràfica

interior

interior

descripció del conjunt de l'assentament i entorn paisatgístic

accés i característiques del context

dades històriques

època contemporània

data de construcció 1950

Masiaús original

Habitatge granjaús actual principal secundari

3nº d'habitatges

distància a la xarxa viària bàsica

a més de 500m

asfalt o formigó

tipus de ferm

grava o sorra cal millorarbon estat

estat del recorregut

evolució dels usos

La parcel·la en pendent a sud és aterrassada. Els volums es situen a les bandes nord-est deixant les 

terrasses pel cultiu. L'accés es fa per pista de terra per la cota superior. L'entorn és boscós.

amplada del camí d'accés

de 3 a 5minferior a 3m més de 5m



imatge - 2

imatge - 1

finca

imatge - 3

FINCA VINCULADA

unitat de finca global

SF.007CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

elements de la finca

pou riera mur de pedra

font torrent transformador elèctric

bassa camí torres elèctriques

cobert hort mur de contenció

nom: Can Amigó del Clot

superfície 7,17 ha

bibliografia, documentació i fonts orals

informació complementària

informació històrica

A banda dels valors arquitectònics i històrics, la rehabilitació d’aquesta edificació també té interès 

ambiental i paisatgístic, atès que contribuirà a enderrocar o integrar paisatgísticament els volums 

auxiliars que s’han construït a l’entorn del volum principal, així com restaurar el caràcter rural dels 

espais exteriors i mantenir els camps de conreu propers a l’edificació.



volums principals vermell - complementaris taronja

imatge - 4

imatge - 5

imatge - 6

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

justificació de les raons per la seva recuperació i preservació

arquitectònic històric socialpaisatgístic ambiental

usos admesos

Edificació de

Interès

habitatge

artesanal

equipament vinculat B

equipament vinculat A

DETERMINACIONS NORMATIVES

condicions d'ús i d'intervenció sobre l'edificació

altres limitacions i/o condicionants

Afectació carreteres. Requereix informe de l'administració competent.

Afectació línies elèctriques. Requereix informe de l'empresa responsable.

Afectació xarxa hidrogràfica. Requereix informe de l'Agència Catalana de l'Aigua.

Risc d'incendis. Requereix informe de l'administració competent.

turisme rural

restauració equipament emplaçat

SF.007

1950

divisió horitzontal

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

ampliació

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

En relació amb la protecció i millora dels valors ecològics, la biodiversistat i els serveis ecosistèmics, 

s'ha de tenir en compte les consideracions següents:

- A la finca hi ha hàbitats d'interès comunitari prioritaris

- L'edificació es troba dins:

un àmbit d'interès connector

l'àmbit de les reserves naturals parcials i la seva zona d'influència

la proximitat a la xarxa hídrica

ordenació de l'edificació

Recuperar i/o mantenir els espais aptes per a l'agricultura.

Enderrocar els volums auxiliars de la finca o millorar la seva integració paisatgística.

Avolum principal: volum complementari

artístic o professional



DADES BÀSIQUES

volums acotats

plànol situació

qualificació del sòl

topogràfic i croquis de volums

altres PEPCo - Llistat d'edificacions tradicionals

nom Torre Abadal

adreça postal Torre Abadal

X 420.372 Y 4.583.931

observacions Es tracta d'un equipament amb serveis de restauració.

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

SF.008

municipi Sant Feliu de Llobregat

referència cadastral

codi INE 08211

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

tipologia de l'element

tipologia Habitatges

dades cadastrals

règim urbanístic

qualificació del sòl 29co Sistema de parc forestal de Collserola

protecció actual

pla especial

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

Masia orientada a sud que es composa de planta baixa pis i golfes. La coberta és de doble vessant amb 

el carener perpendicular a la façana principal. Està format per dos volums maclats i un altre aïllat.

tipus d'edifici h ús actual façanes coberta fusteries
sup.const. 

orientativa

indret Torre Abadal

grau de protecció BCIN

1.602superfície construïda orientativa de les edificacions principals i complementàries (m²)

nom alternatiu

classificació del sò SNU (Sòl no urbanitzable)

figura de protecció Pla especial de protecció i catàleg de Sant Feliu (fitxa M-6)

polígon titularitatsuperfície construidaparcel·la transmissió patrimonial

A masia 3 habitatge pedra ceràmica fusta 1474

B edificació 1 magatzem pedra fibrociment 127

000800200DF28C 000 1.084002 Públic



volums acotats

afectacions

imatge aèria

ortofoto 1956

afectacions

ortofoto vigent

altres: parcel·ari històric

accessiblitat

restriccions

zones de risc

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLESF.008

estat de conservació actual del bé:

edificació principal

aigua electricitat sanejament gas telecomunicacions

pendents > 20% incendis

afectació carreteres / ferrocar línies elèctriques

inundabilitat

observacions

L'accés des de Sant Feliu de Llobregat es realitza mitjançant la pista F09 per continuar per la pista E01 

fins arribar a la masia. El recorregut forma part de la xarxa viària bàsica de prevenció i extinció 

d'incendis forestals.

exterior

accés restringit amb cadena

de 300 a 500m

molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

serveis

exterior molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

edificació complementària

de 0 a 300m

xarxa hidrogràfica

interior

interior

descripció del conjunt de l'assentament i entorn paisatgístic

accés i característiques del context

dades històriques

època medieval - moderna

data de construcció s. X

Masiaús original

Habitatgeús actual principal secundari

3nº d'habitatges

distància a la xarxa viària bàsica

a més de 500m

asfalt o formigó

tipus de ferm

grava o sorra cal millorarbon estat

estat del recorregut

evolució dels usos

La parcel·la al capdamunt d'un turó acull el volum sense aterrassaments. Davant els accessos al volum 

s'hi troben esplanades que configuren espais exteriors. L'accés es fa per la banda est per una pista de 

terra. L'entorn és boscós

amplada del camí d'accés

de 3 a 5minferior a 3m més de 5m



imatge - 2

imatge - 1

finca

imatge - 3

FINCA VINCULADA

unitat de finca global

SF.008CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

elements de la finca

pou riera mur de pedra

font torrent transformador elèctric

bassa camí torres elèctriques

cobert hort

nom: Torre Abadal

superfície 46,21 ha

bibliografia, documentació i fonts orals

Inventari Catàleg del patrimoni arquitectònic del Parc Metropolità de Collserola. Diputació de Barcelona 

1995

informació complementària

informació històrica

Edifici residencial privat que originariament era una torre de defensa del segle X de planta quadrada 

adossada al lateral nord de la masia de finals del segle XVIII (aprox. 1786). S’estructura en una planta 

baixa pis i golfes amb coberta de teula àrab a dues aigües que, malgrat el seu aspecte compacte, és 

fruit de diverses ampliacions. Conserva el sistema constructiu original com ara la disposició dels murs 

interiors amb arcs de pedra. La façana es carcateritza per un parament d’opus spicatum i una finestra 

de ferradura al pis superior. A l’interior destaquen els sostres de cairons sobre llates i bigues de fusta. 

A la zona s’hi ha documentat restes de ceràmica ibèrica que indicaria l'existència de població anterior 

al mateix indret. És l’únic element patrimonial de Sant Feliu de Llobregat declarat BCIN per la torre 

prerromànica original.



volums principals vermell - complementaris taronja

imatge - 4

imatge - 5

imatge - 6

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

justificació de les raons per la seva recuperació i preservació

arquitectònic històric socialpaisatgístic ambiental

usos admesos

Edificació de

Interès

habitatge

artesanal

equipament vinculat B

equipament vinculat A

DETERMINACIONS NORMATIVES

condicions d'ús i d'intervenció sobre l'edificació

altres limitacions i/o condicionants

Afectació carreteres. Requereix informe de l'administració competent.

Afectació línies elèctriques. Requereix informe de l'empresa responsable.

Afectació xarxa hidrogràfica. Requereix informe de l'Agència Catalana de l'Aigua.

Risc d'incendis. Requereix informe de l'administració competent.

turisme rural

restauració equipament emplaçat

SF.008

s. X

divisió horitzontal

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

ampliació

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

En relació amb la protecció i millora dels valors ecològics, la biodiversistat i els serveis ecosistèmics, 

s'ha de tenir en compte les consideracions següents:

- A la finca hi ha hàbitats d'interès comunitari prioritaris

- L'edificació es troba dins:

un àmbit d'interès connector

l'àmbit de les reserves naturals parcials i la seva zona d'influència

la proximitat a la xarxa hídrica

ordenació de l'edificació

Recuperar i/o mantenir els espais aptes per a l'agricultura.

Conservar i recuperar la font.

Avolum principal: Bvolum complementari

artístic o professional



DADES BÀSIQUES

volums acotats

plànol situació

qualificació del sòl

topogràfic i croquis de volums

altres PEPCo - Llistat d'edificacions tradicionals

nom Can Pahissa

adreça postal Disseminats 20

X 419.453 Y 4.583.738

observacions

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

SF.009

municipi Sant Feliu de Llobregat

referència cadastral

codi INE 08211

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

tipologia de l'element

tipologia Habitatges

dades cadastrals

règim urbanístic

qualificació del sòl 29co Sistema de parc forestal de Collserola

protecció actual

pla especial

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

Masia orientada a oest que es composa de planta baixa i pis. La coberta és de d'una vessant. Està 

formada per diferents volums maclats i altres dos aïllats.

tipus d'edifici h ús actual façanes coberta fusteries
sup.const. 

orientativa

indret Can Pahissa

grau de protecció Altres béns

1.046superfície construïda orientativa de les edificacions principals i complementàries (m²)

nom alternatiu

classificació del sò SNU (Sòl no urbanitzable)

figura de protecció Pla especial de protecció i catàleg de Sant Feliu (fitxa M-9)

polígon titularitatsuperfície construidaparcel·la transmissió patrimonial

A masia 2 habitatge pedra ceràmica fusta 987

B edificació 1 magatzem pedra ceràmica 59

001200200DF28C 000 794002 Privat



volums acotats

afectacions

imatge aèria

ortofoto 1956

afectacions

ortofoto vigent

altres: parcel·ari històric

accessiblitat

restriccions

zones de risc

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLESF.009

estat de conservació actual del bé:

edificació principal

aigua electricitat sanejament gas telecomunicacions

pendents > 20% incendis

afectació carreteres / ferrocar línies elèctriques

inundabilitat

observacions

L'accés des de Molins de Rei es realitza per la pista F01, que forma part de la xarxa viària bàsica de 

prevenció i extinció d'incendis forestals. Passat el primer creuament de camins cal desviar-se cap a un 

camí  on es troba la masia.

exterior

accés restringit amb cadena

de 300 a 500m

molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

serveis

exterior molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

edificació complementària

de 0 a 300m

xarxa hidrogràfica

interior

interior

descripció del conjunt de l'assentament i entorn paisatgístic

accés i característiques del context

dades històriques

època moderna

data de construcció s. XVI

Masiaús original

Habitatge magatzemús actual principal secundari

1nº d'habitatges

distància a la xarxa viària bàsica

a més de 500m

asfalt o formigó

tipus de ferm

grava o sorra cal millorarbon estat

estat del recorregut

evolució dels usos

La parcel·la en pendent a sud acull els volums a la part superior que s'agrupen al voltant d'un àmbit 

exterior. L'accés es fa per pista de terra i l'entorn és boscós

amplada del camí d'accés

de 3 a 5minferior a 3m més de 5m



imatge - 2

imatge - 1

finca

imatge - 3

FINCA VINCULADA

unitat de finca global

SF.009CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

elements de la finca

pou riera mur de pedra

font torrent transformador elèctric

bassa camí torres elèctriques

cobert

nom: Can Pahissa

superfície 19,73 ha

bibliografia, documentació i fonts orals

Inventari Catàleg del patrimoni arquitectònic del Parc Metropolità de Collserola. Diputació de Barcelona 

1995. Rogent, J. (1988-89) Pla Especial de protecció del Patrimoni arquitectònic i catàleg de Sant Feliu 

de Llobregat. Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat. Aprovat de forma condicionada el 19/10/1988 i 

definitiva el 22/02/1989.

informació complementària

informació històrica

Masia de factura senzilla i tradicional molt deteriorada.  Edifici de planta irregular format per diversos 

cossos adossats a diferent divell per tal d’adaptar-se a la topografia del terreny. L’accés es realitza a 

través d’un barri amb dues portalades. El cos principal està format per planta baixa i pis. A la façana de 

ponent destaca un portal adovellat i una finestra de pedra motllurada amb la inscripció de l’any de 

construcció (1599) a la mateixa llinda.



volums principals vermell - complementaris taronja

imatge - 4

imatge - 5

imatge - 6

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

justificació de les raons per la seva recuperació i preservació

arquitectònic històric socialpaisatgístic ambiental

usos admesos

Edificació de

Interès

habitatge

artesanal

equipament vinculat B

equipament vinculat A

DETERMINACIONS NORMATIVES

condicions d'ús i d'intervenció sobre l'edificació

altres limitacions i/o condicionants

Afectació carreteres. Requereix informe de l'administració competent.

Afectació línies elèctriques. Requereix informe de l'empresa responsable.

Afectació xarxa hidrogràfica. Requereix informe de l'Agència Catalana de l'Aigua.

Risc d'incendis. Requereix informe de l'administració competent.

turisme rural

restauració equipament emplaçat

SF.009

s. XVI

divisió horitzontal

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

ampliació

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

En relació amb la protecció i millora dels valors ecològics, la biodiversistat i els serveis ecosistèmics, 

s'ha de tenir en compte les consideracions següents:

- A la finca hi ha hàbitats d'interès comunitari prioritaris

- L'edificació es troba dins:

un àmbit d'interès connector

l'àmbit de les reserves naturals parcials i la seva zona d'influència

la proximitat a la xarxa hídrica

ordenació de l'edificació

Recuperar i/o mantenir els espais aptes per a l'agricultura.

Enderrocar els volums auxiliars de la finca o millorar la seva integració paisatgística.

Conservar els murs de contenció de pedra i assegurar la seva estabilitat.

Avolum principal: Bvolum complementari

artístic o professional



DADES BÀSIQUES

volums acotats

plànol situació

qualificació del sòl

topogràfic i croquis de volums

altres PEPCo - Llistat d'edificacions tradicionals

nom Masia de Ca n'Albareda

adreça postal Torrent de Duc

X 419.940 Y 4.583.565

observacions

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

SF.010

municipi Sant Feliu de Llobregat

referència cadastral

codi INE 08211

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

tipologia de l'element

tipologia Habitatges

dades cadastrals

règim urbanístic

qualificació del sòl 29co Sistema de parc forestal de Collserola

protecció actual

pla especial

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

Masia orientada a sud que es composa de planta baixa, pis i golfes. La coberta és de doble vessant 

amb el carener perpendicular a la façana principal. Està formada per diversos volums aïllats i un altre 

aïllat.

tipus d'edifici h ús actual façanes coberta fusteries
sup.const. 

orientativa

indret Torrent de Duc

grau de protecció BCIL

873superfície construïda orientativa de les edificacions principals i complementàries (m²)

nom alternatiu

classificació del sò SNU (Sòl no urbanitzable)

figura de protecció Pla especial de protecció i catàleg de Sant Feliu (fitxa M-8)

polígon titularitatsuperfície construidaparcel·la transmissió patrimonial

A masia 3 habitatge pedra ceràmica fusta 873

001300100DF28C 000 639001 Privat



volums acotats

afectacions

imatge aèria

ortofoto 1956

afectacions

ortofoto vigent

altres: parcel·ari històric

accessiblitat

restriccions

zones de risc

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLESF.010

estat de conservació actual del bé:

edificació principal

aigua electricitat sanejament gas telecomunicacions

pendents > 20% incendis

afectació carreteres / ferrocar línies elèctriques

inundabilitat

observacions

L'accés des de Sant Feliu de Llobregat es realitza per la pista F09, que forma part de la xarxa viària 

bàsica de prevenció i extinció d'incendis forestals. Passat el golf Can Cuiàs cal desviar-se cap a un 

camí secundari on es troba Ca N'Albareda.

exterior

accés restringit amb cadena

de 300 a 500m

molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

serveis

exterior molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

edificació complementària

de 0 a 300m

xarxa hidrogràfica

interior

interior

descripció del conjunt de l'assentament i entorn paisatgístic

accés i característiques del context

dades històriques

època medieval

data de construcció s. XVI

Masiaús original

Habitatge magatzemús actual principal secundari

1nº d'habitatges

distància a la xarxa viària bàsica

a més de 500m

asfalt o formigó

tipus de ferm

grava o sorra cal millorarbon estat

estat del recorregut

evolució dels usos

La parcel·la és plana sobre una suau elevació. La masia es situa al capadamunt deixant la resta pel 

cultiu en camps aterrassats. L'accés es fa per pista de terra.

amplada del camí d'accés

de 3 a 5minferior a 3m més de 5m



imatge - 2

imatge - 1

finca

imatge - 3

FINCA VINCULADA

unitat de finca global

SF.010CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

elements de la finca

pou riera mur de pedra

font torrent transformador elèctric

bassa camí torres elèctriques

cobert dipòsit

nom: Masia de Ca n'Albareda

superfície 21,22 ha

bibliografia, documentació i fonts orals

informació complementària

informació històrica



volums principals vermell - complementaris taronja

imatge - 4

imatge - 5

imatge - 6

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

justificació de les raons per la seva recuperació i preservació

arquitectònic històric socialpaisatgístic ambiental

usos admesos

Edificació de

Interès

habitatge

artesanal

equipament vinculat B

equipament vinculat A

DETERMINACIONS NORMATIVES

condicions d'ús i d'intervenció sobre l'edificació

altres limitacions i/o condicionants

Afectació carreteres. Requereix informe de l'administració competent.

Afectació línies elèctriques. Requereix informe de l'empresa responsable.

Afectació xarxa hidrogràfica. Requereix informe de l'Agència Catalana de l'Aigua.

Risc d'incendis. Requereix informe de l'administració competent.

turisme rural

restauració equipament emplaçat

SF.010

s. XVI

divisió horitzontal

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

ampliació

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

En relació amb la protecció i millora dels valors ecològics, la biodiversistat i els serveis ecosistèmics, 

s'ha de tenir en compte les consideracions següents:

- A la finca hi ha hàbitats d'interès comunitari prioritaris

- L'edificació es troba dins:

un àmbit d'interès connector

l'àmbit de les reserves naturals parcials i la seva zona d'influència

la proximitat a la xarxa hídrica

ordenació de l'edificació

Recuperar i/o mantenir els espais aptes per a l'agricultura.

Enderrocar els volums auxiliars de la finca o millorar la seva integració paisatgística.

Restaurar amb espècies vegetals adients el terrenys denudats situats a l'entorn del volum principal.

Avolum principal: volum complementari

artístic o professional



DADES BÀSIQUES

volums acotats

plànol situació

qualificació del sòl

topogràfic i croquis de volums

altres PEPCo - Llistat d'edificacions tradicionals

nom Can Sant Feliu del Camí

adreça postal Disseminats 23

X 419.428 Y 4.583.341

observacions

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

SF.011

municipi Sant Feliu de Llobregat

referència cadastral

codi INE 08211

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

tipologia de l'element

tipologia Habitatges

dades cadastrals

règim urbanístic

qualificació del sòl 29co Sistema de parc forestal de Collserola

protecció actual

pla especial

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

Masia orientada a sud-oest que es composa de planta baixa i pis. La coberta és de dues vessants. Hi 

ha diferents coberts al voltant.

tipus d'edifici h ús actual façanes coberta fusteries
sup.const. 

orientativa

indret Polvorín

grau de protecció Altres béns

641superfície construïda orientativa de les edificacions principals i complementàries (m²)

nom alternatiu

classificació del sò SNU (Sòl no urbanitzable)

figura de protecció Pla especial de protecció i catàleg de Sant Feliu (fitxa M-10)

polígon titularitatsuperfície construidaparcel·la transmissió patrimonial

A masia 2 habitatge arrebossat ceràmica fusta 506

B edificació 2 ramader arrebossat ceràmica alumini 134

001200100DF28C 000 572001 Privat



volums acotats

afectacions

imatge aèria

ortofoto 1956

afectacions

ortofoto vigent

altres: parcel·ari històric

accessiblitat

restriccions

zones de risc

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLESF.011

estat de conservació actual del bé:

edificació principal

aigua electricitat sanejament gas telecomunicacions

pendents > 20% incendis

afectació carreteres / ferrocar línies elèctriques

inundabilitat

observacions

L'accés es realitza des d'un camí secundari a través del polígon Les Grasses de Sant Feliu de 

Llobregat.

exterior

accés restringit amb cadena

de 300 a 500m

molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

serveis

exterior molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

edificació complementària

de 0 a 300m

xarxa hidrogràfica

interior

interior

descripció del conjunt de l'assentament i entorn paisatgístic

accés i característiques del context

dades històriques

època moderna

data de construcció s. XVIII

Masiaús original

Habitatge ramaderús actual principal secundari

1nº d'habitatges

distància a la xarxa viària bàsica

a més de 500m

asfalt o formigó

tipus de ferm

grava o sorra cal millorarbon estat

estat del recorregut

evolució dels usos

La parcel·la en lleuger pendent a oest s'aixeca sobre un mur de contenció. Els volums construïts 

ocupen gairebe tota la superfície. L'accés es fa des de la cota més alta per pista de terra. L'entorn és 

de vegetació baixa i camps de cultiu.

amplada del camí d'accés

de 3 a 5minferior a 3m més de 5m



imatge - 2

imatge - 1

finca

imatge - 3

FINCA VINCULADA

unitat de finca global

SF.011CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

elements de la finca

pou riera mur de pedra

font torrent transformador elèctric

bassa camí torres elèctriques

cobert

nom: Can Sant Feliu del Camí

superfície 0,06 ha

bibliografia, documentació i fonts orals

Inventari Catàleg del patrimoni arquitectònic del Parc Metropolità de Collserola. Diputació de Barcelona 

1995. Rogent, J. (1988-89) Pla Especial de protecció del Patrimoni arquitectònic i catàleg de Sant Feliu 

de Llobregat. Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat. Aprovat de forma condicionada el 19/10/1988 i 

definitiva el 22/02/1989.

informació complementària

informació històrica

Edifici de planta quadrangular format per planta baixa pis i golfes al qual s’hi accedeix a través d’un 

barri i un pati tancat. La coberta està rematada amb una teulada a dues aigües amb el carener 

perpendicular a la façana principal. Destaca el portal adovellat central i la finestra situada al seu 

damunt amb una motllura de pedra i inscripció amb la data de construcció (1777) a la llinda i ambdues 

finestres amb reixa als costats i un balcó al damunt amb gran simetria. A la franja de façana central, 

ocupada per les golfes, s’obre una finestra  d’arcada. Coneguda per diversos noms: Can Roure 

(Andreu Roure en va ser el propietari durant el segle XVI) Can Sant Feliu i Can Miano.



volums principals vermell - complementaris taronja

imatge - 4

imatge - 5

imatge - 6

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

justificació de les raons per la seva recuperació i preservació

arquitectònic històric socialpaisatgístic ambiental

usos admesos

Edificació de

Interès

habitatge

artesanal

equipament vinculat B

equipament vinculat A

DETERMINACIONS NORMATIVES

condicions d'ús i d'intervenció sobre l'edificació

altres limitacions i/o condicionants

Afectació carreteres. Requereix informe de l'administració competent.

Afectació línies elèctriques. Requereix informe de l'empresa responsable.

Afectació xarxa hidrogràfica. Requereix informe de l'Agència Catalana de l'Aigua.

Risc d'incendis. Requereix informe de l'administració competent.

turisme rural

restauració equipament emplaçat

SF.011

s. XVIII

divisió horitzontal

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

ampliació

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

En relació amb la protecció i millora dels valors ecològics, la biodiversistat i els serveis ecosistèmics, 

s'ha de tenir en compte les consideracions següents:

- A la finca hi ha hàbitats d'interès comunitari prioritaris

- L'edificació es troba dins:

un àmbit d'interès connector

l'àmbit de les reserves naturals parcials i la seva zona d'influència

la proximitat a la xarxa hídrica

ordenació de l'edificació

Recuperar i/o mantenir els espais aptes per a l'agricultura.

Enderrocar els volums auxiliars de la finca o millorar la seva integració paisatgística.

Avolum principal: Bvolum complementari

artístic o professional



DADES BÀSIQUES

volums acotats

plànol situació

qualificació del sòl

topogràfic i croquis de volums

altres PEPCO - Llistat d'edificacions tradicionals

nom Can Capellans

adreça postal Can Capellans

X 419.123 Y 4.583.725

observacions

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

MR.001

municipi Molins de Rei

referència cadastral

codi INE 08123

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

tipologia de l'element

tipologia Habitatges

dades cadastrals

règim urbanístic

qualificació del sòl 29co Sistema de parc forestal de Collserola

protecció actual

pla especial

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

A: Masia (antic Mas Panadès): orientada a sud-oest I es composa de planta baixa i dos pisos. La 

coberta és de doble vessant. B: Torre can Capellans. C: Capella de Sant Isidre.

tipus d'edifici h ús actual façanes coberta fusteries
sup.const. 

orientativa

indret Can Capellans

grau de protecció

1.147superfície construïda orientativa de les edificacions principals i complementàries (m²)

nom alternatiu

classificació del sò SNU (Sòl no urbanitzable)

figura de protecció

polígon titularitatsuperfície construidaparcel·la transmissió patrimonial

A masia 2 habitatge arrebossat ceràmica fusta 492

B habitatge aïllat 2 habitatge arrebossat ceràmica fusta 616

C religiós 1 religiós arrebossat ceràmica fusta 40

001500100DF18D 000 2.037001 Privat



volums acotats

afectacions

imatge aèria

ortofoto 1956

afectacions

ortofoto vigent

altres: parcel·ari històric

accessiblitat

restriccions

zones de risc

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLEMR.001

estat de conservació actual del bé:

edificació principal

aigua electricitat sanejament gas telecomunicacions

pendents > 20% incendis

afectació carreteres / ferrocar línies elèctriques

inundabilitat

observacions

L'accés des de Molins de Rei es realitza mitjançant la pista forestal F01. El recorregut forma part de la 

xarxa viària bàsica de prevenció i extinció d'incendis forestals.

exterior

accés restringit amb cadena

de 300 a 500m

molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

serveis

exterior molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

edificació complementària

de 0 a 300m

xarxa hidrogràfica

interior

interior

descripció del conjunt de l'assentament i entorn paisatgístic

accés i característiques del context

dades històriques

època medieval - moderna - contemporània

data de construcció s. XIII

Masiaús original

Habitatge Agrícolaús actual principal secundari

2nº d'habitatges

distància a la xarxa viària bàsica

a més de 500m

asfalt o formigó

tipus de ferm

grava o sorra cal millorarbon estat

estat del recorregut

evolució dels usos

La parcel·la en lleuger pendent a sud-oest s'aplana amb mur de contenció i desmunt. El volum es situa 

a tocar del desmunt deixant una àrea lliure al seu davant. Davant té el ferrocarril. L'accés es fa per 

pista de terra. 

amplada del camí d'accés

de 3 a 5minferior a 3m més de 5m



imatge - 2

imatge - 1

finca

imatge - 3

FINCA VINCULADA

unitat de finca global

MR.001CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

elements de la finca

pou riera mur de pedra

font torrent transformador elèctric

bassa camí torres elèctriques

mur de contenció

nom: Can Capellans

superfície 36,40 ha

bibliografia, documentació i fonts orals

informació complementària

informació històrica

Masia (volum A) datada sobre el s. XIII completada amb diversos coberts corrals i dependències d’ús 

agrícola actualment conservats en estat ruïnós. De fet la masia no presenta evidències d’habitat. El 

Mas (volum B) és de planta rectangular fet de rajola de tipologia clàssica dins de les construccións 

datables dins de les primeres decades del segle XX. La coberta és plana, és a dir, és una terrassa 

aprofitable que incorpora alguns petits coberts o altells. El cos central és de rajola roja amb finestrals i 

portes arquitravats embellits amb motllures geomètriques fetes amb motlle i ciment o morter. Se li 

adossa un cos més baix de similars característiques amb barana calada al terrat.



volums principals vermell - complementaris taronja

imatge - 4

imatge - 5

imatge - 6

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

justificació de les raons per la seva recuperació i preservació

arquitectònic històric socialpaisatgístic ambiental

usos admesos

Edificació de

Interès

habitatge

artesanal

equipament vinculat B

equipament vinculat A

DETERMINACIONS NORMATIVES

condicions d'ús i d'intervenció sobre l'edificació

altres limitacions i/o condicionants

Afectació carreteres. Requereix informe de l'administració competent.

Afectació línies elèctriques. Requereix informe de l'empresa responsable.

Afectació xarxa hidrogràfica. Requereix informe de l'Agència Catalana de l'Aigua.

Risc d'incendis. Requereix informe de l'administració competent.

turisme rural

restauració equipament emplaçat

MR.001

s. XIII

divisió horitzontal

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

ampliació

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

En relació amb la protecció i millora dels valors ecològics, la biodiversistat i els serveis ecosistèmics, 

s'ha de tenir en compte les consideracions següents:

- A la finca hi ha hàbitats d'interès comunitari prioritaris

- L'edificació es troba dins:

un àmbit d'interès connector

l'àmbit de les reserves naturals parcials i la seva zona d'influència

la proximitat a la xarxa hídrica

ordenació de l'edificació

Recuperar i/o mantenir els espais aptes per a l'agricultura.

Enderrocar els volums auxiliars de la finca o millorar la seva integració paisatgística.

Avolum principal: B C volum complementari

artístic o professional



DADES BÀSIQUES

volums acotats

plànol situació

qualificació del sòl

topogràfic i croquis de volums

altres PEPCO - Llistat d'edificacions tradicionals

nom Can Bofill

adreça postal Can Bofill

X 419.978 Y 4.584.836

observacions S'hi desenvolupa una producció agroecològica.

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

MR.002

municipi Molins de Rei

referència cadastral

codi INE 08123

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

tipologia de l'element

tipologia Habitatges

dades cadastrals

règim urbanístic

qualificació del sòl 29co Sistema de parc forestal de Collserola

protecció actual

pla especial

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

Masia orientada a oest que es composa de planta baixa i pis amb una torre maclada de quatre pisos 

d'altura. La coberta és de doble vessant amb el carener perpendicular a la façana principal. Està 

formada per quatre volums aïllats.

tipus d'edifici h ús actual façanes coberta fusteries
sup.const. 

orientativa

indret Can Bofill

grau de protecció

1.251superfície construïda orientativa de les edificacions principals i complementàries (m²)

nom alternatiu

classificació del sò SNU (Sòl no urbanitzable)

figura de protecció

polígon titularitatsuperfície construidaparcel·la transmissió patrimonial

A masia 2 habitatge arrebossat ceràmica fusta 1008

B graner 1 magatzem ceràmica ceràmica fusta 80

C edicle 1 magatzem pedra ceràmica fusta 18

D edificació 1 magatzem pedra ceràmica fusta 105

E edificació 1 magatzem arrebossat ceràmica fusta 39

002100300DF28E 000 1.138003 Privat



volums acotats

afectacions

imatge aèria

ortofoto 1956

afectacions

ortofoto vigent

altres: parcel·ari històric

accessiblitat

restriccions

zones de risc

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLEMR.002

estat de conservació actual del bé:

edificació principal

aigua electricitat sanejament gas telecomunicacions

pendents > 20% incendis

afectació carreteres / ferrocar línies elèctriques

inundabilitat

observacions

L'accés des de Molins de Rei es realitza mitjançant la pista forestal F02 i posteriorment la pista F10 fins 

arribar a Can Bofill que forma part de la xarxa viària bàsica de prevenció i extinció d'incendis forestals.

exterior

accés restringit amb cadena

de 300 a 500m

molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

serveis

exterior molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

edificació complementària

de 0 a 300m

xarxa hidrogràfica

interior

interior

descripció del conjunt de l'assentament i entorn paisatgístic

accés i característiques del context

dades històriques

època contemporània

data de construcció 1900

Masiaús original

Habitatge Agrícolaús actual principal secundari

1nº d'habitatges

distància a la xarxa viària bàsica

a més de 500m

asfalt o formigó

tipus de ferm

grava o sorra cal millorarbon estat

estat del recorregut

evolució dels usos

La parcel·la en pendent a oest s'aterrassa seguint les corbes de nivell. l'habitatgei l'accés es situen a 

cota central deixant les terrasses pel cultiu i la bassa. L'accés es fa per pista de terra. L'entorn és 

boscós.

amplada del camí d'accés

de 3 a 5minferior a 3m més de 5m



imatge - 2

imatge - 1

finca

imatge - 3

FINCA VINCULADA

unitat de finca global

MR.002CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

elements de la finca

pou riera mur de pedra

font torrent transformador elèctric

bassa camí torres elèctriques

cobert mur de contenció

nom: Can Bofill

superfície 49,95 ha

bibliografia, documentació i fonts orals

informació complementària

informació històrica

Mas de planta rectangular planta baixa pis i golfes de coberta a dues aigües i teulada de teula àrab i 

rafec simple. Les obertures portes i finestres són  bé rectangulars, bé quadrangulars. Tot el conjunt 

apareix arrebossat o estucat amb morter gris o amarronat. Presenta una torre quadrangular amb 

finestres i terrassa on s’hi conserva una campana suportada per una estructura de ferro forjat. Des de 

la torre es pot accedir a una petita terrassa en la qual s’aixeca coincidint amb el mur perimetral del 

conjunt una creu cèltica fet que fa pensar en l’existència d’una petita capella o oratori. A la terrassa 

s’observa també un rellotge de sol. La finca closa per un mur incorpora tambe altres dependències com 

ara corrals o coberts d’ús agrícola. Cal datar el conjunt molt a les darreries del segle XIX o, més 

possiblement, durant les dues primeres dècades de la centúria següent.



volums principals vermell - complementaris taronja

imatge - 4

imatge - 5

imatge - 6

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

justificació de les raons per la seva recuperació i preservació

arquitectònic històric socialpaisatgístic ambiental

usos admesos

Edificació de

Interès

habitatge

artesanal

equipament vinculat B

equipament vinculat A

DETERMINACIONS NORMATIVES

condicions d'ús i d'intervenció sobre l'edificació

altres limitacions i/o condicionants

Afectació carreteres. Requereix informe de l'administració competent.

Afectació línies elèctriques. Requereix informe de l'empresa responsable.

Afectació xarxa hidrogràfica. Requereix informe de l'Agència Catalana de l'Aigua.

Risc d'incendis. Requereix informe de l'administració competent.

turisme rural

restauració equipament emplaçat

MR.002

1900

divisió horitzontal

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

ampliació

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

En relació amb la protecció i millora dels valors ecològics, la biodiversistat i els serveis ecosistèmics, 

s'ha de tenir en compte les consideracions següents:

- A la finca hi ha hàbitats d'interès comunitari prioritaris

- L'edificació es troba dins:

un àmbit d'interès connector

l'àmbit de les reserves naturals parcials i la seva zona d'influència

la proximitat a la xarxa hídrica

ordenació de l'edificació

Recuperar i/o mantenir els espais aptes per a l'agricultura.

Enderrocar els volums auxiliars de la finca o millorar la seva integració paisatgística.

Avolum principal: Bvolum complementari C D E

artístic o professional



DADES BÀSIQUES

volums acotats

plànol situació

qualificació del sòl

topogràfic i croquis de volums

altres PEPCO - Llistat d'edificacions tradicionals

nom Can Farrés

adreça postal Can Farrés

X 420.230 Y 4.584.941

observacions

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

MR.003

municipi Molins de Rei

referència cadastral

codi INE 08123

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

tipologia de l'element

tipologia Habitatges

dades cadastrals

règim urbanístic

qualificació del sòl 29co Sistema de parc forestal de Collserola

protecció actual

pla especial

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

Masia orientada a est que es composa de planta baixa i pis. La coberta és de doble vessant amb el 

carener paral·lel a la façana principal. Està formada per dos volums maclats i altres tres aïllats.

tipus d'edifici h ús actual façanes coberta fusteries
sup.const. 

orientativa

indret Can Farres

grau de protecció

675superfície construïda orientativa de les edificacions principals i complementàries (m²)

nom alternatiu

classificació del sò SNU (Sòl no urbanitzable)

figura de protecció

polígon titularitatsuperfície construidaparcel·la transmissió patrimonial

A masia 2 habitatge pedra ceràmica fusta 635

B paller 1 magatzem pedra ceràmica metal·lica 40

002100200DF28E 000 416002 Privat



volums acotats

afectacions

imatge aèria

ortofoto 1956

afectacions

ortofoto vigent

altres: parcel·ari històric

accessiblitat

restriccions

zones de risc

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLEMR.003

estat de conservació actual del bé:

edificació principal

aigua electricitat sanejament gas telecomunicacions

pendents > 20% incendis

afectació carreteres / ferrocar línies elèctriques

inundabilitat

observacions

L'accés des de Molins de Rei es realitza mitjançant la pista forestal F02 i, prop de Can Ribes, cal 

desviar-se cap a un camí que ens portarà a la masia. El recorregut forma part de la xarxa viària bàsica 

de prevenció i extinció d'incendis forestals.

exterior

accés restringit amb cadena

de 300 a 500m

molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

serveis

exterior molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

edificació complementària

de 0 a 300m

xarxa hidrogràfica

interior

interior

descripció del conjunt de l'assentament i entorn paisatgístic

accés i característiques del context

dades històriques

època contemporània

data de construcció 1900

Masiaús original

Habitatge magatzemús actual principal secundari

1nº d'habitatges

distància a la xarxa viària bàsica

a més de 500m

asfalt o formigó

tipus de ferm

grava o sorra cal millorarbon estat

estat del recorregut

evolució dels usos

La parcel·la en pendent a sud s'aterrassa. El volum es situa a la cota superior deixant les terrasses 

successives pel conreu i una bassa. L'accés es fa per la zona més alta per pista de terra. L'entorn és 

boscós.

amplada del camí d'accés

de 3 a 5minferior a 3m més de 5m



imatge - 2

imatge - 1

finca

imatge - 3

FINCA VINCULADA

unitat de finca global

MR.003CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

elements de la finca

pou riera mur de pedra

font torrent transformador elèctric

bassa camí torres elèctriques

nom: Can Farrés

superfície 7,26 ha

bibliografia, documentació i fonts orals

informació complementària

informació històrica



volums principals vermell - complementaris taronja

imatge - 4

imatge - 5

imatge - 6

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

justificació de les raons per la seva recuperació i preservació

arquitectònic històric socialpaisatgístic ambiental

usos admesos

Edificació de

Interès

habitatge

artesanal

equipament vinculat B

equipament vinculat A

DETERMINACIONS NORMATIVES

condicions d'ús i d'intervenció sobre l'edificació

altres limitacions i/o condicionants

Afectació carreteres. Requereix informe de l'administració competent.

Afectació línies elèctriques. Requereix informe de l'empresa responsable.

Afectació xarxa hidrogràfica. Requereix informe de l'Agència Catalana de l'Aigua.

Risc d'incendis. Requereix informe de l'administració competent.

turisme rural

restauració equipament emplaçat

MR.003

1900

divisió horitzontal

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

ampliació

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

En relació amb la protecció i millora dels valors ecològics, la biodiversistat i els serveis ecosistèmics, 

s'ha de tenir en compte les consideracions següents:

- A la finca hi ha hàbitats d'interès comunitari prioritaris

- L'edificació es troba dins:

un àmbit d'interès connector

l'àmbit de les reserves naturals parcials i la seva zona d'influència

la proximitat a la xarxa hídrica

ordenació de l'edificació

Recuperar i/o mantenir els espais aptes per a l'agricultura.

Enderrocar els volums auxiliars de la finca o millorar la seva integració paisatgística.

Recuperar i conservar els murs de pedra seca.

Avolum principal: Bvolum complementari

artístic o professional



DADES BÀSIQUES

volums acotats

plànol situació

qualificació del sòl

topogràfic i croquis de volums

altres PEPCO - Llistat d'edificacions tradicionals

nom Can Ribes

adreça postal Can Ribes 9999

X 420.279 Y 4.585.275

observacions

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

MR.004

municipi Molins de Rei

referència cadastral

codi INE 08123

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

tipologia de l'element

tipologia Restaurants i altres usos turístics

dades cadastrals

règim urbanístic

qualificació del sòl 29co Sistema de parc forestal de Collserola

protecció actual

pla especial

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

Masia orientada a sud que es composa de planta baixa i pis. La coberta és de doble vessant amb el 

carener paral·lel a la façana principal. Està formada per cinc volums aïllats.

tipus d'edifici h ús actual façanes coberta fusteries
sup.const. 

orientativa

indret Can Ribes

grau de protecció

870superfície construïda orientativa de les edificacions principals i complementàries (m²)

nom alternatiu

classificació del sò SNU (Sòl no urbanitzable)

figura de protecció

polígon titularitatsuperfície construidaparcel·la transmissió patrimonial

A masia 2 restaurant pedra ceràmica fusta 674

B edificació 1 altres ceràmica ceràmica fusta 144

C edificació 1 dipòsit pedra pedra 51

002100100DF28E 000 398001 2011Privat



volums acotats

afectacions

imatge aèria

ortofoto 1956

afectacions

ortofoto vigent

altres: parcel·ari històric

accessiblitat

restriccions

zones de risc

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLEMR.004

estat de conservació actual del bé:

edificació principal

aigua electricitat sanejament gas telecomunicacions

pendents > 20% incendis

afectació carreteres / ferrocar línies elèctriques

inundabilitat

observacions

L'accés des de Molins de Rei es realitza mitjançant la pista forestal F02. La masia es troba al camí 

entre Can Vilagut i Santa Creu d'Olorda. El recorregut forma part de la xarxa viària bàsica de prevenció 

i extinció d'incendis forestals.

exterior

accés restringit amb cadena

de 300 a 500m

molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

serveis

exterior molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

edificació complementària

de 0 a 300m

xarxa hidrogràfica

interior

interior

descripció del conjunt de l'assentament i entorn paisatgístic

accés i característiques del context

dades històriques

època contemporània

data de construcció 1950

Masiaús original

restaurant i altres usos turísticsús actual principal secundari

1nº d'habitatges

distància a la xarxa viària bàsica

a més de 500m

asfalt o formigó

tipus de ferm

grava o sorra cal millorarbon estat

estat del recorregut

evolució dels usos

La parcel·la en carener a nord s'aterrassa. El volum es situa a la cota intermèdia amb un terraplè que 

configura el seu espai exterior associat. L'accés es fa per pista de terra i l'entorn és boscós.

amplada del camí d'accés

de 3 a 5minferior a 3m més de 5m



imatge - 2

imatge - 1

finca

imatge - 3

FINCA VINCULADA

unitat de finca global

MR.004CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

elements de la finca

pou riera mur de pedra

font torrent transformador elèctric

bassa camí torres elèctriques

aterrassat

nom: Can Ribes

superfície 22,75 ha

bibliografia, documentació i fonts orals

informació complementària

informació històrica



volums principals vermell - complementaris taronja

imatge - 4

imatge - 5

imatge - 6

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

justificació de les raons per la seva recuperació i preservació

arquitectònic històric socialpaisatgístic ambiental

usos admesos

Edificació de

Interès

habitatge

artesanal

equipament vinculat B

equipament vinculat A

DETERMINACIONS NORMATIVES

condicions d'ús i d'intervenció sobre l'edificació

altres limitacions i/o condicionants

Afectació carreteres. Requereix informe de l'administració competent.

Afectació línies elèctriques. Requereix informe de l'empresa responsable.

Afectació xarxa hidrogràfica. Requereix informe de l'Agència Catalana de l'Aigua.

Risc d'incendis. Requereix informe de l'administració competent.

turisme rural

restauració equipament emplaçat

MR.004

1950

divisió horitzontal

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

ampliació

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

En relació amb la protecció i millora dels valors ecològics, la biodiversistat i els serveis ecosistèmics, 

s'ha de tenir en compte les consideracions següents:

- A la finca hi ha hàbitats d'interès comunitari prioritaris

- L'edificació es troba dins:

un àmbit d'interès connector

l'àmbit de les reserves naturals parcials i la seva zona d'influència

la proximitat a la xarxa hídrica

ordenació de l'edificació

Recuperar i/o mantenir els espais aptes per a l'agricultura.

Enderrocar els volums auxiliars de la finca o millorar la seva integració paisatgística.

Avolum principal: Bvolum complementari C

artístic o professional



DADES BÀSIQUES

volums acotats

plànol situació

qualificació del sòl

topogràfic i croquis de volums

altres PEPCO - Llistat d'edificacions tradicionals

nom Can Portell

adreça postal Camí Can Portell

X 420.950 Y 4.585.628

observacions

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

MR.005

municipi Molins de Rei

referència cadastral

codi INE 08123

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

tipologia de l'element

tipologia Restaurants i altres usos turístics

dades cadastrals

règim urbanístic

qualificació del sòl 29co Sistema de parc forestal de Collserola

protecció actual

pla especial

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

Masia orientada a sud que es composa de planta baixa i pis. La coberta és de doble vessant amb el 

carener perpendicular a la façana principal.

tipus d'edifici h ús actual façanes coberta fusteries
sup.const. 

orientativa

indret Can Portell

grau de protecció

2.378superfície construïda orientativa de les edificacions principals i complementàries (m²)

nom alternatiu

classificació del sò SNU (Sòl no urbanitzable)

figura de protecció

polígon titularitatsuperfície construidaparcel·la transmissió patrimonial

A masia 2 restaurant pedra ceràmica fusta 370

B masia 3 restaurant pedra ceràmica fusta 1595

C edificació 1 restaurant pedra ceràmica alumini 113

D edificació 1 restaurant pedra ceràmica alumini 299

001700200DF28E 000 264002 Privat



volums acotats

afectacions

imatge aèria

ortofoto 1956

afectacions

ortofoto vigent

altres: parcel·ari històric

accessiblitat

restriccions

zones de risc

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLEMR.005

estat de conservació actual del bé:

edificació principal

aigua electricitat sanejament gas telecomunicacions

pendents > 20% incendis

afectació carreteres / ferrocar línies elèctriques

inundabilitat

observacions

L'accés des de Molins de Rei es realitza mitjançant la pista forestal F02, que forma part de la xarxa 

viària bàsica de prevenció i extinció d'incendis forestals. La masia es troba abans d'arribar a Santa 

Creu d'Olorda.

exterior

accés restringit amb cadena

de 300 a 500m

molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

serveis

exterior molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

edificació complementària

de 0 a 300m

xarxa hidrogràfica

interior

interior

descripció del conjunt de l'assentament i entorn paisatgístic

accés i característiques del context

dades històriques

època contemporània

data de construcció 1901

Masiaús original

restaurant i altres usos turísticsús actual principal secundari

1nº d'habitatges

distància a la xarxa viària bàsica

a més de 500m

asfalt o formigó

tipus de ferm

grava o sorra cal millorarbon estat

estat del recorregut

evolució dels usos

La parcel·la es situa en carener a nord. Un mur de contenció aplana l'emplaçament del volum deixant 

un àmbit d'entrada. La banda est de la parcel·la és bosc. L'accés es fa per pista de terra per la cota 

superior. L'entorn és boscós.

amplada del camí d'accés

de 3 a 5minferior a 3m més de 5m



imatge - 2

imatge - 1

finca

imatge - 3

FINCA VINCULADA

unitat de finca global

MR.005CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

elements de la finca

pou riera mur de pedra

font torrent transformador elèctric

bassa camí torres elèctriques

mur de contenció aterrassat

nom: Can Portell

superfície 1,62 ha

bibliografia, documentació i fonts orals

informació complementària

informació històrica

Casa de planta rectangular amb coberta a dues aigües en teula i rafec compost. De mamposteria 

presenta un accés en mig punt fet en rajola integrat en un marc embellidor del mateix material. La porta 

està flanquejada per dos finestrals arquitravats protegits per reixes de forja abombades. Els laterals 

també conserven finestrals rectangulars del mateix estil. Cal datar aquest mas al segle XX i avui en dia 

apareix força reformat o readequat.



volums principals vermell - complementaris taronja

imatge - 4

imatge - 5

imatge - 6

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

justificació de les raons per la seva recuperació i preservació

arquitectònic històric socialpaisatgístic ambiental

usos admesos

Edificació de

Interès

habitatge

artesanal

equipament vinculat B

equipament vinculat A

DETERMINACIONS NORMATIVES

condicions d'ús i d'intervenció sobre l'edificació

altres limitacions i/o condicionants

Afectació carreteres. Requereix informe de l'administració competent.

Afectació línies elèctriques. Requereix informe de l'empresa responsable.

Afectació xarxa hidrogràfica. Requereix informe de l'Agència Catalana de l'Aigua.

Risc d'incendis. Requereix informe de l'administració competent.

turisme rural

restauració equipament emplaçat

MR.005

1901

divisió horitzontal

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

ampliació

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

En relació amb la protecció i millora dels valors ecològics, la biodiversistat i els serveis ecosistèmics, 

s'ha de tenir en compte les consideracions següents:

- A la finca hi ha hàbitats d'interès comunitari prioritaris

- L'edificació es troba dins:

un àmbit d'interès connector

l'àmbit de les reserves naturals parcials i la seva zona d'influència

la proximitat a la xarxa hídrica

ordenació de l'edificació

Enderrocar els volums auxiliars de la finca o millorar la seva integració paisatgística.

Avolum principal: B volum complementari C D

artístic o professional



DADES BÀSIQUES

volums acotats

plànol situació

qualificació del sòl

topogràfic i croquis de volums

altres PEPCO - Llistat d'edificacions tradicionals

nom Can Tintorer

adreça postal Can Tintorer

X 420.035 Y 4.585.867

observacions

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

MR.006

municipi Molins de Rei

referència cadastral

codi INE 08123

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

tipologia de l'element

tipologia Habitatges

dades cadastrals

règim urbanístic

qualificació del sòl 29co Sistema de parc forestal de Collserola

protecció actual

pla especial

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

Habitatge orientat a nord d'que es composa de planta baixa i dos pisos. La coberta és de quatre 

vessants. Està format per dos volums maclats.

tipus d'edifici h ús actual façanes coberta fusteries
sup.const. 

orientativa

indret Can Tintorer

grau de protecció

724superfície construïda orientativa de les edificacions principals i complementàries (m²)

nom alternatiu

classificació del sò SNU (Sòl no urbanitzable)

figura de protecció

polígon titularitatsuperfície construidaparcel·la transmissió patrimonial

A habitatge aïllat 3 habitatge ceràmica ceràmica fusta 724

001100900DF28E 000 546009 Privat



volums acotats

afectacions

imatge aèria

ortofoto 1956

afectacions

ortofoto vigent

altres: parcel·ari històric

accessiblitat

restriccions

zones de risc

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLEMR.006

estat de conservació actual del bé:

edificació principal

aigua electricitat sanejament gas telecomunicacions

pendents > 20% incendis

afectació carreteres / ferrocar línies elèctriques

inundabilitat

observacions

L'accés es realitza des de la pista forestal F03 als entorns de Can Tintorer.

exterior

accés restringit amb cadena

de 300 a 500m

molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

serveis

exterior molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

edificació complementària

de 0 a 300m

xarxa hidrogràfica

interior

interior

descripció del conjunt de l'assentament i entorn paisatgístic

accés i característiques del context

dades històriques

època contemporània

data de construcció 1834

ús original

Habitatgeús actual principal secundari

2nº d'habitatges

distància a la xarxa viària bàsica

a més de 500m

asfalt o formigó

tipus de ferm

grava o sorra cal millorarbon estat

estat del recorregut

evolució dels usos

La parcel·la es situa en una carena a oest plana gràcies al mur de contenció. El volum es situa al 

centre deixant lliures espais exteriors. L'accés es fa per pista de terra i la vegetació de l'entorn és 

boscosa.

amplada del camí d'accés

de 3 a 5minferior a 3m més de 5m



imatge - 2

imatge - 1

finca

imatge - 3

FINCA VINCULADA

unitat de finca global

MR.006CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

elements de la finca

pou riera mur de pedra

font torrent transformador elèctric

bassa camí torres elèctriques

cobert aterrassat

nom: Can Tintorer

superfície 35,33 ha

bibliografia, documentació i fonts orals

informació complementària

informació històrica



volums principals vermell - complementaris taronja

imatge - 4

imatge - 5

imatge - 6

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

justificació de les raons per la seva recuperació i preservació

arquitectònic històric socialpaisatgístic ambiental

usos admesos

Edificació de

Interès

habitatge

artesanal

equipament vinculat B

equipament vinculat A

DETERMINACIONS NORMATIVES

condicions d'ús i d'intervenció sobre l'edificació

altres limitacions i/o condicionants

Afectació carreteres. Requereix informe de l'administració competent.

Afectació línies elèctriques. Requereix informe de l'empresa responsable.

Afectació xarxa hidrogràfica. Requereix informe de l'Agència Catalana de l'Aigua.

Risc d'incendis. Requereix informe de l'administració competent.

turisme rural

restauració equipament emplaçat

MR.006

1834

divisió horitzontal

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

ampliació

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

En relació amb la protecció i millora dels valors ecològics, la biodiversistat i els serveis ecosistèmics, 

s'ha de tenir en compte les consideracions següents:

- A la finca hi ha hàbitats d'interès comunitari prioritaris

- L'edificació es troba dins:

un àmbit d'interès connector

l'àmbit de les reserves naturals parcials i la seva zona d'influència

la proximitat a la xarxa hídrica

ordenació de l'edificació

Recuperar i/o mantenir els espais aptes per a l'agricultura.

Enderrocar els volums auxiliars de la finca o millorar la seva integració paisatgística.

Avolum principal: volum complementari

artístic o professional



DADES BÀSIQUES

volums acotats

plànol situació

qualificació del sòl

topogràfic i croquis de volums

altres PEPCO - Llistat d'edificacions tradicionals

nom Can Tintorer

adreça postal Can Tintorer Pl:01 Pt:IZ

X 419.978 Y 4.585.921

observacions

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

MR.007

municipi Molins de Rei

referència cadastral

codi INE 08123

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

tipologia de l'element

tipologia Restaurants i altres usos turístics

dades cadastrals

règim urbanístic

qualificació del sòl 29co Sistema de parc forestal de Collserola

protecció actual

pla especial

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

Masia orientada a sud-oest que es composa de planta baixa i pis. La coberta és de doble vessant amb 

el carener perpendicular a la façana principal. Està formada per dos volums maclats i altres set aïllats.

tipus d'edifici h ús actual façanes coberta fusteries
sup.const. 

orientativa

indret Can Tintorer

grau de protecció

1.964superfície construïda orientativa de les edificacions principals i complementàries (m²)

nom alternatiu

classificació del sò SNU (Sòl no urbanitzable)

figura de protecció

polígon titularitatsuperfície construidaparcel·la transmissió patrimonial

A masia 2 restaurant pedra ceràmica fusta 1396

B edificació 1 magatzem arrebossat ceràmica fusta 66

C edificació 2 hípica ceràmica xapa metàl·lica fusta 503

001100700DF28E 000 274007 Privat



volums acotats

afectacions

imatge aèria

ortofoto 1956

afectacions

ortofoto vigent

altres: parcel·ari històric

accessiblitat

restriccions

zones de risc

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLEMR.007

estat de conservació actual del bé:

edificació principal

aigua electricitat sanejament gas telecomunicacions

pendents > 20% incendis

afectació carreteres / ferrocar línies elèctriques

inundabilitat

observacions

L'accés des de Molins de Rei es realitza mitjançant la pista forestal F03 a través del barri de La Pau. 

Aquest tram forma part de la xarxa viària bàsica de prevenció i extinció d'incendis forestals.

exterior

accés restringit amb cadena

de 300 a 500m

molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

serveis

exterior molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

edificació complementària

de 0 a 300m

xarxa hidrogràfica

interior

interior

descripció del conjunt de l'assentament i entorn paisatgístic

accés i característiques del context

dades històriques

època medieval - moderna - contemporània

data de construcció s. XVIII

Masiaús original

restaurant i altres usos turístics hípicaús actual principal secundari

1nº d'habitatges

distància a la xarxa viària bàsica

a més de 500m

asfalt o formigó

tipus de ferm

grava o sorra cal millorarbon estat

estat del recorregut

evolució dels usos

La parcel·la es situa en una carena a oest. El volum la corona adaptant-se a la topografia. Els espais 

aterrassats inferiors estan relacionats amb l'hípica. L'accés es fa per pista de terra i la vegetació de 

l'entorn és boscosa.

amplada del camí d'accés

de 3 a 5minferior a 3m més de 5m



imatge - 2

imatge - 1

finca

imatge - 3

FINCA VINCULADA

unitat de finca global

MR.007CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

elements de la finca

pou riera mur de pedra

font torrent transformador elèctric

bassa camí torres elèctriques

cobert mur de contenció

nom: Can Tintorer

superfície 35,33 ha

bibliografia, documentació i fonts orals

informació complementària

informació històrica

Mas senzillde coberta a dues aigües teula àrab i rafec compost. Ha estat bastit amb maçoneria lligada 

amb morter de calç que es presenta descoberta sense la protecció d’un arrebossat. Solament, en un 

dels angles de la façana, s’entreveuen restes d’un encalat antic. Presenta l’accés principal a mitja 

alçada en connexió amb el nivell de sòl mitjançant una escala. La porta és rectangular arquitravada i 

s’ha emmarcat amb un treball de trencadís. Els finestrals són també rectangulars i presenten reixes 

contemporànies de tub. La casa principal posseix, en la seva part posterior, un segon cos adossat 

cobert en un aiguavessant que deixa accedir la llum a través de dos finestrals d’arc carpanell fets 

d’obra i emmarcats amb lloses irregulars de soldo. A la propietat també s’hi localitza una hípica.



volums principals vermell - complementaris taronja

imatge - 4

imatge - 5

imatge - 6

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

justificació de les raons per la seva recuperació i preservació

arquitectònic històric socialpaisatgístic ambiental

usos admesos

Edificació de

Interès

habitatge

artesanal

equipament vinculat B

equipament vinculat A

DETERMINACIONS NORMATIVES

condicions d'ús i d'intervenció sobre l'edificació

altres limitacions i/o condicionants

Afectació carreteres. Requereix informe de l'administració competent.

Afectació línies elèctriques. Requereix informe de l'empresa responsable.

Afectació xarxa hidrogràfica. Requereix informe de l'Agència Catalana de l'Aigua.

Risc d'incendis. Requereix informe de l'administració competent.

turisme rural

restauració equipament emplaçat

MR.007

s. XVIII

divisió horitzontal

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

ampliació

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

En relació amb la protecció i millora dels valors ecològics, la biodiversistat i els serveis ecosistèmics, 

s'ha de tenir en compte les consideracions següents:

- A la finca hi ha hàbitats d'interès comunitari prioritaris

- L'edificació es troba dins:

un àmbit d'interès connector

l'àmbit de les reserves naturals parcials i la seva zona d'influència

la proximitat a la xarxa hídrica

ordenació de l'edificació

Recuperar i/o mantenir els espais aptes per a l'agricultura.

Enderrocar els volums auxiliars de la finca o millorar la seva integració paisatgística.

Avolum principal: Bvolum complementari C

artístic o professional



DADES BÀSIQUES

volums acotats

plànol situació

qualificació del sòl

topogràfic i croquis de volums

altres PEPCO - Llistat d'edificacions tradicionals

nom Can Campmany

adreça postal Camí Can Campmany

X 420.614 Y 4.586.603

observacions

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

MR.008

municipi Molins de Rei

referència cadastral

codi INE 08123

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

tipologia de l'element

tipologia Restaurants i altres usos turístics

dades cadastrals

règim urbanístic

qualificació del sòl 29co Sistema de parc forestal de Collserola

protecció actual

pla especial

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

Masia orientada a sud-oest que es composa de planta baixa i dos pisos. La coberta és de doble 

vessant. Està formada per tres volums maclats.

tipus d'edifici h ús actual façanes coberta fusteries
sup.const. 

orientativa

indret Can Campmany

grau de protecció

841superfície construïda orientativa de les edificacions principals i complementàries (m²)

nom alternatiu

classificació del sò SNU (Sòl no urbanitzable)

figura de protecció

polígon titularitatsuperfície construidaparcel·la transmissió patrimonial

A masia 2 restaurant pedra ceràmica fusta 841

000600400DF28E 000 808004 Privat



volums acotats

afectacions

imatge aèria

ortofoto 1956

afectacions

ortofoto vigent

altres: parcel·ari històric

accessiblitat

restriccions

zones de risc

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLEMR.008

estat de conservació actual del bé:

edificació principal

aigua electricitat sanejament gas telecomunicacions

pendents > 20% incendis

afectació carreteres / ferrocar línies elèctriques

inundabilitat

observacions

L'accés des de Molins de Rei es realitza per la BV-1468 a través del barri La Pau. Entre els km 3 i 4 cal 

desviar-se cap a la pista forestal F04 que forma part de la xarxa viària bàsica de prevenció i extinció 

d'incendis forestals.

exterior

accés restringit amb cadena

de 300 a 500m

molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

serveis

exterior molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

edificació complementària

de 0 a 300m

xarxa hidrogràfica

interior

interior

descripció del conjunt de l'assentament i entorn paisatgístic

accés i característiques del context

dades històriques

època contemporània

data de construcció 1940

Masiaús original

restaurant i altres usos turísticsús actual principal secundari

1nº d'habitatges

distància a la xarxa viària bàsica

a més de 500m

asfalt o formigó

tipus de ferm

grava o sorra cal millorarbon estat

estat del recorregut

evolució dels usos

La parcel·la en carener a sud és aplanada sobre murs de contenció. El volum principal es troba centrat 

deixant espais lliures al seu perímetre. L'accés es fa per la cota superior per una pista de terra. L'entorn 

és boscós.

amplada del camí d'accés

de 3 a 5minferior a 3m més de 5m



imatge - 2

imatge - 1

finca

imatge - 3

FINCA VINCULADA

unitat de finca global

MR.008CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

elements de la finca

pou riera mur de pedra

font torrent transformador elèctric

bassa camí torres elèctriques

mur de contenció aterrassat

nom: Can Campmany

superfície 0,77 ha

bibliografia, documentació i fonts orals

informació complementària

informació històrica



volums principals vermell - complementaris taronja

imatge - 4

imatge - 5

imatge - 6

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

justificació de les raons per la seva recuperació i preservació

arquitectònic històric socialpaisatgístic ambiental

usos admesos

Edificació de

Interès

habitatge

artesanal

equipament vinculat B

equipament vinculat A

DETERMINACIONS NORMATIVES

condicions d'ús i d'intervenció sobre l'edificació

altres limitacions i/o condicionants

Afectació carreteres. Requereix informe de l'administració competent.

Afectació línies elèctriques. Requereix informe de l'empresa responsable.

Afectació xarxa hidrogràfica. Requereix informe de l'Agència Catalana de l'Aigua.

Risc d'incendis. Requereix informe de l'administració competent.

turisme rural

restauració equipament emplaçat

MR.008

1940

divisió horitzontal

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

ampliació

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

En relació amb la protecció i millora dels valors ecològics, la biodiversistat i els serveis ecosistèmics, 

s'ha de tenir en compte les consideracions següents:

- A la finca hi ha hàbitats d'interès comunitari prioritaris

- L'edificació es troba dins:

un àmbit d'interès connector

l'àmbit de les reserves naturals parcials i la seva zona d'influència

la proximitat a la xarxa hídrica

ordenació de l'edificació

Recuperar i/o mantenir els espais aptes per a l'agricultura.

Enderrocar els volums auxiliars de la finca o millorar la seva integració paisatgística.

Avolum principal: volum complementari

artístic o professional



DADES BÀSIQUES

volums acotats

plànol situació

qualificació del sòl

topogràfic i croquis de volums

altres PEPCO - Llistat d'edificacions tradicionals

nom Ca n'Aranguren

adreça postal Carretera Vallvidrera

X 420.812 Y 4.586.863

observacions

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

MR.009

municipi Molins de Rei

referència cadastral

codi INE 08123

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

tipologia de l'element

tipologia Habitatges

dades cadastrals

règim urbanístic

qualificació del sòl 29co Sistema de parc forestal de Collserola

protecció actual

pla especial

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

Masia orientada a sud que està formada per l'edifici principal de la masia amb coberta plana en algunes 

parts i de dues vessants en altres i un segon volum separat del principal amb coberta de dues vessants.

tipus d'edifici h ús actual façanes coberta fusteries
sup.const. 

orientativa

indret Can Millet

grau de protecció

2.187superfície construïda orientativa de les edificacions principals i complementàries (m²)

nom alternatiu

classificació del sò SNU (Sòl no urbanitzable)

figura de protecció

polígon titularitatsuperfície construidaparcel·la transmissió patrimonial

A masia 3 habitatge arrebossat ceràmica 905

B edificació 3 agrícola ceràmica ceràmica fusta 1171

C edificació 1 agrícola ceràmica ceràmica fusta 111

000100100DF28E 000 539001 Privat



volums acotats

afectacions

imatge aèria

ortofoto 1956

afectacions

ortofoto vigent

altres: parcel·ari històric

accessiblitat

restriccions

zones de risc

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLEMR.009

estat de conservació actual del bé:

edificació principal

aigua electricitat sanejament gas telecomunicacions

pendents > 20% incendis

afectació carreteres / ferrocar línies elèctriques

inundabilitat

observacions

L'accés des de Molins de Rei es realitza mitjançant la via interurbana BV-1468 a través del barri La 

Pau. La masia es troba entre els quilòmetres 4 i 5.

exterior

accés restringit amb cadena

de 300 a 500m

molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

serveis

exterior molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

edificació complementària

de 0 a 300m

xarxa hidrogràfica

interior

interior

descripció del conjunt de l'assentament i entorn paisatgístic

accés i característiques del context

dades històriques

època contemporània

data de construcció 1950

Masiaús original

Habitatgeús actual principal secundari

1nº d'habitatges

distància a la xarxa viària bàsica

a més de 500m

asfalt o formigó

tipus de ferm

grava o sorra cal millorarbon estat

estat del recorregut

evolució dels usos

La parcel·la en pendent a oest és aterrassada. El volums es situa a la banda sud deixant espai a nord 

per zones de cultiu. L'accés es fa per la banda oest a través de xarxa viària. L'entorn és boscós.

amplada del camí d'accés

de 3 a 5minferior a 3m més de 5m



imatge - 2

imatge - 1

finca

imatge - 3

FINCA VINCULADA

unitat de finca global

MR.009CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

elements de la finca

pou riera mur de pedra

font torrent transformador elèctric

bassa camí torres elèctriques

nom: Ca n'Aranguren

superfície 6,65 ha

bibliografia, documentació i fonts orals

informació complementària

informació històrica



volums principals vermell - complementaris taronja

imatge - 4

imatge - 5

imatge - 6

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

justificació de les raons per la seva recuperació i preservació

arquitectònic històric socialpaisatgístic ambiental

usos admesos

Edificació de

Interès

habitatge

artesanal

equipament vinculat B

equipament vinculat A

DETERMINACIONS NORMATIVES

condicions d'ús i d'intervenció sobre l'edificació

altres limitacions i/o condicionants

Afectació carreteres. Requereix informe de l'administració competent.

Afectació línies elèctriques. Requereix informe de l'empresa responsable.

Afectació xarxa hidrogràfica. Requereix informe de l'Agència Catalana de l'Aigua.

Risc d'incendis. Requereix informe de l'administració competent.

turisme rural

restauració equipament emplaçat

MR.009

1950

divisió horitzontal

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

ampliació

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

En relació amb la protecció i millora dels valors ecològics, la biodiversistat i els serveis ecosistèmics, 

s'ha de tenir en compte les consideracions següents:

- A la finca hi ha hàbitats d'interès comunitari prioritaris

- L'edificació es troba dins:

un àmbit d'interès connector

l'àmbit de les reserves naturals parcials i la seva zona d'influència

la proximitat a la xarxa hídrica

ordenació de l'edificació

Recuperar i/o mantenir els espais aptes per a l'agricultura.

Enderrocar els volums auxiliars de la finca o millorar la seva integració paisatgística.

Avolum principal: Bvolum complementari C

artístic o professional



DADES BÀSIQUES

volums acotats

plànol situació

qualificació del sòl

topogràfic i croquis de volums

altres

nom  

adreça postal Carretera Vallvidrera

X 420.887 Y 4.586.917

observacions

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

MR.010

municipi Molins de Rei

referència cadastral

codi INE 08123

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

tipologia de l'element

tipologia Habitatges

dades cadastrals

règim urbanístic

qualificació del sòl 29co Sistema de parc forestal de Collserola

protecció actual

pla especial

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

Habitatge orientat a oest que es composa de planta baixa i dos pisos. La coberta és de quatre vessants. 

Esta format per dos volums maclats.

tipus d'edifici h ús actual façanes coberta fusteries
sup.const. 

orientativa

indret Can Camprecios

grau de protecció

760superfície construïda orientativa de les edificacions principals i complementàries (m²)

nom alternatiu

classificació del sò SNU (Sòl no urbanitzable)

figura de protecció

polígon titularitatsuperfície construidaparcel·la transmissió patrimonial

A habitatge aïllat 3 habitatge ceràmica fusta fusta 760

000100200DF28E 000 431002 Privat



volums acotats

afectacions

imatge aèria

ortofoto 1956

afectacions

ortofoto vigent

altres: parcel·ari històric

accessiblitat

restriccions

zones de risc

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLEMR.010

estat de conservació actual del bé:

edificació principal

aigua electricitat sanejament gas telecomunicacions

pendents > 20% incendis

afectació carreteres / ferrocar línies elèctriques

inundabilitat

observacions

exterior

accés restringit amb cadena

de 300 a 500m

molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

serveis

exterior molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

edificació complementària

de 0 a 300m

xarxa hidrogràfica

interior

interior

descripció del conjunt de l'assentament i entorn paisatgístic

accés i característiques del context

dades històriques

època contemporània

data de construcció 1950

ús original

habitatgeús actual principal secundari

4nº d'habitatges

distància a la xarxa viària bàsica

a més de 500m

asfalt o formigó

tipus de ferm

grava o sorra cal millorarbon estat

estat del recorregut

evolució dels usos

La parcel·la en pendent a oest s aplana amb desmunt i terraple. El volum es situa al nord deixant espai 

per pista esportiva al sud. L'accés es fa per la banda nord a través d'una pista de terra. L'entorn és 

boscós.

amplada del camí d'accés

de 3 a 5minferior a 3m més de 5m



imatge - 2

imatge - 1

finca

imatge - 3

FINCA VINCULADA

unitat de finca global

MR.010CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

elements de la finca

pou riera mur de pedra

font torrent transformador elèctric

bassa camí torres elèctriques

nom:  

superfície 0,25 ha

bibliografia, documentació i fonts orals

informació complementària

informació històrica



volums principals vermell - complementaris taronja

imatge - 4

imatge - 5

imatge - 6

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

justificació de les raons per la seva recuperació i preservació

arquitectònic històric socialpaisatgístic ambiental

usos admesos

Edificació de

Interès

habitatge

artesanal

equipament vinculat B

equipament vinculat A

DETERMINACIONS NORMATIVES

condicions d'ús i d'intervenció sobre l'edificació

altres limitacions i/o condicionants

Afectació carreteres. Requereix informe de l'administració competent.

Afectació línies elèctriques. Requereix informe de l'empresa responsable.

Afectació xarxa hidrogràfica. Requereix informe de l'Agència Catalana de l'Aigua.

Risc d'incendis. Requereix informe de l'administració competent.

turisme rural

restauració equipament emplaçat

MR.010

1950

divisió horitzontal

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

ampliació

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

En relació amb la protecció i millora dels valors ecològics, la biodiversistat i els serveis ecosistèmics, 

s'ha de tenir en compte les consideracions següents:

- A la finca hi ha hàbitats d'interès comunitari prioritaris

- L'edificació es troba dins:

un àmbit d'interès connector

l'àmbit de les reserves naturals parcials i la seva zona d'influència

la proximitat a la xarxa hídrica

ordenació de l'edificació

Avolum principal: volum complementari

artístic o professional



DADES BÀSIQUES

volums acotats

plànol situació

qualificació del sòl

topogràfic i croquis de volums

altres PEPCO - Llistat d'edificacions tradicionals

nom Can Campreciòs

adreça postal Carrer la Sibèria

X 420.947 Y 4.587.627

observacions

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

MR.011

municipi Molins de Rei

referència cadastral

codi INE 08123

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

tipologia de l'element

tipologia Habitatges

dades cadastrals

règim urbanístic

qualificació del sòl 29co Sistema de parc forestal de Collserola

protecció actual

pla especial

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

Masia orientada a sud que es composa de planta baixa i pis com a màxim.

tipus d'edifici h ús actual façanes coberta fusteries
sup.const. 

orientativa

indret Can Campreciós

grau de protecció

228superfície construïda orientativa de les edificacions principals i complementàries (m²)

nom alternatiu

classificació del sò SNU (Sòl no urbanitzable)

figura de protecció

polígon titularitatsuperfície construidaparcel·la transmissió patrimonial

A masia 2 habitatge pedra ceràmica fusta 228

002200200DF28G 000 580002 Privat



volums acotats

afectacions

imatge aèria

ortofoto 1956

afectacions

ortofoto vigent

altres: parcel·ari històric

accessiblitat

restriccions

zones de risc

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLEMR.011

estat de conservació actual del bé:

edificació principal

aigua electricitat sanejament gas telecomunicacions

pendents > 20% incendis

afectació carreteres / ferrocar línies elèctriques

inundabilitat

observacions

L'accés des de Barcelona es realitzaper la BV-1462 a través de la Floresta. Entre els km 9 i 10 cal 

desviar-se cap a l'avinguda Verge de Montserrat fins arribar al final del carrer Siberia on ens trobarem 

directament amb Can Campreciós.

exterior

accés restringit amb cadena

de 300 a 500m

molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

serveis

exterior molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

edificació complementària

de 0 a 300m

xarxa hidrogràfica

interior

interior

descripció del conjunt de l'assentament i entorn paisatgístic

accés i característiques del context

dades històriques

època contemporània

data de construcció 1900

masiaús original

Habitatgeús actual principal secundari

1nº d'habitatges

distància a la xarxa viària bàsica

a més de 500m

asfalt o formigó

tipus de ferm

grava o sorra cal millorarbon estat

estat del recorregut

evolució dels usos

La parcel·la en pendent a nord-est acull els volums sense aterrassament. Els volums s'adapten a la 

topografia aliniats a la via d'accés. L'accés es resol per pista de terra. L'entorn és boscós.

amplada del camí d'accés

de 3 a 5minferior a 3m més de 5m



imatge - 2

imatge - 1

finca

imatge - 3

FINCA VINCULADA

unitat de finca global

MR.011CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

elements de la finca

pou riera mur de pedra

font torrent transformador elèctric

bassa camí torres elèctriques

nom: Can Campreciòs

superfície 62,52 ha

bibliografia, documentació i fonts orals

informació complementària

informació històrica



volums principals vermell - complementaris taronja

imatge - 4

imatge - 5

imatge - 6

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

justificació de les raons per la seva recuperació i preservació

arquitectònic històric socialpaisatgístic ambiental

usos admesos

Edificació de

Interès

habitatge

artesanal

equipament vinculat B

equipament vinculat A

DETERMINACIONS NORMATIVES

condicions d'ús i d'intervenció sobre l'edificació

altres limitacions i/o condicionants

Afectació carreteres. Requereix informe de l'administració competent.

Afectació línies elèctriques. Requereix informe de l'empresa responsable.

Afectació xarxa hidrogràfica. Requereix informe de l'Agència Catalana de l'Aigua.

Risc d'incendis. Requereix informe de l'administració competent.

turisme rural

restauració equipament emplaçat

MR.011

1900

divisió horitzontal

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

ampliació

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

En relació amb la protecció i millora dels valors ecològics, la biodiversistat i els serveis ecosistèmics, 

s'ha de tenir en compte les consideracions següents:

- A la finca hi ha hàbitats d'interès comunitari prioritaris

- L'edificació es troba dins:

un àmbit d'interès connector

l'àmbit de les reserves naturals parcials i la seva zona d'influència

la proximitat a la xarxa hídrica

ordenació de l'edificació

Enderrocar els volums auxiliars de la finca o millorar la seva integració paisatgística.

Avolum principal: volum complementari

artístic o professional



DADES BÀSIQUES

volums acotats

plànol situació

qualificació del sòl

topogràfic i croquis de volums

altres PEPCO - Llistat d'edificacions tradicionals

nom Can Modolell

adreça postal Carrer la Sibèria

X 421.000 Y 4.587.680

observacions

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

MR.012

municipi Molins de Rei

referència cadastral

codi INE 08123

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

tipologia de l'element

tipologia Habitatges

dades cadastrals

règim urbanístic

qualificació del sòl 29co Sistema de parc forestal de Collserola

protecció actual

pla especial

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

Habitatge orientat a est que es composa de planta baixa i dos pisos amb una torre maclada de quatre 

pisos d'altura. Està formada per dos volums aïllats.

tipus d'edifici h ús actual façanes coberta fusteries
sup.const. 

orientativa

indret Can Campreciós

grau de protecció

794superfície construïda orientativa de les edificacions principals i complementàries (m²)

nom alternatiu

classificació del sò SNU (Sòl no urbanitzable)

figura de protecció

polígon titularitatsuperfície construidaparcel·la transmissió patrimonial

A habitatge aïllat 3 habitatge ceràmica ceràmica fusta 794

002200100DF28G 000 578001 Privat



volums acotats

afectacions

imatge aèria

ortofoto 1956

afectacions

ortofoto vigent

altres: parcel·ari històric

accessiblitat

restriccions

zones de risc

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLEMR.012

estat de conservació actual del bé:

edificació principal

aigua electricitat sanejament gas telecomunicacions

pendents > 20% incendis

afectació carreteres / ferrocar línies elèctriques

inundabilitat

observacions

L'accés es realitza des de la pista D01 als entorns de Can Campreciós.

exterior

accés restringit amb cadena

de 300 a 500m

molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

serveis

exterior molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

edificació complementària

de 0 a 300m

xarxa hidrogràfica

interior

interior

descripció del conjunt de l'assentament i entorn paisatgístic

accés i característiques del context

dades històriques

època contemporània

data de construcció 1920

masiaús original

Habitatgeús actual principal secundari

4nº d'habitatges

distància a la xarxa viària bàsica

a més de 500m

asfalt o formigó

tipus de ferm

grava o sorra cal millorarbon estat

estat del recorregut

evolució dels usos

La parcel·la en pendent a sud és aplanada amb desmunt i terraplè. El volum ocupa gran part de la 

parcel·la deixant un pati d'entrada. L'accés es resol per pista de terra. L'entorn és boscós.

amplada del camí d'accés

de 3 a 5minferior a 3m més de 5m



imatge - 2

imatge - 1

finca

imatge - 3

FINCA VINCULADA

unitat de finca global

MR.012CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

elements de la finca

pou riera mur de pedra

font torrent transformador elèctric

bassa camí torres elèctriques

nom: Can Modolell

superfície 62,52 ha

bibliografia, documentació i fonts orals

informació complementària

informació històrica



volums principals vermell - complementaris taronja

imatge - 4

imatge - 5

imatge - 6

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

justificació de les raons per la seva recuperació i preservació

arquitectònic històric socialpaisatgístic ambiental

usos admesos

Edificació de

Interès

habitatge

artesanal

equipament vinculat B

equipament vinculat A

DETERMINACIONS NORMATIVES

condicions d'ús i d'intervenció sobre l'edificació

altres limitacions i/o condicionants

Afectació carreteres. Requereix informe de l'administració competent.

Afectació línies elèctriques. Requereix informe de l'empresa responsable.

Afectació xarxa hidrogràfica. Requereix informe de l'Agència Catalana de l'Aigua.

Risc d'incendis. Requereix informe de l'administració competent.

turisme rural

restauració equipament emplaçat

MR.012

1920

divisió horitzontal

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

ampliació

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

En relació amb la protecció i millora dels valors ecològics, la biodiversistat i els serveis ecosistèmics, 

s'ha de tenir en compte les consideracions següents:

- A la finca hi ha hàbitats d'interès comunitari prioritaris

- L'edificació es troba dins:

un àmbit d'interès connector

l'àmbit de les reserves naturals parcials i la seva zona d'influència

la proximitat a la xarxa hídrica

ordenació de l'edificació

Recuperar i/o mantenir els espais aptes per a l'agricultura.

Enderrocar els volums auxiliars de la finca o millorar la seva integració paisatgística.

Avolum principal: volum complementari

artístic o professional



DADES BÀSIQUES

volums acotats

plànol situació

qualificació del sòl

topogràfic i croquis de volums

altres PEPCO - Llistat d'edificacions tradicionals

nom Can Calopa de Baix

adreça postal Avinguda Llunell

X 420.914 Y 4.587.856

observacions

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

MR.013

municipi Molins de Rei

referència cadastral

codi INE 08123

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

tipologia de l'element

tipologia Habitatges

dades cadastrals

règim urbanístic

qualificació del sòl 29co Sistema de parc forestal de Collserola

protecció actual

pla especial

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

Masia orientada a sud-est que es composa de planta baixa. La coberta és de doble vessant amb el 

carener perpendicular a la façana principal. Està formada per dos volums maclats.

tipus d'edifici h ús actual façanes coberta fusteries
sup.const. 

orientativa

indret Can Calopa

grau de protecció

765superfície construïda orientativa de les edificacions principals i complementàries (m²)

nom alternatiu

classificació del sò SNU (Sòl no urbanitzable)

figura de protecció

polígon titularitatsuperfície construidaparcel·la transmissió patrimonial

A masia 2 habitatge estucat ceràmica fusta 765

001701000DF28G 000 560010 Privat



volums acotats

afectacions

imatge aèria

ortofoto 1956

afectacions

ortofoto vigent

altres: parcel·ari històric

accessiblitat

restriccions

zones de risc

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLEMR.013

estat de conservació actual del bé:

edificació principal

aigua electricitat sanejament gas telecomunicacions

pendents > 20% incendis

afectació carreteres / ferrocar línies elèctriques

inundabilitat

observacions

L'accés es realitza des d'un camí secundari a través de la urbanització de Vallpineda als entorns del 

torrent del Llop.

exterior

accés restringit amb cadena

de 300 a 500m

molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

serveis

exterior molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

edificació complementària

de 0 a 300m

xarxa hidrogràfica

interior

interior

descripció del conjunt de l'assentament i entorn paisatgístic

accés i característiques del context

dades històriques

època contemporània

data de construcció 1850

masiaús original

Habitatgeús actual principal secundari

1nº d'habitatges

distància a la xarxa viària bàsica

a més de 500m

asfalt o formigó

tipus de ferm

grava o sorra cal millorarbon estat

estat del recorregut

evolució dels usos

La parcel·la en pendent a sud acull el volum sense aterrassament. Els volum s'adapta a la topografia 

connectant la diferència de cota. L'accés es resol per pista de terra. L'entorn és boscós i de camps de 

cultiu.

amplada del camí d'accés

de 3 a 5minferior a 3m més de 5m



imatge - 2

imatge - 1

finca

imatge - 3

FINCA VINCULADA

unitat de finca global

MR.013CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

elements de la finca

pou riera mur de pedra

font torrent transformador elèctric

bassa camí torres elèctriques

cobert camp de cultiu aterrassat

nom: Can Calopa de Baix

superfície 8,35 ha

bibliografia, documentació i fonts orals

informació complementària

informació històrica

Masia amb coberta a dos aiguavessos i teula àrab. De planta baixa primer pis i golfes. Els finestrals i 

portes són arquitravats. Tot el conjunt ha estat arrebossat en blanc. Es pot datar, bé a les darreries del 

segle XIX o, amb major concreció, ja al'segle XX.



volums principals vermell - complementaris taronja

imatge - 4

imatge - 5

imatge - 6

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

justificació de les raons per la seva recuperació i preservació

arquitectònic històric socialpaisatgístic ambiental

usos admesos

Edificació de

Interès

habitatge

artesanal

equipament vinculat B

equipament vinculat A

DETERMINACIONS NORMATIVES

condicions d'ús i d'intervenció sobre l'edificació

altres limitacions i/o condicionants

Afectació carreteres. Requereix informe de l'administració competent.

Afectació línies elèctriques. Requereix informe de l'empresa responsable.

Afectació xarxa hidrogràfica. Requereix informe de l'Agència Catalana de l'Aigua.

Risc d'incendis. Requereix informe de l'administració competent.

turisme rural

restauració equipament emplaçat

MR.013

1850

divisió horitzontal

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

ampliació

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

En relació amb la protecció i millora dels valors ecològics, la biodiversistat i els serveis ecosistèmics, 

s'ha de tenir en compte les consideracions següents:

- A la finca hi ha hàbitats d'interès comunitari prioritaris

- L'edificació es troba dins:

un àmbit d'interès connector

l'àmbit de les reserves naturals parcials i la seva zona d'influència

la proximitat a la xarxa hídrica

ordenació de l'edificació

Recuperar i/o mantenir els espais aptes per a l'agricultura.

Avolum principal: volum complementari

artístic o professional



DADES BÀSIQUES

volums acotats

plànol situació

qualificació del sòl

topogràfic i croquis de volums

altres PEPCO - Llistat d'edificacions tradicionals

nom Can Castellví

adreça postal Camí Can Castellví

X 420.172 Y 4.587.682

observacions

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

MR.014

municipi Molins de Rei

referència cadastral

codi INE 08123

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

tipologia de l'element

tipologia Habitatges

dades cadastrals

règim urbanístic

qualificació del sòl 29co Sistema de parc forestal de Collserola

protecció actual

pla especial

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

Masia orientada a sud que es composa de planta baixa i pis com a màxim. La coberta és inclinada. Està 

format per diversos volums maclats.

tipus d'edifici h ús actual façanes coberta fusteries
sup.const. 

orientativa

indret Can Castellví

grau de protecció

1.312superfície construïda orientativa de les edificacions principals i complementàries (m²)

nom alternatiu

classificació del sò SNU (Sòl no urbanitzable)

figura de protecció

polígon titularitatsuperfície construidaparcel·la transmissió patrimonial

A masia 2 habitatge estucat ceràmica fusta 1181

B edificació 2 altres arrebossat ceràmica fusta 130

002100300DF28G 000 1.116003 Privat



volums acotats

afectacions

imatge aèria

ortofoto 1956

afectacions

ortofoto vigent

altres: parcel·ari històric

accessiblitat

restriccions

zones de risc

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLEMR.014

estat de conservació actual del bé:

edificació principal

aigua electricitat sanejament gas telecomunicacions

pendents > 20% incendis

afectació carreteres / ferrocar línies elèctriques

inundabilitat

observacions

L'accés des de Molins de Rei es realitza mitjançant la via interurbana BV-1468 a través del barri La 

Pau. Passat el quilòmetre 2 cal desviar-se cap a la carretera de la Rierada per continuar per l'avinguda 

de Castellví fins arribar a la masia.

exterior

accés restringit amb cadena

de 300 a 500m

molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

serveis

exterior molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

edificació complementària

de 0 a 300m

xarxa hidrogràfica

interior

interior

descripció del conjunt de l'assentament i entorn paisatgístic

accés i característiques del context

dades històriques

època contemporània

data de construcció 1850

masiaús original

Habitatgeús actual principal secundari

7nº d'habitatges

distància a la xarxa viària bàsica

a més de 500m

asfalt o formigó

tipus de ferm

grava o sorra cal millorarbon estat

estat del recorregut

evolució dels usos

La parcel·la en pendent a sud acull els volums sense aterrassament. Els volums s'adapten a la 

topografia deixant alguns espais exteriors. L'accés es resol per pista de terra. L'entorn és boscós.

amplada del camí d'accés

de 3 a 5minferior a 3m més de 5m



imatge - 2

imatge - 1

finca

imatge - 3

FINCA VINCULADA

unitat de finca global

MR.014CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

elements de la finca

pou riera mur de pedra

font torrent transformador elèctric

bassa camí torres elèctriques

nom: Can Castellví

superfície 70,83 ha

bibliografia, documentació i fonts orals

informació complementària

informació històrica

Conjunt format per un mas i diversos cossos usats com a coberts i magatzems agraris. La casa 

principal està formada per planta baixa i pis superior amb portes i finestres arquitravades. La planta 

baixa presenta reixes datables a les darreries del segle XX o a principis del XXI. Conserva un rellotge 

de sol senzill. Adossats té dos cossos un de planta baixa i un de dos pisos amb balconada. La coberta 

és d’un aiguavessant de teula àrab i rafec complexe. Tot el conjunt ha estat arrebossat amb ciment. Els 

cossos secundaris són de totxana panot i fusteria sense interès patrimonial.



volums principals vermell - complementaris taronja

imatge - 4

imatge - 5

imatge - 6

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

justificació de les raons per la seva recuperació i preservació

arquitectònic històric socialpaisatgístic ambiental

usos admesos

Edificació de

Interès

habitatge

artesanal

equipament vinculat B

equipament vinculat A

DETERMINACIONS NORMATIVES

condicions d'ús i d'intervenció sobre l'edificació

altres limitacions i/o condicionants

Afectació carreteres. Requereix informe de l'administració competent.

Afectació línies elèctriques. Requereix informe de l'empresa responsable.

Afectació xarxa hidrogràfica. Requereix informe de l'Agència Catalana de l'Aigua.

Risc d'incendis. Requereix informe de l'administració competent.

turisme rural

restauració equipament emplaçat

MR.014

1850

divisió horitzontal

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

ampliació

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

En relació amb la protecció i millora dels valors ecològics, la biodiversistat i els serveis ecosistèmics, 

s'ha de tenir en compte les consideracions següents:

- A la finca hi ha hàbitats d'interès comunitari prioritaris

- L'edificació es troba dins:

un àmbit d'interès connector

l'àmbit de les reserves naturals parcials i la seva zona d'influència

la proximitat a la xarxa hídrica

ordenació de l'edificació

Recuperar i/o mantenir els espais aptes per a l'agricultura.

Enderrocar els volums auxiliars de la finca o millorar la seva integració paisatgística.

Avolum principal: Bvolum complementari

artístic o professional



DADES BÀSIQUES

volums acotats

plànol situació

qualificació del sòl

topogràfic i croquis de volums

altres PEPCO - Llistat d'edificacions tradicionals

nom Can Santoi

adreça postal Carrer Pont 16

X 420.444 Y 4.587.498

observacions

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

MR.015

municipi Molins de Rei

referència cadastral

codi INE 08123

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

tipologia de l'element

tipologia Habitatges

dades cadastrals

règim urbanístic

qualificació del sòl 29co Sistema de parc forestal de Collserola

protecció actual

pla especial

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

Masia orientada a sud que es composa de planta baixa i pis. La coberta és de doble vessant. Està 

format per diversos volums maclats.

tipus d'edifici h ús actual façanes coberta fusteries
sup.const. 

orientativa

indret Can Santoi

grau de protecció

1.004superfície construïda orientativa de les edificacions principals i complementàries (m²)

nom alternatiu

classificació del sò SNU (Sòl no urbanitzable)

figura de protecció

polígon titularitatsuperfície construidaparcel·la transmissió patrimonial

A masia 2 habitatge pedra ceràmica fusta 1004

002100200DF28G 000 828002 Privat



volums acotats

afectacions

imatge aèria

ortofoto 1956

afectacions

ortofoto vigent

altres: parcel·ari històric

accessiblitat

restriccions

zones de risc

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLEMR.015

estat de conservació actual del bé:

edificació principal

aigua electricitat sanejament gas telecomunicacions

pendents > 20% incendis

afectació carreteres / ferrocar línies elèctriques

inundabilitat

observacions

L'accés des de Molins de Rei es realitza per la BV-1468 a través del barri La Pau. Passat el km 2 cal 

desviar-se cap a la carretera de la Rierada fins arribar a l'Avinguda de la Mare de Déu de Montserrat on 

ens trobarem amb la masia Can Santoi.

exterior

accés restringit amb cadena

de 300 a 500m

molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

serveis

exterior molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

edificació complementària

de 0 a 300m

xarxa hidrogràfica

interior

interior

descripció del conjunt de l'assentament i entorn paisatgístic

accés i característiques del context

dades històriques

època medieval - moderna - contemporània

data de construcció s. XVIII

masiaús original

Habitatgeús actual principal secundari

4nº d'habitatges

distància a la xarxa viària bàsica

a més de 500m

asfalt o formigó

tipus de ferm

grava o sorra cal millorarbon estat

estat del recorregut

evolució dels usos

La parcel·la en carener a sud. Els volums s'adapten a la topografia descendint. L'accés es fa per pista 

de terra per la part superior. L'entorn és boscós.

amplada del camí d'accés

de 3 a 5minferior a 3m més de 5m



imatge - 2

imatge - 1

finca

imatge - 3

FINCA VINCULADA

unitat de finca global

MR.015CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

elements de la finca

pou riera mur de pedra

font torrent transformador elèctric

bassa camí torres elèctriques

nom: Can Santoi

superfície 37,08 ha

bibliografia, documentació i fonts orals

informació complementària

informació històrica

Mas complex format per dos cossos de mamposteria lligada amb morter de calç d’obra vista. La 

coberta de la casa principal és a dues aigües rafec simple i teula àrab. El segon cos adossat té el 

mateix comportament arquitectònic. La seva portalada és en arc carpanell fet amb rajola. Cal datar-lo 

entre els segles XVIII i XIX amb major probabilitat en aquesta darrera centúria.



volums principals vermell - complementaris taronja

imatge - 4

imatge - 5

imatge - 6

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

justificació de les raons per la seva recuperació i preservació

arquitectònic històric socialpaisatgístic ambiental

usos admesos

Edificació de

Interès

habitatge

artesanal

equipament vinculat B

equipament vinculat A

DETERMINACIONS NORMATIVES

condicions d'ús i d'intervenció sobre l'edificació

altres limitacions i/o condicionants

Afectació carreteres. Requereix informe de l'administració competent.

Afectació línies elèctriques. Requereix informe de l'empresa responsable.

Afectació xarxa hidrogràfica. Requereix informe de l'Agència Catalana de l'Aigua.

Risc d'incendis. Requereix informe de l'administració competent.

turisme rural

restauració equipament emplaçat

MR.015

s. XVIII

divisió horitzontal

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

ampliació

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

En relació amb la protecció i millora dels valors ecològics, la biodiversistat i els serveis ecosistèmics, 

s'ha de tenir en compte les consideracions següents:

- A la finca hi ha hàbitats d'interès comunitari prioritaris

- L'edificació es troba dins:

un àmbit d'interès connector

l'àmbit de les reserves naturals parcials i la seva zona d'influència

la proximitat a la xarxa hídrica

ordenació de l'edificació

Recuperar i/o mantenir els espais aptes per a l'agricultura.

Enderrocar els volums auxiliars de la finca o millorar la seva integració paisatgística.

Avolum principal: volum complementari

artístic o professional



DADES BÀSIQUES

volums acotats

plànol situació

qualificació del sòl

topogràfic i croquis de volums

altres PEPCO - Llistat d'edificacions tradicionals

nom Can Salat

adreça postal Can Salat

X 419.505 Y 4.587.418

observacions

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

MR.016

municipi Molins de Rei

referència cadastral

codi INE 08123

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

tipologia de l'element

tipologia Habitatges

dades cadastrals

règim urbanístic

qualificació del sòl 29co Sistema de parc forestal de Collserola

protecció actual

pla especial

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

Masia orientada a sud que es composa de planta baixa i pis. La coberta és de doble vessant amb el 

carener paral·lel a la façana principal. Està formada per tres volums maclats.

tipus d'edifici h ús actual façanes coberta fusteries
sup.const. 

orientativa

indret Can Salat

grau de protecció

782superfície construïda orientativa de les edificacions principals i complementàries (m²)

nom alternatiu

classificació del sò SNU (Sòl no urbanitzable)

figura de protecció

polígon titularitatsuperfície construidaparcel·la transmissió patrimonial

A masia 2 habitatge estucat ceràmica fusta 782

002500200DF18H 000 1.128002 2014Privat



volums acotats

afectacions

imatge aèria

ortofoto 1956

afectacions

ortofoto vigent

altres: parcel·ari històric

accessiblitat

restriccions

zones de risc

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLEMR.016

estat de conservació actual del bé:

edificació principal

aigua electricitat sanejament gas telecomunicacions

pendents > 20% incendis

afectació carreteres / ferrocar línies elèctriques

inundabilitat

observacions

L'accés des de Molins de Rei es realitza per la pista forestal G14 i la pista G06, que formen part de la 

xarxa viària bàsica de prevenció i extinció d'incendis forestals, per arribar a un camí a l'altura del Salt 

d'Aigua que ens portarà a Can Salat.

exterior

accés restringit amb cadena

de 300 a 500m

molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

serveis

exterior molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

edificació complementària

de 0 a 300m

xarxa hidrogràfica

interior

interior

descripció del conjunt de l'assentament i entorn paisatgístic

accés i característiques del context

dades històriques

època contemporània

data de construcció 1850

Masiaús original

Habitatgeús actual principal secundari

4nº d'habitatges

distància a la xarxa viària bàsica

a més de 500m

asfalt o formigó

tipus de ferm

grava o sorra cal millorarbon estat

estat del recorregut

evolució dels usos

La parcel·la en lleuger pendent a sud acull els volums sense aterrassament. Disposa d'espai exterior 

lliure davant l'accés que es fa per pista de terra. L'entorn és boscós i amb camps de cultiu.

amplada del camí d'accés

de 3 a 5minferior a 3m més de 5m



imatge - 2

imatge - 1

finca

imatge - 3

FINCA VINCULADA

unitat de finca global

MR.016CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

elements de la finca

pou riera mur de pedra

font torrent transformador elèctric

bassa camí torres elèctriques

nom: Can Salat

superfície 0,06 ha

bibliografia, documentació i fonts orals

informació complementària

informació històrica

Masia de planta rectangular formada per una estructura de planta baixa i pis superior. La coberta es va 

resoldre en estructura de dos aiguavessants teula àrab i rafec complex en motllura. Tant la portalada 

d’accés a la planta baixa com els finestrals que la flanquegen es resolen en arcs carpanells d’obra i es 

protegeixen amb reixes de ferro forjat. La porta principal ha estat emmarcada en dovelles de pedra 

amb una clau en la qual s’hi pot llegir “S”. La planta superior té tres balconades arquitravades amb 

munants de pedra i amb baranes també de forja. Presenta un segon cos adossat més baix. Les cases 

han estat arrebossades i pintades de color groc.



volums principals vermell - complementaris taronja

imatge - 4

imatge - 5

imatge - 6

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

justificació de les raons per la seva recuperació i preservació

arquitectònic històric socialpaisatgístic ambiental

usos admesos

Edificació de

Interès

habitatge

artesanal

equipament vinculat B

equipament vinculat A

DETERMINACIONS NORMATIVES

condicions d'ús i d'intervenció sobre l'edificació

altres limitacions i/o condicionants

Afectació carreteres. Requereix informe de l'administració competent.

Afectació línies elèctriques. Requereix informe de l'empresa responsable.

Afectació xarxa hidrogràfica. Requereix informe de l'Agència Catalana de l'Aigua.

Risc d'incendis. Requereix informe de l'administració competent.

turisme rural

restauració equipament emplaçat

MR.016

1850

divisió horitzontal

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

ampliació

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

En relació amb la protecció i millora dels valors ecològics, la biodiversistat i els serveis ecosistèmics, 

s'ha de tenir en compte les consideracions següents:

- A la finca hi ha hàbitats d'interès comunitari prioritaris

- L'edificació es troba dins:

un àmbit d'interès connector

l'àmbit de les reserves naturals parcials i la seva zona d'influència

la proximitat a la xarxa hídrica

ordenació de l'edificació

Recuperar i/o mantenir els espais aptes per a l'agricultura.

Avolum principal: volum complementari

artístic o professional



DADES BÀSIQUES

volums acotats

plànol situació

qualificació del sòl

topogràfic i croquis de volums

altres PEPCO - Llistat d'edificacions tradicionals

nom Can Planes

adreça postal Camí Can Planes

X 418.890 Y 4.586.753

observacions

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

MR.017

municipi Molins de Rei

referència cadastral

codi INE 08123

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

tipologia de l'element

tipologia Habitatges

dades cadastrals

règim urbanístic

qualificació del sòl 29co Sistema de parc forestal de Collserola

protecció actual

pla especial

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

Masia orientada a sud que es composa de planta baixa i dos pisos. La coberta és de doble vessant. 

Està format de dos volums maclats i altres tres aïllats.

tipus d'edifici h ús actual façanes coberta fusteries
sup.const. 

orientativa

indret Can Planes

grau de protecció

4.598superfície construïda orientativa de les edificacions principals i complementàries (m²)

nom alternatiu

classificació del sò SNU (Sòl no urbanitzable)

figura de protecció

polígon titularitatsuperfície construidaparcel·la transmissió patrimonial

A masia 3 habitatge arrebossat ceràmica fusta 2534

B edificació 3 altres pedra ceràmica fusta 1915

C edicle 2 dipòsit pedra ceràmica fusta 90

D edicle 1 magatzem pedra ceràmica 59

001000100DF18F 000 988001 Privat



volums acotats

afectacions

imatge aèria

ortofoto 1956

afectacions

ortofoto vigent

altres: parcel·ari històric

accessiblitat

restriccions

zones de risc

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLEMR.017

estat de conservació actual del bé:

edificació principal

aigua electricitat sanejament gas telecomunicacions

pendents > 20% incendis

afectació carreteres / ferrocar línies elèctriques

inundabilitat

observacions

L'accés des de Molins de Rei es realitza mitjançant la pista forestal G14 a través del barri Riera Nova. 

Es continuarà per la pista G06 per arribar a un camí passat el Salt d'Aigua que ens portarà directament 

a Can Planes.

exterior

accés restringit amb cadena

de 300 a 500m

molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

serveis

exterior molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

edificació complementària

de 0 a 300m

xarxa hidrogràfica

interior

interior

descripció del conjunt de l'assentament i entorn paisatgístic

accés i característiques del context

dades històriques

època moderna

data de construcció 1550

masiaús original

Habitatgeús actual principal secundari

1nº d'habitatges

distància a la xarxa viària bàsica

a més de 500m

asfalt o formigó

tipus de ferm

grava o sorra cal millorarbon estat

estat del recorregut

evolució dels usos

La parcel·la, en pendent a sud-est i aterrassada, acull els volums sobre el desmunt superior deixant 

espais exteriors. L'accés es fa per la cota intermèdia per pista de terra. L'entorn és boscós i amb algun 

camp de cultiu.

amplada del camí d'accés

de 3 a 5minferior a 3m més de 5m



imatge - 2

imatge - 1

finca

imatge - 3

FINCA VINCULADA

unitat de finca global

MR.017CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

elements de la finca

pou riera mur de pedra

font torrent transformador elèctric

bassa camí torres elèctriques

mur de contenció

nom: Can Planes

superfície 88,43 ha

bibliografia, documentació i fonts orals

informació complementària

informació històrica

Masia clàssica catalana amb coberta a dues aigües en teula àrab i rafec compost. Es tracta d’una 

estructura de planta baixa primer pis i golfes. Té un accés i, per sobre, balconades arquitravades i en 

arc carpanell;  a les golfes finestra arquitravada central i d’arc de mig punt en els laterals. Durant el 

segle XX ha estat arrebossada igual que la resta del conjunt. A la finca existeix també una estructura 

circular turriforme de datació indeterminada i d’altres estructures com coberts agrícoles i una bassa 

d’emmagatzematge hídric.



volums principals vermell - complementaris taronja

imatge - 4

imatge - 5

imatge - 6

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

justificació de les raons per la seva recuperació i preservació

arquitectònic històric socialpaisatgístic ambiental

usos admesos

Edificació de

Interès

habitatge

artesanal

equipament vinculat B

equipament vinculat A

DETERMINACIONS NORMATIVES

condicions d'ús i d'intervenció sobre l'edificació

altres limitacions i/o condicionants

Afectació carreteres. Requereix informe de l'administració competent.

Afectació línies elèctriques. Requereix informe de l'empresa responsable.

Afectació xarxa hidrogràfica. Requereix informe de l'Agència Catalana de l'Aigua.

Risc d'incendis. Requereix informe de l'administració competent.

turisme rural

restauració equipament emplaçat

MR.017

1550

divisió horitzontal

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

ampliació

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

En relació amb la protecció i millora dels valors ecològics, la biodiversistat i els serveis ecosistèmics, 

s'ha de tenir en compte les consideracions següents:

- A la finca hi ha hàbitats d'interès comunitari prioritaris

- L'edificació es troba dins:

un àmbit d'interès connector

l'àmbit de les reserves naturals parcials i la seva zona d'influència

la proximitat a la xarxa hídrica

ordenació de l'edificació

Recuperar i/o mantenir els espais aptes per a l'agricultura.

Conservar i recuperar la bassa.

Avolum principal: Bvolum complementari C D

artístic o professional



DADES BÀSIQUES

volums acotats

plànol situació

qualificació del sòl

topogràfic i croquis de volums

altres

nom  

adreça postal Carretera Vallvidrera 13

X 419.343 Y 4.586.463

observacions

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

MR.018

municipi Molins de Rei

referència cadastral

codi INE 08123

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

tipologia de l'element

tipologia Habitatges

dades cadastrals

règim urbanístic

qualificació del sòl 29co Sistema de parc forestal de Collserola

protecció actual

pla especial

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

Habitatge orientat a oest que es composa de planta baixa i golfes. La coberta és de doble vessant.

tipus d'edifici h ús actual façanes coberta fusteries
sup.const. 

orientativa

indret Carretera de Vallvidrera

grau de protecció

160superfície construïda orientativa de les edificacions principals i complementàries (m²)

nom alternatiu

classificació del sò SNU (Sòl no urbanitzable)

figura de protecció

polígon titularitatsuperfície construidaparcel·la transmissió patrimonial

A habitatge aïllat 2 habitatge estucat ceràmica alumini 160

9466410DF1896E 000 8810 2014Privat



volums acotats

afectacions

imatge aèria

ortofoto 1956

afectacions

ortofoto vigent

altres: parcel·ari històric

accessiblitat

restriccions

zones de risc

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLEMR.018

estat de conservació actual del bé:

edificació principal

aigua electricitat sanejament gas telecomunicacions

pendents > 20% incendis

afectació carreteres / ferrocar línies elèctriques

inundabilitat

observacions

L'accés es realitza des d'un camí secundari que neix al sud de Sant Bartomeu de la Quadra.

exterior

accés restringit amb cadena

de 300 a 500m

molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

serveis

exterior molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

edificació complementària

de 0 a 300m

xarxa hidrogràfica

interior

interior

descripció del conjunt de l'assentament i entorn paisatgístic

accés i característiques del context

dades històriques

època contemporània

data de construcció 1950

ús original

Habitatgeús actual principal secundari

1nº d'habitatges

distància a la xarxa viària bàsica

a més de 500m

asfalt o formigó

tipus de ferm

grava o sorra cal millorarbon estat

estat del recorregut

evolució dels usos

La parcel·la té lleugera pendent a est. El volum s'emplaça sobre un petit mur de contenció, que també 

acull àmbits exteriors. L'accés es fa per pista de terra i l'entorn és boscós.

amplada del camí d'accés

de 3 a 5minferior a 3m més de 5m



imatge - 2

imatge - 1

finca

imatge - 3

FINCA VINCULADA

unitat de finca global

MR.018CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

elements de la finca

pou riera mur de pedra

font torrent transformador elèctric

bassa camí torres elèctriques

nom:  

superfície 1,62 ha

bibliografia, documentació i fonts orals

informació complementària

informació històrica



volums principals vermell - complementaris taronja

imatge - 4

imatge - 5

imatge - 6

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

justificació de les raons per la seva recuperació i preservació

arquitectònic històric socialpaisatgístic ambiental

usos admesos

Edificació de

Interès

habitatge

artesanal

equipament vinculat B

equipament vinculat A

DETERMINACIONS NORMATIVES

condicions d'ús i d'intervenció sobre l'edificació

altres limitacions i/o condicionants

Afectació carreteres. Requereix informe de l'administració competent.

Afectació línies elèctriques. Requereix informe de l'empresa responsable.

Afectació xarxa hidrogràfica. Requereix informe de l'Agència Catalana de l'Aigua.

Risc d'incendis. Requereix informe de l'administració competent.

turisme rural

restauració equipament emplaçat

MR.018

1950

divisió horitzontal

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

ampliació

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

En relació amb la protecció i millora dels valors ecològics, la biodiversistat i els serveis ecosistèmics, 

s'ha de tenir en compte les consideracions següents:

- A la finca hi ha hàbitats d'interès comunitari prioritaris

- L'edificació es troba dins:

un àmbit d'interès connector

l'àmbit de les reserves naturals parcials i la seva zona d'influència

la proximitat a la xarxa hídrica

ordenació de l'edificació

Avolum principal: volum complementari

artístic o professional



DADES BÀSIQUES

volums acotats

plànol situació

qualificació del sòl

topogràfic i croquis de volums

altres

nom  

adreça postal Carretera Vallvidrera 18

X 419.374 Y 4.586.435

observacions

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

MR.019

municipi Molins de Rei

referència cadastral

codi INE 08123

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

tipologia de l'element

tipologia Habitatges

dades cadastrals

règim urbanístic

qualificació del sòl 29co Sistema de parc forestal de Collserola

protecció actual

pla especial

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

Habitatge orientat a sud-est que es composa de planta baixa i dos pisos. La coberta és de doble 

vessant. Està format per dos volums maclats.

tipus d'edifici h ús actual façanes coberta fusteries
sup.const. 

orientativa

indret Carretera de Vallvidrera

grau de protecció

270superfície construïda orientativa de les edificacions principals i complementàries (m²)

nom alternatiu

classificació del sò SNU (Sòl no urbanitzable)

figura de protecció

polígon titularitatsuperfície construidaparcel·la transmissió patrimonial

A habitatge aïllat 3 habitatge estucat ceràmica alumini 270

9766420DF1896F 000 51820 2014Privat



volums acotats

afectacions

imatge aèria

ortofoto 1956

afectacions

ortofoto vigent

altres: parcel·ari històric

accessiblitat

restriccions

zones de risc

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLEMR.019

estat de conservació actual del bé:

edificació principal

aigua electricitat sanejament gas telecomunicacions

pendents > 20% incendis

afectació carreteres / ferrocar línies elèctriques

inundabilitat

observacions

L'accés es realitza des de la via BV-1468 als entorns de Sant Bartomeu de la Quadra.

exterior

accés restringit amb cadena

de 300 a 500m

molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

serveis

exterior molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

edificació complementària

de 0 a 300m

xarxa hidrogràfica

interior

interior

descripció del conjunt de l'assentament i entorn paisatgístic

accés i característiques del context

dades històriques

època contemporània

data de construcció 1950

ús original

Habitatgeús actual principal secundari

3nº d'habitatges

distància a la xarxa viària bàsica

a més de 500m

asfalt o formigó

tipus de ferm

grava o sorra cal millorarbon estat

estat del recorregut

evolució dels usos

La parcel·la està inclinada a sud-est. S'alinea a la xarxa viària, aterrassant-se amb desmunt i mur de 

contenció. El volum fa l'accés a la parcel·la per la banda nord, salvant la diferència de nivell a l'àmbit 

de la piscina.

amplada del camí d'accés

de 3 a 5minferior a 3m més de 5m



imatge - 2

imatge - 1

finca

imatge - 3

FINCA VINCULADA

unitat de finca global

MR.019CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

elements de la finca

pou riera mur de pedra

font torrent transformador elèctric

bassa camí torres elèctriques

nom:  

superfície 1,95 ha

bibliografia, documentació i fonts orals

informació complementària

informació històrica



volums principals vermell - complementaris taronja

imatge - 4

imatge - 5

imatge - 6

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

justificació de les raons per la seva recuperació i preservació

arquitectònic històric socialpaisatgístic ambiental

usos admesos

Edificació de

Interès

habitatge

artesanal

equipament vinculat B

equipament vinculat A

DETERMINACIONS NORMATIVES

condicions d'ús i d'intervenció sobre l'edificació

altres limitacions i/o condicionants

Afectació carreteres. Requereix informe de l'administració competent.

Afectació línies elèctriques. Requereix informe de l'empresa responsable.

Afectació xarxa hidrogràfica. Requereix informe de l'Agència Catalana de l'Aigua.

Risc d'incendis. Requereix informe de l'administració competent.

turisme rural

restauració equipament emplaçat

MR.019

1950

divisió horitzontal

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

ampliació

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

En relació amb la protecció i millora dels valors ecològics, la biodiversistat i els serveis ecosistèmics, 

s'ha de tenir en compte les consideracions següents:

- A la finca hi ha hàbitats d'interès comunitari prioritaris

- L'edificació es troba dins:

un àmbit d'interès connector

l'àmbit de les reserves naturals parcials i la seva zona d'influència

la proximitat a la xarxa hídrica

ordenació de l'edificació

Avolum principal: volum complementari

artístic o professional



DADES BÀSIQUES

volums acotats

plànol situació

qualificació del sòl

topogràfic i croquis de volums

altres

nom  

adreça postal Carrer Vallvidrera 20

X 419.419 Y 4.586.484

observacions

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

MR.020

municipi Molins de Rei

referència cadastral

codi INE 08123

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

tipologia de l'element

tipologia Habitatges

dades cadastrals

règim urbanístic

qualificació del sòl 29co Sistema de parc forestal de Collserola

protecció actual

pla especial

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

Masia orientada a sud-est que es composa de planta baixa. La coberta és de doble vessant amb el 

carener paral·lel a la façana principal.

tipus d'edifici h ús actual façanes coberta fusteries
sup.const. 

orientativa

indret Carretera de Vallvidrera 20

grau de protecció

150superfície construïda orientativa de les edificacions principals i complementàries (m²)

nom alternatiu

classificació del sò SNU (Sòl no urbanitzable)

figura de protecció

polígon titularitatsuperfície construidaparcel·la transmissió patrimonial

A masia 1 habitatge pedra ceràmica fusta 150

9766419DF1896F 000 21519 2014Privat



volums acotats

afectacions

imatge aèria

ortofoto 1956

afectacions

ortofoto vigent

altres: parcel·ari històric

accessiblitat

restriccions

zones de risc

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLEMR.020

estat de conservació actual del bé:

edificació principal

aigua electricitat sanejament gas telecomunicacions

pendents > 20% incendis

afectació carreteres / ferrocar línies elèctriques

inundabilitat

observacions

L'accés des de Molins de Rei es realitza mitjançant la via interurbana BV-1468 a través del barri La 

Pau. Abans d'arribar al segon quilòmetre o a Sant Bartomeu de la Quadra, ens trobarem amb la masia.

exterior

accés restringit amb cadena

de 300 a 500m

molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

serveis

exterior molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

edificació complementària

de 0 a 300m

xarxa hidrogràfica

interior

interior

descripció del conjunt de l'assentament i entorn paisatgístic

accés i característiques del context

dades històriques

època contemporània

data de construcció 1907

masiaús original

Habitatgeús actual principal secundari

1nº d'habitatges

distància a la xarxa viària bàsica

a més de 500m

asfalt o formigó

tipus de ferm

grava o sorra cal millorarbon estat

estat del recorregut

evolució dels usos

La parcel·la, en lleuger pendent a sud, acull el volum sense aterrassament. Els volum es situa al límit 

de la xarxa viària, deixant un ample espai al seu voltant. L'entorn és boscós i urbanitzat.

amplada del camí d'accés

de 3 a 5minferior a 3m més de 5m



imatge - 2

imatge - 1

finca

imatge - 3

FINCA VINCULADA

unitat de finca global

MR.020CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

elements de la finca

pou riera mur de pedra

font torrent transformador elèctric

bassa camí torres elèctriques

nom:  

superfície 0,77 ha

bibliografia, documentació i fonts orals

informació complementària

informació històrica



volums principals vermell - complementaris taronja

imatge - 4

imatge - 5

imatge - 6

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

justificació de les raons per la seva recuperació i preservació

arquitectònic històric socialpaisatgístic ambiental

usos admesos

Edificació de

Interès

habitatge

artesanal

equipament vinculat B

equipament vinculat A

DETERMINACIONS NORMATIVES

condicions d'ús i d'intervenció sobre l'edificació

altres limitacions i/o condicionants

Afectació carreteres. Requereix informe de l'administració competent.

Afectació línies elèctriques. Requereix informe de l'empresa responsable.

Afectació xarxa hidrogràfica. Requereix informe de l'Agència Catalana de l'Aigua.

Risc d'incendis. Requereix informe de l'administració competent.

turisme rural

restauració equipament emplaçat

MR.020

1907

divisió horitzontal

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

ampliació

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

En relació amb la protecció i millora dels valors ecològics, la biodiversistat i els serveis ecosistèmics, 

s'ha de tenir en compte les consideracions següents:

- A la finca hi ha hàbitats d'interès comunitari prioritaris

- L'edificació es troba dins:

un àmbit d'interès connector

l'àmbit de les reserves naturals parcials i la seva zona d'influència

la proximitat a la xarxa hídrica

ordenació de l'edificació

Avolum principal: volum complementari

artístic o professional



DADES BÀSIQUES

volums acotats

plànol situació

qualificació del sòl

topogràfic i croquis de volums

altres PEPCO - Llistat d'edificacions tradicionals

nom Can Rabella

adreça postal Camí Can Rabella

X 418.126 Y 4.586.571

observacions

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

MR.021

municipi Molins de Rei

referència cadastral

codi INE 08123

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

tipologia de l'element

tipologia Restaurants i altres usos turístics

dades cadastrals

règim urbanístic

qualificació del sòl 29co Sistema de parc forestal de Collserola

protecció actual

pla especial

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

Masia orientada a sud que es composa de planta baixa i pis. La coberta és de doble vessant. Està 

format per diversos volums maclats i un altre aïllat.

tipus d'edifici h ús actual façanes coberta fusteries
sup.const. 

orientativa

indret Riera de Vallvidrera

grau de protecció

1.279superfície construïda orientativa de les edificacions principals i complementàries (m²)

nom alternatiu

classificació del sò SNU (Sòl no urbanitzable)

figura de protecció

polígon titularitatsuperfície construidaparcel·la transmissió patrimonial

A masia 2 restaurant estucat ceràmica fusta 1206

B edificació 1 magatzem estucat ceràmica fusta 73

000900100DF18F 000 434001 Privat



volums acotats

afectacions

imatge aèria

ortofoto 1956

afectacions

ortofoto vigent

altres: parcel·ari històric

accessiblitat

restriccions

zones de risc

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLEMR.021

estat de conservació actual del bé:

edificació principal

aigua electricitat sanejament gas telecomunicacions

pendents > 20% incendis

afectació carreteres / ferrocar línies elèctriques

inundabilitat

observacions

L'accés des de Molins de Rei es realitza per la pista forestal G14 i la pista G06, que formen part de la 

xarxa viària bàsica de prevenció i extinció d'incendis forestals, per arribar a un camí a l'altura del Salt 

d'Aigua que ens portarà a Can Salat.

exterior

accés restringit amb cadena

de 300 a 500m

molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

serveis

exterior molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

edificació complementària

de 0 a 300m

xarxa hidrogràfica

interior

interior

descripció del conjunt de l'assentament i entorn paisatgístic

accés i característiques del context

dades històriques

època medieval - moderna - contemporània

data de construcció s. XV

masiaús original

restaurant i altres usos turístics habitatgeús actual principal secundari

0nº d'habitatges

distància a la xarxa viària bàsica

a més de 500m

asfalt o formigó

tipus de ferm

grava o sorra cal millorarbon estat

estat del recorregut

evolució dels usos

La parcel·la, sobre un petit turó, acull el volum principal sobre un terraplè i deixa espais exteriors. Els 

dos accessos es fan per xarxa viària. L'entorn és de camps de cultiu.

amplada del camí d'accés

de 3 a 5minferior a 3m més de 5m



imatge - 2

imatge - 1

finca

imatge - 3

FINCA VINCULADA

unitat de finca global

MR.021CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

elements de la finca

pou riera mur de pedra

font torrent transformador elèctric

bassa camí torres elèctriques

nom: Can Rabella

superfície 1,47 ha

bibliografia, documentació i fonts orals

informació complementària

informació històrica

Conjunt arquitectonic format per un mas i diversos equipaments d’ús agrícola al menys en orígen. El 

cos principal presenta planta baixa i primer pis amb coberta a dos aiguavessos teula àrab i rafec 

compost. L’accés s’efectua per una portalada adovellada de mig punt flanquejada per dos bancs d’obra 

i rajola i dos finestrals arquitravats amb brancals de pedra. Un d’ells presenta una reixa datable amb 

anterioritat al segle XVIII i l’altre una reixa del'XIX. El primer pis compta amb un balcó centrat amb la 

portalada carpanell i amb brancals de pedra llosa i balcó de forja.  A banda i banda hi han finestres 

arquitravades amb muntants de pedra un rellotge de sol datat l’any 2008 i una capelleta dedicada a la 

Mare de Déu de Montserrat. Just al'costat del mas principal s’aixeca un altre cos usat com a corral o 

magatzem agrícola en orígen amb planta baixa pis superior suportat per arcs de mig punt de rajola i 

galeria de finestrals també de mig punt i rajola. La coberta és a un aiguaves teula àrab i rafec compost. 

Possiblement es podria datar al segle XVIII o XIX.



volums principals vermell - complementaris taronja

imatge - 4

imatge - 5

imatge - 6

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

justificació de les raons per la seva recuperació i preservació

arquitectònic històric socialpaisatgístic ambiental

usos admesos

Edificació de

Interès

habitatge

artesanal

equipament vinculat B

equipament vinculat A

DETERMINACIONS NORMATIVES

condicions d'ús i d'intervenció sobre l'edificació

altres limitacions i/o condicionants

Afectació carreteres. Requereix informe de l'administració competent.

Afectació línies elèctriques. Requereix informe de l'empresa responsable.

Afectació xarxa hidrogràfica. Requereix informe de l'Agència Catalana de l'Aigua.

Risc d'incendis. Requereix informe de l'administració competent.

turisme rural

restauració equipament emplaçat

MR.021

s. XV

divisió horitzontal

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

ampliació

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

En relació amb la protecció i millora dels valors ecològics, la biodiversistat i els serveis ecosistèmics, 

s'ha de tenir en compte les consideracions següents:

- A la finca hi ha hàbitats d'interès comunitari prioritaris

- L'edificació es troba dins:

un àmbit d'interès connector

l'àmbit de les reserves naturals parcials i la seva zona d'influència

la proximitat a la xarxa hídrica

ordenació de l'edificació

Recuperar i/o mantenir els espais aptes per a l'agricultura.

Enderrocar els volums auxiliars de la finca o millorar la seva integració paisatgística.

Conservar i recuperar la bassa, el pou i la font.

Preveure les mesures necessàries front al risc d'inundabilitat.

Avolum principal: Bvolum complementari

artístic o professional



DADES BÀSIQUES

volums acotats

plànol situació

qualificació del sòl

topogràfic i croquis de volums

altres PEPCO - Llistat d'edificacions tradicionals

nom Can Vilagut

adreça postal Can Vilagut

X 419.415 Y 4.585.114

observacions

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

MR.022

municipi Molins de Rei

referència cadastral

codi INE 08123

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

tipologia de l'element

tipologia Habitatges

dades cadastrals

règim urbanístic

qualificació del sòl 29co Sistema de parc forestal de Collserola

protecció actual

pla especial

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

Masia orientada a sud que es composa de planta baixa i dos pisos. La coberta és de doble vessant amb 

el carener paral·lel a la façana principal. Està formada per quatre volums maclats i altres dos aïllats.

tipus d'edifici h ús actual façanes coberta fusteries
sup.const. 

orientativa

indret Can Vilagut

grau de protecció

1.209superfície construïda orientativa de les edificacions principals i complementàries (m²)

nom alternatiu

classificació del sò SNU (Sòl no urbanitzable)

figura de protecció

polígon titularitatsuperfície construidaparcel·la transmissió patrimonial

A masia 3 habitatge pedra ceràmica fusta 1098

B masia 1 magatzem pedra ceràmica fusta 98

C edicle 1 magatzem ceràmica ceràmica 12

002500100DF18F 000 881001 Privat



volums acotats

afectacions

imatge aèria

ortofoto 1956

afectacions

ortofoto vigent

altres: parcel·ari històric

accessiblitat

restriccions

zones de risc

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLEMR.022

estat de conservació actual del bé:

edificació principal

aigua electricitat sanejament gas telecomunicacions

pendents > 20% incendis

afectació carreteres / ferrocar línies elèctriques

inundabilitat

observacions

L'accés des de Molins de Rei es realitza mitjançant la pista forestal F02 a través de la urbanització 

Bona Vista i l'àrea d'estada de Castellciuró. Aquest tram forma part de la xarxa viària bàsica de 

prevenció i extinció d'incendis forestals.

exterior

accés restringit amb cadena

de 300 a 500m

molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

serveis

exterior molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

edificació complementària

de 0 a 300m

xarxa hidrogràfica

interior

interior

descripció del conjunt de l'assentament i entorn paisatgístic

accés i característiques del context

dades històriques

època medieval - moderna - contemporània

data de construcció s. XVIII

masiaús original

Habitatge magatzemús actual principal secundari

1nº d'habitatges

distància a la xarxa viària bàsica

a més de 500m

asfalt o formigó

tipus de ferm

grava o sorra cal millorarbon estat

estat del recorregut

evolució dels usos

La parcel·la es situa al capdamunt d'una carena amb la masia fent cim. El seu entorn es aterrassat 

amb camps de cultiu aliniats a les corbes de nivell. L'accés es fa per pista de terra i la vegetació de 

l'entorn no és molt abundant.

amplada del camí d'accés

de 3 a 5minferior a 3m més de 5m



imatge - 2

imatge - 1

finca

imatge - 3

FINCA VINCULADA

unitat de finca global

MR.022CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

elements de la finca

pou riera mur de pedra

font torrent transformador elèctric

bassa camí torres elèctriques

hort mur de contenció

nom: Can Vilagut

superfície 29,60 ha

bibliografia, documentació i fonts orals

informació complementària

informació històrica

Mas complex format per diversos cossos de mamposteria lligada amb morter de calç i obra 

arrebossada de color ocre. Alguns punts presenten l’obra vista. La coberta de la casa principal és de 

rafec compost i teula àrab. La seva portalada és arquitravada amb muntants de carreu de pedra igual 

que el balcó principal del primer pis. Conserva un rellotge de sol amb el nom de la finca. Cal datar-lo 

cap al segle XVIII.



volums principals vermell - complementaris taronja

imatge - 4

imatge - 5

imatge - 6

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

justificació de les raons per la seva recuperació i preservació

arquitectònic històric socialpaisatgístic ambiental

usos admesos

Edificació de

Interès

habitatge

artesanal

equipament vinculat B

equipament vinculat A

DETERMINACIONS NORMATIVES

condicions d'ús i d'intervenció sobre l'edificació

altres limitacions i/o condicionants

Afectació carreteres. Requereix informe de l'administració competent.

Afectació línies elèctriques. Requereix informe de l'empresa responsable.

Afectació xarxa hidrogràfica. Requereix informe de l'Agència Catalana de l'Aigua.

Risc d'incendis. Requereix informe de l'administració competent.

turisme rural

restauració equipament emplaçat

MR.022

s. XVIII

divisió horitzontal

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

ampliació

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

En relació amb la protecció i millora dels valors ecològics, la biodiversistat i els serveis ecosistèmics, 

s'ha de tenir en compte les consideracions següents:

- A la finca hi ha hàbitats d'interès comunitari prioritaris

- L'edificació es troba dins:

un àmbit d'interès connector

l'àmbit de les reserves naturals parcials i la seva zona d'influència

la proximitat a la xarxa hídrica

ordenació de l'edificació

Recuperar i/o mantenir els espais aptes per a l'agricultura.

Enderrocar els volums auxiliars de la finca o millorar la seva integració paisatgística.

Avolum principal: Bvolum complementari C

artístic o professional



DADES BÀSIQUES

volums acotats

plànol situació

qualificació del sòl

topogràfic i croquis de volums

altres PEPCO - Llistat d'edificacions tradicionals

nom Can Graner

adreça postal Camí Can Grané 9999

X 419.002 Y 4.584.926

observacions

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

MR.023

municipi Molins de Rei

referència cadastral

codi INE 08123

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

tipologia de l'element

tipologia Habitatges

dades cadastrals

règim urbanístic

qualificació del sòl 29co Sistema de parc forestal de Collserola

protecció actual

pla especial

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

Masia orientada a sud-est que es composa de planta baixa i pis. La coberta és de doble vessant amb el 

carener paral·lel a la façana principal. Està formada per dos volums aïllats.

tipus d'edifici h ús actual façanes coberta fusteries
sup.const. 

orientativa

indret Can Graner

grau de protecció

691superfície construïda orientativa de les edificacions principals i complementàries (m²)

nom alternatiu

classificació del sò SNU (Sòl no urbanitzable)

figura de protecció

polígon titularitatsuperfície construidaparcel·la transmissió patrimonial

A masia 2 habitatge pedra ceràmica fusta 691

002500200DF18F 000 668002 Privat



volums acotats

afectacions

imatge aèria

ortofoto 1956

afectacions

ortofoto vigent

altres: parcel·ari històric

accessiblitat

restriccions

zones de risc

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLEMR.023

estat de conservació actual del bé:

edificació principal

aigua electricitat sanejament gas telecomunicacions

pendents > 20% incendis

afectació carreteres / ferrocar línies elèctriques

inundabilitat

observacions

L'accés des de Molins de Rei es realitza per la pista forestal F07, que forma part de la xarxa viària 

bàsica de prevenció i extinció d'incendis forestals. En arribar al creuament de Castellciuró, cal agafar 

un corriol que ens portarà a Can Graner.

exterior

accés restringit amb cadena

de 300 a 500m

molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

serveis

exterior molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

edificació complementària

de 0 a 300m

xarxa hidrogràfica

interior

interior

descripció del conjunt de l'assentament i entorn paisatgístic

accés i característiques del context

dades històriques

època moderna

data de construcció s. XVI

Masiaús original

Habitatge magatzemús actual principal secundari

1nº d'habitatges

distància a la xarxa viària bàsica

a més de 500m

asfalt o formigó

tipus de ferm

grava o sorra cal millorarbon estat

estat del recorregut

evolució dels usos

La parcel·la, en pendent a solana, s'aterrassa seguint les corbes de nivell. El volum de la masia s'hi 

situa al capdamunt, deixant davant seu espai lliure exterior. L'accés es fa per pista de terra. L'entorn és 

arbrat.

amplada del camí d'accés

de 3 a 5minferior a 3m més de 5m



imatge - 2

imatge - 1

finca

imatge - 3

FINCA VINCULADA

unitat de finca global

MR.023CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

elements de la finca

pou riera mur de pedra

font torrent transformador elèctric

bassa camí torres elèctriques

hort mur de contenció

nom: Can Graner

superfície 16,52 ha

bibliografia, documentació i fonts orals

informació complementària

informació històrica

Mas fortificat, de clara tipologia emmarcable en el segle XVI. El conjunt s’articula entorn a una casa de 

planta rectangular i una torre fortificada, de planta rectangular. L’habitatge posseeix una portalada 

adovellada, de mig punt, en una estructura de planta baixa, primer pis i golfes. Totes les obertures, les 

finestres i finestrals, són quadrangulars o rectangulars, i no s’observa si sota l’arrebossat contemporani 

s’hi conserven muntants o brancals. La seva coberta és a dues aigües, teula àrab i ràfec complex o 

compost. Menció a part mereix la torre fortificada, de planta quadrangular, com s’ha indicat més amunt. 

De mamposteria lligada amb morter de calç, es conserva fins a una alçada de planta baixa més dos 

pisos, possiblement l’original. Ha perdut en part un dels seus murs, enrunat, i la terrassa. Conserva 

finestres i espitlleres de tir. Tipològicament cal datar-la  al segle XVI, en el context de les fortificacions 

de masos per a fer front a les escomeses de bandolers i, sobretot, pirates barberiscos.



volums principals vermell - complementaris taronja

imatge - 4

imatge - 5

imatge - 6

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

justificació de les raons per la seva recuperació i preservació

arquitectònic històric socialpaisatgístic ambiental

usos admesos

Edificació de

Interès

habitatge

artesanal

equipament vinculat B

equipament vinculat A

DETERMINACIONS NORMATIVES

condicions d'ús i d'intervenció sobre l'edificació

altres limitacions i/o condicionants

Afectació carreteres. Requereix informe de l'administració competent.

Afectació línies elèctriques. Requereix informe de l'empresa responsable.

Afectació xarxa hidrogràfica. Requereix informe de l'Agència Catalana de l'Aigua.

Risc d'incendis. Requereix informe de l'administració competent.

turisme rural

restauració equipament emplaçat

MR.023

s. XVI

divisió horitzontal

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

ampliació

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

En relació amb la protecció i millora dels valors ecològics, la biodiversistat i els serveis ecosistèmics, 

s'ha de tenir en compte les consideracions següents:

- A la finca hi ha hàbitats d'interès comunitari prioritaris

- L'edificació es troba dins:

un àmbit d'interès connector

l'àmbit de les reserves naturals parcials i la seva zona d'influència

la proximitat a la xarxa hídrica

ordenació de l'edificació

Recuperar i/o mantenir els espais aptes per a l'agricultura.

Enderrocar els volums auxiliars de la finca o millorar la seva integració paisatgística.

Avolum principal: volum complementari

artístic o professional



DADES BÀSIQUES

volums acotats

plànol situació

qualificació del sòl

topogràfic i croquis de volums

altres

nom Casa de la Font de Rajolí

adreça postal Rambla Riera Bonet 5(F)

X 418.843 Y 4.584.374

observacions

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

MR.024

municipi Molins de Rei

referència cadastral

codi INE 08123

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

tipologia de l'element

tipologia Habitatges

dades cadastrals

règim urbanístic

qualificació del sòl 29co Sistema de parc forestal de Collserola

protecció actual

pla especial

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

Habitatge orientat a sud que es composa de planta baixa i pis. La coberta és de doble vessant. Està 

formada per dos volums maclats.

tipus d'edifici h ús actual façanes coberta fusteries
sup.const. 

orientativa

indret Font del Rajolí

grau de protecció

266superfície construïda orientativa de les edificacions principals i complementàries (m²)

nom alternatiu

classificació del sò SNU (Sòl no urbanitzable)

figura de protecció

polígon titularitatsuperfície construidaparcel·la transmissió patrimonial

A habitatge aïllat 2 habitatge ceràmica ceràmica fusta 117

B habitatge aïllat 2 habitatge ceràmica ceràmica fusta 149

8745626DF1884F 000 29726 Privat



volums acotats

afectacions

imatge aèria

ortofoto 1956

afectacions

ortofoto vigent

altres: parcel·ari històric

accessiblitat

restriccions

zones de risc

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLEMR.024

estat de conservació actual del bé:

edificació principal

aigua electricitat sanejament gas telecomunicacions

pendents > 20% incendis

afectació carreteres / ferrocar línies elèctriques

inundabilitat

observacions

L'accés es realitza a través de la Riera de Bonet a Molins de Rei.

exterior

accés restringit amb cadena

de 300 a 500m

molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

serveis

exterior molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

edificació complementària

de 0 a 300m

xarxa hidrogràfica

interior

interior

descripció del conjunt de l'assentament i entorn paisatgístic

accés i característiques del context

dades històriques

època contemporània

data de construcció 1900

ús original

habitatgeús actual principal secundari

2nº d'habitatges

distància a la xarxa viària bàsica

a més de 500m

asfalt o formigó

tipus de ferm

grava o sorra cal millorarbon estat

estat del recorregut

evolució dels usos

La parcel·la en pendent a oest s'aplana amb un desmunt i terraplè. Els volums deixen una zona lliure a 

oest pel conreu de l'hort. L'accés es fa per la via que envolta la parcel·la a banda nord. L'entorn és 

boscós amb algun habitatge aïllat.

amplada del camí d'accés

de 3 a 5minferior a 3m més de 5m



imatge - 2

imatge - 1

finca

imatge - 3

FINCA VINCULADA

unitat de finca global

MR.024CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

elements de la finca

pou riera mur de pedra

font torrent transformador elèctric

bassa camí torres elèctriques

nom: Casa de la Font del Rajolí

superfície 0,27 ha

bibliografia, documentació i fonts orals

informació complementària

informació històrica



volums principals vermell - complementaris taronja

imatge - 4

imatge - 5

imatge - 6

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

justificació de les raons per la seva recuperació i preservació

arquitectònic històric socialpaisatgístic ambiental

usos admesos

Edificació de

Interès

habitatge

artesanal

equipament vinculat B

equipament vinculat A

DETERMINACIONS NORMATIVES

condicions d'ús i d'intervenció sobre l'edificació

altres limitacions i/o condicionants

Afectació carreteres. Requereix informe de l'administració competent.

Afectació línies elèctriques. Requereix informe de l'empresa responsable.

Afectació xarxa hidrogràfica. Requereix informe de l'Agència Catalana de l'Aigua.

Risc d'incendis. Requereix informe de l'administració competent.

turisme rural

restauració equipament emplaçat

MR.024

1900

divisió horitzontal

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

ampliació

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

En relació amb la protecció i millora dels valors ecològics, la biodiversistat i els serveis ecosistèmics, 

s'ha de tenir en compte les consideracions següents:

- A la finca hi ha hàbitats d'interès comunitari prioritaris

- L'edificació es troba dins:

un àmbit d'interès connector

l'àmbit de les reserves naturals parcials i la seva zona d'influència

la proximitat a la xarxa hídrica

ordenació de l'edificació

Enderrocar els volums auxiliars de la finca o millorar la seva integració paisatgística.

Avolum principal: Bvolum complementari

artístic o professional



DADES BÀSIQUES

volums acotats

plànol situació

qualificació del sòl

topogràfic i croquis de volums

altres PEPCo - Llistat d'elements del patrimoni històric i artístic

nom Ermita Sant Pere del Romaní

adreça postal Can Capellans

X 419.033 Y 4.584.302

observacions

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

MR.025

municipi Molins de Rei

referència cadastral

codi INE 08123

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

tipologia de l'element

tipologia Equipaments i dotacions

dades cadastrals

règim urbanístic

qualificació del sòl 29co Sistema de parc forestal de Collserola

protecció actual

pla especial

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

Ermita orientada a oest que es composa de planta baixa amb una torre maclada. La coberta és de doble 

vessant combinada amb la semicúpula de l'absis.

tipus d'edifici h ús actual façanes coberta fusteries
sup.const. 

orientativa

indret Can Capellans

grau de protecció BCIN

75superfície construïda orientativa de les edificacions principals i complementàries (m²)

nom alternatiu

classificació del sò SNU (Sòl no urbanitzable)

figura de protecció

polígon titularitatsuperfície construidaparcel·la transmissió patrimonial

A religiós 1 religiós ceràmica pedra 75

08122A00800035 008 109.751035 Privat



volums acotats

afectacions

imatge aèria

ortofoto 1956

afectacions

ortofoto vigent

altres: parcel·ari històric

accessiblitat

restriccions

zones de risc

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLEMR.025

estat de conservació actual del bé:

edificació principal

aigua electricitat sanejament gas telecomunicacions

pendents > 20% incendis

afectació carreteres / ferrocar línies elèctriques

inundabilitat

observacions

L'accés des de Molins de Rei es realitza mitjançant la pista forestal F01 a través del Polígon del Pla. Al 

primer creuament de camins cal desviar-se cap a un camí que ens portarà directament a la ermita.

exterior

accés restringit amb cadena

de 300 a 500m

molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

serveis

exterior molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

edificació complementària

de 0 a 300m

xarxa hidrogràfica

interior

interior

descripció del conjunt de l'assentament i entorn paisatgístic

accés i característiques del context

dades històriques

època medieval - moderna - contemporània

data de construcció s. XVIII

Ermitaús original

Equipament vinculatús actual principal secundari

0nº d'habitatges

distància a la xarxa viària bàsica

a més de 500m

asfalt o formigó

tipus de ferm

grava o sorra cal millorarbon estat

estat del recorregut

evolució dels usos

l'ermita es troba coronant un petit turó amb un àmbit exterior pla gràcies a un mur de contenció.  

L'accés es fa per pista de terra i la vegetació és essencialment baixa amb algun arbre.

amplada del camí d'accés

de 3 a 5minferior a 3m més de 5m



imatge - 2

imatge - 1

finca

imatge - 3

FINCA VINCULADA

unitat de finca global

MR.025CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

elements de la finca

pou riera mur de pedra

font torrent transformador elèctric

bassa camí torres elèctriques

mur de contenció aterrassat

nom: Ermita Sant Pere del Romaní

superfície 36,40 ha

bibliografia, documentació i fonts orals

Pages i Paretas Montserrat (1983). Les esglésies pre-romàniques a la comarca del Baix Llobregat. 

Institut d'Estudis Catalans. Barcelona. Pages i Paretas Montserrat (1992). Art romànic i feudalisme al 

Baix Llobregat. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.  Jordà i Capdevila Josep M. (1985) l'Ermita de 

Sant Pere de Romaní i el seu entorn: de l'antic terme de Santa Creu d'Olorda. Molins de Rei.

informació complementària

informació històrica

El paratge de Sant Pere de Romaní apareix citat ja en documents del segle X fins al XIII amb el 

topònim de Dudisme (o Duodécimo) nom referit a un punt de la via cap a Barcelona que en distava 12 

milles. l'any 1001 és citat un oratori a Dudisme el qual s’identificaria amb la capella. Es tractaria d’una 

donació que feu el prevere Baldofred i una dona Chillio a Sant Pere de Roma tot reservant-se 

l'usdefruit per a ells i els seus descendents únicament amb l'obligació de pagar cinc sous a l'any a la 

Santa Seu. El 1032 la capella apareix citada ja amb la seva advocació (Sant Pere) en el jurament d'un 

testament. El 1038 és documentada la forma Romaniras a partir segle XV la de Romaniar i el 1590 

l'actual Sant Pere de Romaní. Dites formes indiquen que tot i la vinculació amb l'espècie vegetal el 

nom és relacionat amb la vinculació de la capella a Sant Pere de Roma. La capella depenguè de la 

parròquia de Santa Creu d'Olorda fins a l'any 1984. Es tracta d’un petit edifici d'una sola nau 

rectangular amb absis semicircular sense arcuacions de capçalera i la porta orientada cap a l'oest. 

Vers el segle XVI es va construir una torre de guaita o de senyals adossada al lateral dret anomenada 

Torre de Sant Pere Romaní i un mas anomenat Mas Moriscot construït al seu voltant. El 1949 l'ermita i 

la torre van ser declarats com a Bé Cultural d'Interès Nacional. El mas fou enderrocat a principis del 

segle XX i la torre continua en peu al costat de l'ermita. A la segona meitat del segle XX s'hi van fer 

algunes obres de conservació no gaire afortunades. L'ermita d'estil romànic presenta indicis d'un 

possible origen preromànic. Encarada est-oest és d'una sola nau i amb absis al cantó est. Les parets 

són de maçoneria amb pedra i morter d'un gruix d'un metre i carreus de mida diversa a les cantonades. 

L'absis presenta la mateixa estructura de maçoneria amb parets exteriors llises i una finestreta 

d'esqueixada doble al centre. No està lligat al cos de l'ermita. La pavimentació molt malmesa és a base 

de rajoles de ceràmica d'època recent. En el presbiteri hi ha una petita elevació pavimentada igual. El 

terra possiblement fou rebaixat uns 60 cm. ja que es veu la roca natural retallada i un recalç 

perimetralde trossos de totxo i pedra. El sostre és de volta de canó amb senyals de les canyes 

utilitzades en el procés de construcció. Adossada al mur de migdia de l'Església hi ha una antiga torre 

de guaita de planta quadrada semiromboïdal parets de 55 cm de gruix i uns 12 m d'alçada. 

Segurament és del segle XVI època en que l'ermita va ésser envoltada de diverses construccions que 

configuren l'anomenat Mas Moriscot. La torre fou modificada a mitjanç del segle XIX per entrar a formar 

part de la línia militar de telegrafia òptica de Barcelona a Lleida que funcionà entre 1848 a 1862. 

Aquesta línia s'iniciava al castellde Montjuïc. La torre de Sant Pere Romaní era precedida per la torre 

de Sant Pere Màrtir i a continuació hi havia la torre de Castellbisbal.



volums principals vermell - complementaris taronja

imatge - 4

imatge - 5

imatge - 6

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

justificació de les raons per la seva recuperació i preservació

arquitectònic històric socialpaisatgístic ambiental

usos admesos

Edificació de

Interès

habitatge

artesanal

equipament vinculat B

equipament vinculat A

DETERMINACIONS NORMATIVES

condicions d'ús i d'intervenció sobre l'edificació

altres limitacions i/o condicionants

Afectació carreteres. Requereix informe de l'administració competent.

Afectació línies elèctriques. Requereix informe de l'empresa responsable.

Afectació xarxa hidrogràfica. Requereix informe de l'Agència Catalana de l'Aigua.

Risc d'incendis. Requereix informe de l'administració competent.

turisme rural

restauració equipament emplaçat

MR.025

s. XVIII

divisió horitzontal

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

ampliació

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

En relació amb la protecció i millora dels valors ecològics, la biodiversistat i els serveis ecosistèmics, 

s'ha de tenir en compte les consideracions següents:

- A la finca hi ha hàbitats d'interès comunitari prioritaris

- L'edificació es troba dins:

un àmbit d'interès connector

l'àmbit de les reserves naturals parcials i la seva zona d'influència

la proximitat a la xarxa hídrica

ordenació de l'edificació

Recuperar i/o mantenir els espais aptes per a l'agricultura.

Enderrocar els volums auxiliars de la finca o millorar la seva integració paisatgística.

Avolum principal: volum complementari

artístic o professional



DADES BÀSIQUES

volums acotats

plànol situació

qualificació del sòl

topogràfic i croquis de volums

altres

nom Vila Romana Riera Cordia

adreça postal Camí Can Gòrdia

X 419.003 Y 4.583.888

observacions

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

MR.026

municipi Molins de Rei

referència cadastral

codi INE 08123

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

tipologia de l'element

tipologia Habitatges

dades cadastrals

règim urbanístic

qualificació del sòl 29co Sistema de parc forestal de Collserola

protecció actual

pla especial

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

Masia orientada a nord-oest que es composa de planta baixa i golfes. La coberta és de doble vessant. 

Està formada per dos volums maclats formant un pati central.

tipus d'edifici h ús actual façanes coberta fusteries
sup.const. 

orientativa

indret Can Capellans

grau de protecció

1.012superfície construïda orientativa de les edificacions principals i complementàries (m²)

nom alternatiu

classificació del sò SNU (Sòl no urbanitzable)

figura de protecció

polígon titularitatsuperfície construidaparcel·la transmissió patrimonial

A masia 2 habitatge ceràmica ceràmica fusta 1012

001000100DF18D 000 869001 Privat



volums acotats

afectacions

imatge aèria

ortofoto 1956

afectacions

ortofoto vigent

altres: parcel·ari històric

accessiblitat

restriccions

zones de risc

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLEMR.026

estat de conservació actual del bé:

edificació principal

aigua electricitat sanejament gas telecomunicacions

pendents > 20% incendis

afectació carreteres / ferrocar línies elèctriques

inundabilitat

observacions

L'accés des de Molins de Rei es realitza mitjançant el passeig de Can Capellans del polígon del Pla.

exterior

accés restringit amb cadena

de 300 a 500m

molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

serveis

exterior molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

edificació complementària

de 0 a 300m

xarxa hidrogràfica

interior

interior

descripció del conjunt de l'assentament i entorn paisatgístic

accés i característiques del context

dades històriques

època contemporània

data de construcció 1900

Masiaús original

Habitatgeús actual principal secundari

4nº d'habitatges

distància a la xarxa viària bàsica

a més de 500m

asfalt o formigó

tipus de ferm

grava o sorra cal millorarbon estat

estat del recorregut

evolució dels usos

La parcel·la en pendent a oest s'aplana amb un desmunt. El volum ocupa gran part de la parcel·la 

deixant espais pel conreu a la zona nord. L'accés es fa per xarxa viària i l'entorn és boscós i residencial.

amplada del camí d'accés

de 3 a 5minferior a 3m més de 5m



imatge - 2

imatge - 1

finca

imatge - 3

FINCA VINCULADA

unitat de finca global

MR.026CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

elements de la finca

pou riera mur de pedra

font torrent transformador elèctric

bassa camí torres elèctriques

cobert mur de contenció

nom: Vila Romana Riera Cordia

superfície 2,05 ha

bibliografia, documentació i fonts orals

informació complementària

informació històrica



volums principals vermell - complementaris taronja

imatge - 4

imatge - 5

imatge - 6

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

justificació de les raons per la seva recuperació i preservació

arquitectònic històric socialpaisatgístic ambiental

usos admesos

Edificació de

Interès

habitatge

artesanal

equipament vinculat B

equipament vinculat A

DETERMINACIONS NORMATIVES

condicions d'ús i d'intervenció sobre l'edificació

altres limitacions i/o condicionants

Afectació carreteres. Requereix informe de l'administració competent.

Afectació línies elèctriques. Requereix informe de l'empresa responsable.

Afectació xarxa hidrogràfica. Requereix informe de l'Agència Catalana de l'Aigua.

Risc d'incendis. Requereix informe de l'administració competent.

turisme rural

restauració equipament emplaçat

MR.026

1900

divisió horitzontal

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

ampliació

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

En relació amb la protecció i millora dels valors ecològics, la biodiversistat i els serveis ecosistèmics, 

s'ha de tenir en compte les consideracions següents:

- A la finca hi ha hàbitats d'interès comunitari prioritaris

- L'edificació es troba dins:

un àmbit d'interès connector

l'àmbit de les reserves naturals parcials i la seva zona d'influència

la proximitat a la xarxa hídrica

ordenació de l'edificació

Recuperar i/o mantenir els espais aptes per a l'agricultura.

Enderrocar els volums auxiliars de la finca o millorar la seva integració paisatgística.

Avolum principal: volum complementari

artístic o professional



DADES BÀSIQUES

volums acotats

plànol situació

qualificació del sòl

topogràfic i croquis de volums

altres PEPCO - Llistat d'edificacions tradicionals

nom Ca n'Amigonet

adreça postal Camí Ca n'Amigonet

X 418.594 Y 4.587.514

observacions

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

PP.001

municipi El Papiol

referència cadastral

codi INE 08158

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

tipologia de l'element

tipologia Habitatges

dades cadastrals

règim urbanístic

qualificació del sòl 29co Sistema de parc forestal de Collserola

protecció actual

pla especial

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

Masia orientada a sud que es composa de planta baixa i pis. La coberta és inclinada. Està formada per 

dos volums maclats i un altre aïllat.

tipus d'edifici h ús actual façanes coberta fusteries
sup.const. 

orientativa

indret Ca n'Amigonet

grau de protecció Altres béns

639superfície construïda orientativa de les edificacions principals i complementàries (m²)

nom alternatiu

classificació del sò SNU (Sòl no urbanitzable)

figura de protecció PE de protecció i catàleg  patrimoni arquitectònic i arqueològic Papiol (fitxa C06)

polígon titularitatsuperfície construidaparcel·la transmissió patrimonial

A masia 2 habitatge pedra i arreboss ceràmica fusta 612

B edificació 1 magatzem pedra ceràmica 26

002401100DF18H 000 531011 Privat



volums acotats

afectacions

imatge aèria

ortofoto 1956

afectacions

ortofoto vigent

altres: parcel·ari històric

accessiblitat

restriccions

zones de risc

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLEPP.001

estat de conservació actual del bé:

edificació principal

aigua electricitat sanejament gas telecomunicacions

pendents > 20% incendis

afectació carreteres / ferrocar línies elèctriques

inundabilitat

observacions

L'accés des del Papiol es realitza a través de la pista forestal G13, que forma part de la xarxa viària 

bàsica de prevenció i extinció d'incendis forestals. Passat Can Puig cal desviar-se cap a un camí que 

ens portarà cap a la masia.

exterior

accés restringit amb cadena

de 300 a 500m

molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

serveis

exterior molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

edificació complementària

de 0 a 300m

xarxa hidrogràfica

interior

interior

descripció del conjunt de l'assentament i entorn paisatgístic

accés i característiques del context

dades històriques

època contemporània

data de construcció 1800

Masiaús original

Habitatgeús actual principal secundari

1nº d'habitatges

distància a la xarxa viària bàsica

a més de 500m

asfalt o formigó

tipus de ferm

grava o sorra cal millorarbon estat

estat del recorregut

evolució dels usos

La parcel·la en carener nord sud crea una plataforma plana amb un terraplenat amb murs de contenció. 

Els volums n'ocupen la meitat nord d. L'accés es fa per pista de terra i l'entorn és boscós

amplada del camí d'accés

de 3 a 5minferior a 3m més de 5m



imatge - 2

imatge - 1

finca

imatge - 3

FINCA VINCULADA

unitat de finca global

PP.001CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

elements de la finca

pou riera mur de pedra

font torrent transformador elèctric

bassa camí torres elèctriques

nom: Ca n'Amigonet

superfície 8,87 ha

bibliografia, documentació i fonts orals

Inventari Catàleg del patrimoni arquitectònic del Parc Metropolità de Collserola. Diputació de Barcelona. 

1995. Pla especial de protecció i catàleg del patrimoni arquitectònic i arqueològic del Papiol.

informació complementària

informació històrica

Antic mas molt transformat per les continues remodelacions. La construcció està formada per dues 

edificacions juxtaposades amb planta baixa i pis. L’edifici més modern presenta una coberta a quatre 

vessants i murs arrebossats pintats de blanc. Pel contrari l’edifici més antic presenta dos cossos amb 

coberta a una i dues vessants respectivament i murs de paredat comu.



volums principals vermell - complementaris taronja

imatge - 4

imatge - 5

imatge - 6

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

justificació de les raons per la seva recuperació i preservació

arquitectònic històric socialpaisatgístic ambiental

usos admesos

Edificació de

Interès

habitatge

artesanal

equipament vinculat B

equipament vinculat A

DETERMINACIONS NORMATIVES

condicions d'ús i d'intervenció sobre l'edificació

altres limitacions i/o condicionants

Afectació carreteres. Requereix informe de l'administració competent.

Afectació línies elèctriques. Requereix informe de l'empresa responsable.

Afectació xarxa hidrogràfica. Requereix informe de l'Agència Catalana de l'Aigua.

Risc d'incendis. Requereix informe de l'administració competent.

turisme rural

restauració equipament emplaçat

PP.001

1800

divisió horitzontal

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

ampliació

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

En relació amb la protecció i millora dels valors ecològics, la biodiversistat i els serveis ecosistèmics, 

s'ha de tenir en compte les consideracions següents:

- A la finca hi ha hàbitats d'interès comunitari prioritaris

- L'edificació es troba dins:

un àmbit d'interès connector

l'àmbit de les reserves naturals parcials i la seva zona d'influència

la proximitat a la xarxa hídrica

ordenació de l'edificació

Recuperar i/o mantenir els espais aptes per a l'agricultura.

Avolum principal: Bvolum complementari

artístic o professional



DADES BÀSIQUES

volums acotats

plànol situació

qualificació del sòl

topogràfic i croquis de volums

altres PEPCO - Llistat d'edificacions tradicionals

nom Can Puig

adreça postal Camí de Can Puig, 8

X 418.234 Y 4.587.506

observacions

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

PP.002

municipi El Papiol

referència cadastral

codi INE 08158

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

tipologia de l'element

tipologia Habitatges

dades cadastrals

règim urbanístic

qualificació del sòl 29co Sistema de parc forestal de Collserola

protecció actual

pla especial PE en sòl no urbanitzable del model agroecològic lligat a l'activitat econòmica de 

la masia de Can Puig 

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

Masia formada per 4 volums aïllats. L'edifici principal és de planta rectangular, s'orienta a oest i es 

composa de planta baixa i planta primera amb una coberta a dues aigües amb el carener paral·lel a 

aquesta façana principal.

tipus d'edifici h ús actual façanes coberta fusteries
sup.const. 

orientativa

indret Les cases del Puig

grau de protecció Altres béns

1.592superfície construïda orientativa de les edificacions principals i complementàries (m²)

nom alternatiu

classificació del sò SNU (Sòl no urbanitzable)

figura de protecció PE de protecció i catàleg  patrimoni arquitectònic i arqueològic Papiol (fitxa C09)

polígon titularitatsuperfície construidaparcel·la transmissió patrimonial

A masia 2 habitatge pedra ceràmica fusta 955

B edificació 2 hípica arrebossat ceràmica fusta 531

C edificació 1 magatzem pedra ceràmica fusta 105

002400500DF18H 000 233005 Privat



volums acotats

afectacions

imatge aèria

ortofoto 1956

afectacions

ortofoto vigent

altres: parcel·ari històric

accessiblitat

restriccions

zones de risc

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLEPP.002

estat de conservació actual del bé:

edificació principal

aigua electricitat sanejament gas telecomunicacions

pendents > 20% incendis

afectació carreteres / ferrocar línies elèctriques

inundabilitat

observacions

L'accés es realitza a través del carrer de Can Puig que neix del carrer Carme quan aquest s'endinsa en 

la muntanya. Una vegada hem passat les cases d'en Puig, arribarem a la masia principal.

exterior

accés restringit amb cadena

de 300 a 500m

molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

serveis

exterior molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

edificació complementària

de 0 a 300m

xarxa hidrogràfica

interior

interior

descripció del conjunt de l'assentament i entorn paisatgístic

accés i característiques del context

dades històriques

època contemporània

data de construcció s. XIX

Masiaús original

Habitatge Hípicaús actual principal secundari

3nº d'habitatges

distància a la xarxa viària bàsica

a més de 500m

asfalt o formigó

tipus de ferm

grava o sorra cal millorarbon estat

estat del recorregut

evolució dels usos

Can Puig se situa al llarg d'un suau carener disposat verticalment a la muntanya. La vessant orientada 

a est llinda amb el torrent de Ca n'Amigonet i la vessant oest, menys pronunciada, mira cap al Papiol.

amplada del camí d'accés

de 3 a 5minferior a 3m més de 5m



imatge - 2

imatge - 1

finca

imatge - 3

FINCA VINCULADA

unitat de finca global

PP.002CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

elements de la finca

pou riera mur de pedra

font torrent transformador elèctric

bassa camí torres elèctriques

nom: Can Puig

superfície 1,94 ha

bibliografia, documentació i fonts orals

Pla especial de protecció i catàleg del patrimoni arquitectònic i arqueològic del papiol-2008

informació complementària

informació històrica

Als plànols municipals de la Cartoteca de Catalunya de l'any 1915 ja apreixen les edificacions de les 

"cases de puig". A l'any 1925 es realitza el camí que accedeix a Can Puig partint de l'antic camí de 

Sant Cugat a prop del cementiri.



volums principals vermell - complementaris taronja

imatge - 4

imatge - 5

imatge - 6

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

justificació de les raons per la seva recuperació i preservació

arquitectònic històric socialpaisatgístic ambiental

usos admesos

Edificació de

Interès

habitatge

artesanal

equipament vinculat B

equipament vinculat A

DETERMINACIONS NORMATIVES

condicions d'ús i d'intervenció sobre l'edificació

altres limitacions i/o condicionants

Afectació carreteres. Requereix informe de l'administració competent.

Afectació línies elèctriques. Requereix informe de l'empresa responsable.

Afectació xarxa hidrogràfica. Requereix informe de l'Agència Catalana de l'Aigua.

Risc d'incendis. Requereix informe de l'administració competent.

turisme rural

restauració equipament emplaçat

PP.002

s. XIX

divisió horitzontal

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

ampliació

Es permet d'acord amb les determinacions establertes pel Pla especial vigent o per l'instrument 

urbanístic que el substitueixi.

En relació amb la protecció i millora dels valors ecològics, la biodiversistat i els serveis ecosistèmics, 

s'ha de tenir en compte les consideracions següents:

- A la finca hi ha hàbitats d'interès comunitari prioritaris

- L'edificació es troba dins:

un àmbit d'interès connector

l'àmbit de les reserves naturals parcials i la seva zona d'influència

la proximitat a la xarxa hídrica

ordenació de l'edificació

Recuperar i/o mantenir els espais aptes per a l'agricultura.

Enderrocar els volums auxiliars de la finca o millorar la seva integració paisatgística.

Són d'aplicació les determinacions establertes pel Pla especial vigent o per l'instrument urbanístic que 

el substitueixi.

Avolum principal: B volum complementari C

Els usos admesos pel Pla especial vigent o per l'instrument urbanístic que el substitueixi.

artístic o professional



DADES BÀSIQUES

volums acotats

plànol situació

qualificació del sòl

topogràfic i croquis de volums

altres PEPCO - Llistat d'elements del patrimoni històric i artístic

nom Santuari de la Salut

adreça postal Camí de la Salut

X 418.579 Y 4.589.091

observacions

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

PP.003

municipi El Papiol / Sant Cugat del Vallès

referència cadastral

codi INE 08158

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

tipologia de l'element

tipologia Ermita

dades cadastrals

règim urbanístic

qualificació del sòl 29co Sistema de parc forestal de Collserola

protecció actual

pla especial

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

Ermita orientada a sud que es composa de planta baixa. La coberta és de doble vessant combinada 

amb la semicúpula de l'absis.

tipus d'edifici h ús actual façanes coberta fusteries
sup.const. 

orientativa

indret La Salut

grau de protecció BCIN

139superfície construïda orientativa de les edificacions principals i complementàries (m²)

nom alternatiu

classificació del sò SNU (Sòl no urbanitzable)

figura de protecció PE de protecció i catàleg  patrimoni arquitectònic i arqueològic Papiol (fitxa A02)

polígon titularitatsuperfície construidaparcel·la transmissió patrimonial

A religiós 1 ermita pedra ceràmica fusta 139

000900100DF18H 000 135001 Privat



volums acotats

afectacions

imatge aèria

ortofoto 1956

afectacions

ortofoto vigent

altres: parcel·ari històric

accessiblitat

restriccions

zones de risc

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLEPP.003

estat de conservació actual del bé:

edificació principal

aigua electricitat sanejament gas telecomunicacions

pendents > 20% incendis

afectació carreteres / ferrocar línies elèctriques

inundabilitat

observacions

L'accés es realitza a través de la pista forestal G02 als entorns de l'àrea d'estada la Salut.

exterior

accés restringit amb cadena

de 300 a 500m

molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

serveis

exterior molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

edificació complementària

de 0 a 300m

xarxa hidrogràfica

interior

interior

descripció del conjunt de l'assentament i entorn paisatgístic

accés i característiques del context

dades històriques

època medieval

data de construcció s. VIII

Ermitaús original

Equipament vinculatús actual principal secundari

0nº d'habitatges

distància a la xarxa viària bàsica

a més de 500m

asfalt o formigó

tipus de ferm

grava o sorra cal millorarbon estat

estat del recorregut

evolució dels usos

L'ermita es situa sobre pendent a solana en un indret aterrasat. L'edifici ocupa la part nord i les 

terrasses inferiors són destinades al lleure. L'accés es fa per pista de terra i l'entorn és boscós

amplada del camí d'accés

de 3 a 5minferior a 3m més de 5m



imatge - 2

imatge - 1

finca

imatge - 3

FINCA VINCULADA

unitat de finca global

PP.003CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

elements de la finca

pou riera mur de pedra

font torrent transformador elèctric

bassa camí torres elèctriques

berenador

nom: Santuari de la Salut

superfície 0,26 ha

bibliografia, documentació i fonts orals

Inventari Catàleg del patrimoni arquitectònic del Parc Metropolità de Collserola. Diputació de Barcelona. 

1995. Inventari del patrimoni arqueitectònic de Catalunya. Departament de Cultura. Generalitat de 

Catalunya.  Pla especial de protecció i catàleg del patrimoni arquitectònic i arqueològic del Papiol  

Carabassa, Lluïsa (2002). “Santa Eulalia de Madrona (avui la Salut del Papiol)”. Guies Catalunya 

romànica. vol. XIX. Ed. Enciclopedia Catalana. Barcelona.  Mora, F. (1987) El romanic de Collserola. 

públicacions de l Abadia de Montserrat. Montserrat.  Millas Castellví, Carles (1993). Estudi monografic 

de la parroquia de Santa Eulalia del Papiol (1565_1799). Ajuntament del Papiol. El Papiol.

informació complementària

informació històrica

L'Església de la Salut del Papiol era l'antiga parròquia de Santa Eulàlia de Santa Madrona 

(documentada ja al 1060) fins l’any 1315 quan Jaume II autoritza el trasllat de la mateixa al nucli 

habitat que s'havia format vora el castell. Es va mantenir com a capella rural sota l'advocació de Sant 

Pere de Madrona i al s. XVIII fou dedicat a la Verge de la Salut com a santuari. Fou restaurada pel 

Servei de Conservació i Catalogació de Monuments de la Diputació. S’estructura en una sola nau amb 

capçalera trevolada amb absis central i absidioles laterals disposades en creu. A la nau es conserven 

fragments de parets més primes i dues finestres preromàniques d’un edifici anterior una doble 

separada per una petita columna de capitell corinti i una altra finestra que va quedar mig tapada per un 

petit contrafort afegit posteriorment. La resta del conjunt data del segle XI. La coberta és de volta de 

canó sostinguda per diversos arcs torals. La porta de la façana sud amb llinda i timpa llis enmarcat per 

un doble arc en baix relleu és més tardana (possiblement de finals del segle XII). A la mateixa façana 

s’hi conserven dues finestres de doble esqueixada una oberta en el parament antic i l’altra en 

l’ampliació de la nau de llevant. A la capçalera formada per l’absis i les absidioles laterals es crea un 

espai intermedi que fa la nau visualment més llarga. Al centre de cada absis s’obre una finestra de 

doble esqueixada similars a les de la façana sud. L’aparell constructiu es caracteritza per un reble molt 

irregular amb sectors d’opus spicatum poc definits i amb peces més traballades a les finestres. 

L’aparell dels pilars dels arcs és més acurat. L’altar situat en el centre de la creu llatina és de pedra, 

orientat cap a l’oest i obeeix a la reconstrucció del l’any 1972 seguint les nord més conciliars vigents.



volums principals vermell - complementaris taronja

imatge - 4

imatge - 5

imatge - 6

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

justificació de les raons per la seva recuperació i preservació

arquitectònic històric socialpaisatgístic ambiental

usos admesos

Edificació de

Interès

habitatge

artesanal

equipament vinculat B

equipament vinculat A

DETERMINACIONS NORMATIVES

condicions d'ús i d'intervenció sobre l'edificació

altres limitacions i/o condicionants

Afectació carreteres. Requereix informe de l'administració competent.

Afectació línies elèctriques. Requereix informe de l'empresa responsable.

Afectació xarxa hidrogràfica. Requereix informe de l'Agència Catalana de l'Aigua.

Risc d'incendis. Requereix informe de l'administració competent.

turisme rural

restauració equipament emplaçat

PP.003

s. VIII

divisió horitzontal

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

ampliació

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

En relació amb la protecció i millora dels valors ecològics, la biodiversistat i els serveis ecosistèmics, 

s'ha de tenir en compte les consideracions següents:

- A la finca hi ha hàbitats d'interès comunitari prioritaris

- L'edificació es troba dins:

un àmbit d'interès connector

l'àmbit de les reserves naturals parcials i la seva zona d'influència

la proximitat a la xarxa hídrica

ordenació de l'edificació

Avolum principal: volum complementari

artístic o professional



DADES BÀSIQUES

volums acotats

plànol situació

qualificació del sòl

topogràfic i croquis de volums

altres PEPCO - Llistat d'edificacions tradicionals

nom Can Domènech

adreça postal Can Domènech

X 418.113 Y 4.590.084

observacions Es tracta d'una ermita que es troba en desús.

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

PP.004

municipi El Papiol

referència cadastral

codi INE 08158

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

tipologia de l'element

tipologia Equipaments i dotacions

dades cadastrals

règim urbanístic

qualificació del sòl 29co Sistema de parc forestal de Collserola

protecció actual

pla especial

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

Masia orientada a sud que es composa de planta baixa i pis. La coberta és de doble vessant amb el 

carener paral·lel a la façana principal. Està formada per quatre volums maclats i altres vuit aïllats.

tipus d'edifici h ús actual façanes coberta fusteries
sup.const. 

orientativa

indret Can Domènech

grau de protecció Altres béns

1.989superfície construïda orientativa de les edificacions principals i complementàries (m²)

nom alternatiu

classificació del sò SNU (Sòl no urbanitzable)

figura de protecció PE de protecció i catàleg  patrimoni arquitectònic i arqueològic Papiol (fitxa C02)

polígon titularitatsuperfície construidaparcel·la transmissió patrimonial

A masia 3 habitatge pedra ceràmica fusta 1493

B edificació 2 altres pedra ceràmica fusta 259

C edificació 2 altres arrebossat ceràmica fusta 165

D torre 4 torre pedra ceràmica 72

08157A00100003 001 3.190003 Privat



volums acotats

afectacions

imatge aèria

ortofoto 1956

afectacions

ortofoto vigent

altres: parcel·ari històric

accessiblitat

restriccions

zones de risc

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLEPP.004

estat de conservació actual del bé:

edificació principal

aigua electricitat sanejament gas telecomunicacions

pendents > 20% incendis

afectació carreteres / ferrocar línies elèctriques

inundabilitat

observacions

L'accés des de Sant Cugat es realitza per la pista G02 i la pista G03, que forma part de la xarxa viària 

bàsica de prevenció i extinció d'incendis forestals. Passat Can Barba, cal desviar-se cap a un corriol 

que ens portarà directament a la masia.

exterior

accés restringit amb cadena

de 300 a 500m

molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

serveis

exterior molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

edificació complementària

de 0 a 300m

xarxa hidrogràfica

interior

interior

descripció del conjunt de l'assentament i entorn paisatgístic

accés i característiques del context

dades històriques

època medieval - moderna - contemporània

data de construcció s. XV

Masiaús original

Hípica habitatgeús actual principal secundari

0nº d'habitatges

distància a la xarxa viària bàsica

a més de 500m

asfalt o formigó

tipus de ferm

grava o sorra cal millorarbon estat

estat del recorregut

evolució dels usos

La parcel·la, lleugerament en pendent a sud, està aterrassada. Els volums es situen a la zona nord, per 

on s'accedeix a la parcel·la a través d'una pista de terra. Les terrasses inferiors es destinen a pastura i 

cultiu. L'entorn és boscós.

amplada del camí d'accés

de 3 a 5minferior a 3m més de 5m



imatge - 2

imatge - 1

finca

imatge - 3

FINCA VINCULADA

unitat de finca global

PP.004CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

elements de la finca

pou riera mur de pedra

font torrent transformador elèctric

bassa camí torres elèctriques

cobert hort mur de contenció

nom: Can Domènech

superfície 62,57 ha

bibliografia, documentació i fonts orals

Inventari Catàleg del patrimoni arquitectònic del Parc Metropolità de Collserola. Diputació de Barcelona. 

1995. Inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya. Departament de Cultura. Generalitat de 

Catalunya. Pla especial de protecció i catàleg del patrimoni arquitectònic i arqueològic del Papiol.

informació complementària

informació històrica

Edifici aïllat de planta rectangular conformat per planta baixa i dos pisos i coberta plana amb terrat. 

L’accés es realitza a través d’una obertura amb arc carpanell rebaixat datat l’any 1909, unes portes 

adintellades decorades amb filigrana en pical i una greca de petites flors i un rellotge de sol enmarcat 

amb la llegenda “les hores fugen/fugen depressa/no tornen més”. Les finestres de la planta baixa estan 

cobertes per reixes, la fusteria és de fusta i les persianes de llibret. Les reformes de l’any 1868, data 

referenciada al rellotge de sol, van comportar l’estucat i l’ornamentació de la façana actual. L’edifici 

principal té una sèrie de cossos afegits: la pallissa situada davant l’era, de planta rectangular i coberta 

de teula a dues aigües, amb una façana decorada amb un timpà sobre un portal datat l’any 1909, 

imposta i un òcul superior; i el molí de vent situat a 100 metres del mas format per una estructura 

metàl·lica muntada sobre un petit edifici de planta cuadrada i quatre pisos d’alçada rematat per una 

cornisa i terrat amb barana de terracota.



volums principals vermell - complementaris taronja

imatge - 4

imatge - 5

imatge - 6

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

justificació de les raons per la seva recuperació i preservació

arquitectònic històric socialpaisatgístic ambiental

usos admesos

Edificació de

Interès

habitatge

artesanal

equipament vinculat B

equipament vinculat A

DETERMINACIONS NORMATIVES

condicions d'ús i d'intervenció sobre l'edificació

altres limitacions i/o condicionants

Afectació carreteres. Requereix informe de l'administració competent.

Afectació línies elèctriques. Requereix informe de l'empresa responsable.

Afectació xarxa hidrogràfica. Requereix informe de l'Agència Catalana de l'Aigua.

Risc d'incendis. Requereix informe de l'administració competent.

turisme rural

restauració equipament emplaçat

PP.004

s. XV

divisió horitzontal

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

ampliació

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

En relació amb la protecció i millora dels valors ecològics, la biodiversistat i els serveis ecosistèmics, 

s'ha de tenir en compte les consideracions següents:

- A la finca hi ha hàbitats d'interès comunitari prioritaris

- L'edificació es troba dins:

un àmbit d'interès connector

l'àmbit de les reserves naturals parcials i la seva zona d'influència

la proximitat a la xarxa hídrica

ordenació de l'edificació

Recuperar i/o mantenir els espais aptes per a l'agricultura.

Enderrocar els volums auxiliars de la finca o millorar la seva integració paisatgística.

Avolum principal: Bvolum complementari C D

artístic o professional



DADES BÀSIQUES

volums acotats

plànol situació

qualificació del sòl

topogràfic i croquis de volums

altres PEPCO - Llistat d'edificacions tradicionals

nom Can Maimó

adreça postal Can Maimó

X 417.133 Y 4.589.428

observacions

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

PP.005

municipi El Papiol

referència cadastral

codi INE 08158

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

tipologia de l'element

tipologia Habitatges

dades cadastrals

règim urbanístic

qualificació del sòl 29co Sistema de parc forestal de Collserola

protecció actual

pla especial

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

Masia orientada a sud que es composa de planta baixa i dos pisos. La coberta és inclinada amb el 

carener perpendicular a la façana principal. Està formada per diversos volums maclats i altres dos 

aïllats.

tipus d'edifici h ús actual façanes coberta fusteries
sup.const. 

orientativa

indret Can Maimó

grau de protecció Altres béns

2.945superfície construïda orientativa de les edificacions principals i complementàries (m²)

nom alternatiu

classificació del sò SNU (Sòl no urbanitzable)

figura de protecció PE de protecció i catàleg  patrimoni arquitectònic i arqueològic Papiol (fitxa C03)

polígon titularitatsuperfície construidaparcel·la transmissió patrimonial

A masia 3 habitatge arrebossat ceràmica fusta 2787

B paller 1 magatzem arrebossat ceràmica fusta 48

C edificació 1 altres arrebossat ceràmica fusta 111

000300100DF18H 000 1.968001 Privat



volums acotats

afectacions

imatge aèria

ortofoto 1956

afectacions

ortofoto vigent

altres: parcel·ari històric

accessiblitat

restriccions

zones de risc

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLEPP.005

estat de conservació actual del bé:

edificació principal

aigua electricitat sanejament gas telecomunicacions

pendents > 20% incendis

afectació carreteres / ferrocar línies elèctriques

inundabilitat

observacions

L'accés des de Rubí es realitza mitjançant la pista forestal G03 a través de la urbanització Can Rita. La 

masia es troba a l'inici d'aquesta pista. El recorregut forma part de la xarxa viària bàsica de prevenció i 

extinció d'incendis forestals.

exterior

accés restringit amb cadena

de 300 a 500m

molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

serveis

exterior molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

edificació complementària

de 0 a 300m

xarxa hidrogràfica

interior

interior

descripció del conjunt de l'assentament i entorn paisatgístic

accés i característiques del context

dades històriques

època medieval - moderna - contemporània

data de construcció s. XVII

Casa pairalús original

Habitatgeús actual principal secundari

1nº d'habitatges

distància a la xarxa viària bàsica

a més de 500m

asfalt o formigó

tipus de ferm

grava o sorra cal millorarbon estat

estat del recorregut

evolució dels usos

La parcel·la en carener és relativament plana. Els volums que ocupen deixen un pati al seu interior. 

L'entorn es boscós i de camps de cultiu. L'accés es fa per pista de terra.

amplada del camí d'accés

de 3 a 5minferior a 3m més de 5m



imatge - 2

imatge - 1

finca

imatge - 3

FINCA VINCULADA

unitat de finca global

PP.005CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

elements de la finca

pou riera mur de pedra

font torrent transformador elèctric

bassa camí torres elèctriques

aterrassat

nom: Can Maimó

superfície 13,22 ha

bibliografia, documentació i fonts orals

Inventari Catàleg del patrimoni arquitectònic del Parc Metropolità de Collserola. Diputació de Barcelona. 

1995. Inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya. Departament de Cultura. Generalitat de 

Catalunya.  Pla especial de protecció i catàleg del patrimoni arquitectònic i arqueològic del Papiol

informació complementària

informació històrica



volums principals vermell - complementaris taronja

imatge - 4

imatge - 5

imatge - 6

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

justificació de les raons per la seva recuperació i preservació

arquitectònic històric socialpaisatgístic ambiental

usos admesos

Edificació de

Interès

habitatge

artesanal

equipament vinculat B

equipament vinculat A

DETERMINACIONS NORMATIVES

condicions d'ús i d'intervenció sobre l'edificació

altres limitacions i/o condicionants

Afectació carreteres. Requereix informe de l'administració competent.

Afectació línies elèctriques. Requereix informe de l'empresa responsable.

Afectació xarxa hidrogràfica. Requereix informe de l'Agència Catalana de l'Aigua.

Risc d'incendis. Requereix informe de l'administració competent.

turisme rural

restauració equipament emplaçat

PP.005

s. XVII

divisió horitzontal

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

ampliació

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

En relació amb la protecció i millora dels valors ecològics, la biodiversistat i els serveis ecosistèmics, 

s'ha de tenir en compte les consideracions següents:

- A la finca hi ha hàbitats d'interès comunitari prioritaris

- L'edificació es troba dins:

un àmbit d'interès connector

l'àmbit de les reserves naturals parcials i la seva zona d'influència

la proximitat a la xarxa hídrica

ordenació de l'edificació

Recuperar i/o mantenir els espais aptes per a l'agricultura.

Avolum principal: Bvolum complementari C

artístic o professional



DADES BÀSIQUES

volums acotats

plànol situació

qualificació del sòl

topogràfic i croquis de volums

altres PEPCO - Llistat d'edificacions tradicionals

nom Can Perera

adreça postal Can Parera 1

X 417.001 Y 4.588.473

observacions

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

PP.006

municipi El Papiol

referència cadastral

codi INE 08158

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

tipologia de l'element

tipologia Habitatges

dades cadastrals

règim urbanístic

qualificació del sòl 29co Sistema de parc forestal de Collserola

protecció actual

pla especial

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

Masia orientada a sud-est que es composa de planta baixa i pis. La coberta és d'una vessant. Està 

formada per tres volums maclats i altres dos aïllats.

tipus d'edifici h ús actual façanes coberta fusteries
sup.const. 

orientativa

indret La Soleia

grau de protecció Altres béns

402superfície construïda orientativa de les edificacions principals i complementàries (m²)

nom alternatiu

classificació del sò SNU (Sòl no urbanitzable)

figura de protecció PE de protecció i catàleg  patrimoni arquitectònic i arqueològic Papiol (fitxa F69)

polígon titularitatsuperfície construidaparcel·la transmissió patrimonial

A masia 2 en desús pedra ceràmica fusta 354

B edificació 1 en desús ceràmica xapa metàl·lica metal·lica 47

001301200DF18H 000 1.192012 Privat



volums acotats

afectacions

imatge aèria

ortofoto 1956

afectacions

ortofoto vigent

altres: parcel·ari històric

accessiblitat

restriccions

zones de risc

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLEPP.006

estat de conservació actual del bé:

edificació principal

aigua electricitat sanejament gas telecomunicacions

pendents > 20% incendis

afectació carreteres / ferrocar línies elèctriques

inundabilitat

observacions

L'accés des de Rubí es realitza mitjançant la pista forestal G03 que forma part de la xarxa viària bàsica 

de prevenció i extinció d'incendis forestals. Passat Can Maimó cal desviar-se cap a un camí que ens 

portarà directament a Can Perera.

exterior

accés restringit amb cadena

de 300 a 500m

molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

serveis

exterior molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

edificació complementària

de 0 a 300m

xarxa hidrogràfica

interior

interior

descripció del conjunt de l'assentament i entorn paisatgístic

accés i característiques del context

dades històriques

època contemporània

data de construcció 1950

Masiaús original

En desúsús actual principal secundari

2nº d'habitatges

distància a la xarxa viària bàsica

a més de 500m

asfalt o formigó

tipus de ferm

grava o sorra cal millorarbon estat

estat del recorregut

evolució dels usos

La parcel·la en pendent a solana acull els volums sobre un desmunt. L'accés es fa per pista de terra i a 

l'entorn es troben pedreres i camps de cultiu.

amplada del camí d'accés

de 3 a 5minferior a 3m més de 5m



imatge - 2

imatge - 1

finca

imatge - 3

FINCA VINCULADA

unitat de finca global

PP.006CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

elements de la finca

pou riera mur de pedra

font torrent transformador elèctric

bassa camí torres elèctriques

cobert hort

nom: Can Perera

superfície 32,80 ha

bibliografia, documentació i fonts orals

informació complementària

informació històrica



volums principals vermell - complementaris taronja

imatge - 4

imatge - 5

imatge - 6

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

justificació de les raons per la seva recuperació i preservació

arquitectònic històric socialpaisatgístic ambiental

usos admesos

Edificació de

Interès

habitatge

artesanal

equipament vinculat B

equipament vinculat A

DETERMINACIONS NORMATIVES

condicions d'ús i d'intervenció sobre l'edificació

altres limitacions i/o condicionants

Afectació carreteres. Requereix informe de l'administració competent.

Afectació línies elèctriques. Requereix informe de l'empresa responsable.

Afectació xarxa hidrogràfica. Requereix informe de l'Agència Catalana de l'Aigua.

Risc d'incendis. Requereix informe de l'administració competent.

turisme rural

restauració equipament emplaçat

PP.006

1950

divisió horitzontal

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

ampliació

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

En relació amb la protecció i millora dels valors ecològics, la biodiversistat i els serveis ecosistèmics, 

s'ha de tenir en compte les consideracions següents:

- A la finca hi ha hàbitats d'interès comunitari prioritaris

- L'edificació es troba dins:

un àmbit d'interès connector

l'àmbit de les reserves naturals parcials i la seva zona d'influència

la proximitat a la xarxa hídrica

ordenació de l'edificació

Recuperar i/o mantenir els espais aptes per a l'agricultura.

Enderrocar els volums auxiliars de la finca o millorar la seva integració paisatgística.

Avolum principal: Bvolum complementari

artístic o professional



DADES BÀSIQUES

volums acotats

plànol situació

qualificació del sòl

topogràfic i croquis de volums

altres

nom Turó de la Pessa I

adreça postal Carretera Molins de Rei a Vallvidrera (BV-1468)

X 422.717 Y 4.585.364

observacions

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

SCU.001

municipi Sant Cugat del Vallès

referència cadastral

codi INE 08205

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

tipologia de l'element

tipologia Habitatges

dades cadastrals

règim urbanístic

qualificació del sòl 29co Sistema de parc forestal de Collserola

protecció actual

pla especial PE protecció zona 8b Turó de la Pessa

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

Habitatge aïllat composat d'un volum orientat a sud de planta baixa i pis amb coberta de dues vessants 

amb el carener en l'eix est-oest. Té dos volums de planta baixa maclats al principal.

tipus d'edifici h ús actual façanes coberta fusteries
sup.const. 

orientativa

indret Can Malloll

grau de protecció

560superfície construïda orientativa de les edificacions principals i complementàries (m²)

nom alternatiu

classificació del sò SNU (Sòl no urbanitzable)

figura de protecció

polígon titularitatsuperfície construidaparcel·la transmissió patrimonial

A habitatge aïllat 2 habitatge arrebossat ceràmica fusta 560

001800800DF28E 000 341008 Privat



volums acotats

afectacions

imatge aèria

ortofoto 1956

afectacions

ortofoto vigent

altres: parcel·ari històric

accessiblitat

restriccions

zones de risc

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLESCU.001

estat de conservació actual del bé:

edificació principal

aigua electricitat sanejament gas telecomunicacions

pendents > 20% incendis

afectació carreteres / ferrocar línies elèctriques

inundabilitat

observacions

exterior

accés restringit amb cadena

de 300 a 500m

molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

serveis

exterior molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

edificació complementària

de 0 a 300m

xarxa hidrogràfica

interior

interior

descripció del conjunt de l'assentament i entorn paisatgístic

accés i característiques del context

dades històriques

època contemporània

data de construcció 1918

ús original

Habitatgeús actual principal secundari

2nº d'habitatges

distància a la xarxa viària bàsica

a més de 500m

asfalt o formigó

tipus de ferm

grava o sorra cal millorarbon estat

estat del recorregut

evolució dels usos

La parcel·la al capdamunt d'un turó acull els volums sense aterrassaments. Davant els accessos als 

volums s'hi troben esplanades que configuren espais exteriors. L'accés es fa per la banda oest des de 

la xarxa viària. L'entorn és boscós.

amplada del camí d'accés

de 3 a 5minferior a 3m més de 5m



imatge - 2

imatge - 1

finca

imatge - 3

FINCA VINCULADA

unitat de finca global

SCU.001CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

elements de la finca

pou riera mur de pedra

font torrent transformador elèctric

bassa camí torres elèctriques

nom:  

superfície 7,46 ha

bibliografia, documentació i fonts orals

informació complementària

informació històrica



volums principals vermell - complementaris taronja

imatge - 4

imatge - 5

imatge - 6

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

justificació de les raons per la seva recuperació i preservació

arquitectònic històric socialpaisatgístic ambiental

usos admesos

Edificació de

Interès

habitatge

artesanal

equipament vinculat B

equipament vinculat A

DETERMINACIONS NORMATIVES

condicions d'ús i d'intervenció sobre l'edificació

altres limitacions i/o condicionants

Afectació carreteres. Requereix informe de l'administració competent.

Afectació línies elèctriques. Requereix informe de l'empresa responsable.

Afectació xarxa hidrogràfica. Requereix informe de l'Agència Catalana de l'Aigua.

Risc d'incendis. Requereix informe de l'administració competent.

turisme rural

restauració equipament emplaçat

SCU.001

1918

divisió horitzontal

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

ampliació

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

En relació amb la protecció i millora dels valors ecològics, la biodiversistat i els serveis ecosistèmics, 

s'ha de tenir en compte les consideracions següents:

- A la finca hi ha hàbitats d'interès comunitari prioritaris

- L'edificació es troba dins:

un àmbit d'interès connector

l'àmbit de les reserves naturals parcials i la seva zona d'influència

la proximitat a la xarxa hídrica

ordenació de l'edificació

Són d'aplicació les determinacions establertes pel Pla especial vigent o per l'instrument urbanístic que 

el substitueixi.

Avolum principal: volum complementari

artístic o professional



DADES BÀSIQUES

volums acotats

plànol situació

qualificació del sòl

topogràfic i croquis de volums

altres

nom Turó de la Pessa II

adreça postal Carretera Molins de Rei a Vallvidrera (BV-1468)

X 422.706 Y 4.585.405

observacions

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

SCU.002

municipi Sant Cugat del Vallès

referència cadastral

codi INE 08205

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

tipologia de l'element

tipologia Habitatges

dades cadastrals

règim urbanístic

qualificació del sòl 29co Sistema de parc forestal de Collserola

protecció actual

pla especial PE protecció zona 8b Turó de la Pessa

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

Habitatge orientat a nord d'que es composa de planta baixa. La coberta és d'una vessant.

tipus d'edifici h ús actual façanes coberta fusteries
sup.const. 

orientativa

indret Can Malloll

grau de protecció

221superfície construïda orientativa de les edificacions principals i complementàries (m²)

nom alternatiu

classificació del sò SNU (Sòl no urbanitzable)

figura de protecció

polígon titularitatsuperfície construidaparcel·la transmissió patrimonial

A habitatge aïllat 2 habitatge arrebossat ceràmica fusta 221

001800700DF28E 000 214007 Privat



volums acotats

afectacions

imatge aèria

ortofoto 1956

afectacions

ortofoto vigent

altres: parcel·ari històric

accessiblitat

restriccions

zones de risc

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLESCU.002

estat de conservació actual del bé:

edificació principal

aigua electricitat sanejament gas telecomunicacions

pendents > 20% incendis

afectació carreteres / ferrocar línies elèctriques

inundabilitat

observacions

exterior

accés restringit amb cadena

de 300 a 500m

molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

serveis

exterior molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

edificació complementària

de 0 a 300m

xarxa hidrogràfica

interior

interior

descripció del conjunt de l'assentament i entorn paisatgístic

accés i característiques del context

dades històriques

època contemporània

data de construcció abans 1956

ús original

Habitatgeús actual principal secundari

2nº d'habitatges

distància a la xarxa viària bàsica

a més de 500m

asfalt o formigó

tipus de ferm

grava o sorra cal millorarbon estat

estat del recorregut

evolució dels usos

La parcel·la en pendent a nord acull el volum sobre un mur de contenció. L'accés es fa per pista de 

terra. L'entorn és boscós.

amplada del camí d'accés

de 3 a 5minferior a 3m més de 5m



imatge - 2

imatge - 1

finca

imatge - 3

FINCA VINCULADA

unitat de finca global

SCU.002CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

elements de la finca

pou riera mur de pedra

font torrent transformador elèctric

bassa camí torres elèctriques

nom:  

superfície 7,46 ha

bibliografia, documentació i fonts orals

informació complementària

informació històrica



volums principals vermell - complementaris taronja

imatge - 4

imatge - 5

imatge - 6

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

justificació de les raons per la seva recuperació i preservació

arquitectònic històric socialpaisatgístic ambiental

usos admesos

Edificació de

Interès

habitatge

artesanal

equipament vinculat B

equipament vinculat A

DETERMINACIONS NORMATIVES

condicions d'ús i d'intervenció sobre l'edificació

altres limitacions i/o condicionants

Afectació carreteres. Requereix informe de l'administració competent.

Afectació línies elèctriques. Requereix informe de l'empresa responsable.

Afectació xarxa hidrogràfica. Requereix informe de l'Agència Catalana de l'Aigua.

Risc d'incendis. Requereix informe de l'administració competent.

turisme rural

restauració equipament emplaçat

SCU.002

abans 1956

divisió horitzontal

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

ampliació

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

En relació amb la protecció i millora dels valors ecològics, la biodiversistat i els serveis ecosistèmics, 

s'ha de tenir en compte les consideracions següents:

- A la finca hi ha hàbitats d'interès comunitari prioritaris

- L'edificació es troba dins:

un àmbit d'interès connector

l'àmbit de les reserves naturals parcials i la seva zona d'influència

la proximitat a la xarxa hídrica

ordenació de l'edificació

Enderrocar els volums auxiliars de la finca o millorar la seva integració paisatgística.

Són d'aplicació les determinacions establertes pel Pla especial vigent o per l'instrument urbanístic que 

el substitueixi.

Considerar la implantació d'un sistema de subministrament d'energia alternatiu i la retirada del dipòsit 

de gasoil existent.

Avolum principal: volum complementari

artístic o professional



DADES BÀSIQUES

volums acotats

plànol situació

qualificació del sòl

topogràfic i croquis de volums

altres PEPCo - Llistat d'edificacions tradicionals

nom Mas Pins

adreça postal Carretera Molins de Rei a Vallvidrera (BV-1468)

X 422.646 Y 4.585.457

observacions Centre d'Educació mediambiental de Mas Pins on s'ubica el centre d'acolliment de 

menors de la Generalitat de Catalunya.

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

SCU.003

municipi Sant Cugat del Vallès

referència cadastral

codi INE 08205

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

tipologia de l'element

tipologia Equipaments i dotacions

dades cadastrals

règim urbanístic

qualificació del sòl 29co Sistema de parc forestal de Collserola

protecció actual

pla especial PE d'assignació d'usos de la finca Mas Pins

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

Equipament orientat a nord que es composa de planta baixa pis i golfes. La coberta és de doble vessant 

amb el carener perpendicular a la façana principal. Està format per dos volums maclats i un altre aïllat.

tipus d'edifici h ús actual façanes coberta fusteries
sup.const. 

orientativa

indret Mas Pins

grau de protecció Altres béns

1.458superfície construïda orientativa de les edificacions principals i complementàries (m²)

nom alternatiu

classificació del sò SNU (Sòl no urbanitzable)

figura de protecció Revisió del Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic (fitxa B-198)

polígon titularitatsuperfície construidaparcel·la transmissió patrimonial

A masia 3 centre acollida arrebossat ceràmica fusta 1197

B edificació 2 en desús arrebossat ceràmica metal·lica 260

001800400DF28E 000 771004 Públic



volums acotats

afectacions

imatge aèria

ortofoto 1956

afectacions

ortofoto vigent

altres: parcel·ari històric

accessiblitat

restriccions

zones de risc

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLESCU.003

estat de conservació actual del bé:

edificació principal

aigua electricitat sanejament gas telecomunicacions

pendents > 20% incendis

afectació carreteres / ferrocar línies elèctriques

inundabilitat

observacions

L'accés des de Vallvidrera es realitza mitjançant la via interurbana BV-1468. La masia es troba prop del 

quilòmetre 8.

exterior

accés restringit amb cadena

de 300 a 500m

molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

serveis

exterior molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

edificació complementària

de 0 a 300m

xarxa hidrogràfica

interior

interior

descripció del conjunt de l'assentament i entorn paisatgístic

accés i característiques del context

dades històriques

època moderna

data de construcció s. XVIII

Masiaús original

Equipament emplaçatús actual principal secundari

3nº d'habitatges

distància a la xarxa viària bàsica

a més de 500m

asfalt o formigó

tipus de ferm

grava o sorra cal millorarbon estat

estat del recorregut

evolució dels usos

La parcel·la en carener té pendent a nord. És aterrassada i acull el volum a la part més alta que 

connecta diferents nivells. L'accés es fa per xarxa viària per la cota inferior. L'entorn és boscós

amplada del camí d'accés

de 3 a 5minferior a 3m més de 5m



imatge - 2

imatge - 1

finca

imatge - 3

FINCA VINCULADA

unitat de finca global

SCU.003CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

elements de la finca

pou riera mur de pedra

font torrent transformador elèctric

bassa camí torres elèctriques

hort mur de contenció pista esportiva

nom: Mas Pins

superfície 26,82 ha

bibliografia, documentació i fonts orals

Inventari Catàleg del patrimoni arquitectònic del Parc Metropolità de Collserola. Diputació de Barcelona 

1995. Garcia Martín, M. (1990). L’Hospital de Sant Pau. Barcelona

informació complementària

informació històrica

Antic mas també conegut com a Can Oliva, que formava part de la parròquia de Santa Creu d'Olorda. 

Actualment transformat en torre residencial d’estil noucentista. Està format per un cos de planta 

rectangular al qual s’hi annexa un altre cos a la part posterior que és una ampliació de la cuina feta 

l’any 1985 i una torre quadrangular a ponent. La coberta de teula àrab, a dues vessants, difereix de la 

de la torre a quatre aigües. La façana principal simètrica presenta un portal adovellat denticulat i uns 

plafons ceràmics a la franja central entre el pis i les golfes idèntics als documentats a l’Hospital de Sant 

Pau de Barcelona i al damunt dels llindars de les finestres. Antiga residència de l'uròleg Dr. puigvert, el 

qual llegà a l'Ajuntament de Barcelona per fer-hi un centre d'estudis mediambientals. 



volums principals vermell - complementaris taronja

imatge - 4

imatge - 5

imatge - 6

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

justificació de les raons per la seva recuperació i preservació

arquitectònic històric socialpaisatgístic ambiental

usos admesos

Edificació de

Interès

habitatge

artesanal

equipament vinculat B

equipament vinculat A

DETERMINACIONS NORMATIVES

condicions d'ús i d'intervenció sobre l'edificació

altres limitacions i/o condicionants

Afectació carreteres. Requereix informe de l'administració competent.

Afectació línies elèctriques. Requereix informe de l'empresa responsable.

Afectació xarxa hidrogràfica. Requereix informe de l'Agència Catalana de l'Aigua.

Risc d'incendis. Requereix informe de l'administració competent.

turisme rural

restauració equipament emplaçat

SCU.003

s. XVIII

divisió horitzontal

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

ampliació

Es permet d'acord amb les determinacions establertes pel Pla especial vigent o per l'instrument 

urbanístic que el substitueixi.

En relació amb la protecció i millora dels valors ecològics, la biodiversistat i els serveis ecosistèmics, 

s'ha de tenir en compte les consideracions següents:

- A la finca hi ha hàbitats d'interès comunitari prioritaris

- L'edificació es troba dins:

un àmbit d'interès connector

l'àmbit de les reserves naturals parcials i la seva zona d'influència

la proximitat a la xarxa hídrica

ordenació de l'edificació

Recuperar i/o mantenir els espais aptes per a l'agricultura.

Enderrocar els volums auxiliars de la finca o millorar la seva integració paisatgística.

Són d'aplicació les determinacions establertes pel Pla especial vigent o per l'instrument urbanístic que 

el substitueixi.

Avolum principal: B volum complementari

Els usos admesos pel Pla especial vigent o per l'instrument urbanístic que el substitueixi.

artístic o professional



DADES BÀSIQUES

volums acotats

plànol situació

qualificació del sòl

topogràfic i croquis de volums

altres PEPCo - Llistat d'edificacions tradicionals

nom Can Mallol

adreça postal Carretera de Molins a Vallvidrera (BV-1468) km 7,5

X 422.350 Y 4.585.646

observacions

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

SCU.004

municipi Sant Cugat del Vallès

referència cadastral

codi INE 08205

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

tipologia de l'element

tipologia Habitatges

dades cadastrals

règim urbanístic

qualificació del sòl 29co Sistema de parc forestal de Collserola

protecció actual

pla especial

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

Masia orientada a nord-est que es composa d'un volum principal de dues plantes amb coberta de dues 

vessants i una edificació annexa de dues plantes amb porxo.Les obertures són majoritàriament 

rectangulars. L'edifici disposa de quatre accessos.

tipus d'edifici h ús actual façanes coberta fusteries
sup.const. 

orientativa

indret Can Mallol

grau de protecció Altres béns

723superfície construïda orientativa de les edificacions principals i complementàries (m²)

nom alternatiu

classificació del sò SNU (Sòl no urbanitzable)

figura de protecció Revisió del Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic (fitxa F-15)

polígon titularitatsuperfície construidaparcel·la transmissió patrimonial

A masia 2 habitatge arrebossat ceràmica fusta 412

B edificació 2 altres arrebossat ceràmica fusta 310

08204A01500032 015 9.836032 Privat



volums acotats

afectacions

imatge aèria

ortofoto 1956

afectacions

ortofoto vigent

altres: parcel·ari històric

accessiblitat

restriccions

zones de risc

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLESCU.004

estat de conservació actual del bé:

edificació principal

aigua electricitat sanejament gas telecomunicacions

pendents > 20% incendis

afectació carreteres / ferrocar línies elèctriques

inundabilitat

observacions

L'accés des de Barcelona es realitza mitjançant la via interurbana BV-1468 a través de Sarrià. Entre els 

quilòmetres 7 i 8 cal desviar-se cap a un camí secundari que porta directament a Can Mallol.

exterior

accés restringit amb cadena

de 300 a 500m

molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

serveis

exterior molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

edificació complementària

de 0 a 300m

xarxa hidrogràfica

interior

interior

descripció del conjunt de l'assentament i entorn paisatgístic

accés i característiques del context

dades històriques

època contemporània

data de construcció abans 1945

Masiaús original

Habitatgeús actual principal secundari

1nº d'habitatges

distància a la xarxa viària bàsica

a més de 500m

asfalt o formigó

tipus de ferm

grava o sorra cal millorarbon estat

estat del recorregut

evolució dels usos

La parcel·la en pendent a solana és aterrassada. Acull els volums al capdamunt del turó. Les terrasses 

restants es dediquen al cultiu. L'accés es fa per pista de terra des de la xarxa viària. L'entorn és boscós

amplada del camí d'accés

de 3 a 5minferior a 3m més de 5m



imatge - 2

imatge - 1

finca

imatge - 3

FINCA VINCULADA

unitat de finca global

SCU.004CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

elements de la finca

pou riera mur de pedra

font torrent transformador elèctric

bassa camí torres elèctriques

nom: Can Mallol

superfície 56,35 ha

bibliografia, documentació i fonts orals

informació complementària

informació històrica

Sembla que fou donada per la parròquia de Santa Creu d'Olorda a la família Mallol per raó del seu 

casament.



volums principals vermell - complementaris taronja

imatge - 4

imatge - 5

imatge - 6

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

justificació de les raons per la seva recuperació i preservació

arquitectònic històric socialpaisatgístic ambiental

usos admesos

Edificació de

Interès

habitatge

artesanal

equipament vinculat B

equipament vinculat A

DETERMINACIONS NORMATIVES

condicions d'ús i d'intervenció sobre l'edificació

altres limitacions i/o condicionants

Afectació carreteres. Requereix informe de l'administració competent.

Afectació línies elèctriques. Requereix informe de l'empresa responsable.

Afectació xarxa hidrogràfica. Requereix informe de l'Agència Catalana de l'Aigua.

Risc d'incendis. Requereix informe de l'administració competent.

turisme rural

restauració equipament emplaçat

SCU.004

abans 1945

divisió horitzontal

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

ampliació

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

En relació amb la protecció i millora dels valors ecològics, la biodiversistat i els serveis ecosistèmics, 

s'ha de tenir en compte les consideracions següents:

- A la finca hi ha hàbitats d'interès comunitari prioritaris

- L'edificació es troba dins:

un àmbit d'interès connector

l'àmbit de les reserves naturals parcials i la seva zona d'influència

la proximitat a la xarxa hídrica

ordenació de l'edificació

Recuperar i/o mantenir els espais aptes per a l'agricultura.

Avolum principal: Bvolum complementari

artístic o professional



DADES BÀSIQUES

volums acotats

plànol situació

qualificació del sòl

topogràfic i croquis de volums

altres PEPCO - Llistat d'edificacions dotacionals

nom Fundació Prodis

adreça postal Carretera Vallvidrera

X 422.599 Y 4.587.748

observacions

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

SCU.005

municipi Sant Cugat del Vallès

referència cadastral

codi INE 08205

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

tipologia de l'element

tipologia Equipaments i dotacions

dades cadastrals

règim urbanístic

qualificació del sòl 29co Sistema de parc forestal de Collserola

protecció actual

pla especial

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

Equipament orientat a sud que es composa de planta baixa. La coberta és de doble vessant. Està 

format per dos volums maclats i altres tres aïllats.

tipus d'edifici h ús actual façanes coberta fusteries
sup.const. 

orientativa

indret Can Bosquets

grau de protecció

664superfície construïda orientativa de les edificacions principals i complementàries (m²)

nom alternatiu

classificació del sò SNU (Sòl no urbanitzable)

figura de protecció

polígon titularitatsuperfície construidaparcel·la transmissió patrimonial

A masia 1 equipament arrebossat ceràmica 265

B edificació 1 equipament arrebossat ceràmica 11

C edificació 1 equipament arrebossat ceràmica 61

D edificació 1 equipament arrebossat ceràmica 171

E edificació 1 equipament arrebossat ceràmica 156

002300200DF28G 000 338002 Privat



volums acotats

afectacions

imatge aèria

ortofoto 1956

afectacions

ortofoto vigent

altres: parcel·ari històric

accessiblitat

restriccions

zones de risc

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLESCU.005

estat de conservació actual del bé:

edificació principal

aigua electricitat sanejament gas telecomunicacions

pendents > 20% incendis

afectació carreteres / ferrocar línies elèctriques

inundabilitat

observacions

L'accés es realitza des de la pista D14 als entorns de la via BV-1462.

exterior

accés restringit amb cadena

de 300 a 500m

molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

serveis

exterior molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

edificació complementària

de 0 a 300m

xarxa hidrogràfica

interior

interior

descripció del conjunt de l'assentament i entorn paisatgístic

accés i característiques del context

dades històriques

època contemporània

data de construcció 1941

ús original

Equipament emplaçatús actual principal secundari

0nº d'habitatges

distància a la xarxa viària bàsica

a més de 500m

asfalt o formigó

tipus de ferm

grava o sorra cal millorarbon estat

estat del recorregut

evolució dels usos

La parcel·la, en una fondalada oberta a nord, acull els volums a l'àmbit sud de la parcel·la, sobre 

terreny pla. La zona nord es deixa lliure pel cultiu. L'accés es fa per pista de terra, i l'entorn és boscós.

amplada del camí d'accés

de 3 a 5minferior a 3m més de 5m



imatge - 2

imatge - 1

finca

imatge - 3

FINCA VINCULADA

unitat de finca global

SCU.005CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

elements de la finca

pou riera mur de pedra

font torrent transformador elèctric

bassa camí torres elèctriques

hivernacle hort

nom: Fundació Prodis

superfície 123,90 ha

bibliografia, documentació i fonts orals

informació complementària

informació històrica

Es tracta d'un equipament que acull les instal·lacions de la Fundació Prodis (Prodiscapacitats Fundació 

Privada Terrassenca) que és una entitat d’iniciativa social sense ànim de lucre destinada a 

l’assistència i la promoció integral de persones adultes amb discapacitat intel·lectual, malaltia mental o 

paràlisi cerebral.



volums principals vermell - complementaris taronja

imatge - 4

imatge - 5

imatge - 6

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

justificació de les raons per la seva recuperació i preservació

arquitectònic històric socialpaisatgístic ambiental

usos admesos

Edificació de

Interès

habitatge

artesanal

equipament vinculat B

equipament vinculat A

DETERMINACIONS NORMATIVES

condicions d'ús i d'intervenció sobre l'edificació

altres limitacions i/o condicionants

Afectació carreteres. Requereix informe de l'administració competent.

Afectació línies elèctriques. Requereix informe de l'empresa responsable.

Afectació xarxa hidrogràfica. Requereix informe de l'Agència Catalana de l'Aigua.

Risc d'incendis. Requereix informe de l'administració competent.

turisme rural

restauració equipament emplaçat

SCU.005

1941

divisió horitzontal

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

ampliació

Es permet d'acord amb les determinacions establertes per la Modificació del Pla General Metropolità al 

sector de la Floresta.

En relació amb la protecció i millora dels valors ecològics, la biodiversistat i els serveis ecosistèmics, 

s'ha de tenir en compte les consideracions següents:

- A la finca hi ha hàbitats d'interès comunitari prioritaris

- L'edificació es troba dins:

un àmbit d'interès connector

l'àmbit de les reserves naturals parcials i la seva zona d'influència

la proximitat a la xarxa hídrica

ordenació de l'edificació

Recuperar i/o mantenir els espais aptes per a l'agricultura.

Preveure les mesures necessàries front al risc d'innundabilitat.

Són d'aplicació les determinacions establertes per la Modificació del Pla General Metropolità al sector 

de la Floresta.

Avolum principal: Bvolum complementari C D E

artístic o professional



DADES BÀSIQUES

volums acotats

plànol situació

qualificació del sòl

topogràfic i croquis de volums

altres PEPCo - Llistat d'edificacions tradicionals

nom Can Borrull

adreça postal Carretera Molins de Rei a Vallvidrera (BV-1468) km 8

X 422.876 Y 4.587.493

observacions

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

SCU.006

municipi Sant Cugat del Vallès

referència cadastral

codi INE 08205

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

tipologia de l'element

tipologia Habitatges

dades cadastrals

règim urbanístic

qualificació del sòl 29co Sistema de parc forestal de Collserola

protecció actual

pla especial

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

Masia orientada a est que es composa de planta baixa i pis. La coberta és de doble vessant amb el 

carener perpendicular a la façana principal. Està formada per dos volums aïllats.

tipus d'edifici h ús actual façanes coberta fusteries
sup.const. 

orientativa

indret Can Borrull

grau de protecció Altres béns

909superfície construïda orientativa de les edificacions principals i complementàries (m²)

nom alternatiu

classificació del sò SNU (Sòl no urbanitzable)

figura de protecció Revisió del Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic (fitxa B-105)

polígon titularitatsuperfície construidaparcel·la transmissió patrimonial

A masia 2 habitatge pedra ceràmica fusta 790

B edificació 1 magatzem arrebossat ceràmica 120

002300800DF28G 000 760008 Privat



volums acotats

afectacions

imatge aèria

ortofoto 1956

afectacions

ortofoto vigent

altres: parcel·ari històric

accessiblitat

restriccions

zones de risc

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLESCU.006

estat de conservació actual del bé:

edificació principal

aigua electricitat sanejament gas telecomunicacions

pendents > 20% incendis

afectació carreteres / ferrocar línies elèctriques

inundabilitat

observacions

L'accés des de Barcelona es realitza mitjançant la via interurbana BV-1462 a través de Sarrià. Entre els 

quilòmetres 6 i 7 cal desviar-se cap a un camí que passa per sota d'un pont que creua la C-16.

exterior

accés restringit amb cadena

de 300 a 500m

molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

serveis

exterior molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

edificació complementària

de 0 a 300m

xarxa hidrogràfica

interior

interior

descripció del conjunt de l'assentament i entorn paisatgístic

accés i característiques del context

dades històriques

època medieval - moderna

data de construcció s. XVI

Masiaús original

Habitatgeús actual principal secundari

2nº d'habitatges

distància a la xarxa viària bàsica

a més de 500m

asfalt o formigó

tipus de ferm

grava o sorra cal millorarbon estat

estat del recorregut

evolució dels usos

La parcel·la en pendent a oest acull el volum sense aterrassaments en un àmbit central deixant erms 

als voltants. L'accés es fa per pista de terra i l'entorn es boscós amb prox. a infraestructrues viàries.

amplada del camí d'accés

de 3 a 5minferior a 3m més de 5m



imatge - 2

imatge - 1

finca

imatge - 3

FINCA VINCULADA

unitat de finca global

SCU.006CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

elements de la finca

pou riera mur de pedra

font torrent transformador elèctric

bassa camí torres elèctriques

nom: Can Borrull

superfície 73,03 ha

bibliografia, documentació i fonts orals

Catàleg de Sant Cugat del Vallès. Revisió del Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic. 

Fitxes del nivell de protecció B. (text refós novembre 2007). Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.

informació complementària

informació històrica

Masia tradicional documentada ja al segle XII malgrat que els vestigis visibles daten dels segle XV-

XVII.ës una masia situada a la zona de muntanya del terme municipal, on abans de l'arribada de la 

fil·loxera era ocupada per cultius de cereals, oliveres i vinyes. És coneguda també amb el nom de Mas 

d’en Bosc o mas Busquets. Destaca el portal adovellat de punt rodó de la redempció dels remeneces, 

eix central d’una façana simètrica amb una finestra a la dreta amb arc canopial i traceria tardogòtica 

amb diferents elements esculpits. A la part inferior s’aprecia una estreta espitllera defensiva. Per la part 

posterior s’obren tres finestres de punt rodó a la zona de golfes. 



volums principals vermell - complementaris taronja

imatge - 4

imatge - 5

imatge - 6

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

justificació de les raons per la seva recuperació i preservació

arquitectònic històric socialpaisatgístic ambiental

usos admesos

Edificació de

Interès

habitatge

artesanal

equipament vinculat B

equipament vinculat A

DETERMINACIONS NORMATIVES

condicions d'ús i d'intervenció sobre l'edificació

altres limitacions i/o condicionants

Afectació carreteres. Requereix informe de l'administració competent.

Afectació línies elèctriques. Requereix informe de l'empresa responsable.

Afectació xarxa hidrogràfica. Requereix informe de l'Agència Catalana de l'Aigua.

Risc d'incendis. Requereix informe de l'administració competent.

turisme rural

restauració equipament emplaçat

SCU.006

s. XVI

divisió horitzontal

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

ampliació

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

En relació amb la protecció i millora dels valors ecològics, la biodiversistat i els serveis ecosistèmics, 

s'ha de tenir en compte les consideracions següents:

- A la finca hi ha hàbitats d'interès comunitari prioritaris

- L'edificació es troba dins:

un àmbit d'interès connector

l'àmbit de les reserves naturals parcials i la seva zona d'influència

la proximitat a la xarxa hídrica

ordenació de l'edificació

Recuperar i/o mantenir els espais aptes per a l'agricultura.

Avolum principal: Bvolum complementari

artístic o professional



DADES BÀSIQUES

volums acotats

plànol situació

qualificació del sòl

topogràfic i croquis de volums

altres PEPCo - Llistat d'edificacions tradicionals

nom Can Cases

adreça postal Camí de can Cases

X 424.676 Y 4.587.380

observacions

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

SCU.007

municipi Sant Cugat del Vallès

referència cadastral

codi INE 08205

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

tipologia de l'element

tipologia Restaurants i altres usos turístics

dades cadastrals

règim urbanístic

qualificació del sòl 29co Sistema de parc forestal de Collserola

protecció actual

pla especial

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

Masia orientada a est de planta baixa pis i golfes. La coberta és de doble vessant amb el carener 

perpendicular a la façana principal.

tipus d'edifici h ús actual façanes coberta fusteries
sup.const. 

orientativa

indret Can Cases

grau de protecció Altres béns

626superfície construïda orientativa de les edificacions principals i complementàries (m²)

nom alternatiu

classificació del sò SNU (Sòl no urbanitzable)

figura de protecció Revisió del Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic (fitxa B-124)

polígon titularitatsuperfície construidaparcel·la transmissió patrimonial

A masia 3 restaurant estucat ceràmica fusta 626

002500700DF28G 000 242007 Privat



volums acotats

afectacions

imatge aèria

ortofoto 1956

afectacions

ortofoto vigent

altres: parcel·ari històric

accessiblitat

restriccions

zones de risc

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLESCU.007

estat de conservació actual del bé:

edificació principal

aigua electricitat sanejament gas telecomunicacions

pendents > 20% incendis

afectació carreteres / ferrocar línies elèctriques

inundabilitat

observacions

L'accés des de les Planes, que està pavimentat, es realitza mitjançant el camí de Can Cases situat al 

nord de la urbanització. Al final d'aquest camí es troba la masia.

exterior

accés restringit amb cadena

de 300 a 500m

molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

serveis

exterior molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

edificació complementària

de 0 a 300m

xarxa hidrogràfica

interior

interior

descripció del conjunt de l'assentament i entorn paisatgístic

accés i característiques del context

dades històriques

època medieval - moderna - contemporània

data de construcció s. XV

Masiaús original

restaurant i altres usos turísticsús actual principal secundari

0nº d'habitatges

distància a la xarxa viària bàsica

a més de 500m

asfalt o formigó

tipus de ferm

grava o sorra cal millorarbon estat

estat del recorregut

evolució dels usos

La parcel·la en pendent a nord és aterrassada amb murs de contenció. El volum discorre terrasses 

avall. L'accés es fa per pista asfaltada i l'entorn és boscós

amplada del camí d'accés

de 3 a 5minferior a 3m més de 5m



imatge - 2

imatge - 1

finca

imatge - 3

FINCA VINCULADA

unitat de finca global

SCU.007CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

elements de la finca

pou riera mur de pedra

font torrent transformador elèctric

bassa camí torres elèctriques

cobert mur de contenció

nom: Restaurant Can Cases

superfície 3,90 ha

bibliografia, documentació i fonts orals

Inventari Catàleg del patrimoni arquitectònic del Parc Metropolità de Collserola. Diputació de Barcelona 

1995

informació complementària

informació històrica

Antiga masia coneguda com Can Cases de la Serra. S'esmenta per primer cop en un document de 

1561. Al llarg dels anys passa per diferents propietats: un llibre de registre de a rectoria de Vallvidrera 

indica que la propietat original era de la família Cases. Al segle XVIII - XIX passà a mans de la família 

Cadena i mé stard va ser venuda en subhasta a la família del geògraf Francesc Carreras Candi, fins 

que al segle XX fou abandonada. Va ser totalment reconstruïda al 1975 per adaptar-se als nous usos.  

L’edifici actual consta de planta baixa i pis amb coberta de teula a dues aigües i conserva algun 

element constructiu original. A l'interior de la masia trobem la presència d'una premsa de vi de data 

1829, a la pavimentació de l'estança on es troba la premsa hi podem observar una disposició del 

paviment diferent, això sembla indicar la presència d'algun cup.



volums principals vermell - complementaris taronja

imatge - 4

imatge - 5

imatge - 6

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

justificació de les raons per la seva recuperació i preservació

arquitectònic històric socialpaisatgístic ambiental

usos admesos

Edificació de

Interès

habitatge

artesanal

equipament vinculat B

equipament vinculat A

DETERMINACIONS NORMATIVES

condicions d'ús i d'intervenció sobre l'edificació

altres limitacions i/o condicionants

Afectació carreteres. Requereix informe de l'administració competent.

Afectació línies elèctriques. Requereix informe de l'empresa responsable.

Afectació xarxa hidrogràfica. Requereix informe de l'Agència Catalana de l'Aigua.

Risc d'incendis. Requereix informe de l'administració competent.

turisme rural

restauració equipament emplaçat

SCU.007

s. XV

divisió horitzontal

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

ampliació

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

En relació amb la protecció i millora dels valors ecològics, la biodiversistat i els serveis ecosistèmics, 

s'ha de tenir en compte les consideracions següents:

- A la finca hi ha hàbitats d'interès comunitari prioritaris

- L'edificació es troba dins:

un àmbit d'interès connector

l'àmbit de les reserves naturals parcials i la seva zona d'influència

la proximitat a la xarxa hídrica

ordenació de l'edificació

Recuperar i/o mantenir els espais aptes per a l'agricultura.

Enderrocar els volums auxiliars de la finca o millorar la seva integració paisatgística.

Restaurar amb espècies vegetals adients els terrenys denudats situats a l'entorn del camí de can 

Cases.

Avolum principal: volum complementari

artístic o professional



DADES BÀSIQUES

volums acotats

plànol situació

qualificació del sòl

topogràfic i croquis de volums

altres PEPCo - Llistat d'edificacions tradicionals

nom Xalet de la Plaça Transvaal

adreça postal Plaça Transvaal

X 425.301 Y 4.586.736

observacions

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

SCU.008

municipi Sant Cugat del Vallès

referència cadastral

codi INE 08205

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

tipologia de l'element

tipologia Habitatges

dades cadastrals

règim urbanístic

qualificació del sòl 29co Sistema de parc forestal de Collserola

protecció actual

pla especial

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

Habitatge o casa d'estiueig oberta als quatre vents i planta en forma de creu grega orientat a est que es 

composa de planta baixa i dos pisos. La coberta és de doble vessant.

tipus d'edifici h ús actual façanes coberta fusteries
sup.const. 

orientativa

indret Can Cortès

grau de protecció Altres béns

488superfície construïda orientativa de les edificacions principals i complementàries (m²)

nom alternatiu

classificació del sò SNU (Sòl no urbanitzable)

figura de protecció Revisió del Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic (Fitxa B-141)

polígon titularitatsuperfície construidaparcel·la transmissió patrimonial

A habitatge 3 habitatge arrebossat ceràmica fusta 384

B habitatge 2 altres arrebossat ceràmica esma fusta 104

08900A00800013 008 5.755013 Privat



volums acotats

afectacions

imatge aèria

ortofoto 1956

afectacions

ortofoto vigent

altres: parcel·ari històric

accessiblitat

restriccions

zones de risc

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLESCU.008

estat de conservació actual del bé:

edificació principal

aigua electricitat sanejament gas telecomunicacions

pendents > 20% incendis

afectació carreteres / ferrocar línies elèctriques

inundabilitat

observacions

exterior

accés restringit amb cadena

de 300 a 500m

molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

serveis

exterior molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

edificació complementària

de 0 a 300m

xarxa hidrogràfica

interior

interior

descripció del conjunt de l'assentament i entorn paisatgístic

accés i característiques del context

dades històriques

època contemporània

data de construcció 1920

Habitatge unifamiliar d’estiueigús original

Habitatgeús actual principal secundari

1nº d'habitatges

distància a la xarxa viària bàsica

a més de 500m

asfalt o formigó

tipus de ferm

grava o sorra cal millorarbon estat

estat del recorregut

evolució dels usos

La parcel·la sobre carener a nord acull el volum al centre. L'accés es fa per xarxa viària i l'entorn es 

boscós i urbanitzat.

amplada del camí d'accés

de 3 a 5minferior a 3m més de 5m



imatge - 2

imatge - 1

finca

imatge - 3

FINCA VINCULADA

unitat de finca global

SCU.008CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

elements de la finca

pou riera mur de pedra

font torrent transformador elèctric

bassa camí torres elèctriques

nom: Xalet de la Plaça Transvaal

superfície 0,89 ha

bibliografia, documentació i fonts orals

Catàleg de Sant Cugat del Vallès. Revisió del Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic. 

Fitxes del nivell de protecció B. (text refós novembre 2007). Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.

informació complementària

informació històrica

Casa d’estiueig edificada durant els inicis de la urbanització del Tibidabo a finals del segle XIX. Es 

caracteritza per una planta de creu grega amb coberta a dues aigües amb un rafec de fusta format per 

caps de biga i galeries amb balcons i balaustrades amb motllures i bandes de majolica i finestres amb 

vitralls modernistes. El tret més caracteristic és la tribuna situada a la façana principal en forma de 

“bow-window” amb obertures rematades en arc carpanell amb balconada al primer pis. Aquesta té una 

balaustrada feta amb peces de morter moldejat enmarcades per pilastrons a cada angle. Aquests 

pilastrons estan rematats a la part superior per gerros campaniformes decorats amb mosaic amb 

bandes blaves. Altres façanes també tenen balaustrades i a sota d’elles un fris blau i blanc fet amb 

rajola de València delimita la planta baixa del primer pis. Les finestres tenen jardíneres revestides 

també amb el mateix tipus de rajola blava a l’igual que els dintells de la balconada situada damunt la 

tribuna principal. Com a element destacable extern a l’edifici trobem el cancell format per dues pilastres 

quadrades revestides de pedra escairada amb vores llises i deixant la part central sense polir i un fris 

d’estil classicista que l’envolta elaborat amb rajoles blaves de València. El portal de la tanca és de 

fusta massissa amb decoracions modernistes.



volums principals vermell - complementaris taronja

imatge - 4

imatge - 5

imatge - 6

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

justificació de les raons per la seva recuperació i preservació

arquitectònic històric socialpaisatgístic ambiental

usos admesos

Edificació de

Interès

habitatge

artesanal

equipament vinculat B

equipament vinculat A

DETERMINACIONS NORMATIVES

condicions d'ús i d'intervenció sobre l'edificació

altres limitacions i/o condicionants

Afectació carreteres. Requereix informe de l'administració competent.

Afectació línies elèctriques. Requereix informe de l'empresa responsable.

Afectació xarxa hidrogràfica. Requereix informe de l'Agència Catalana de l'Aigua.

Risc d'incendis. Requereix informe de l'administració competent.

turisme rural

restauració equipament emplaçat

SCU.008

1920

divisió horitzontal

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

ampliació

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

En relació amb la protecció i millora dels valors ecològics, la biodiversistat i els serveis ecosistèmics, 

s'ha de tenir en compte les consideracions següents:

- A la finca hi ha hàbitats d'interès comunitari prioritaris

- L'edificació es troba dins:

un àmbit d'interès connector

l'àmbit de les reserves naturals parcials i la seva zona d'influència

la proximitat a la xarxa hídrica

ordenació de l'edificació

Enderrocar els volums auxiliars de la finca o millorar la seva integració paisatgística.

Avolum principal: Bvolum complementari

artístic o professional



DADES BÀSIQUES

volums acotats

plànol situació

qualificació del sòl

topogràfic i croquis de volums

altres PEPCo - Llistat d'edificacions tradicionals

nom El Rabassalet

adreça postal Camí Can Rabassalet

X 425.415 Y 4.587.087

observacions

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

SCU.009

municipi Sant Cugat del Vallès

referència cadastral

codi INE 08205

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

tipologia de l'element

tipologia Habitatges

dades cadastrals

règim urbanístic

qualificació del sòl 29co Sistema de parc forestal de Collserola

protecció actual

pla especial

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

Habitatge orientat a sud-oest que es composa de planta baixa i dos pisos. La coberta és de quatre 

vessants.

tipus d'edifici h ús actual façanes coberta fusteries
sup.const. 

orientativa

indret Rabassalet

grau de protecció

423superfície construïda orientativa de les edificacions principals i complementàries (m²)

nom alternatiu

classificació del sò SNU (Sòl no urbanitzable)

figura de protecció

polígon titularitatsuperfície construidaparcel·la transmissió patrimonial

A habitatge aïllat 3 habitatge ceràmica ceràmica fusta 423

000100200DF28F 000 376002 Privat



volums acotats

afectacions

imatge aèria

ortofoto 1956

afectacions

ortofoto vigent

altres: parcel·ari històric

accessiblitat

restriccions

zones de risc

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLESCU.009

estat de conservació actual del bé:

edificació principal

aigua electricitat sanejament gas telecomunicacions

pendents > 20% incendis

afectació carreteres / ferrocar línies elèctriques

inundabilitat

observacions

L'accés es realitza des l'Avinguda de Can Cortès que uneix la via BP-1417 amb la urbanització Ciutat 

Comtal.

exterior

accés restringit amb cadena

de 300 a 500m

molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

serveis

exterior molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

edificació complementària

de 0 a 300m

xarxa hidrogràfica

interior

interior

descripció del conjunt de l'assentament i entorn paisatgístic

accés i característiques del context

dades històriques

època contemporània

data de construcció abans 1956

ús original

Habitatgeús actual principal secundari

1nº d'habitatges

distància a la xarxa viària bàsica

a més de 500m

asfalt o formigó

tipus de ferm

grava o sorra cal millorarbon estat

estat del recorregut

evolució dels usos

La parcel·la en pendent a sud-oest és aplanada amb un mur de contenció. El volum salva la diferència 

de cota entre el mur i l'accés per xarxa viària que es fa per la cota inferior. L'entorn és boscós.

amplada del camí d'accés

de 3 a 5minferior a 3m més de 5m



imatge - 2

imatge - 1

finca

imatge - 3

FINCA VINCULADA

unitat de finca global

SCU.009CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

elements de la finca

pou riera mur de pedra

font torrent transformador elèctric

bassa camí torres elèctriques

cobert mur de contenció

nom: El Rabassalet

superfície 3,56 ha

bibliografia, documentació i fonts orals

informació complementària

informació històrica



volums principals vermell - complementaris taronja

imatge - 4

imatge - 5

imatge - 6

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

justificació de les raons per la seva recuperació i preservació

arquitectònic històric socialpaisatgístic ambiental

usos admesos

Edificació de

Interès

habitatge

artesanal

equipament vinculat B

equipament vinculat A

DETERMINACIONS NORMATIVES

condicions d'ús i d'intervenció sobre l'edificació

altres limitacions i/o condicionants

Afectació carreteres. Requereix informe de l'administració competent.

Afectació línies elèctriques. Requereix informe de l'empresa responsable.

Afectació xarxa hidrogràfica. Requereix informe de l'Agència Catalana de l'Aigua.

Risc d'incendis. Requereix informe de l'administració competent.

turisme rural

restauració equipament emplaçat

SCU.009

abans 1956

divisió horitzontal

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

ampliació

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

En relació amb la protecció i millora dels valors ecològics, la biodiversistat i els serveis ecosistèmics, 

s'ha de tenir en compte les consideracions següents:

- A la finca hi ha hàbitats d'interès comunitari prioritaris

- L'edificació es troba dins:

un àmbit d'interès connector

l'àmbit de les reserves naturals parcials i la seva zona d'influència

la proximitat a la xarxa hídrica

ordenació de l'edificació

Enderrocar els volums auxiliars de la finca o millorar la seva integració paisatgística.

Assegurar l'estabilitat del mur de contenció.

Avolum principal: volum complementari

artístic o professional



DADES BÀSIQUES

volums acotats

plànol situació

qualificació del sòl

topogràfic i croquis de volums

altres PEPCo - Llistat d'edificacions tradicionals

nom Casa l'Arboç

adreça postal Camí Can Rabassalet

X 425.399 Y 4.587.119

observacions

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

SCU.010

municipi Sant Cugat del Vallès

referència cadastral

codi INE 08205

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

tipologia de l'element

tipologia Habitatges

dades cadastrals

règim urbanístic

qualificació del sòl 29co Sistema de parc forestal de Collserola

protecció actual

pla especial

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

Edificació orientada a l'oest que es composa de planta baixa i pis. La coberta és d'una vessant.

tipus d'edifici h ús actual façanes coberta fusteries
sup.const. 

orientativa

indret Rabassalet

grau de protecció

159superfície construïda orientativa de les edificacions principals i complementàries (m²)

nom alternatiu

classificació del sò SNU (Sòl no urbanitzable)

figura de protecció

polígon titularitatsuperfície construidaparcel·la transmissió patrimonial

A habitatge aïllat 2 habitatge ceràmica ceràmica fusta 159

08204A01300051 013 051 Públic



volums acotats

afectacions

imatge aèria

ortofoto 1956

afectacions

ortofoto vigent

altres: parcel·ari històric

accessiblitat

restriccions

zones de risc

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLESCU.010

estat de conservació actual del bé:

edificació principal

aigua electricitat sanejament gas telecomunicacions

pendents > 20% incendis

afectació carreteres / ferrocar línies elèctriques

inundabilitat

observacions

L'accés es realitza des del Camí del Rabassalet que neix de l'Avinguda de Can Cortès, abans d'arribar 

a la urbanització Ciutat Comtal.

exterior

accés restringit amb cadena

de 300 a 500m

molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

serveis

exterior molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

edificació complementària

de 0 a 300m

xarxa hidrogràfica

interior

interior

descripció del conjunt de l'assentament i entorn paisatgístic

accés i característiques del context

dades històriques

època contemporània

data de construcció 1950

ús original

Habitatgeús actual principal secundari

1nº d'habitatges

distància a la xarxa viària bàsica

a més de 500m

asfalt o formigó

tipus de ferm

grava o sorra cal millorarbon estat

estat del recorregut

evolució dels usos

La parcel·la en pendent a oest és aplanada amb mur de contenció i desmunt. El volum ocupa gairebe 

tota la superfície. L'accés es fa per la cota inferior per xarxa viària. L'entorn és boscós.

amplada del camí d'accés

de 3 a 5minferior a 3m més de 5m



imatge - 2

imatge - 1

finca

imatge - 3

FINCA VINCULADA

unitat de finca global

SCU.010CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

elements de la finca

pou riera mur de pedra

font torrent transformador elèctric

bassa camí torres elèctriques

mur de contenció aterrassat

nom: Casa l'Arboç

superfície 3,56 ha

bibliografia, documentació i fonts orals

informació complementària

informació històrica



volums principals vermell - complementaris taronja

imatge - 4

imatge - 5

imatge - 6

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

justificació de les raons per la seva recuperació i preservació

arquitectònic històric socialpaisatgístic ambiental

usos admesos

Edificació de

Interès

habitatge

artesanal

equipament vinculat B

equipament vinculat A

DETERMINACIONS NORMATIVES

condicions d'ús i d'intervenció sobre l'edificació

altres limitacions i/o condicionants

Afectació carreteres. Requereix informe de l'administració competent.

Afectació línies elèctriques. Requereix informe de l'empresa responsable.

Afectació xarxa hidrogràfica. Requereix informe de l'Agència Catalana de l'Aigua.

Risc d'incendis. Requereix informe de l'administració competent.

turisme rural

restauració equipament emplaçat

SCU.010

1950

divisió horitzontal

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

ampliació

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

En relació amb la protecció i millora dels valors ecològics, la biodiversistat i els serveis ecosistèmics, 

s'ha de tenir en compte les consideracions següents:

- A la finca hi ha hàbitats d'interès comunitari prioritaris

- L'edificació es troba dins:

un àmbit d'interès connector

l'àmbit de les reserves naturals parcials i la seva zona d'influència

la proximitat a la xarxa hídrica

ordenació de l'edificació

Enderrocar els volums auxiliars de la finca o millorar la seva integració paisatgística.

Assegurar l'estabilitat del mur de contenció.

Avolum principal: volum complementari

artístic o professional



DADES BÀSIQUES

volums acotats

plànol situació

qualificació del sòl

topogràfic i croquis de volums

altres PEPCO - Llistat d'elements del patrimoni històric i artístic

nom Casino i Gran Hotel de la Rabassada

adreça postal Carretera de la Rabassada

X 425.602 Y 4.587.115

observacions Conjunt de ruïnes i caseta de transformador sobre la qual existeix una balconada i 

les restes de l'antiga façana.

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

SCU.011

municipi Sant Cugat del Vallès

referència cadastral

codi INE 08205

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

tipologia de l'element

tipologia Restaurants i altres usos turístics

dades cadastrals

règim urbanístic

qualificació del sòl 29co Sistema de parc forestal de Collserola

protecció actual

pla especial

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

Ruïnes d'un antic casino i hotel on només es conserva un dels volums existents. La coberta és plana 

transitable.

tipus d'edifici h ús actual façanes coberta fusteries
sup.const. 

orientativa

indret La Rabassada

grau de protecció Altres béns

89superfície construïda orientativa de les edificacions principals i complementàries (m²)

nom alternatiu

classificació del sò SNU (Sòl no urbanitzable)

figura de protecció Revisió del Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic (fitxa F-18)

polígon titularitatsuperfície construidaparcel·la transmissió patrimonial

A ruïnes 1 ruïnes 89

08204A01200058 012 101.349058 Privat



volums acotats

afectacions

imatge aèria

ortofoto 1956

afectacions

ortofoto vigent

altres: parcel·ari històric

accessiblitat

restriccions

zones de risc

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLESCU.011

estat de conservació actual del bé:

edificació principal

aigua electricitat sanejament gas telecomunicacions

pendents > 20% incendis

afectació carreteres / ferrocar línies elèctriques

inundabilitat

observacions

L'accés es realitza des de la via interurbana BP-1417 entre els quilòmetres 6 i 7.

exterior

accés restringit amb cadena

de 300 a 500m

molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

serveis

exterior molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

edificació complementària

de 0 a 300m

xarxa hidrogràfica

interior

interior

descripció del conjunt de l'assentament i entorn paisatgístic

accés i característiques del context

dades històriques

època contemporània

data de construcció 1899

Casinoús original

Ruïnesús actual principal secundari

0nº d'habitatges

distància a la xarxa viària bàsica

a més de 500m

asfalt o formigó

tipus de ferm

grava o sorra cal millorarbon estat

estat del recorregut

evolució dels usos

Les ruïnes es troben en pendent a est engolides per la vegetació. L'accés es fa per xarxa viària per la 

cota superior a través d'un mur que encara es diferencia.

amplada del camí d'accés

de 3 a 5minferior a 3m més de 5m



imatge - 2

imatge - 1

finca

imatge - 3

FINCA VINCULADA

unitat de finca global

SCU.011CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

elements de la finca

pou riera mur de pedra

font torrent transformador elèctric

bassa camí torres elèctriques

nom: Casino de la Rabassada

superfície 10,68 ha

bibliografia, documentació i fonts orals

Catàleg de Sant Cugat del Vallès. Revisió del Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic. 

Fitxes del nivell de protecció F. (text refós novembre 2007). Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. 

Fabregas, P. Giménez, C (2011): EL Gran casino de la Rabassada. Barcelona. Viena ed. Miquel, D 

(1997): "L'arquitectura modernista a Sant Cugat del Vallès". Gausac núm 11.

informació complementària

informació històrica

L’antic Casino de la Rabassada era part d’un complex format per l’edifici emblemàtic del casino en el si 

una zona d’atraccións i un llac artificial. Actualment només en queden les restes del mirador del pont 

sobre el carrilet que l’unia amb l’edifici principal, els túnels sota la caseta dels transformadors elèctrics, 

els talussos i túnels de l’Scenic Railway i el mateix llac. De les restes de la caseta del transformador es 

poden veure el pany d’uns 5 metres d’alçada de la paret coberta de maons i estucat a mode de 

dovelles i carreus encoixinats rematats amb una escultura de la cara femenina envoltada de fulles de 

palma que fa de mensula i suporta un balcó mirador de pedra. De la caseta en surt el pont d’igual 

factura. Destaquen també la tanca del jardí al marge de la carretera de la Rabassada amb restes de 

decoracions neoàrabs inspirades en els alicatats dels Reales Alcazares de Sevilla classicistes o les 

motllures encoixinats etc. El Gran Casino de la Rabassa i Hotel eren propietat de la societat "La 

Rabassada". Disposava d'una zona d'atraccions importades d'altres parcs com Londres o París i d'un 

llac artifical on es llogaven barques.



volums principals vermell - complementaris taronja

imatge - 4

imatge - 5

imatge - 6

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

justificació de les raons per la seva recuperació i preservació

arquitectònic històric socialpaisatgístic ambiental

usos admesos

Edificació de

Interès

habitatge

artesanal

equipament vinculat B

equipament vinculat A

DETERMINACIONS NORMATIVES

condicions d'ús i d'intervenció sobre l'edificació

altres limitacions i/o condicionants

Afectació carreteres. Requereix informe de l'administració competent.

Afectació línies elèctriques. Requereix informe de l'empresa responsable.

Afectació xarxa hidrogràfica. Requereix informe de l'Agència Catalana de l'Aigua.

Risc d'incendis. Requereix informe de l'administració competent.

turisme rural

restauració equipament emplaçat

SCU.011

1899

divisió horitzontal

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

ampliació

No es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

En relació amb la protecció i millora dels valors ecològics, la biodiversistat i els serveis ecosistèmics, 

s'ha de tenir en compte les consideracions següents:

- A la finca hi ha hàbitats d'interès comunitari prioritaris

- L'edificació es troba dins:

un àmbit d'interès connector

l'àmbit de les reserves naturals parcials i la seva zona d'influència

la proximitat a la xarxa hídrica

ordenació de l'edificació

Recuperar i assegurar l'estabilitat de la tanca exterior.

Avolum principal: volum complementari

artístic o professional



DADES BÀSIQUES

volums acotats

plànol situació

qualificació del sòl

topogràfic i croquis de volums

altres PEPCo - Llistat d'edificacions tradicionals

nom El Rabassalet II

adreça postal Avinguda Can Cortés

X 425.536 Y 4.587.091

observacions Xalet amb elements modernistes

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

SCU.012

municipi Sant Cugat del Vallès

referència cadastral

codi INE 08205

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

tipologia de l'element

tipologia Habitatges 

dades cadastrals

règim urbanístic

qualificació del sòl 29co Sistema de parc forestal de Collserola

protecció actual

pla especial

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

Habitatge orientat a nord-oest que es composa de planta baixa dos pisos i golfes. La coberta és 

inclinada.

tipus d'edifici h ús actual façanes coberta fusteries
sup.const. 

orientativa

indret Rabassalet

grau de protecció Altres béns

594superfície construïda orientativa de les edificacions principals i complementàries (m²)

nom alternatiu

classificació del sò SNU (Sòl no urbanitzable)

figura de protecció Revisió del Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic(fitxa B-121)

polígon titularitatsuperfície construidaparcel·la transmissió patrimonial

A habitatge aïllat 4 habitatge arrebossat ceràmica alumini 594

000100300DF28F 000 685003 Privat



volums acotats

afectacions

imatge aèria

ortofoto 1956

afectacions

ortofoto vigent

altres: parcel·ari històric

accessiblitat

restriccions

zones de risc

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLESCU.012

estat de conservació actual del bé:

edificació principal

aigua electricitat sanejament gas telecomunicacions

pendents > 20% incendis

afectació carreteres / ferrocar línies elèctriques

inundabilitat

observacions

L'accés es realitza des d'un camí secundari que uneix la via BP-1417 amb la urbanització Ciutat 

Comtal.

exterior

accés restringit amb cadena

de 300 a 500m

molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

serveis

exterior molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

edificació complementària

de 0 a 300m

xarxa hidrogràfica

interior

interior

descripció del conjunt de l'assentament i entorn paisatgístic

accés i característiques del context

dades històriques

època contemporània

data de construcció 1904

Habitatge unifamiliar aïllatús original

Habitatgeús actual principal secundari

3nº d'habitatges

distància a la xarxa viària bàsica

a més de 500m

asfalt o formigó

tipus de ferm

grava o sorra cal millorarbon estat

estat del recorregut

evolució dels usos

La parcel·la en pendent a est és aterrassada amb murs de contenció. El volum es situa a sud deixant 

amplis espais lliures a nord. L'accés es fa per la cota superior i a la inferior s'hi troba una piscina.

amplada del camí d'accés

de 3 a 5minferior a 3m més de 5m



imatge - 2

imatge - 1

finca

imatge - 3

FINCA VINCULADA

unitat de finca global

SCU.012CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

elements de la finca

pou riera mur de pedra

font torrent transformador elèctric

bassa camí torres elèctriques

mur de contenció aterrassat

nom: El Rabassalet II

superfície 3,56 ha

bibliografia, documentació i fonts orals

Catàleg de Sant Cugat del Vallès. Revisió del Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic. 

Fitxes del nivell de protecció B. (text refós novembre 2007). Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.

informació complementària

informació històrica

Xalet edificat probablement durant el procés d’urbanització del cim del Tibidabo a inicis del segle XX. 

Destaquen els esgrafiats modernistes al voltant de les finestres de les façanes principal i posterior. Pel 

que fa a les façanes del capcer tenen un remat en forma d’orla de línies senzilles que amaguen unes 

golfes que a la banda posterior acaben en una torratxa amb un porxo sense tancaments de fusteria. A 

la façana principal, a la seva planta baixa, se li adossa un porxo amb columnes de fosa coronades per 

un balcó amb baranes ventrudes amb els ferros cargolats  modernistes. A una de les façanes laterals 

hi destaca un balcó sostingut per arquitraus en escaire de ferros cargolats. La tanca és un mur d’obra 

amb pilastres rematades en semicilindres complementada amb serralleria senzilla.



volums principals vermell - complementaris taronja

imatge - 4

imatge - 5

imatge - 6

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

justificació de les raons per la seva recuperació i preservació

arquitectònic històric socialpaisatgístic ambiental

usos admesos

Edificació de

Interès

habitatge

artesanal

equipament vinculat B

equipament vinculat A

DETERMINACIONS NORMATIVES

condicions d'ús i d'intervenció sobre l'edificació

altres limitacions i/o condicionants

Afectació carreteres. Requereix informe de l'administració competent.

Afectació línies elèctriques. Requereix informe de l'empresa responsable.

Afectació xarxa hidrogràfica. Requereix informe de l'Agència Catalana de l'Aigua.

Risc d'incendis. Requereix informe de l'administració competent.

turisme rural

restauració equipament emplaçat

SCU.012

1904

divisió horitzontal

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

ampliació

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

En relació amb la protecció i millora dels valors ecològics, la biodiversistat i els serveis ecosistèmics, 

s'ha de tenir en compte les consideracions següents:

- A la finca hi ha hàbitats d'interès comunitari prioritaris

- L'edificació es troba dins:

un àmbit d'interès connector

l'àmbit de les reserves naturals parcials i la seva zona d'influència

la proximitat a la xarxa hídrica

ordenació de l'edificació

Enderrocar els volums auxiliars de la finca o millorar la seva integració paisatgística.

Avolum principal: volum complementari

artístic o professional



DADES BÀSIQUES

volums acotats

plànol situació

qualificació del sòl

topogràfic i croquis de volums

altres PEPCo - Llistat d'edificacions tradicionals

nom Xalet de Joan Planes

adreça postal Camí de Rabassalet 2

X 425.447 Y 4.587.064

observacions

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

SCU.013

municipi Sant Cugat del Vallès

referència cadastral

codi INE 08205

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

tipologia de l'element

tipologia Habitatges

dades cadastrals

règim urbanístic

qualificació del sòl 29co Sistema de parc forestal de Collserola

protecció actual

pla especial

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

Habitatge orientat a sud que es composa de planta baixa i tres pisos amb una torre maclada de cinc 

pisos d'altura. La coberta és d'una vessant. Està formada per dos volums aïllats.

tipus d'edifici h ús actual façanes coberta fusteries
sup.const. 

orientativa

indret Rabassalet

grau de protecció Altres béns

591superfície construïda orientativa de les edificacions principals i complementàries (m²)

nom alternatiu

classificació del sò SNU (Sòl no urbanitzable)

figura de protecció Revisió del Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic (fitxa B-122)

polígon titularitatsuperfície construidaparcel·la transmissió patrimonial

A habitatge aïllat 5 habitatge arrebossat ceràmica fusta 591

08204A01300186 013 304186 Privat



volums acotats

afectacions

imatge aèria

ortofoto 1956

afectacions

ortofoto vigent

altres: parcel·ari històric

accessiblitat

restriccions

zones de risc

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLESCU.013

estat de conservació actual del bé:

edificació principal

aigua electricitat sanejament gas telecomunicacions

pendents > 20% incendis

afectació carreteres / ferrocar línies elèctriques

inundabilitat

observacions

exterior

accés restringit amb cadena

de 300 a 500m

molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

serveis

exterior molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

edificació complementària

de 0 a 300m

xarxa hidrogràfica

interior

interior

descripció del conjunt de l'assentament i entorn paisatgístic

accés i característiques del context

dades històriques

època contemporània

data de construcció 1905

Habitatge unifamiliar aïllatús original

Habitatgeús actual principal secundari

4nº d'habitatges

distància a la xarxa viària bàsica

a més de 500m

asfalt o formigó

tipus de ferm

grava o sorra cal millorarbon estat

estat del recorregut

evolució dels usos

La parcel·la en pendent a sud-oest és aterrassada amb murs de contenció. El volum s'alinea a la via 

d'accés deixant espai lliure a la restà de façanes. L'accés es fa per la cota inferior per xarxa viària. 

L'entorn és boscós

amplada del camí d'accés

de 3 a 5minferior a 3m més de 5m



imatge - 2

imatge - 1

finca

imatge - 3

FINCA VINCULADA

unitat de finca global

SCU.013CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

elements de la finca

pou riera mur de pedra

font torrent transformador elèctric

bassa camí torres elèctriques

cobert mur de contenció

nom: Xalet de Joan Planes

superfície 0,12 ha

bibliografia, documentació i fonts orals

Catàleg de Sant Cugat del Vallès. Revisió del Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic. 

Fitxes del nivell de protecció B. (text refós novembre 2007). Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. 

Miquel, D (1997): "L'arquitectura modernista a Sant Cugat del Vallès". Gausac núm 11.

informació complementària

informació històrica

Xalet a la Rabassada dissenyat per Salvador Puiggròs que s’estructura en planta baixa dos pisos i 

golfes. Destaca per la sobreposició d’obertures de la façana principal on amb molta elegància els grups 

de dobles finestres o balconeres de punt rodó es corresponen als portals rectangulars de la planta 

baixa. En un dels laterals a nivell del primer pis es situa una avançada forma un doble balcó o porxo. 

Mentre que a la part superior del portal d’entrada destaca una tribuna tancada amb una detallista 

manufactura de serralleria. La coberta es remata amb un rafec volat molt sobresortint fet de caps de 

biga de fusta amb una sola inclinació i permet l’existència d’unes golfes amb finestretes petites però 

que segueixen la mateixa línia de les dobles finestres inferiors.



volums principals vermell - complementaris taronja

imatge - 4

imatge - 5

imatge - 6

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

justificació de les raons per la seva recuperació i preservació

arquitectònic històric socialpaisatgístic ambiental

usos admesos

Edificació de

Interès

habitatge

artesanal

equipament vinculat B

equipament vinculat A

DETERMINACIONS NORMATIVES

condicions d'ús i d'intervenció sobre l'edificació

altres limitacions i/o condicionants

Afectació carreteres. Requereix informe de l'administració competent.

Afectació línies elèctriques. Requereix informe de l'empresa responsable.

Afectació xarxa hidrogràfica. Requereix informe de l'Agència Catalana de l'Aigua.

Risc d'incendis. Requereix informe de l'administració competent.

turisme rural

restauració equipament emplaçat

SCU.013

1905

divisió horitzontal

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

ampliació

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

En relació amb la protecció i millora dels valors ecològics, la biodiversistat i els serveis ecosistèmics, 

s'ha de tenir en compte les consideracions següents:

- A la finca hi ha hàbitats d'interès comunitari prioritaris

- L'edificació es troba dins:

un àmbit d'interès connector

l'àmbit de les reserves naturals parcials i la seva zona d'influència

la proximitat a la xarxa hídrica

ordenació de l'edificació

Enderrocar els volums auxiliars de la finca o millorar la seva integració paisatgística.

Assegurar l'estabilitat del mur de contenció.

Avolum principal: volum complementari

artístic o professional



DADES BÀSIQUES

volums acotats

plànol situació

qualificació del sòl

topogràfic i croquis de volums

altres PEPCo - Llistat d'edificacions tradicionals

nom Ca n'Alustrell

adreça postal Plaça Rabalasset 1

X 425.541 Y 4.587.043

observacions Xalet amb elements modernistes

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

SCU.014

municipi Sant Cugat del Vallès

referència cadastral

codi INE 08205

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

tipologia de l'element

tipologia Habitatges

dades cadastrals

règim urbanístic

qualificació del sòl 29co Sistema de parc forestal de Collserola

protecció actual

pla especial

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

Habitatge orientat a sud-oest que es composa de planta baixa i dos pisos. La coberta és de doble 

vessant.

tipus d'edifici h ús actual façanes coberta fusteries
sup.const. 

orientativa

indret Rabassalet

grau de protecció Altres béns

450superfície construïda orientativa de les edificacions principals i complementàries (m²)

nom alternatiu

classificació del sò SNU (Sòl no urbanitzable)

figura de protecció Revisió del Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic (fitxa B-120)

polígon titularitatsuperfície construidaparcel·la transmissió patrimonial

A habitatge aïllat 3 habitatge arrebossat ceràmica fusta 450

000100600DF28F 000 595006 Privat



volums acotats

afectacions

imatge aèria

ortofoto 1956

afectacions

ortofoto vigent

altres: parcel·ari històric

accessiblitat

restriccions

zones de risc

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLESCU.014

estat de conservació actual del bé:

edificació principal

aigua electricitat sanejament gas telecomunicacions

pendents > 20% incendis

afectació carreteres / ferrocar línies elèctriques

inundabilitat

observacions

exterior

accés restringit amb cadena

de 300 a 500m

molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

serveis

exterior molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

edificació complementària

de 0 a 300m

xarxa hidrogràfica

interior

interior

descripció del conjunt de l'assentament i entorn paisatgístic

accés i característiques del context

dades històriques

època contemporània

data de construcció 1908

Edificis d’ús residencialús original

Habitatgeús actual principal secundari

1nº d'habitatges

distància a la xarxa viària bàsica

a més de 500m

asfalt o formigó

tipus de ferm

grava o sorra cal millorarbon estat

estat del recorregut

evolució dels usos

La parcel·la en pendent a nord-est és aterrassada sobre murs de contenció. L'habitatge es situa en 

posició central deixant amplis espais al seu voltant. L'accés es fa per xarxa viària a la cota inferior. 

L'entorn és boscós

amplada del camí d'accés

de 3 a 5minferior a 3m més de 5m



imatge - 2

imatge - 1

finca

imatge - 3

FINCA VINCULADA

unitat de finca global

SCU.014CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

elements de la finca

pou riera mur de pedra

font torrent transformador elèctric

bassa camí torres elèctriques

mur de contenció

nom: El Rabassalet Ca n'Alustrell

superfície 3,56 ha

bibliografia, documentació i fonts orals

Inventari Catàleg del patrimoni arquitectònic del Parc Metropolità de Collserola. Diputació de Barcelona 

1995. Miquel, D (1997): "L'arquitectura modernista a Sant Cugat del Vallès". Gausac núm 11.  «Xalet a 

Collserola 3». Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Direcció General del Patrimoni 

Cultural de la Generalitat de Catalunya

informació complementària

informació històrica

Conjunt de tres torres residencials alguna d’elles en desús de línies senzilles i elements ornamentals 

d’estil modernista. Es troben situades al voltant de la plaça del rabassalet.  El primer de planta 

quadrada consta de planta baixa i dos pisos amb coberta amb terra i capcer a la façana principal i a la 

posterior amb forma de volutes amb arc central sobreaixecat. El segon també de planta quadrada està 

format per planta baixa pis i golfes amb coberta a dues aigües de teula àrab de la que sobresurt una 

torratxa central. Destaquen els esgrafiats de les façanes principal i posterior  que representen motius 

florals  i lineals. El darrer edifici que toca ja a l’avinguda de Can Cortés té també planta baixa amb dos 

pisos i una torre adossada. Destaca el porxo interior de totxo i la terrassa decorada amb columnes 

salomòniques i balaustrades.



volums principals vermell - complementaris taronja

imatge - 4

imatge - 5

imatge - 6

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

justificació de les raons per la seva recuperació i preservació

arquitectònic històric socialpaisatgístic ambiental

usos admesos

Edificació de

Interès

habitatge

artesanal

equipament vinculat B

equipament vinculat A

DETERMINACIONS NORMATIVES

condicions d'ús i d'intervenció sobre l'edificació

altres limitacions i/o condicionants

Afectació carreteres. Requereix informe de l'administració competent.

Afectació línies elèctriques. Requereix informe de l'empresa responsable.

Afectació xarxa hidrogràfica. Requereix informe de l'Agència Catalana de l'Aigua.

Risc d'incendis. Requereix informe de l'administració competent.

turisme rural

restauració equipament emplaçat

SCU.014

1908

divisió horitzontal

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

ampliació

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

En relació amb la protecció i millora dels valors ecològics, la biodiversistat i els serveis ecosistèmics, 

s'ha de tenir en compte les consideracions següents:

- A la finca hi ha hàbitats d'interès comunitari prioritaris

- L'edificació es troba dins:

un àmbit d'interès connector

l'àmbit de les reserves naturals parcials i la seva zona d'influència

la proximitat a la xarxa hídrica

ordenació de l'edificació

Conservar el mur de pedra i assegurar la seva estabilitat.

Avolum principal: volum complementari

artístic o professional



DADES BÀSIQUES

volums acotats

plànol situació

qualificació del sòl

topogràfic i croquis de volums

altres PEPCo - Llistat d'edificacions tradicionals

nom Masoveria Can Ribes

adreça postal Carretera BP-1417 km 6

X 425.931 Y 4.586.942

observacions Equipament destinat a les instal·lacions de protecció civil i bombers en època d'estiu.

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

SCU.015

municipi Sant Cugat del Vallès

referència cadastral

codi INE 08205

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

tipologia de l'element

tipologia Equipaments i dotacions

dades cadastrals

règim urbanístic

qualificació del sòl 29co Sistema de parc forestal de Collserola

protecció actual

pla especial

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

Equipament orientat a est que es composa de planta baixa i tres pisos. La coberta és de doble vessant 

amb el carener perpendicular a la façana principal.

tipus d'edifici h ús actual façanes coberta fusteries
sup.const. 

orientativa

indret La Rabassada

grau de protecció Altres béns

244superfície construïda orientativa de les edificacions principals i complementàries (m²)

nom alternatiu

classificació del sò SNU (Sòl no urbanitzable)

figura de protecció Revisió del Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic (fitxa B-117)

polígon titularitatsuperfície construidaparcel·la transmissió patrimonial

A Habitatge 4 equipament ceràmica ceràmica fusta 244

08204A01100012 011 012 Públic



volums acotats

afectacions

imatge aèria

ortofoto 1956

afectacions

ortofoto vigent

altres: parcel·ari històric

accessiblitat

restriccions

zones de risc

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLESCU.015

estat de conservació actual del bé:

edificació principal

aigua electricitat sanejament gas telecomunicacions

pendents > 20% incendis

afectació carreteres / ferrocar línies elèctriques

inundabilitat

observacions

L'accés des de Sant Cugat es realitza mitjançant la carretera BP-1417 a través de l Eixample Sud. El 

mas es troba entre els quilòmetres 6 i 7.

exterior

accés restringit amb cadena

de 300 a 500m

molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

serveis

exterior molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

edificació complementària

de 0 a 300m

xarxa hidrogràfica

interior

interior

descripció del conjunt de l'assentament i entorn paisatgístic

accés i característiques del context

dades històriques

època contemporània

data de construcció 1908

Masoveriaús original

Equipament vinculatús actual principal secundari

0nº d'habitatges

distància a la xarxa viària bàsica

a més de 500m

asfalt o formigó

tipus de ferm

grava o sorra cal millorarbon estat

estat del recorregut

evolució dels usos

La parcel·la en carener a nord té dos nivells que connecten el volum principal. L'accés es fa per xarxa 

viària per la cota superior. L'entorn és boscós.

amplada del camí d'accés

de 3 a 5minferior a 3m més de 5m



imatge - 2

imatge - 1

finca

imatge - 3

FINCA VINCULADA

unitat de finca global

SCU.015CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

elements de la finca

pou riera mur de pedra

font torrent transformador elèctric

bassa camí torres elèctriques

cobert mur de contenció

nom: Masoveria Can Ribes

superfície 49,04 ha

bibliografia, documentació i fonts orals

Catàleg de Sant Cugat del Vallès. Revisió del Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic. 

Fitxes del nivell de protecció B. (text refós novembre 2007). Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. 

Miquel, D (1997): "L'arquitectura modernista a Sant Cugat del Vallès". Gausac núm 11.

informació complementària

informació històrica

Edifici de planta quadrada formada per planta baixa semisoterrada pel desnivell topogràfic i dos pisos. 

El pis superior orginalment va ser dissenyat com a golfes. Té un estil eclèctic molt propi de l’època en 

que es barregen trets modernistes. Destaquen les façanes amb pilastres ornamentades i el capcer de 

la façana principal està rematat amb una motllura d’inspiració barroca a la cornisa, les obertures amb 

elements ornamentals pseudo modernistes, les reixes i el rafec i la teulada. Antigament era la caseta 

del guarda de la finca.



volums principals vermell - complementaris taronja

imatge - 4

imatge - 5

imatge - 6

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

justificació de les raons per la seva recuperació i preservació

arquitectònic històric socialpaisatgístic ambiental

usos admesos

Edificació de

Interès

habitatge

artesanal

equipament vinculat B

equipament vinculat A

DETERMINACIONS NORMATIVES

condicions d'ús i d'intervenció sobre l'edificació

altres limitacions i/o condicionants

Afectació carreteres. Requereix informe de l'administració competent.

Afectació línies elèctriques. Requereix informe de l'empresa responsable.

Afectació xarxa hidrogràfica. Requereix informe de l'Agència Catalana de l'Aigua.

Risc d'incendis. Requereix informe de l'administració competent.

turisme rural

restauració equipament emplaçat

SCU.015

1908

divisió horitzontal

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

ampliació

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

En relació amb la protecció i millora dels valors ecològics, la biodiversistat i els serveis ecosistèmics, 

s'ha de tenir en compte les consideracions següents:

- A la finca hi ha hàbitats d'interès comunitari prioritaris

- L'edificació es troba dins:

un àmbit d'interès connector

l'àmbit de les reserves naturals parcials i la seva zona d'influència

la proximitat a la xarxa hídrica

ordenació de l'edificació

Restaurar amb espècies vegetals adients els terrenys denudats situats entre la carretera de 

l'Arrabassada i el camí de Sant Medir.

Avolum principal: volum complementari

artístic o professional



DADES BÀSIQUES

volums acotats

plànol situació

qualificació del sòl

topogràfic i croquis de volums

altres PEPCo - Llistat d'edificacions tradicionals

nom Casa Carrión

adreça postal Carretera BP-1417 km 6,2

X 425.932 Y 4.586.903

observacions Edifici d'habitatges adossats en filera.

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

SCU.016

municipi Sant Cugat del Vallès

referència cadastral

codi INE 08205

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

tipologia de l'element

tipologia Habitatges

dades cadastrals

règim urbanístic

qualificació del sòl 29co Sistema de parc forestal de Collserola

protecció actual

pla especial

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

Habitatge orientat a nord que es composa de planta baixa i pis. La coberta és de doble vessant amb el 

carener paral·lel a la façana principal.

Can Torres

tipus d'edifici h ús actual façanes coberta fusteries
sup.const. 

orientativa

indret La Rabassada

grau de protecció Altres béns

447superfície construïda orientativa de les edificacions principals i complementàries (m²)

nom alternatiu

classificació del sò SNU (Sòl no urbanitzable)

figura de protecció Revisió del Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic (fitxa A-36)

polígon titularitatsuperfície construidaparcel·la transmissió patrimonial

A ruïnes 2 en desús arrebossat 447

000200100DF28F 000 648001 Públic



volums acotats

afectacions

imatge aèria

ortofoto 1956

afectacions

ortofoto vigent

altres: parcel·ari històric

accessiblitat

restriccions

zones de risc

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLESCU.016

estat de conservació actual del bé:

edificació principal

aigua electricitat sanejament gas telecomunicacions

pendents > 20% incendis

afectació carreteres / ferrocar línies elèctriques

inundabilitat

observacions

L'accés es realitza des de la via interurbana BP-1417 prop del quilòmetre 6 als entorns de Can Ribes.

exterior

accés restringit amb cadena

de 300 a 500m

molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

serveis

exterior molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

edificació complementària

de 0 a 300m

xarxa hidrogràfica

interior

interior

descripció del conjunt de l'assentament i entorn paisatgístic

accés i característiques del context

dades històriques

època contemporània

data de construcció 1898

Habitatges unifamiliars en fileraús original

En desúsús actual principal secundari

2nº d'habitatges

distància a la xarxa viària bàsica

a més de 500m

asfalt o formigó

tipus de ferm

grava o sorra cal millorarbon estat

estat del recorregut

evolució dels usos

La parcel·la en carener a nord-està aterrassada. El volum es situa sobre el primer mur de contenció 

connectant diferents nivells. L'accés es fa per xarxa viària per la cota inferior. L'entorn és boscós

amplada del camí d'accés

de 3 a 5minferior a 3m més de 5m



imatge - 2

imatge - 1

finca

imatge - 3

FINCA VINCULADA

unitat de finca global

SCU.016CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

elements de la finca

pou riera mur de pedra

font torrent transformador elèctric

bassa camí torres elèctriques

nom: Casa Carrión

superfície 4,37 ha

bibliografia, documentació i fonts orals

Catàleg de Sant Cugat del Vallès. Revisió del Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic. 

Fitxes del nivell de protecció A. (text refós novembre 2007). Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. 

Miquel, D (1997): "L'arquitectura modernista a Sant Cugat del Vallès". Gausac núm 11.

informació complementària

informació històrica

Edifici de tres habitatges unifamiliars adossats, dissenyat per l'arquitecte Andreu Audet, d’estil 

plenament modernista manifestat per les formes de la cornisa i dels fris que la corona les finestres els 

relleus i la volumetria. Està format per soterrani planta baixa i pis. Les façanes estàn decorades amb 

esgrafiats de tipus floral i destaquen els arcs rebaixats  de les finetres i portes. Les teulades eren de 

teula plana vidriada de colors grogosos i verds en les quals sobresurten les finestres de les golfes les 

fumerals i uns remats polièdrics a la part superior dels murs capcers. L’interior, molt degradat per 

l’abandonament de la finca, deixa entreveure encara algunes restes de pintures florals i esgrafiats.



volums principals vermell - complementaris taronja

imatge - 4

imatge - 5

imatge - 6

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

justificació de les raons per la seva recuperació i preservació

arquitectònic històric socialpaisatgístic ambiental

usos admesos

Edificació de

Interès

habitatge

artesanal

equipament vinculat B

equipament vinculat A

DETERMINACIONS NORMATIVES

condicions d'ús i d'intervenció sobre l'edificació

altres limitacions i/o condicionants

Afectació carreteres. Requereix informe de l'administració competent.

Afectació línies elèctriques. Requereix informe de l'empresa responsable.

Afectació xarxa hidrogràfica. Requereix informe de l'Agència Catalana de l'Aigua.

Risc d'incendis. Requereix informe de l'administració competent.

turisme rural

restauració equipament emplaçat

SCU.016

1898

divisió horitzontal

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

ampliació

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

En relació amb la protecció i millora dels valors ecològics, la biodiversistat i els serveis ecosistèmics, 

s'ha de tenir en compte les consideracions següents:

- A la finca hi ha hàbitats d'interès comunitari prioritaris

- L'edificació es troba dins:

un àmbit d'interès connector

l'àmbit de les reserves naturals parcials i la seva zona d'influència

la proximitat a la xarxa hídrica

ordenació de l'edificació

Avolum principal: volum complementari

artístic o professional



DADES BÀSIQUES

volums acotats

plànol situació

qualificació del sòl

topogràfic i croquis de volums

altres PEPCo - Llistat d'edificacions tradicionals

nom Xalet de Joan Puigventós

adreça postal Carretera BP-1417 km 6,2

X 425.928 Y 4.586.882

observacions

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

SCU.017

municipi Sant Cugat del Vallès

referència cadastral

codi INE 08205

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

tipologia de l'element

tipologia Habitatges

dades cadastrals

règim urbanístic

qualificació del sòl 29co Sistema de parc forestal de Collserola

protecció actual

pla especial

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

Habitatge orientat a nord que es composa de planta baixa pis i golfes. La coberta és de quatre vessants.

tipus d'edifici h ús actual façanes coberta fusteries
sup.const. 

orientativa

indret La Rabassada

grau de protecció Altres béns

347superfície construïda orientativa de les edificacions principals i complementàries (m²)

nom alternatiu

classificació del sò SNU (Sòl no urbanitzable)

figura de protecció Revisió del Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic (fitxa A-37)

polígon titularitatsuperfície construidaparcel·la transmissió patrimonial

A edificació 2 en desús arrebossat ceràmica esma 347

000200100DF28F 000 648001 Públic



volums acotats

afectacions

imatge aèria

ortofoto 1956

afectacions

ortofoto vigent

altres: parcel·ari històric

accessiblitat

restriccions

zones de risc

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLESCU.017

estat de conservació actual del bé:

edificació principal

aigua electricitat sanejament gas telecomunicacions

pendents > 20% incendis

afectació carreteres / ferrocar línies elèctriques

inundabilitat

observacions

L'accés es realitza des de la via interurbana BP-1417 prop del quilòmetre 6 als entorns de Can Ribes.

exterior

accés restringit amb cadena

de 300 a 500m

molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

serveis

exterior molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

edificació complementària

de 0 a 300m

xarxa hidrogràfica

interior

interior

descripció del conjunt de l'assentament i entorn paisatgístic

accés i característiques del context

dades històriques

època contemporània

data de construcció 1896

Habitatge unifamiliar aïllatús original

En desúsús actual principal secundari

2nº d'habitatges

distància a la xarxa viària bàsica

a més de 500m

asfalt o formigó

tipus de ferm

grava o sorra cal millorarbon estat

estat del recorregut

evolució dels usos

La parcel·la sobre un turó acull el volum al capdamunt. L'accés es fa per xarxa viària per la cota 

inferior. L'entorn és boscós

amplada del camí d'accés

de 3 a 5minferior a 3m més de 5m



imatge - 2

imatge - 1

finca

imatge - 3

FINCA VINCULADA

unitat de finca global

SCU.017CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

elements de la finca

pou riera mur de pedra

font torrent transformador elèctric

bassa camí torres elèctriques

nom: Xalet de Joan Puigventós

superfície 4,37 ha

bibliografia, documentació i fonts orals

Catàleg de Sant Cugat del Vallès. Revisió del Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic. 

Fitxes del nivell de protecció A. (text refós novembre 2007). Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. Serra 

Domenech, Miquel (1997) L’arquitectura modernista a Sant Cugat del Vallès. Revista Gausac num. 11

informació complementària

informació històrica

Casa d’estiueig datada l’any 1896 construïda per Eudald Pages Comas actualment abandonada. Té un 

estil eclèctic però amb moltes influències modernistes. Destaca la torratxa central feta de fusta i la 

cúpula d’estil eslau o austríac que la cobreix els esgrafiats de les façanes, el cancell de forja de la 

tanca que envolta la finca suportat per pilastres classicistes rematades per escultures de dracs alats.



volums principals vermell - complementaris taronja

imatge - 4

imatge - 5

imatge - 6

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

justificació de les raons per la seva recuperació i preservació

arquitectònic històric socialpaisatgístic ambiental

usos admesos

Edificació de

Interès

habitatge

artesanal

equipament vinculat B

equipament vinculat A

DETERMINACIONS NORMATIVES

condicions d'ús i d'intervenció sobre l'edificació

altres limitacions i/o condicionants

Afectació carreteres. Requereix informe de l'administració competent.

Afectació línies elèctriques. Requereix informe de l'empresa responsable.

Afectació xarxa hidrogràfica. Requereix informe de l'Agència Catalana de l'Aigua.

Risc d'incendis. Requereix informe de l'administració competent.

turisme rural

restauració equipament emplaçat

SCU.017

1896

divisió horitzontal

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

ampliació

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

En relació amb la protecció i millora dels valors ecològics, la biodiversistat i els serveis ecosistèmics, 

s'ha de tenir en compte les consideracions següents:

- A la finca hi ha hàbitats d'interès comunitari prioritaris

- L'edificació es troba dins:

un àmbit d'interès connector

l'àmbit de les reserves naturals parcials i la seva zona d'influència

la proximitat a la xarxa hídrica

ordenació de l'edificació

Avolum principal: volum complementari

artístic o professional



DADES BÀSIQUES

volums acotats

plànol situació

qualificació del sòl

topogràfic i croquis de volums

altres PEPCo - Llistat d'edificacions tradicionals

nom Casa d'Albert Agustí

adreça postal Carretera BP-1417 km 6,2

X 425.958 Y 4.587.030

observacions Es tracta d'un equipament amb serveis residencials d'acció educativa especial.

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

SCU.018

municipi Sant Cugat del Vallès

referència cadastral

codi INE 08205

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

tipologia de l'element

tipologia Habitatges

dades cadastrals

règim urbanístic

qualificació del sòl 29co Sistema de parc forestal de Collserola

protecció actual

pla especial

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

Edifici orientat a oest que es composa de planta baixa i pis. La coberta és plana.

tipus d'edifici h ús actual façanes coberta fusteries
sup.const. 

orientativa

indret La Rabassada

grau de protecció Altres béns

155superfície construïda orientativa de les edificacions principals i complementàries (m²)

nom alternatiu

classificació del sò SNU (Sòl no urbanitzable)

figura de protecció Revisió del Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic (fitxa B-29)

polígon titularitatsuperfície construidaparcel·la transmissió patrimonial

A habitatge aïllat 2 habitatge arrebossat ceràmica fusta 155

08204A01100012 011 012 Públic



volums acotats

afectacions

imatge aèria

ortofoto 1956

afectacions

ortofoto vigent

altres: parcel·ari històric

accessiblitat

restriccions

zones de risc

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLESCU.018

estat de conservació actual del bé:

edificació principal

aigua electricitat sanejament gas telecomunicacions

pendents > 20% incendis

afectació carreteres / ferrocar línies elèctriques

inundabilitat

observacions

L'accés des de Sant Cugat es realitza mitjançant la carretera BP-1417 a través de l'Eixample Sud. El 

mas es troba entre els quilòmetres 6 i 7.

exterior

accés restringit amb cadena

de 300 a 500m

molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

serveis

exterior molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

edificació complementària

de 0 a 300m

xarxa hidrogràfica

interior

interior

descripció del conjunt de l'assentament i entorn paisatgístic

accés i característiques del context

dades històriques

època contemporània

data de construcció 1899

Habitatge unifamiliarús original

habitatgeús actual principal secundari

0nº d'habitatges

distància a la xarxa viària bàsica

a més de 500m

asfalt o formigó

tipus de ferm

grava o sorra cal millorarbon estat

estat del recorregut

evolució dels usos

La parcel·la en carener a nord d'acull el volum sense modificar la topografia. L'accés es fa per pista de 

terra i l'entorn és boscós

amplada del camí d'accés

de 3 a 5minferior a 3m més de 5m



imatge - 2

imatge - 1

finca

imatge - 3

FINCA VINCULADA

unitat de finca global

SCU.018CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

elements de la finca

pou riera mur de pedra

font torrent transformador elèctric

bassa camí torres elèctriques

cobert hort

nom: Casa d'Albert Agustí

superfície 49,04 ha

bibliografia, documentació i fonts orals

Catàleg de Sant Cugat del Vallès. Revisió del Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic. 

Fitxes del nivell de protecció B. (text refós novembre 2007). Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. 

Miquel, D (1997): "L'arquitectura modernista a Sant Cugat del Vallès". Gausac núm 11.

informació complementària

informació històrica

Casa unifamiliar construïda l’any 1899 pel mestre d’obres Ramon Ribera Rodríguez. Està formada per 

planta baixa i pis. Destaca el coronament de la façana principal amb ràfec i la cartela central amb una 

orla motllurada i un escut modernista.



volums principals vermell - complementaris taronja

imatge - 4

imatge - 5

imatge - 6

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

justificació de les raons per la seva recuperació i preservació

arquitectònic històric socialpaisatgístic ambiental

usos admesos

Edificació de

Interès

habitatge

artesanal

equipament vinculat B

equipament vinculat A

DETERMINACIONS NORMATIVES

condicions d'ús i d'intervenció sobre l'edificació

altres limitacions i/o condicionants

Afectació carreteres. Requereix informe de l'administració competent.

Afectació línies elèctriques. Requereix informe de l'empresa responsable.

Afectació xarxa hidrogràfica. Requereix informe de l'Agència Catalana de l'Aigua.

Risc d'incendis. Requereix informe de l'administració competent.

turisme rural

restauració equipament emplaçat

SCU.018

1899

divisió horitzontal

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

ampliació

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

En relació amb la protecció i millora dels valors ecològics, la biodiversistat i els serveis ecosistèmics, 

s'ha de tenir en compte les consideracions següents:

- A la finca hi ha hàbitats d'interès comunitari prioritaris

- L'edificació es troba dins:

un àmbit d'interès connector

l'àmbit de les reserves naturals parcials i la seva zona d'influència

la proximitat a la xarxa hídrica

ordenació de l'edificació

Restaurar amb espècies vegetals adients els terrenys denudats situats entre la carretera de 

l'Arrabassada i el camí de Sant Medir.

Avolum principal: volum complementari

artístic o professional



DADES BÀSIQUES

volums acotats

plànol situació

qualificació del sòl

topogràfic i croquis de volums

altres

nom Serveis d'infraestructures viàries i mobilitat

adreça postal Carretera BP-1417 km 4,9

X 426.918 Y 4.586.942

observacions Equipament vinvulat a la gerència de serveis d'infraestructures viàries i mobilitat 

destinat a laboratori d'assaigs.

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

SCU.019

municipi Sant Cugat del Vallès

referència cadastral

codi INE 08205

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

tipologia de l'element

tipologia Equipaments i dotacions

dades cadastrals

règim urbanístic

qualificació del sòl 29co Sistema de parc forestal de Collserola

protecció actual

pla especial

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

Equipament orientat a sud-est que es composa de planta baixa i golfes. La coberta és de doble vessant. 

Està format per tres volums maclats.

tipus d'edifici h ús actual façanes coberta fusteries
sup.const. 

orientativa

indret Vista Rica

grau de protecció

638superfície construïda orientativa de les edificacions principals i complementàries (m²)

nom alternatiu

classificació del sò SNU (Sòl no urbanitzable)

figura de protecció

polígon titularitatsuperfície construidaparcel·la transmissió patrimonial

A habitatge aïllat 2 laboratori arrebossat ceràmica alumini 638

08204A01100015 011 602.902015 Públic



volums acotats

afectacions

imatge aèria

ortofoto 1956

afectacions

ortofoto vigent

altres: parcel·ari històric

accessiblitat

restriccions

zones de risc

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLESCU.019

estat de conservació actual del bé:

edificació principal

aigua electricitat sanejament gas telecomunicacions

pendents > 20% incendis

afectació carreteres / ferrocar línies elèctriques

inundabilitat

observacions

L'accés es realitza des de la via interurbana BP-1417 entre els quilòmetres 4 i 5.

exterior

accés restringit amb cadena

de 300 a 500m

molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

serveis

exterior molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

edificació complementària

de 0 a 300m

xarxa hidrogràfica

interior

interior

descripció del conjunt de l'assentament i entorn paisatgístic

accés i característiques del context

dades històriques

època contemporània

data de construcció 1950

ús original

Equipament emplaçatús actual principal secundari

0nº d'habitatges

distància a la xarxa viària bàsica

a més de 500m

asfalt o formigó

tipus de ferm

grava o sorra cal millorarbon estat

estat del recorregut

evolució dels usos

La parcel·la en carener és plana per un mur de contenció. El volum limita d'una banda amb la xarxa 

viària i per l altra disposa d'una esplanada. L'entorn és boscós

amplada del camí d'accés

de 3 a 5minferior a 3m més de 5m



imatge - 2

imatge - 1

finca

imatge - 3

FINCA VINCULADA

unitat de finca global

SCU.019CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

elements de la finca

pou riera mur de pedra

font torrent transformador elèctric

bassa camí torres elèctriques

diposit aparcament

nom: Serveis d'infraestructures viàries i mobilitat

superfície 95,90 ha

bibliografia, documentació i fonts orals

informació complementària

informació històrica



volums principals vermell - complementaris taronja

imatge - 4

imatge - 5

imatge - 6

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

justificació de les raons per la seva recuperació i preservació

arquitectònic històric socialpaisatgístic ambiental

usos admesos

Edificació de

Interès

habitatge

artesanal

equipament vinculat B

equipament vinculat A

DETERMINACIONS NORMATIVES

condicions d'ús i d'intervenció sobre l'edificació

altres limitacions i/o condicionants

Afectació carreteres. Requereix informe de l'administració competent.

Afectació línies elèctriques. Requereix informe de l'empresa responsable.

Afectació xarxa hidrogràfica. Requereix informe de l'Agència Catalana de l'Aigua.

Risc d'incendis. Requereix informe de l'administració competent.

turisme rural

restauració equipament emplaçat

SCU.019

1950

divisió horitzontal

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

ampliació

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

En relació amb la protecció i millora dels valors ecològics, la biodiversistat i els serveis ecosistèmics, 

s'ha de tenir en compte les consideracions següents:

- A la finca hi ha hàbitats d'interès comunitari prioritaris

- L'edificació es troba dins:

un àmbit d'interès connector

l'àmbit de les reserves naturals parcials i la seva zona d'influència

la proximitat a la xarxa hídrica

ordenació de l'edificació

Avolum principal: volum complementari

artístic o professional



DADES BÀSIQUES

volums acotats

plànol situació

qualificació del sòl

topogràfic i croquis de volums

altres PEPCo - Llistat d'edificacions tradicionals

nom Casa Vista Rica II

adreça postal Carretera BP-1417 km 4,9

X 426.990 Y 4.587.013

observacions

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

SCU.020

municipi Sant Cugat del Vallès

referència cadastral

codi INE 08205

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

tipologia de l'element

tipologia Habitatges

dades cadastrals

règim urbanístic

qualificació del sòl 29co Sistema de parc forestal de Collserola

protecció actual

pla especial

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

Edifici orientat a sud-est que es composa de planta baixa i pis. La coberta és de doble vessant amb el 

carener perpendicular a la façana principal.

tipus d'edifici h ús actual façanes coberta fusteries
sup.const. 

orientativa

indret Vista Rica

grau de protecció Altres béns

294superfície construïda orientativa de les edificacions principals i complementàries (m²)

nom alternatiu

classificació del sò SNU (Sòl no urbanitzable)

figura de protecció Revisió del Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic (fitxa C-59)

polígon titularitatsuperfície construidaparcel·la transmissió patrimonial

A habitatge 2 habitatge arrebossat ceràmica fusta 294

08204A01100015 011 602.902015 Públic



volums acotats

afectacions

imatge aèria

ortofoto 1956

afectacions

ortofoto vigent

altres: parcel·ari històric

accessiblitat

restriccions

zones de risc

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLESCU.020

estat de conservació actual del bé:

edificació principal

aigua electricitat sanejament gas telecomunicacions

pendents > 20% incendis

afectació carreteres / ferrocar línies elèctriques

inundabilitat

observacions

L'accés es realitza des de la via interurbana BP-1417 entre els quilòmetres 4 i 5.

exterior

accés restringit amb cadena

de 300 a 500m

molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

serveis

exterior molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

edificació complementària

de 0 a 300m

xarxa hidrogràfica

interior

interior

descripció del conjunt de l'assentament i entorn paisatgístic

accés i característiques del context

dades històriques

època contemporània

data de construcció 1920

Habitatge ús original

Habitatgeús actual principal secundari

0nº d'habitatges

distància a la xarxa viària bàsica

a més de 500m

asfalt o formigó

tipus de ferm

grava o sorra cal millorarbon estat

estat del recorregut

evolució dels usos

La parcel·la en carener és relativament plana. El volum limita d'una banda amb la xarxa viària i per 

l'altra disposa d'una esplanada. L'entorn és boscós

amplada del camí d'accés

de 3 a 5minferior a 3m més de 5m



imatge - 2

imatge - 1

finca

imatge - 3

FINCA VINCULADA

unitat de finca global

SCU.020CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

elements de la finca

pou riera mur de pedra

font torrent transformador elèctric

bassa camí torres elèctriques

cobert

nom: Casa Vista Rica II

superfície 95,90 ha

bibliografia, documentació i fonts orals

Catàleg de Sant Cugat del Vallès. Revisió del Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic. 

Fitxes del nivell de protecció C. (text refós novembre 2007). Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.

informació complementària

informació històrica

Edifici de planta quadrangular format per planta baixa i pis amb coberta a dues aigües i dos cossos 

annexos simètrics a banda i banda amb les mateixes característiques que el cos central però de menor 

tamany.  Els diversos angles de l’edifici tenen un remat formant un llistó. A la façana principal hi 

destaquen dues finestres  bessones  amb dintell apuntat a l’igual que la porta d’accés situades a la 

franja del pis mentre que les finestres dels cossos laterals es troben a la planta baixa. La porta està 

envoltada per una faixa engaltada de manera que insinua unes impostes.



volums principals vermell - complementaris taronja

imatge - 4

imatge - 5

imatge - 6

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

justificació de les raons per la seva recuperació i preservació

arquitectònic històric socialpaisatgístic ambiental

usos admesos

Edificació de

Interès

habitatge

artesanal

equipament vinculat B

equipament vinculat A

DETERMINACIONS NORMATIVES

condicions d'ús i d'intervenció sobre l'edificació

altres limitacions i/o condicionants

Afectació carreteres. Requereix informe de l'administració competent.

Afectació línies elèctriques. Requereix informe de l'empresa responsable.

Afectació xarxa hidrogràfica. Requereix informe de l'Agència Catalana de l'Aigua.

Risc d'incendis. Requereix informe de l'administració competent.

turisme rural

restauració equipament emplaçat

SCU.020

1920

divisió horitzontal

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

ampliació

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

En relació amb la protecció i millora dels valors ecològics, la biodiversistat i els serveis ecosistèmics, 

s'ha de tenir en compte les consideracions següents:

- A la finca hi ha hàbitats d'interès comunitari prioritaris

- L'edificació es troba dins:

un àmbit d'interès connector

l'àmbit de les reserves naturals parcials i la seva zona d'influència

la proximitat a la xarxa hídrica

ordenació de l'edificació

Avolum principal: volum complementari

artístic o professional



DADES BÀSIQUES

volums acotats

plànol situació

qualificació del sòl

topogràfic i croquis de volums

altres PEPCo - Llistat d'edificacions tradicionals

nom Casa Vista Rica I

adreça postal Carretera BP-1417 km 4,9

X 427.003 Y 4.587.030

observacions

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

SCU.021

municipi Sant Cugat del Vallès

referència cadastral

codi INE 08205

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

tipologia de l'element

tipologia Habitatges

dades cadastrals

règim urbanístic

qualificació del sòl 29co Sistema de parc forestal de Collserola

protecció actual

pla especial

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

Habitatge orientat a sud-est que es composa de planta baixa i pis. La coberta és de doble vessant amb 

el carener paral·lel a la façana principal.

tipus d'edifici h ús actual façanes coberta fusteries
sup.const. 

orientativa

indret Vista Rica

grau de protecció Altres béns

417superfície construïda orientativa de les edificacions principals i complementàries (m²)

nom alternatiu

classificació del sò SNU (Sòl no urbanitzable)

figura de protecció Revisió del Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic (fitxa B-222)

polígon titularitatsuperfície construidaparcel·la transmissió patrimonial

A habitatge 2 en desús pedra ceràmica fusta 417

08204A01100015 011 602.902015 Públic



volums acotats

afectacions

imatge aèria

ortofoto 1956

afectacions

ortofoto vigent

altres: parcel·ari històric

accessiblitat

restriccions

zones de risc

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLESCU.021

estat de conservació actual del bé:

edificació principal

aigua electricitat sanejament gas telecomunicacions

pendents > 20% incendis

afectació carreteres / ferrocar línies elèctriques

inundabilitat

observacions

L'accés es realitza des de la via interurbana BP-1417 entre els quilòmetres 4 i 5.

exterior

accés restringit amb cadena

de 300 a 500m

molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

serveis

exterior molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

edificació complementària

de 0 a 300m

xarxa hidrogràfica

interior

interior

descripció del conjunt de l'assentament i entorn paisatgístic

accés i característiques del context

dades històriques

època contemporània

data de construcció 1920

Habitatge plurifamiliar aïllatús original

En desúsús actual principal secundari

0nº d'habitatges

distància a la xarxa viària bàsica

a més de 500m

asfalt o formigó

tipus de ferm

grava o sorra cal millorarbon estat

estat del recorregut

evolució dels usos

La parcel·la en carener és relativament plana. El volum limita d'una banda amb la xarxa viària i per l 

altra disposa d'una esplanada. L'entorn és boscós

amplada del camí d'accés

de 3 a 5minferior a 3m més de 5m



imatge - 2

imatge - 1

finca

imatge - 3

FINCA VINCULADA

unitat de finca global

SCU.021CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

elements de la finca

pou riera mur de pedra

font torrent transformador elèctric

bassa camí torres elèctriques

nom: Casa Vista Rica I

superfície 95,90 ha

bibliografia, documentació i fonts orals

Catàleg de Sant Cugat del Vallès. Revisió del Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic. 

Fitxes del nivell de protecció B. (text refós novembre 2007). Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.

informació complementària

informació històrica

Edifici singular de forma paral·lelepípede que guarda una gran simetria respecte les obertures de les 

façanes en les quals es repeteixen el mateix tipus de finestres amb el dintell de maó vist formant arcs 

rebaixats amb imposta amb diferents elements decoratius. Els brancals de les portes i finestres  estan 

construits a manera de pilastres i ampits amb totxos a sardinell formen petites motllures. El remat del 

coronament de l’edifici dibuixa un entabliment amb motllures arquitrau fris amb oculs de terracuita en 

forma de molinet i la cornisa. Els frontons dels capcers són afegits posteriors. Combinen els elements 

d’obra de maó vist de les obertures del fris del coronament i de les baranes del balcó principal que 

formen una gelosia d’obra de fàbrica trenada diagonalment. Pel que fa la resta de façanes segueixen el 

mateix esquema de la façana principal.



volums principals vermell - complementaris taronja

imatge - 4

imatge - 5

imatge - 6

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

justificació de les raons per la seva recuperació i preservació

arquitectònic històric socialpaisatgístic ambiental

usos admesos

Edificació de

Interès

habitatge

artesanal

equipament vinculat B

equipament vinculat A

DETERMINACIONS NORMATIVES

condicions d'ús i d'intervenció sobre l'edificació

altres limitacions i/o condicionants

Afectació carreteres. Requereix informe de l'administració competent.

Afectació línies elèctriques. Requereix informe de l'empresa responsable.

Afectació xarxa hidrogràfica. Requereix informe de l'Agència Catalana de l'Aigua.

Risc d'incendis. Requereix informe de l'administració competent.

turisme rural

restauració equipament emplaçat

SCU.021

1920

divisió horitzontal

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

ampliació

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

En relació amb la protecció i millora dels valors ecològics, la biodiversistat i els serveis ecosistèmics, 

s'ha de tenir en compte les consideracions següents:

- A la finca hi ha hàbitats d'interès comunitari prioritaris

- L'edificació es troba dins:

un àmbit d'interès connector

l'àmbit de les reserves naturals parcials i la seva zona d'influència

la proximitat a la xarxa hídrica

ordenació de l'edificació

Avolum principal: volum complementari

artístic o professional



DADES BÀSIQUES

volums acotats

plànol situació

qualificació del sòl

topogràfic i croquis de volums

altres PEPCo - Llistat d'edificacions tradicionals

nom Can Puig

adreça postal Carretera de la Rabassada

X 426.311 Y 4.587.489

observacions

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

SCU.022

municipi Sant Cugat del Vallès

referència cadastral

codi INE 08205

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

tipologia de l'element

tipologia Equipaments i dotacions

dades cadastrals

règim urbanístic

qualificació del sòl 29co Sistema de parc forestal de Collserola

protecció actual

pla especial

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

Equipament orientat a sud que es composa de planta baixa i dos pisos. La coberta és inclinada. Està 

format per tres volums maclats, on un d'ells és una petita capella i altres tres aïllats.

tipus d'edifici h ús actual façanes coberta fusteries
sup.const. 

orientativa

indret La Rabassada

grau de protecció Altres béns

5.319superfície construïda orientativa de les edificacions principals i complementàries (m²)

nom alternatiu

classificació del sò SNU (Sòl no urbanitzable)

figura de protecció Revisió del Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic (B-116)

polígon titularitatsuperfície construidaparcel·la transmissió patrimonial

A masia 4 equipament pedra ceràmica fusta 2536

B religiós 2 església pedra ceràmica fusta 662

C edificació 3 altres arrebossat ceràmica 1079

D edificació 1 altres arrebossat ceràmica 249

E edificació 1 altres arrebossat ceràmica fusta 82

F edificació 2 altres arrebossat ceràmica fusta 711

002200200DF28H 000 3.392002 Públic



volums acotats

afectacions

imatge aèria

ortofoto 1956

afectacions

ortofoto vigent

altres: parcel·ari històric

accessiblitat

restriccions

zones de risc

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLESCU.022

estat de conservació actual del bé:

edificació principal

aigua electricitat sanejament gas telecomunicacions

pendents > 20% incendis

afectació carreteres / ferrocar línies elèctriques

inundabilitat

observacions

L'accés des de Barcelona es realitza mitjançant la via interurbana BP-1417 a través de la urbanització 

el Maduixer. Entre els quilòmetres 6 i 7 cal desviar-se cap a la pista B05 fins arribar a la masia passant 

per Can Ribes.

exterior

accés restringit amb cadena

de 300 a 500m

molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

serveis

exterior molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

edificació complementària

de 0 a 300m

xarxa hidrogràfica

interior

interior

descripció del conjunt de l'assentament i entorn paisatgístic

accés i característiques del context

dades històriques

època contemporània

data de construcció s. XVI

Masiaús original

Equipament emplaçatús actual principal secundari

0nº d'habitatges

distància a la xarxa viària bàsica

a més de 500m

asfalt o formigó

tipus de ferm

grava o sorra cal millorarbon estat

estat del recorregut

evolució dels usos

La parcel·la en pendent a nord-est acull el volum sobre un mur de contenció. L'accés es fa per camí 

asfaltat i l'entorn és boscós.

amplada del camí d'accés

de 3 a 5minferior a 3m més de 5m



imatge - 2

imatge - 1

finca

imatge - 3

FINCA VINCULADA

unitat de finca global

SCU.022CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

elements de la finca

pou riera mur de pedra

font torrent transformador elèctric

bassa camí torres elèctriques

mur de contenció

nom: Can Puig

superfície 49,04 ha

bibliografia, documentació i fonts orals

Catàleg de Sant Cugat del Vallès. Revisió del Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic. 

Fitxes del nivell de protecció B. (text refós novembre 2007). Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.

informació complementària

informació històrica

Masia de planta quadrada amb planta baixa i dos pisos i teulada a quatre vessants. Conserva una 

estricta simetria de les façanes articulades en quatre grups d’obertures neogòtiques o 

pseudomodernistes. La façana principal amb el portal d’arc carpanell amb dovelles de pedra de 

Montjuïc i finestres altes; al primer pis amb quatre balconades les dues centrals corregudes i totes elles 

amb baranes noucentistes. Al pis superior una sèrie de finestres geminades amb un monjo que parteix 

uns arquets trilobulats. Sota teulada a la càmara d’aire uns òculs repartits en tot el perímetre de 

l’edifici. La resta de façanes segueixen la mateixa simetria que la principal però amb el portal substituït 

per finestres i els balcons centrals individualitzats. Destaquen les llindes que formen arquacions 

diverses les impostes del primer pis i el rafec de mensules. Els paraments estan conformats per pedra 

local amb les motllures, arcs, dintells, impostes, etc. de pedra de Montjuïc. Al lateral trobem una petita 

capella amb una espadanya amb suport lateral de carteles motllurades.



volums principals vermell - complementaris taronja

imatge - 4

imatge - 5

imatge - 6

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

justificació de les raons per la seva recuperació i preservació

arquitectònic històric socialpaisatgístic ambiental

usos admesos

Edificació de

Interès

habitatge

artesanal

equipament vinculat B

equipament vinculat A

DETERMINACIONS NORMATIVES

condicions d'ús i d'intervenció sobre l'edificació

altres limitacions i/o condicionants

Afectació carreteres. Requereix informe de l'administració competent.

Afectació línies elèctriques. Requereix informe de l'empresa responsable.

Afectació xarxa hidrogràfica. Requereix informe de l'Agència Catalana de l'Aigua.

Risc d'incendis. Requereix informe de l'administració competent.

turisme rural

restauració equipament emplaçat

SCU.022

s. XVI

divisió horitzontal

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

ampliació

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

En relació amb la protecció i millora dels valors ecològics, la biodiversistat i els serveis ecosistèmics, 

s'ha de tenir en compte les consideracions següents:

- A la finca hi ha hàbitats d'interès comunitari prioritaris

- L'edificació es troba dins:

un àmbit d'interès connector

l'àmbit de les reserves naturals parcials i la seva zona d'influència

la proximitat a la xarxa hídrica

ordenació de l'edificació

Recuperar i/o mantenir els espais aptes per a l'agricultura.

Enderrocar els volums auxiliars de la finca o millorar la seva integració paisatgística.

Conservar el viaducte de Can Ribas.

Avolum principal: B volum complementari C D E F

artístic o professional



DADES BÀSIQUES

volums acotats

plànol situació

qualificació del sòl

topogràfic i croquis de volums

altres PEPCO - Llistat d'elements del patrimoni històric i artístic

nom Centre i Ermita de Sant Medir

adreça postal Sant Medir

X 426.556 Y 4.588.337

observacions Centre d'educació especial.

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

SCU.023

municipi Sant Cugat del Vallès

referència cadastral

codi INE 08205

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

tipologia de l'element

tipologia Equipaments i dotacions

dades cadastrals

règim urbanístic

qualificació del sòl 29co Sistema de parc forestal de Collserola

protecció actual

pla especial

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

Equipament orientat a sud-est que es composa de panta baixa i dos pisos amb una torre maclada de 

quatre pisos d'altura. Està format per quatre volums maclats i altres dos aïllats.

tipus d'edifici h ús actual façanes coberta fusteries
sup.const. 

orientativa

indret Sant Medir

grau de protecció Altres béns

2.765superfície construïda orientativa de les edificacions principals i complementàries (m²)

nom alternatiu

classificació del sò SNU (Sòl no urbanitzable)

figura de protecció Revisió del Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic (A-35 i A-13)

polígon titularitatsuperfície construidaparcel·la transmissió patrimonial

A habitatge aïllat 3 centre educatiu ceràmica ceràmica fusta 1340

B religiós 1 ermita pedra ceràmica fusta 89

C habitatge aïllat 3 centre educatiu ceràmica ceràmica fusta 1336

001200300DF28H 000 1.864003 Privat



volums acotats

afectacions

imatge aèria

ortofoto 1956

afectacions

ortofoto vigent

altres: parcel·ari històric

accessiblitat

restriccions

zones de risc

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLESCU.023

estat de conservació actual del bé:

edificació principal

aigua electricitat sanejament gas telecomunicacions

pendents > 20% incendis

afectació carreteres / ferrocar línies elèctriques

inundabilitat

observacions

L'accés es realitza a través de la pista forestal B05 prop de la urbanització Sant Medir.

exterior

accés restringit amb cadena

de 300 a 500m

molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

serveis

exterior molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

edificació complementària

de 0 a 300m

xarxa hidrogràfica

interior

interior

descripció del conjunt de l'assentament i entorn paisatgístic

accés i característiques del context

dades històriques

època medieval - moderna - contemporània

data de construcció s. XII

Masia - Ermitaús original

Equipament emplaçatús actual principal secundari

0nº d'habitatges

distància a la xarxa viària bàsica

a més de 500m

asfalt o formigó

tipus de ferm

grava o sorra cal millorarbon estat

estat del recorregut

evolució dels usos

La parcel·la en pendent a oest acull el volum principal a la part inferior limitant amb el bosc i deixant la 

zona nord lliure. L'accés es fa per pista de terra i l'entorn és boscós

amplada del camí d'accés

de 3 a 5minferior a 3m més de 5m



imatge - 2

imatge - 1

finca

imatge - 3

FINCA VINCULADA

unitat de finca global

SCU.023CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

elements de la finca

pou riera mur de pedra

font torrent transformador elèctric

bassa camí torres elèctriques

mur de contenció aterrassat

nom: Centre i Ermita de Sant Medir

superfície 12,68 ha

bibliografia, documentació i fonts orals

Catàleg de Sant Cugat del Vallès. Revisió del Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic. 

Fitxes del nivell de protecció A. (text refós novembre 2007). Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.

informació complementària

informació històrica

Antiga masia rehabilitada i transformada en centre d’atenció social. Va ser reformada en època 

modernista. S’estructura en diferents cossos coberts de totxo vist amb aplicacions de pedra i ceràmica. 

La masia original es pot apreciar en els murs capcers de la façana. destaquen les finestres venecianes 

els portals i finestres d’arcs rebaixats i els relleus a l’obra vista dels maons així com un torreó amb el 

rafec d’obra vista d’ordre corinti i els careners de teules vidriades. Pel que fa a l’interior són 

interessants l’escala, la llar de foc i les diverses voltes catalanes fetes de maó del sector de les 

cotxeres.



volums principals vermell - complementaris taronja

imatge - 4

imatge - 5

imatge - 6

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

justificació de les raons per la seva recuperació i preservació

arquitectònic històric socialpaisatgístic ambiental

usos admesos

Edificació de

Interès

habitatge

artesanal

equipament vinculat B

equipament vinculat A

DETERMINACIONS NORMATIVES

condicions d'ús i d'intervenció sobre l'edificació

altres limitacions i/o condicionants

Afectació carreteres. Requereix informe de l'administració competent.

Afectació línies elèctriques. Requereix informe de l'empresa responsable.

Afectació xarxa hidrogràfica. Requereix informe de l'Agència Catalana de l'Aigua.

Risc d'incendis. Requereix informe de l'administració competent.

turisme rural

restauració equipament emplaçat

SCU.023

s. XII

divisió horitzontal

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

ampliació

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

En relació amb la protecció i millora dels valors ecològics, la biodiversistat i els serveis ecosistèmics, 

s'ha de tenir en compte les consideracions següents:

- A la finca hi ha hàbitats d'interès comunitari prioritaris

- L'edificació es troba dins:

un àmbit d'interès connector

l'àmbit de les reserves naturals parcials i la seva zona d'influència

la proximitat a la xarxa hídrica

ordenació de l'edificació

Recuperar i/o mantenir els espais aptes per a l'agricultura.

Enderrocar els volums auxiliars de la finca o millorar la seva integració paisatgística.

Avolum principal: Bvolum complementari C

artístic o professional



DADES BÀSIQUES

volums acotats

plànol situació

qualificació del sòl

topogràfic i croquis de volums

altres PEPCo - Llistat d'edificacions tradicionals

nom Can Jané

adreça postal Sant Medir

X 426.268 Y 4.588.493

observacions Masia tradicional amb ús de restaurant.

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

SCU.024

municipi Sant Cugat del Vallès

referència cadastral

codi INE 08205

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

tipologia de l'element

tipologia Restaurants i altres usos turístics

dades cadastrals

règim urbanístic

qualificació del sòl 29co Sistema de parc forestal de Collserola

protecció actual

pla especial

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

Masia orientada a sud-oest que es composa de planta baixa i tres pisos. La coberta és de doble vessant 

amb el carener paral·lel a la façana principal. Està formada per tres volums maclats i uns altres cinc 

volums aïllats.

tipus d'edifici h ús actual façanes coberta fusteries
sup.const. 

orientativa

indret Sant Medir

grau de protecció Altres béns

1.801superfície construïda orientativa de les edificacions principals i complementàries (m²)

nom alternatiu

classificació del sò SNU (Sòl no urbanitzable)

figura de protecció Revisió del Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic (Fitxa B-114)

polígon titularitatsuperfície construidaparcel·la transmissió patrimonial

A masia 2 restaurant arrebossat ceràmica fusta 667

B edificació 4 altres arrebossat ceràmica alumini 1134

001200100DF28H 000 464001 Privat



volums acotats

afectacions

imatge aèria

ortofoto 1956

afectacions

ortofoto vigent

altres: parcel·ari històric

accessiblitat

restriccions

zones de risc

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLESCU.024

estat de conservació actual del bé:

edificació principal

aigua electricitat sanejament gas telecomunicacions

pendents > 20% incendis

afectació carreteres / ferrocar línies elèctriques

inundabilitat

observacions

L'accés des de Sant Cugat es realitza mitjançant la carretera BP-1417 on al km 6 cal desviar-se cap a 

Can Puig i seguir pista forestal i abans d'arribar a l'àrea de lleure de Sant Medir cal desviar-se cap a un 

camí que ens portarà a la masia.

exterior

accés restringit amb cadena

de 300 a 500m

molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

serveis

exterior molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

edificació complementària

de 0 a 300m

xarxa hidrogràfica

interior

interior

descripció del conjunt de l'assentament i entorn paisatgístic

accés i característiques del context

dades històriques

època moderna

data de construcció s. XIV

Masiaús original

restaurant i altres usos turístics habitatgeús actual principal secundari

1nº d'habitatges

distància a la xarxa viària bàsica

a més de 500m

asfalt o formigó

tipus de ferm

grava o sorra cal millorarbon estat

estat del recorregut

evolució dels usos

La parcel·la en pendent a nord és aterrassada. Els volums es situen a la cota més alta deixant espais 

amplis als accessos. Les terrasses inferiors es destinen al cultiu.

amplada del camí d'accés

de 3 a 5minferior a 3m més de 5m



imatge - 2

imatge - 1

finca

imatge - 3

FINCA VINCULADA

unitat de finca global

SCU.024CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

elements de la finca

pou riera mur de pedra

font torrent transformador elèctric

bassa camí torres elèctriques

hort mur de contenció

nom: Can Gener

superfície 57,17 ha

bibliografia, documentació i fonts orals

Catàleg de Sant Cugat del Vallès. Revisió del Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic. 

Fitxes del nivell de protecció B. (text refós novembre 2007). Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. Foj, 

Gemma; Tortosa, Joan (1991): Masies i Ermites de Sant Cugat del Vallès. Ajuntament de Sant Cugat.

informació complementària

informació històrica

Masia tradicional documentada l’any 1537 situada al camí cap a Barcelona molt reformada. Consta de 

planta baixa i dos pisos. Els elements arquitectònics més destacables són: una galeria d’arcs apuntats 

del segon pis amb ampit de balaustrada de ceràmica crua de les bòviles properes i el rellotge de sol 

modern situat a la façana sud amb el dibuix de l’escut de Catalunya. EL document més antic sobre 

aquesta masia data de l'any 1537 i forma part de l'arxiu familiar dels propietaris de la masia. Durant un 

temps els habitants d ela masia es van dedicar a recollir, embotellar o comercialitzar l'aigua de la font 

de Sant Medir.



volums principals vermell - complementaris taronja

imatge - 4

imatge - 5

imatge - 6

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

justificació de les raons per la seva recuperació i preservació

arquitectònic històric socialpaisatgístic ambiental

usos admesos

Edificació de

Interès

habitatge

artesanal

equipament vinculat B

equipament vinculat A

DETERMINACIONS NORMATIVES

condicions d'ús i d'intervenció sobre l'edificació

altres limitacions i/o condicionants

Afectació carreteres. Requereix informe de l'administració competent.

Afectació línies elèctriques. Requereix informe de l'empresa responsable.

Afectació xarxa hidrogràfica. Requereix informe de l'Agència Catalana de l'Aigua.

Risc d'incendis. Requereix informe de l'administració competent.

turisme rural

restauració equipament emplaçat

SCU.024

s. XIV

divisió horitzontal

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

ampliació

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

En relació amb la protecció i millora dels valors ecològics, la biodiversistat i els serveis ecosistèmics, 

s'ha de tenir en compte les consideracions següents:

- A la finca hi ha hàbitats d'interès comunitari prioritaris

- L'edificació es troba dins:

un àmbit d'interès connector

l'àmbit de les reserves naturals parcials i la seva zona d'influència

la proximitat a la xarxa hídrica

ordenació de l'edificació

Recuperar i/o mantenir els espais aptes per a l'agricultura.

Enderrocar els volums auxiliars de la finca o millorar la seva integració paisatgística.

Avolum principal: Bvolum complementari

artístic o professional



DADES BÀSIQUES

volums acotats

plànol situació

qualificació del sòl

topogràfic i croquis de volums

altres PEPCO - Llistat d'elements del patrimoni històric i artístic

nom Ermita Sant Adjutori

adreça postal Can Borrell

X 426.025 Y 4.589.708

observacions Ermita romànica.

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

SCU.025

municipi Sant Cugat del Vallès

referència cadastral

codi INE 08205

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

tipologia de l'element

tipologia Equipaments i dotacions

dades cadastrals

règim urbanístic

qualificació del sòl 29co Sistema de parc forestal de Collserola

protecció actual

pla especial

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

Ermita orientada a oest que es composa de planta baixa. La coberta és una volta semiesfèrica.

tipus d'edifici h ús actual façanes coberta fusteries
sup.const. 

orientativa

indret Can Borrell

grau de protecció Altres béns

34superfície construïda orientativa de les edificacions principals i complementàries (m²)

nom alternatiu

classificació del sò SNU (Sòl no urbanitzable)

figura de protecció Revisió del Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic (Fitxa F-2)

polígon titularitatsuperfície construidaparcel·la transmissió patrimonial

A religiós 1 religiós pedra pedra fusta 34

08204A01000017 010 84.531017 Privat



volums acotats

afectacions

imatge aèria

ortofoto 1956

afectacions

ortofoto vigent

altres: parcel·ari històric

accessiblitat

restriccions

zones de risc

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLESCU.025

estat de conservació actual del bé:

edificació principal

aigua electricitat sanejament gas telecomunicacions

pendents > 20% incendis

afectació carreteres / ferrocar línies elèctriques

inundabilitat

observacions

L'accés es realitza des d'un corriol que neix de la pista forestal B05 als entorns de Coll Blanc.

exterior

accés restringit amb cadena

de 300 a 500m

molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

serveis

exterior molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

edificació complementària

de 0 a 300m

xarxa hidrogràfica

interior

interior

descripció del conjunt de l'assentament i entorn paisatgístic

accés i característiques del context

dades històriques

època medieval

data de construcció s. XI

Ermitaús original

Equipament vinculatús actual principal secundari

0nº d'habitatges

distància a la xarxa viària bàsica

a més de 500m

asfalt o formigó

tipus de ferm

grava o sorra cal millorarbon estat

estat del recorregut

evolució dels usos

L'ermita en pendent a oest disposa d'una àrea de repòs. Es troba enmig del bosc i l'accés es fa per un 

corriol al que s'accedeix per pista de terra.

amplada del camí d'accés

de 3 a 5minferior a 3m més de 5m



imatge - 2

imatge - 1

finca

imatge - 3

FINCA VINCULADA

unitat de finca global

SCU.025CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

elements de la finca

pou riera mur de pedra

font torrent transformador elèctric

bassa camí torres elèctriques

forn iberic

nom: Ermita Sant Adjutori

superfície 8,45 ha

bibliografia, documentació i fonts orals

Catàleg de Sant Cugat del Vallès. Revisió del Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic. 

Fitxes del nivell de protecció F. (text refós novembre 2007). Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. Foj, 

Gemma; Tortosa, Joan (1991): Masies i Ermites de Sant Cugat del Vallès. Ajuntament de Sant Cugat.

informació complementària

informació històrica

Ermita d’estil romànic situada a la riera de Sant Medir que té documentada la seva existència ja l’any 

1120. Va ser seu d’una de les parròquies de Sant Cugat també coneguda amb els noms de de la Mare 

de Déu del Bosc i de Santa Maria de Gausac. Destaca per la seva planta circular coberta amb cúpula 

semiesfèrica una de les poques que queden a Catalunya. L’ampliació del segle XVII va comportar la 

inclusió d’una nau a la seva estructura amb la qual cosa es va haver de reubicar la porta d’accés que 

estava situada a  la banda oest. Aquesta estava formada per un gran arc del qual es conserven 

unicament les arrencades. Les finestres estan fetes amb arcs de pedra treballada i ulls de bou 

emmarcats en pedra. El paratge on s’ubica l’ermita és un jaciment arqueològic on s’han localitzat 

restes de material ceràmic divers datat al segle I que segurament prové d’un assentament proper i que 

la mateixa riera on està ubicada va arrossegar i d’un antic forn.



volums principals vermell - complementaris taronja

imatge - 4

imatge - 5

imatge - 6

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

justificació de les raons per la seva recuperació i preservació

arquitectònic històric socialpaisatgístic ambiental

usos admesos

Edificació de

Interès

habitatge

artesanal

equipament vinculat B

equipament vinculat A

DETERMINACIONS NORMATIVES

condicions d'ús i d'intervenció sobre l'edificació

altres limitacions i/o condicionants

Afectació carreteres. Requereix informe de l'administració competent.

Afectació línies elèctriques. Requereix informe de l'empresa responsable.

Afectació xarxa hidrogràfica. Requereix informe de l'Agència Catalana de l'Aigua.

Risc d'incendis. Requereix informe de l'administració competent.

turisme rural

restauració equipament emplaçat

SCU.025

s. XI

divisió horitzontal

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

ampliació

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

En relació amb la protecció i millora dels valors ecològics, la biodiversistat i els serveis ecosistèmics, 

s'ha de tenir en compte les consideracions següents:

- A la finca hi ha hàbitats d'interès comunitari prioritaris

- L'edificació es troba dins:

un àmbit d'interès connector

l'àmbit de les reserves naturals parcials i la seva zona d'influència

la proximitat a la xarxa hídrica

ordenació de l'edificació

Conservar i recuperar els murs de pedra i el forn ibèric.

Avolum principal: volum complementari

artístic o professional



DADES BÀSIQUES

volums acotats

plànol situació

qualificació del sòl

topogràfic i croquis de volums

altres PEPCo - Llistat d'edificacions tradicionals

nom Can Borrell

adreça postal Camí Sant Medir

X 425.847 Y 4.590.024

observacions Masia tradicional amb ús de restaurant.

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

SCU.026

municipi Sant Cugat del Vallès

referència cadastral

codi INE 08205

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

tipologia de l'element

tipologia Restaurants i altres usos turístics

dades cadastrals

règim urbanístic

qualificació del sòl 29co Sistema de parc forestal de Collserola

protecció actual

pla especial

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

Masia orientada a sud que es composa de planta baixa pis i golfes. La coberta és de doble vessant amb 

el carener perpendicular a la façana principal. Està formada per diferents volums maclats.

tipus d'edifici h ús actual façanes coberta fusteries
sup.const. 

orientativa

indret Can Borrell

grau de protecció Altres béns

2.783superfície construïda orientativa de les edificacions principals i complementàries (m²)

nom alternatiu

classificació del sò SNU (Sòl no urbanitzable)

figura de protecció Revisió del Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic. (Fitxa B-113)

polígon titularitatsuperfície construidaparcel·la transmissió patrimonial

A masia 3 restaurant estucat ceràmica fusta 2783

002100100DF29B 000 1.292001 Públic



volums acotats

afectacions

imatge aèria

ortofoto 1956

afectacions

ortofoto vigent

altres: parcel·ari històric

accessiblitat

restriccions

zones de risc

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLESCU.026

estat de conservació actual del bé:

edificació principal

aigua electricitat sanejament gas telecomunicacions

pendents > 20% incendis

afectació carreteres / ferrocar línies elèctriques

inundabilitat

observacions

L'accés des de les Planes es realitza mitjançant la pista forestal C13, que forma part de la xarxa viària 

bàsica de prevenció i extinció d'incendis forestals. Passada la urbanització Sol i Aire en un creuament 

de camins ens trobarem amb la masia.

exterior

accés restringit amb cadena

de 300 a 500m

molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

serveis

exterior molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

edificació complementària

de 0 a 300m

xarxa hidrogràfica

interior

interior

descripció del conjunt de l'assentament i entorn paisatgístic

accés i característiques del context

dades històriques

època medieval

data de construcció 1145

Masiaús original

restaurant i altres usos turísticsús actual principal secundari

0nº d'habitatges

distància a la xarxa viària bàsica

a més de 500m

asfalt o formigó

tipus de ferm

grava o sorra cal millorarbon estat

estat del recorregut

evolució dels usos

La parcel·la en pendent i  a l'est està ocupada pels volums a excepció de la banda oest que té una 

bassa. L'accés es fa per pista de terra. L'entorn és boscós a banda sud i de camps de cultiu per la nord.

amplada del camí d'accés

de 3 a 5minferior a 3m més de 5m



imatge - 2

imatge - 1

finca

imatge - 3

FINCA VINCULADA

unitat de finca global

SCU.026CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

elements de la finca

pou riera mur de pedra

font torrent transformador elèctric

bassa camí torres elèctriques

cobert camp cultiu mur de contenció

nom: Can Borrell

superfície 171,66 ha

bibliografia, documentació i fonts orals

Catàleg de Sant Cugat del Vallès. Revisió del Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic. 

Fitxes del nivell de protecció B. (text refós novembre 2007). Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. Foj, 

Gemma; Tortosa, Joan (1991): Masies i Ermites de Sant Cugat del Vallès. Ajuntament de Sant Cugat.

informació complementària

informació històrica

És un dels masos que es creen en el repoblament de l'any 1145, desprès de l'atac almoràvit a 

Barcelona i entorns. Es tracta d'una masia tradicional situada al camí de Sant Medir  identificada amb 

els noms Mas Batlle i Martorell que encara conserva totalment l’esperit rural ja que encara avui dia es 

manté l’ús agrícola. Té l’estructura típica de les masies catalanes: una coberta a doble vessant i façana 

amb tres llums guardant una estricta simetria i amb un triple finestral d’arcs de punt rodó a les golfes i 

un portal adovellat.



volums principals vermell - complementaris taronja

imatge - 4

imatge - 5

imatge - 6

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

justificació de les raons per la seva recuperació i preservació

arquitectònic històric socialpaisatgístic ambiental

usos admesos

Edificació de

Interès

habitatge

artesanal

equipament vinculat B

equipament vinculat A

DETERMINACIONS NORMATIVES

condicions d'ús i d'intervenció sobre l'edificació

altres limitacions i/o condicionants

Afectació carreteres. Requereix informe de l'administració competent.

Afectació línies elèctriques. Requereix informe de l'empresa responsable.

Afectació xarxa hidrogràfica. Requereix informe de l'Agència Catalana de l'Aigua.

Risc d'incendis. Requereix informe de l'administració competent.

turisme rural

restauració equipament emplaçat

SCU.026

1145

divisió horitzontal

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

ampliació

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

En relació amb la protecció i millora dels valors ecològics, la biodiversistat i els serveis ecosistèmics, 

s'ha de tenir en compte les consideracions següents:

- A la finca hi ha hàbitats d'interès comunitari prioritaris

- L'edificació es troba dins:

un àmbit d'interès connector

l'àmbit de les reserves naturals parcials i la seva zona d'influència

la proximitat a la xarxa hídrica

ordenació de l'edificació

Recuperar i/o mantenir els espais aptes per a l'agricultura.

Enderrocar els volums auxiliars de la finca o millorar la seva integració paisatgística.

Avolum principal: volum complementari

artístic o professional



DADES BÀSIQUES

volums acotats

plànol situació

qualificació del sòl

topogràfic i croquis de volums

altres PEPCo - Llistat d'edificacions tradicionals

nom Can Bell

adreça postal Rambla de Can Bell, 36

X 424.163 Y 4.589.976

observacions

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

SCU.027

municipi Sant Cugat del Vallès

referència cadastral

codi INE 08205

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

tipologia de l'element

tipologia Habitatges

dades cadastrals

règim urbanístic

qualificació del sòl 29co Sistema de parc forestal de Collserola

protecció actual

pla especial

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

Casa d'estiueig orientada a sud que es composa de planta baixa i pis. La coberta és de doble vessant 

amb el carener paral·lel a la façana principal. Està formada per diversos volums maclats i un altre aïllat.

tipus d'edifici h ús actual façanes coberta fusteries
sup.const. 

orientativa

indret Can Bell

grau de protecció Altres béns

1.286superfície construïda orientativa de les edificacions principals i complementàries (m²)

nom alternatiu

classificació del sò SNU (Sòl no urbanitzable)

figura de protecció Revisió del Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic (Fitxa A-33)

polígon titularitatsuperfície construidaparcel·la transmissió patrimonial

A masia 2 habitatge estucat ceràmica fusta 980

B masia 2 habitatge estucat ceràmica fusta 268

C edificació 1 altres estucat fibrociment fusta 37

000500100DF28G 000 3.157001 Privat



volums acotats

afectacions

imatge aèria

ortofoto 1956

afectacions

ortofoto vigent

altres: parcel·ari històric

accessiblitat

restriccions

zones de risc

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLESCU.027

estat de conservació actual del bé:

edificació principal

aigua electricitat sanejament gas telecomunicacions

pendents > 20% incendis

afectació carreteres / ferrocar línies elèctriques

inundabilitat

observacions

S'accedeix a la masia per un camí que neix a l'inici de la Rambla de Can Bell.

exterior

accés restringit amb cadena

de 300 a 500m

molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

serveis

exterior molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

edificació complementària

de 0 a 300m

xarxa hidrogràfica

interior

interior

descripció del conjunt de l'assentament i entorn paisatgístic

accés i característiques del context

dades històriques

època medieval - moderna - contemporània

data de construcció XIII

Masiaús original

Habitatge cavallerissesús actual principal secundari

5nº d'habitatges

distància a la xarxa viària bàsica

a més de 500m

asfalt o formigó

tipus de ferm

grava o sorra cal millorarbon estat

estat del recorregut

evolució dels usos

La parcel·la gairebé plana agrupa els volums al centre atapeïts. Els accessos són per pista de terra. 

Els volums estàn envoltats de pastures, camps d'entrenament i cultius.

amplada del camí d'accés

de 3 a 5minferior a 3m més de 5m



imatge - 2

imatge - 1

finca

imatge - 3

FINCA VINCULADA

unitat de finca global

SCU.027CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

elements de la finca

pou riera mur de pedra

font torrent transformador elèctric

bassa camí torres elèctriques

hort dipòsit

nom: Can Bell

superfície 27,32 ha

bibliografia, documentació i fonts orals

Catàleg de Sant Cugat del Vallès. Revisió del Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic. 

Fitxes del nivell de protecció B. (text refós novembre 2007). Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. Foj, 

Gemma; Tortosa, Joan (1991): Masies i Ermites de Sant Cugat del Vallès. Ajuntament de Sant Cugat.

informació complementària

informació històrica

Masia d'estructura clàssica composada per planta baixa i pis amb coberta a dos aigües. Portal 

d'entrada de punt rodó i adovellat amb una llosa datada en 1526 que envolta una creu buidada 

semblanta a la creu dels Templers. Sobre la llosa d'una finestra hi ha una decoració renaixentista. 

Antigament aquest mas va ser anomenat com Mas Puig, Mas ;asseguer del Puig, Mas Sanctus, fins 

que finalment va passar a anomenar-se Can Bell.



volums principals vermell - complementaris taronja

imatge - 4

imatge - 5

imatge - 6

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

justificació de les raons per la seva recuperació i preservació

arquitectònic històric socialpaisatgístic ambiental

usos admesos

Edificació de

Interès

habitatge

artesanal

equipament vinculat B

equipament vinculat A

DETERMINACIONS NORMATIVES

condicions d'ús i d'intervenció sobre l'edificació

altres limitacions i/o condicionants

Afectació carreteres. Requereix informe de l'administració competent.

Afectació línies elèctriques. Requereix informe de l'empresa responsable.

Afectació xarxa hidrogràfica. Requereix informe de l'Agència Catalana de l'Aigua.

Risc d'incendis. Requereix informe de l'administració competent.

turisme rural

restauració equipament emplaçat

SCU.027

XIII

divisió horitzontal

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

ampliació

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

En relació amb la protecció i millora dels valors ecològics, la biodiversistat i els serveis ecosistèmics, 

s'ha de tenir en compte les consideracions següents:

- A la finca hi ha hàbitats d'interès comunitari prioritaris

- L'edificació es troba dins:

un àmbit d'interès connector

l'àmbit de les reserves naturals parcials i la seva zona d'influència

la proximitat a la xarxa hídrica

ordenació de l'edificació

Recuperar i/o mantenir els espais aptes per a l'agricultura.

Enderrocar els volums auxiliars de la finca o millorar la seva integració paisatgística.

Avolum principal: Bvolum complementari C

artístic o professional



DADES BÀSIQUES

volums acotats

plànol situació

qualificació del sòl

topogràfic i croquis de volums

altres

nom  

adreça postal Carretera de la Rabassada 25

X 424.035 Y 4.589.707

observacions

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

SCU.028

municipi Sant Cugat del Vallès

referència cadastral

codi INE 08205

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

tipologia de l'element

tipologia Habitatges

dades cadastrals

règim urbanístic

qualificació del sòl 29co Sistema de parc forestal de Collserola

protecció actual

pla especial

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

Habitatge orientat a sud que es composa de planta baixa i pis. La coberta és plana. Està formada per 

dos volums aïllats.

tipus d'edifici h ús actual façanes coberta fusteries
sup.const. 

orientativa

indret Can Bell

grau de protecció

383superfície construïda orientativa de les edificacions principals i complementàries (m²)

nom alternatiu

classificació del sò SNU (Sòl no urbanitzable)

figura de protecció

polígon titularitatsuperfície construidaparcel·la transmissió patrimonial

A habitatge aïllat 2 habitatge arrebossat ceràmica fusta 383

000500200DF28G 000 262002 Privat



volums acotats

afectacions

imatge aèria

ortofoto 1956

afectacions

ortofoto vigent

altres: parcel·ari històric

accessiblitat

restriccions

zones de risc

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLESCU.028

estat de conservació actual del bé:

edificació principal

aigua electricitat sanejament gas telecomunicacions

pendents > 20% incendis

afectació carreteres / ferrocar línies elèctriques

inundabilitat

observacions

exterior

accés restringit amb cadena

de 300 a 500m

molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

serveis

exterior molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

edificació complementària

de 0 a 300m

xarxa hidrogràfica

interior

interior

descripció del conjunt de l'assentament i entorn paisatgístic

accés i característiques del context

dades històriques

època contemporània

data de construcció 1940

ús original

habitatgeús actual principal secundari

1nº d'habitatges

distància a la xarxa viària bàsica

a més de 500m

asfalt o formigó

tipus de ferm

grava o sorra cal millorarbon estat

estat del recorregut

evolució dels usos

La parcel·la, en pendent a est, està aterrassada. El volum ocupa la terrassa més alta, deixant les 

inferiors pel cultiu. L'entorn és boscós i de camps de cultiu, i l'accés es fa per xarxa viària.

amplada del camí d'accés

de 3 a 5minferior a 3m més de 5m



imatge - 2

imatge - 1

finca

imatge - 3

FINCA VINCULADA

unitat de finca global

SCU.028CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

elements de la finca

pou riera mur de pedra

font torrent transformador elèctric

bassa camí torres elèctriques

nom:  

superfície 0,36 ha

bibliografia, documentació i fonts orals

informació complementària

informació històrica



volums principals vermell - complementaris taronja

imatge - 4

imatge - 5

imatge - 6

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

justificació de les raons per la seva recuperació i preservació

arquitectònic històric socialpaisatgístic ambiental

usos admesos

Edificació de

Interès

habitatge

artesanal

equipament vinculat B

equipament vinculat A

DETERMINACIONS NORMATIVES

condicions d'ús i d'intervenció sobre l'edificació

altres limitacions i/o condicionants

Afectació carreteres. Requereix informe de l'administració competent.

Afectació línies elèctriques. Requereix informe de l'empresa responsable.

Afectació xarxa hidrogràfica. Requereix informe de l'Agència Catalana de l'Aigua.

Risc d'incendis. Requereix informe de l'administració competent.

turisme rural

restauració equipament emplaçat

SCU.028

1940

divisió horitzontal

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

ampliació

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

En relació amb la protecció i millora dels valors ecològics, la biodiversistat i els serveis ecosistèmics, 

s'ha de tenir en compte les consideracions següents:

- A la finca hi ha hàbitats d'interès comunitari prioritaris

- L'edificació es troba dins:

un àmbit d'interès connector

l'àmbit de les reserves naturals parcials i la seva zona d'influència

la proximitat a la xarxa hídrica

ordenació de l'edificació

Enderrocar els volums auxiliars de la finca o millorar la seva integració paisatgística.

Avolum principal: volum complementari

artístic o professional



DADES BÀSIQUES

volums acotats

plànol situació

qualificació del sòl

topogràfic i croquis de volums

altres PEPCo - Llistat d'edificacions tradicionals

nom Residència Canina Rabassada

adreça postal Carretera Rabassada 59

X 424.080 Y 4.589.471

observacions Es tracta d'un equipament amb serveis públics de residència canina.

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

SCU.029

municipi Sant Cugat del Vallès

referència cadastral

codi INE 08205

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

tipologia de l'element

tipologia Equipaments i dotacions

dades cadastrals

règim urbanístic

qualificació del sòl 29co Sistema de parc forestal de Collserola

protecció actual

pla especial

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

Equipament orientat a sud-est que es composa de planta baixa i pis. La coberta és de quatre vessants. 

Està formada per vuit volums aïllats.

tipus d'edifici h ús actual façanes coberta fusteries
sup.const. 

orientativa

indret Can Bell

grau de protecció

556superfície construïda orientativa de les edificacions principals i complementàries (m²)

nom alternatiu

classificació del sò SNU (Sòl no urbanitzable)

figura de protecció

polígon titularitatsuperfície construidaparcel·la transmissió patrimonial

A habitatge aïllat 2 escola canina ceràmica ceràmica fusta 221

B edificació 1 magatzem ceràmica fibrociment fusta 36

C edificació 1 magatzem ceràmica fibrociment fusta 62

D edificació 1 casetes de gos arrebossat fibrociment 82

E edificació 1 casetes de gos arrebossat fibrociment 52

F edificació 1 casetes de gos arrebossat fibrociment 103

000500300DF28G 000 178003 Privat



volums acotats

afectacions

imatge aèria

ortofoto 1956

afectacions

ortofoto vigent

altres: parcel·ari històric

accessiblitat

restriccions

zones de risc

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLESCU.029

estat de conservació actual del bé:

edificació principal

aigua electricitat sanejament gas telecomunicacions

pendents > 20% incendis

afectació carreteres / ferrocar línies elèctriques

inundabilitat

observacions

exterior

accés restringit amb cadena

de 300 a 500m

molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

serveis

exterior molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

edificació complementària

de 0 a 300m

xarxa hidrogràfica

interior

interior

descripció del conjunt de l'assentament i entorn paisatgístic

accés i característiques del context

dades històriques

època contemporània

data de construcció 1951

habitatgeús original

Equipament emplaçatús actual principal secundari

0nº d'habitatges

distància a la xarxa viària bàsica

a més de 500m

asfalt o formigó

tipus de ferm

grava o sorra cal millorarbon estat

estat del recorregut

evolució dels usos

La parcel·la sobre carener és essencialment plana. Els volums s'organitzen al voltant d'un corredor 

central. L'accés es fa per xarxa viària i l'entorn és boscós.

amplada del camí d'accés

de 3 a 5minferior a 3m més de 5m



imatge - 2

imatge - 1

finca

imatge - 3

FINCA VINCULADA

unitat de finca global

SCU.029CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

elements de la finca

pou riera mur de pedra

font torrent transformador elèctric

bassa camí torres elèctriques

mina hort

nom: Residència Canina Rabassada

superfície 2,23 ha

bibliografia, documentació i fonts orals

informació complementària

informació històrica



volums principals vermell - complementaris taronja

imatge - 4

imatge - 5

imatge - 6

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

justificació de les raons per la seva recuperació i preservació

arquitectònic històric socialpaisatgístic ambiental

usos admesos

Edificació de

Interès

habitatge

artesanal

equipament vinculat B

equipament vinculat A

DETERMINACIONS NORMATIVES

condicions d'ús i d'intervenció sobre l'edificació

altres limitacions i/o condicionants

Afectació carreteres. Requereix informe de l'administració competent.

Afectació línies elèctriques. Requereix informe de l'empresa responsable.

Afectació xarxa hidrogràfica. Requereix informe de l'Agència Catalana de l'Aigua.

Risc d'incendis. Requereix informe de l'administració competent.

turisme rural

restauració equipament emplaçat

SCU.029

1951

divisió horitzontal

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

ampliació

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

En relació amb la protecció i millora dels valors ecològics, la biodiversistat i els serveis ecosistèmics, 

s'ha de tenir en compte les consideracions següents:

- A la finca hi ha hàbitats d'interès comunitari prioritaris

- L'edificació es troba dins:

un àmbit d'interès connector

l'àmbit de les reserves naturals parcials i la seva zona d'influència

la proximitat a la xarxa hídrica

ordenació de l'edificació

Avolum principal: Bvolum complementari C D E F

artístic o professional



DADES BÀSIQUES

volums acotats

plànol situació

qualificació del sòl

topogràfic i croquis de volums

altres

nom  

adreça postal Can Bell

X 424.218 Y 4.589.276

observacions

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

SCU.030

municipi Sant Cugat del Vallès

referència cadastral

codi INE 08205

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

tipologia de l'element

tipologia Habitatges

dades cadastrals

règim urbanístic

qualificació del sòl 29co Sistema de parc forestal de Collserola

protecció actual

pla especial

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

Habitatge orientat a sud-est que es composa de planta baixa i pis. La coberta es combina entre plana i 

inclinada. Està format per dos volums aïllats.

tipus d'edifici h ús actual façanes coberta fusteries
sup.const. 

orientativa

indret Can Bell

grau de protecció

122superfície construïda orientativa de les edificacions principals i complementàries (m²)

nom alternatiu

classificació del sò SNU (Sòl no urbanitzable)

figura de protecció

polígon titularitatsuperfície construidaparcel·la transmissió patrimonial

A habitatge aïllat 2 habitatge ceràmica ceràmica fusta 78

B ruïnes 1 ruïnes arrebossat fusta 44

08204A03400013 034 6.482013 Privat



volums acotats

afectacions

imatge aèria

ortofoto 1956

afectacions

ortofoto vigent

altres: parcel·ari històric

accessiblitat

restriccions

zones de risc

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLESCU.030

estat de conservació actual del bé:

edificació principal

aigua electricitat sanejament gas telecomunicacions

pendents > 20% incendis

afectació carreteres / ferrocar línies elèctriques

inundabilitat

observacions

exterior

accés restringit amb cadena

de 300 a 500m

molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

serveis

exterior molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

edificació complementària

de 0 a 300m

xarxa hidrogràfica

interior

interior

descripció del conjunt de l'assentament i entorn paisatgístic

accés i característiques del context

dades històriques

època contemporània

data de construcció 1950

ús original

Habitatgeús actual principal secundari

1nº d'habitatges

distància a la xarxa viària bàsica

a més de 500m

asfalt o formigó

tipus de ferm

grava o sorra cal millorarbon estat

estat del recorregut

evolució dels usos

La parcel·la en pendent a oest acull els volums sobre la topografia sense modificar. l'accés es fa per 

pista de terra des de la xarxa viària. L'entorn és boscós.

amplada del camí d'accés

de 3 a 5minferior a 3m més de 5m



imatge - 2

imatge - 1

finca

imatge - 3

FINCA VINCULADA

unitat de finca global

SCU.030CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

elements de la finca

pou riera mur de pedra

font torrent transformador elèctric

bassa camí torres elèctriques

cobert aterrassat

nom:  

superfície 29,99 ha

bibliografia, documentació i fonts orals

informació complementària

informació històrica



volums principals vermell - complementaris taronja

imatge - 4

imatge - 5

imatge - 6

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

justificació de les raons per la seva recuperació i preservació

arquitectònic històric socialpaisatgístic ambiental

usos admesos

Edificació de

Interès

habitatge

artesanal

equipament vinculat B

equipament vinculat A

DETERMINACIONS NORMATIVES

condicions d'ús i d'intervenció sobre l'edificació

altres limitacions i/o condicionants

Afectació carreteres. Requereix informe de l'administració competent.

Afectació línies elèctriques. Requereix informe de l'empresa responsable.

Afectació xarxa hidrogràfica. Requereix informe de l'Agència Catalana de l'Aigua.

Risc d'incendis. Requereix informe de l'administració competent.

turisme rural

restauració equipament emplaçat

SCU.030

1950

divisió horitzontal

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

ampliació

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

En relació amb la protecció i millora dels valors ecològics, la biodiversistat i els serveis ecosistèmics, 

s'ha de tenir en compte les consideracions següents:

- A la finca hi ha hàbitats d'interès comunitari prioritaris

- L'edificació es troba dins:

un àmbit d'interès connector

l'àmbit de les reserves naturals parcials i la seva zona d'influència

la proximitat a la xarxa hídrica

ordenació de l'edificació

Recuperar i/o mantenir els espais aptes per a l'agricultura.

Enderrocar els volums auxiliars de la finca o millorar la seva integració paisatgística.

Avolum principal: B volum complementari

artístic o professional



DADES BÀSIQUES

volums acotats

plànol situació

qualificació del sòl

topogràfic i croquis de volums

altres

nom Xalet de Pere Francitorra

adreça postal Carrer Vimetera 10

X 423.967 Y 4.589.351

observacions

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

SCU.031

municipi Sant Cugat del Vallès

referència cadastral

codi INE 08205

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

tipologia de l'element

tipologia Habitatges

dades cadastrals

règim urbanístic

qualificació del sòl 29co Sistema de parc forestal de Collserola

protecció actual

pla especial

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

Habitatge orientat a sud-oest que es composa de planta baixa i dos pisos. La coberta es combina entre 

doble i quatre vessants. Està format per dos volums aïllats.

tipus d'edifici h ús actual façanes coberta fusteries
sup.const. 

orientativa

indret Barri Menta

grau de protecció Altres béns

447superfície construïda orientativa de les edificacions principals i complementàries (m²)

nom alternatiu

classificació del sò SNU (Sòl no urbanitzable)

figura de protecció Revisió del Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic (Fitxa B-149)

polígon titularitatsuperfície construidaparcel·la transmissió patrimonial

A habitatge aïllat 3 habitatge ceràmica ceràmica fusta 447

000500400DF28G 000 438004 Privat



volums acotats

afectacions

imatge aèria

ortofoto 1956

afectacions

ortofoto vigent

altres: parcel·ari històric

accessiblitat

restriccions

zones de risc

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLESCU.031

estat de conservació actual del bé:

edificació principal

aigua electricitat sanejament gas telecomunicacions

pendents > 20% incendis

afectació carreteres / ferrocar línies elèctriques

inundabilitat

observacions

Tot i la proximitat física al Barri de Can Menta, no hi té comunicació rodada. S'hi accedeix des de la 

Floresta

exterior

accés restringit amb cadena

de 300 a 500m

molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

serveis

exterior molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

edificació complementària

de 0 a 300m

xarxa hidrogràfica

interior

interior

descripció del conjunt de l'assentament i entorn paisatgístic

accés i característiques del context

dades històriques

època contemporània

data de construcció 1924

Habitatge unifamiliarús original

Habitatgeús actual principal secundari

1nº d'habitatges

distància a la xarxa viària bàsica

a més de 500m

asfalt o formigó

tipus de ferm

grava o sorra cal millorarbon estat

estat del recorregut

evolució dels usos

La parcel·la en carener a nord-oest s'aplana amb un mur de contenció. El volum es situa al centre 

deixant diferents àmbits exteriors. L'accés es fa amb pista asfaltada i l'entorn és boscós

amplada del camí d'accés

de 3 a 5minferior a 3m més de 5m



imatge - 2

imatge - 1

finca

imatge - 3

FINCA VINCULADA

unitat de finca global

SCU.031CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

elements de la finca

pou riera mur de pedra

font torrent transformador elèctric

bassa camí torres elèctriques

nom: Xalet de Pere Francitorra

superfície 1,10 ha

bibliografia, documentació i fonts orals

Catàleg de Sant Cugat del Vallès. Revisió del Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic. 

Fitxes del nivell de protecció B. (text refós novembre 2007) Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.

informació complementària

informació històrica

Xalet aïllat format per tres cossos i dues plantes  excepte el cos central que té unes golfes cobertes per 

una teulada a quatre vessants mentre que la dels cossos laterals és a dues aigües. Els rafecs estan 

construïts amb caps de biga de fusta. La façana principal destaca per la repetició d’una sèrie de 

finestres simètriques dissenyades seguint la regla auria (Nombre fi d=0,618) envoltades d’una motllura 

simple de color blanc que ressalta amb el to groc de les façanes.



volums principals vermell - complementaris taronja

imatge - 4

imatge - 5

imatge - 6

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

justificació de les raons per la seva recuperació i preservació

arquitectònic històric socialpaisatgístic ambiental

usos admesos

Edificació de

Interès

habitatge

artesanal

equipament vinculat B

equipament vinculat A

DETERMINACIONS NORMATIVES

condicions d'ús i d'intervenció sobre l'edificació

altres limitacions i/o condicionants

Afectació carreteres. Requereix informe de l'administració competent.

Afectació línies elèctriques. Requereix informe de l'empresa responsable.

Afectació xarxa hidrogràfica. Requereix informe de l'Agència Catalana de l'Aigua.

Risc d'incendis. Requereix informe de l'administració competent.

turisme rural

restauració equipament emplaçat

SCU.031

1924

divisió horitzontal

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

ampliació

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

En relació amb la protecció i millora dels valors ecològics, la biodiversistat i els serveis ecosistèmics, 

s'ha de tenir en compte les consideracions següents:

- A la finca hi ha hàbitats d'interès comunitari prioritaris

- L'edificació es troba dins:

un àmbit d'interès connector

l'àmbit de les reserves naturals parcials i la seva zona d'influència

la proximitat a la xarxa hídrica

ordenació de l'edificació

Avolum principal: volum complementari

artístic o professional



DADES BÀSIQUES

volums acotats

plànol situació

qualificació del sòl

topogràfic i croquis de volums

altres PEPCO -Llistat d'elements construïts d'interès

nom Ermita Mare de Deu del Carme

adreça postal camí Can Menta 16

X 423.873 Y 4.589.433

observacions

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

SCU.032

municipi Sant Cugat del Vallès

referència cadastral

codi INE 08205

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

tipologia de l'element

tipologia Equipaments i dotacions

dades cadastrals

règim urbanístic

qualificació del sòl 29co Sistema de parc forestal de Collserola

protecció actual

pla especial

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

Ermita orientada a nord d. La coberta és de doble vessant amb el carener perpendicular a la façana 

principal combinada amb la semicúpula de l'absis. Està format per dos volums aïllats.

tipus d'edifici h ús actual façanes coberta fusteries
sup.const. 

orientativa

indret Barri Menta

grau de protecció

129superfície construïda orientativa de les edificacions principals i complementàries (m²)

nom alternatiu

classificació del sò SNU (Sòl no urbanitzable)

figura de protecció

polígon titularitatsuperfície construidaparcel·la transmissió patrimonial

A religiós 1 religiós pedra ceràmica fusta 129

000401500DF28G 000 160015 Privat



volums acotats

afectacions

imatge aèria

ortofoto 1956

afectacions

ortofoto vigent

altres: parcel·ari històric

accessiblitat

restriccions

zones de risc

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLESCU.032

estat de conservació actual del bé:

edificació principal

aigua electricitat sanejament gas telecomunicacions

pendents > 20% incendis

afectació carreteres / ferrocar línies elèctriques

inundabilitat

observacions

exterior

accés restringit amb cadena

de 300 a 500m

molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

serveis

exterior molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

edificació complementària

de 0 a 300m

xarxa hidrogràfica

interior

interior

descripció del conjunt de l'assentament i entorn paisatgístic

accés i característiques del context

dades històriques

època contemporània

data de construcció 1932

Ermitaús original

Equipament vinculatús actual principal secundari

1nº d'habitatges

distància a la xarxa viària bàsica

a més de 500m

asfalt o formigó

tipus de ferm

grava o sorra cal millorarbon estat

estat del recorregut

evolució dels usos

La parcel·la en pendent nord és aplanada amb mur de contenció sobre el que es situa l'ermita. L'accés 

es fa per pista de terra i l'entorn és boscós.

amplada del camí d'accés

de 3 a 5minferior a 3m més de 5m



imatge - 2

imatge - 1

finca

imatge - 3

FINCA VINCULADA

unitat de finca global

SCU.032CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

elements de la finca

pou riera mur de pedra

font torrent transformador elèctric

bassa camí torres elèctriques

cobert mur de contenció

nom: Ermita Mare de Deu del Carme

superfície 0,07 ha

bibliografia, documentació i fonts orals

informació complementària

informació històrica



volums principals vermell - complementaris taronja

imatge - 4

imatge - 5

imatge - 6

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

justificació de les raons per la seva recuperació i preservació

arquitectònic històric socialpaisatgístic ambiental

usos admesos

Edificació de

Interès

habitatge

artesanal

equipament vinculat B

equipament vinculat A

DETERMINACIONS NORMATIVES

condicions d'ús i d'intervenció sobre l'edificació

altres limitacions i/o condicionants

Afectació carreteres. Requereix informe de l'administració competent.

Afectació línies elèctriques. Requereix informe de l'empresa responsable.

Afectació xarxa hidrogràfica. Requereix informe de l'Agència Catalana de l'Aigua.

Risc d'incendis. Requereix informe de l'administració competent.

turisme rural

restauració equipament emplaçat

SCU.032

1932

divisió horitzontal

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

ampliació

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

En relació amb la protecció i millora dels valors ecològics, la biodiversistat i els serveis ecosistèmics, 

s'ha de tenir en compte les consideracions següents:

- A la finca hi ha hàbitats d'interès comunitari prioritaris

- L'edificació es troba dins:

un àmbit d'interès connector

l'àmbit de les reserves naturals parcials i la seva zona d'influència

la proximitat a la xarxa hídrica

ordenació de l'edificació

Enderrocar els volums auxiliars de la finca o millorar la seva integració paisatgística.

Avolum principal: volum complementari

artístic o professional



DADES BÀSIQUES

volums acotats

plànol situació

qualificació del sòl

topogràfic i croquis de volums

altres

nom Can Civit

adreça postal Carrer Ocea indic

X 423.535 Y 4.589.290

observacions

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

SCU.033

municipi Sant Cugat del Vallès

referència cadastral

codi INE 08205

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

tipologia de l'element

tipologia Habitatges

dades cadastrals

règim urbanístic

qualificació del sòl 29co Sistema de parc forestal de Collserola

protecció actual

pla especial

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

Habitatge orientat a sud-est que es composa de planta baixa. La coberta és de quatre vessants.

tipus d'edifici h ús actual façanes coberta fusteries
sup.const. 

orientativa

indret Can Villalonga

grau de protecció

112superfície construïda orientativa de les edificacions principals i complementàries (m²)

nom alternatiu

classificació del sò SNU (Sòl no urbanitzable)

figura de protecció

polígon titularitatsuperfície construidaparcel·la transmissió patrimonial

A habitatge aïllat 1 habitatge ceràmica ceràmica fusta 112

000900100DF28G 000 96001 Privat



volums acotats

afectacions

imatge aèria

ortofoto 1956

afectacions

ortofoto vigent

altres: parcel·ari històric

accessiblitat

restriccions

zones de risc

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLESCU.033

estat de conservació actual del bé:

edificació principal

aigua electricitat sanejament gas telecomunicacions

pendents > 20% incendis

afectació carreteres / ferrocar línies elèctriques

inundabilitat

observacions

Situada al mig del bosc, s'hi accedeix per un camí des del carrer Oceà Índic.

exterior

accés restringit amb cadena

de 300 a 500m

molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

serveis

exterior molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

edificació complementària

de 0 a 300m

xarxa hidrogràfica

interior

interior

descripció del conjunt de l'assentament i entorn paisatgístic

accés i característiques del context

dades històriques

època contemporània

data de construcció abans 1956

Casa d'estiueigús original

habitatgeús actual principal secundari

1nº d'habitatges

distància a la xarxa viària bàsica

a més de 500m

asfalt o formigó

tipus de ferm

grava o sorra cal millorarbon estat

estat del recorregut

evolució dels usos

La parcel·la en lleuger pendent est és aplanada. El volum ocupa una posició central i l'accés es fa per 

pista de terra. L'entorn és boscós.

amplada del camí d'accés

de 3 a 5minferior a 3m més de 5m



imatge - 2

imatge - 1

finca

imatge - 3

FINCA VINCULADA

unitat de finca global

SCU.033CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

elements de la finca

pou riera mur de pedra

font torrent transformador elèctric

bassa camí torres elèctriques

nom: Can Civit

superfície 0,17 ha

bibliografia, documentació i fonts orals

informació complementària

informació històrica



volums principals vermell - complementaris taronja

imatge - 4

imatge - 5

imatge - 6

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

justificació de les raons per la seva recuperació i preservació

arquitectònic històric socialpaisatgístic ambiental

usos admesos

Edificació de

Interès

habitatge

artesanal

equipament vinculat B

equipament vinculat A

DETERMINACIONS NORMATIVES

condicions d'ús i d'intervenció sobre l'edificació

altres limitacions i/o condicionants

Afectació carreteres. Requereix informe de l'administració competent.

Afectació línies elèctriques. Requereix informe de l'empresa responsable.

Afectació xarxa hidrogràfica. Requereix informe de l'Agència Catalana de l'Aigua.

Risc d'incendis. Requereix informe de l'administració competent.

turisme rural

restauració equipament emplaçat

SCU.033

abans 1956

divisió horitzontal

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

ampliació

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

En relació amb la protecció i millora dels valors ecològics, la biodiversistat i els serveis ecosistèmics, 

s'ha de tenir en compte les consideracions següents:

- A la finca hi ha hàbitats d'interès comunitari prioritaris

- L'edificació es troba dins:

un àmbit d'interès connector

l'àmbit de les reserves naturals parcials i la seva zona d'influència

la proximitat a la xarxa hídrica

ordenació de l'edificació

Enderrocar els volums auxiliars de la finca.

Avolum principal: volum complementari

artístic o professional



DADES BÀSIQUES

volums acotats

plànol situació

qualificació del sòl

topogràfic i croquis de volums

altres

nom  

adreça postal Avinguda Can Trabal, 157

X 423.633 Y 4.589.017

observacions

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

SCU.034

municipi Sant Cugat del Vallès

referència cadastral

codi INE 08205

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

tipologia de l'element

tipologia Habitatges

dades cadastrals

règim urbanístic

qualificació del sòl 29co Sistema de parc forestal de Collserola

protecció actual

pla especial

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

Habitatge orientat a oest que es composa de planta baixa i golfes. La coberta és de doble vessant.

tipus d'edifici h ús actual façanes coberta fusteries
sup.const. 

orientativa

indret Can Villalonga

grau de protecció

169superfície construïda orientativa de les edificacions principals i complementàries (m²)

nom alternatiu

classificació del sò SNU (Sòl no urbanitzable)

figura de protecció

polígon titularitatsuperfície construidaparcel·la transmissió patrimonial

A habitatge aïllat 2 habitatge arrebossat i apla ceràmica fusta 169

3690201DF2839B 000 11501 Privat



volums acotats

afectacions

imatge aèria

ortofoto 1956

afectacions

ortofoto vigent

altres: parcel·ari històric

accessiblitat

restriccions

zones de risc

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLESCU.034

estat de conservació actual del bé:

edificació principal

aigua electricitat sanejament gas telecomunicacions

pendents > 20% incendis

afectació carreteres / ferrocar línies elèctriques

inundabilitat

observacions

exterior

accés restringit amb cadena

de 300 a 500m

molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

serveis

exterior molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

edificació complementària

de 0 a 300m

xarxa hidrogràfica

interior

interior

descripció del conjunt de l'assentament i entorn paisatgístic

accés i característiques del context

dades històriques

època contemporània

data de construcció 1956

ús original

Habitatgeús actual principal secundari

1nº d'habitatges

distància a la xarxa viària bàsica

a més de 500m

asfalt o formigó

tipus de ferm

grava o sorra cal millorarbon estat

estat del recorregut

evolució dels usos

La parcel·la en pendent sud s'aplana sense mur de contenció per acollir el volum. L'accés es fa per 

pista de terra i l'entorn és boscós.

amplada del camí d'accés

de 3 a 5minferior a 3m més de 5m



imatge - 2

imatge - 1

finca

imatge - 3

FINCA VINCULADA

unitat de finca global

SCU.034CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

elements de la finca

pou riera mur de pedra

font torrent transformador elèctric

bassa camí torres elèctriques

nom:  

superfície 1,29 ha

bibliografia, documentació i fonts orals

informació complementària

informació històrica



volums principals vermell - complementaris taronja

imatge - 4

imatge - 5

imatge - 6

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

justificació de les raons per la seva recuperació i preservació

arquitectònic històric socialpaisatgístic ambiental

usos admesos

Edificació de

Interès

habitatge

artesanal

equipament vinculat B

equipament vinculat A

DETERMINACIONS NORMATIVES

condicions d'ús i d'intervenció sobre l'edificació

altres limitacions i/o condicionants

Afectació carreteres. Requereix informe de l'administració competent.

Afectació línies elèctriques. Requereix informe de l'empresa responsable.

Afectació xarxa hidrogràfica. Requereix informe de l'Agència Catalana de l'Aigua.

Risc d'incendis. Requereix informe de l'administració competent.

turisme rural

restauració equipament emplaçat

SCU.034

1956

divisió horitzontal

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

ampliació

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

En relació amb la protecció i millora dels valors ecològics, la biodiversistat i els serveis ecosistèmics, 

s'ha de tenir en compte les consideracions següents:

- A la finca hi ha hàbitats d'interès comunitari prioritaris

- L'edificació es troba dins:

un àmbit d'interès connector

l'àmbit de les reserves naturals parcials i la seva zona d'influència

la proximitat a la xarxa hídrica

ordenació de l'edificació

Avolum principal: volum complementari

artístic o professional



DADES BÀSIQUES

volums acotats

plànol situació

qualificació del sòl

topogràfic i croquis de volums

altres PEPCo - Llistat d'edificacions tradicionals

nom Mas del Bosc

adreça postal Mas del Bosch

X 424.584 Y 4.588.773

observacions Es tracta d'una masia on es realitzen activitats d'educació en el lleure.

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

SCU.035

municipi Sant Cugat del Vallès

referència cadastral

codi INE 08205

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

tipologia de l'element

tipologia Equipaments i dotacions

dades cadastrals

règim urbanístic

qualificació del sòl 29co Sistema de parc forestal de Collserola

protecció actual

pla especial P.E. desenvolupament edificació finca Mas d'en Bosch

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

Casa d'estiueig orientada a nord-oest que es composa de planta baixa i dos pisos amb una torre 

maclada de quatre pisos d'altura. La coberta és de doble vessant amb el carener perpendicular a la 

façana principal.

tipus d'edifici h ús actual façanes coberta fusteries
sup.const. 

orientativa

indret Mas del Bosch

grau de protecció Altres béns

1.107superfície construïda orientativa de les edificacions principals i complementàries (m²)

nom alternatiu

classificació del sò SNU (Sòl no urbanitzable)

figura de protecció Revisió del Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic (fitxa A-28)

polígon titularitatsuperfície construidaparcel·la transmissió patrimonial

A masia 3 equipament ceràmica ceràmica fusta 1107

08204A03400018 034 732018 Privat



volums acotats

afectacions

imatge aèria

ortofoto 1956

afectacions

ortofoto vigent

altres: parcel·ari històric

accessiblitat

restriccions

zones de risc

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLESCU.035

estat de conservació actual del bé:

edificació principal

aigua electricitat sanejament gas telecomunicacions

pendents > 20% incendis

afectació carreteres / ferrocar línies elèctriques

inundabilitat

observacions

L'accés des de Sant Cugat es realitza mitjançant la carretera BP-1417 a través de l'Eixample Sud. 

Entre els quilòmetres 9 i 10 cal desviar-se cap a un camí al costat de la pista B15. El mas es troba al 

final d'aquest camí.

exterior

accés restringit amb cadena

de 300 a 500m

molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

serveis

exterior molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

edificació complementària

de 0 a 300m

xarxa hidrogràfica

interior

interior

descripció del conjunt de l'assentament i entorn paisatgístic

accés i característiques del context

dades històriques

època modernista

data de construcció 1905

Masiaús original

Equipament emplaçatús actual principal secundari

0nº d'habitatges

distància a la xarxa viària bàsica

a més de 500m

asfalt o formigó

tipus de ferm

grava o sorra cal millorarbon estat

estat del recorregut

evolució dels usos

La parcel·la en pendent nord-oest és aterrassada amb murs de contenció seguint les corbes de nivell. 

El volum es situa a la part alta connectant les dues primeres terrasses. Les inferiors són pel lleure. 

L'accés es fa per pista de grava i l'entorn

amplada del camí d'accés

de 3 a 5minferior a 3m més de 5m



imatge - 2

imatge - 1

finca

imatge - 3

FINCA VINCULADA

unitat de finca global

SCU.035CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

elements de la finca

pou riera mur de pedra

font torrent transformador elèctric

bassa camí torres elèctriques

piscina camp de futbol mur de contenció

nom: Mas Can Bosc

superfície 13,30 ha

bibliografia, documentació i fonts orals

Inventari Catàleg del patrimoni arquitectònic del parc metropolità de Collserola. Diputació de Barcelona 

1995

informació complementària

informació històrica

Edifici de planta quadrangular format per planta baixa i pis amb coberta de teula àrab a dues aigües del 

qual en sobresurt un badalot o caixa d’escala i un senzill rafec amb barbacanes de fusta.  Les quatre 

façanes són de totxo sense revestiments i les obertures estan remarcades per ampits llindes i brancals 

que sobresurten de la façana. Presenten una perfecta simetria pel que fa a les portes i finestres 

respecte al pis superior.



volums principals vermell - complementaris taronja

imatge - 4

imatge - 5

imatge - 6

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

justificació de les raons per la seva recuperació i preservació

arquitectònic històric socialpaisatgístic ambiental

usos admesos

Edificació de

Interès

habitatge

artesanal

equipament vinculat B

equipament vinculat A

DETERMINACIONS NORMATIVES

condicions d'ús i d'intervenció sobre l'edificació

altres limitacions i/o condicionants

Afectació carreteres. Requereix informe de l'administració competent.

Afectació línies elèctriques. Requereix informe de l'empresa responsable.

Afectació xarxa hidrogràfica. Requereix informe de l'Agència Catalana de l'Aigua.

Risc d'incendis. Requereix informe de l'administració competent.

turisme rural

restauració equipament emplaçat

SCU.035

1905

divisió horitzontal

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

ampliació

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

En relació amb la protecció i millora dels valors ecològics, la biodiversistat i els serveis ecosistèmics, 

s'ha de tenir en compte les consideracions següents:

- A la finca hi ha hàbitats d'interès comunitari prioritaris

- L'edificació es troba dins:

un àmbit d'interès connector

l'àmbit de les reserves naturals parcials i la seva zona d'influència

la proximitat a la xarxa hídrica

ordenació de l'edificació

Recuperar i/o mantenir els espais aptes per a l'agricultura.

Conservar el mur de pedra i assegurar la seva estabilitat.

Considerar la implantació d'un sistema de subministrament d'energia alternatiu i la retirada del dipòsit 

de gasoil existent.

Avolum principal: volum complementari

artístic o professional



DADES BÀSIQUES

volums acotats

plànol situació

qualificació del sòl

topogràfic i croquis de volums

altres PEPCo - Llistat d'edificacions tradicionals

nom Can Bova

adreça postal camí de Can Boba

X 424.322 Y 4.587.963

observacions

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

SCU.036

municipi Sant Cugat del Vallès

referència cadastral

codi INE 08205

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

tipologia de l'element

tipologia Masia - Ermita

dades cadastrals

règim urbanístic

qualificació del sòl 29co Sistema de parc forestal de Collserola

protecció actual

pla especial

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

Masia orientada a sud-oest que es composa de planta baixa i tres pisos. La coberta és de quatre 

vessants. Està formada per dos volums maclats on un d'ells és una petita capella.

tipus d'edifici h ús actual façanes coberta fusteries
sup.const. 

orientativa

indret Can Bova

grau de protecció Altres béns

1.016superfície construïda orientativa de les edificacions principals i complementàries (m²)

nom alternatiu

classificació del sò SNU (Sòl no urbanitzable)

figura de protecció Revisió del Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic (fitxa B-125)

polígon titularitatsuperfície construidaparcel·la transmissió patrimonial

A masia 4 masia ceràmica ceràmica fusta 962

B religiós 1 capella ceràmica ceràmica fusta 54

002000100DF28G 000 675001 Privat



volums acotats

afectacions

imatge aèria

ortofoto 1956

afectacions

ortofoto vigent

altres: parcel·ari històric

accessiblitat

restriccions

zones de risc

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLESCU.036

estat de conservació actual del bé:

edificació principal

aigua electricitat sanejament gas telecomunicacions

pendents > 20% incendis

afectació carreteres / ferrocar línies elèctriques

inundabilitat

observacions

L'accés des de Sant Cugat es realitza mitjançant la carretera BP-1417 a través de l'Eixample Sud. 

Entre els quilòmetres 8 i 9 cal desviar-se cap al camí de Can Boba on al final trobarem la masia.

exterior

accés restringit amb cadena

de 300 a 500m

molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

serveis

exterior molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

edificació complementària

de 0 a 300m

xarxa hidrogràfica

interior

interior

descripció del conjunt de l'assentament i entorn paisatgístic

accés i característiques del context

dades històriques

època contemporània

data de construcció s.XVIII

Masiaús original

Masia capellaús actual principal secundari

4nº d'habitatges

distància a la xarxa viària bàsica

a més de 500m

asfalt o formigó

tipus de ferm

grava o sorra cal millorarbon estat

estat del recorregut

evolució dels usos

La parcel·la en pendent a oest acull el volum sobre un mur de contenció a mitja alçada. L'accés es fa 

per la cota superior per pista de terra i l'entorn es boscós i amb camps de cultiu.

amplada del camí d'accés

de 3 a 5minferior a 3m més de 5m



imatge - 2

imatge - 1

finca

imatge - 3

FINCA VINCULADA

unitat de finca global

SCU.036CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

elements de la finca

pou riera mur de pedra

font torrent transformador elèctric

bassa camí torres elèctriques

salt d'aigua i sínia arbres d'interès natural

nom: Can Bova

superfície 29,43 ha

bibliografia, documentació i fonts orals

Can Boba. Pat.mapa: arquitectura. Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de 

Catalunya.

informació complementària

informació històrica

Documentada des de 1253 i reformada al segle XVIII dotant-la d'una coberta a quatre aigües. Masia 

tradicional de tipus basilical formada per planta baixa pis i golfes. Manté simetria en la composició i en 

la disposició de les obertures. Destaca un notable portal de pedra de punt rodó. Al mig de la teulada 

s'aixeca una torre-mirador d'estructura quadrada. Se li adossa una capella de planta rectangular en 

una de les façanes laterals. La Capella està dedicada a la Verge del Roser. La finca compta amb un 

aqüeducte, un salt d'aigua i una sínia.



volums principals vermell - complementaris taronja

imatge - 4

imatge - 5

imatge - 6

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

justificació de les raons per la seva recuperació i preservació

arquitectònic històric socialpaisatgístic ambiental

usos admesos

Edificació de

Interès

habitatge

artesanal

equipament vinculat B

equipament vinculat A

DETERMINACIONS NORMATIVES

condicions d'ús i d'intervenció sobre l'edificació

altres limitacions i/o condicionants

Afectació carreteres. Requereix informe de l'administració competent.

Afectació línies elèctriques. Requereix informe de l'empresa responsable.

Afectació xarxa hidrogràfica. Requereix informe de l'Agència Catalana de l'Aigua.

Risc d'incendis. Requereix informe de l'administració competent.

turisme rural

restauració equipament emplaçat

SCU.036

s.XVIII

divisió horitzontal

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

ampliació

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

En relació amb la protecció i millora dels valors ecològics, la biodiversistat i els serveis ecosistèmics, 

s'ha de tenir en compte les consideracions següents:

- A la finca hi ha hàbitats d'interès comunitari prioritaris

- L'edificació es troba dins:

un àmbit d'interès connector

l'àmbit de les reserves naturals parcials i la seva zona d'influència

la proximitat a la xarxa hídrica

ordenació de l'edificació

Recuperar i/o mantenir els espais aptes per a l'agricultura.

Enderrocar els volums auxiliars de la finca o millorar la seva integració paisatgística.

Avolum principal: B volum complementari

artístic o professional



DADES BÀSIQUES

volums acotats

plànol situació

qualificació del sòl

topogràfic i croquis de volums

altres PEPCo - Llistat d'edificacions tradicionals

nom Can Flor

adreça postal camí Can Flor 100

X 424.076 Y 4.587.897

observacions

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

SCU.037

municipi Sant Cugat del Vallès

referència cadastral

codi INE 08205

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

tipologia de l'element

tipologia Habitatges

dades cadastrals

règim urbanístic

qualificació del sòl 29co Sistema de parc forestal de Collserola

protecció actual

pla especial

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

Masia orientada a sud que es composa de planta baixa i tres pisos. La coberta és inclinada. Està 

formada per diversos volums maclats la majoria d'ells en estat ruïnos i un altre volum aïllat.

tipus d'edifici h ús actual façanes coberta fusteries
sup.const. 

orientativa

indret Can Flo

grau de protecció Altres béns

1.997superfície construïda orientativa de les edificacions principals i complementàries (m²)

nom alternatiu

classificació del sò SNU (Sòl no urbanitzable)

figura de protecció Revisió del Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic (fitxa B-100)

polígon titularitatsuperfície construidaparcel·la transmissió patrimonial

A masia 4 habitatge pedra ceràmica fusta 1997

08204A03500104 035 25.502104 Privat



volums acotats

afectacions

imatge aèria

ortofoto 1956

afectacions

ortofoto vigent

altres: parcel·ari històric

accessiblitat

restriccions

zones de risc

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLESCU.037

estat de conservació actual del bé:

edificació principal

aigua electricitat sanejament gas telecomunicacions

pendents > 20% incendis

afectació carreteres / ferrocar línies elèctriques

inundabilitat

observacions

L'accés des de les Planes es realitza mitjançant la pista forestal o camí de la Floresta que es troba al 

nord de la urbanització.

exterior

accés restringit amb cadena

de 300 a 500m

molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

serveis

exterior molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

edificació complementària

de 0 a 300m

xarxa hidrogràfica

interior

interior

descripció del conjunt de l'assentament i entorn paisatgístic

accés i característiques del context

dades històriques

època contemporània

data de construcció s. XVI

Masiaús original

Habitatgeús actual principal secundari

1nº d'habitatges

distància a la xarxa viària bàsica

a més de 500m

asfalt o formigó

tipus de ferm

grava o sorra cal millorarbon estat

estat del recorregut

evolució dels usos

La parcel·la sobre carener a nord acull els volums a la punta del mur de contenció que l'aplana. 

L'accés es fa per la cota superior per via asfaltada. L'entorn és boscós

amplada del camí d'accés

de 3 a 5minferior a 3m més de 5m



imatge - 2

imatge - 1

finca

imatge - 3

FINCA VINCULADA

unitat de finca global

SCU.037CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

elements de la finca

pou riera mur de pedra

font torrent transformador elèctric

bassa camí torres elèctriques

mur de contenció

nom: Can Flor

superfície 4,24 ha

bibliografia, documentació i fonts orals

Catàleg de Sant Cugat del Vallès. Revisió del Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic. 

Fitxes del nivell de protecció B. (text refós novembre 2007). Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.

informació complementària

informació històrica

Masia tradicional documentada al finals de segle XVIII que va ser ampliada successivament. Destaca 

les cossos amb arcades de la façana sud que formarien tres habitatges units per la balustrada del 

primer pis.



volums principals vermell - complementaris taronja

imatge - 4

imatge - 5

imatge - 6

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

justificació de les raons per la seva recuperació i preservació

arquitectònic històric socialpaisatgístic ambiental

usos admesos

Edificació de

Interès

habitatge

artesanal

equipament vinculat B

equipament vinculat A

DETERMINACIONS NORMATIVES

condicions d'ús i d'intervenció sobre l'edificació

altres limitacions i/o condicionants

Afectació carreteres. Requereix informe de l'administració competent.

Afectació línies elèctriques. Requereix informe de l'empresa responsable.

Afectació xarxa hidrogràfica. Requereix informe de l'Agència Catalana de l'Aigua.

Risc d'incendis. Requereix informe de l'administració competent.

turisme rural

restauració equipament emplaçat

SCU.037

s. XVI

divisió horitzontal

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

ampliació

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

En relació amb la protecció i millora dels valors ecològics, la biodiversistat i els serveis ecosistèmics, 

s'ha de tenir en compte les consideracions següents:

- A la finca hi ha hàbitats d'interès comunitari prioritaris

- L'edificació es troba dins:

un àmbit d'interès connector

l'àmbit de les reserves naturals parcials i la seva zona d'influència

la proximitat a la xarxa hídrica

ordenació de l'edificació

Recuperar i/o mantenir els espais aptes per a l'agricultura.

Enderrocar els volums auxiliars de la finca o millorar la seva integració paisatgística.

Assegurar l'estabilitat del mur de conteció

Avolum principal: volum complementari

artístic o professional



DADES BÀSIQUES

volums acotats

plànol situació

qualificació del sòl

topogràfic i croquis de volums

altres PEPCo - Llistat d'edificacions tradicionals

nom Can Busquets

adreça postal Avinguda Can Busquets

X 422.015 Y 4.587.696

observacions

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

SCU.038

municipi Sant Cugat del Vallès

referència cadastral

codi INE 08205

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

tipologia de l'element

tipologia Habitatges

dades cadastrals

règim urbanístic

qualificació del sòl 29co Sistema de parc forestal de Collserola

protecció actual

pla especial P.E. protecció masia can Busquets

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

Masia orientada a sud que es composa de planta baixa i dos pisos. La coberta és de doble vessant. 

Està formada per quatre volums maclats i cinc volums aïllats.

tipus d'edifici h ús actual façanes coberta fusteries
sup.const. 

orientativa

indret Can Busquets

grau de protecció Altres béns

3.305superfície construïda orientativa de les edificacions principals i complementàries (m²)

nom alternatiu

classificació del sò SNU (Sòl no urbanitzable)

figura de protecció Revisió del Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic (Fitxa B-106)

polígon titularitatsuperfície construidaparcel·la transmissió patrimonial

A masia 3 habitatge arrebossat ceràmica fusta 1944

B edificació 2 habitatge arrebossat ceràmica fusta 430

C edificació 2 habitatge arrebossat ceràmica fusta 719

D edificació 2 habitatge arrebossat ceràmica fusta 212

002300300DF28G 000 425003 Privat



volums acotats

afectacions

imatge aèria

ortofoto 1956

afectacions

ortofoto vigent

altres: parcel·ari històric

accessiblitat

restriccions

zones de risc

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLESCU.038

estat de conservació actual del bé:

edificació principal

aigua electricitat sanejament gas telecomunicacions

pendents > 20% incendis

afectació carreteres / ferrocar línies elèctriques

inundabilitat

observacions

L'accés des de la Floresta es realitza mitjançant la pista forestal D13. Al final del camí ens trobarem 

amb Can Busquets. El recorregut forma part de la xarxa viària bàsica de prevenció i extinció d'incendis 

forestals.

exterior

accés restringit amb cadena

de 300 a 500m

molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

serveis

exterior molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

edificació complementària

de 0 a 300m

xarxa hidrogràfica

interior

interior

descripció del conjunt de l'assentament i entorn paisatgístic

accés i característiques del context

dades històriques

època moderna

data de construcció s. XI

Masiaús original

Habitatgeús actual principal secundari

3nº d'habitatges

distància a la xarxa viària bàsica

a més de 500m

asfalt o formigó

tipus de ferm

grava o sorra cal millorarbon estat

estat del recorregut

evolució dels usos

La parcel·la plana en entorn a solana acull diversos volums que deixen amplis espais de lleure al 

voltant. L'accés es fa per pista de terra i l'entorn és boscós

amplada del camí d'accés

de 3 a 5minferior a 3m més de 5m



imatge - 2

imatge - 1

finca

imatge - 3

FINCA VINCULADA

unitat de finca global

SCU.038CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

elements de la finca

pou riera mur de pedra

font torrent transformador elèctric

bassa camí torres elèctriques

camp cultiu

nom: Can Busquets

superfície 123,90 ha

bibliografia, documentació i fonts orals

Catàleg de Sant Cugat del Vallès. Revisió del Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic. 

Fitxes del nivell de protecció B. (text refós novembre 2007). Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.

informació complementària

informació històrica

Masia tradicional actualment convertida en diversos habitatges podria datar del segle XI i s’anomenaria 

Mas Fedilia malgrat que la primera documentació és del segle XV, tot hi que no en queden restes 

d’aquesta primera construcció. Està formada per tres edificis difrenciats: la masia, la capella de Sant 

Francesc i la masoveria. L’edifici actual aixecat damunt la masia original és fruit de la reforma del s. 

XIX (1864) quan s’aixecaren crugies laterals fins a l’alçada de la galeria central (golfes). Manté una 

simetria estricta amb porta principal al mig i dues finestres a cada banda. Aquestes obertures es 

repeteixen simètricament al pis superior amb tres balconades i a les golfes amb tres grups d’arcs de 

punt rodó. Cada pis es troba separat per unes motllures de la mateixa manera que ho estan les 

diferents obertures. De la façana posterior destaca el porxo i una galeria volada juntament amb una 

segona peça volada amb “bow-window” i remat ondulat.  Destaca tambe un torreó amb balaustrada 

classicista i unes finestres amb un fals frontó. La capella de Sant Francesc data del segle XVIII i es 

troba adossada a la masia. Té una sola nau amb una espadanya petita i senzilla.  Pel que fa a l’edifici 

dels masovers datada al 1614 es de teulada a dues aigües. Destàca un portal adovellat de mig punt 

quatre finestres superiors amb brancal i muntants de pedra mentre que les dels extrems del pis inferior 

estàn formades per un arc rebaixat inferiors i es reparteixen en dos grups de tres i dues finestres de 

punt rodo a cada banda del portal. Es tracta de finestres de factura moderna pero respectant el conjunt. 

L’era es troba situada entre la masia i la masoveria i està envoltada de paredat.  A un marge de la finca 

hi ha un pou de glaç amb dues portes una inferior i l’altre superior. És l’única mostra que restà a Sant 

Cugat de l’antiga industria del gel.



volums principals vermell - complementaris taronja

imatge - 4

imatge - 5

imatge - 6

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

justificació de les raons per la seva recuperació i preservació

arquitectònic històric socialpaisatgístic ambiental

usos admesos

Edificació de

Interès

habitatge

artesanal

equipament vinculat B

equipament vinculat A

DETERMINACIONS NORMATIVES

condicions d'ús i d'intervenció sobre l'edificació

altres limitacions i/o condicionants

Afectació carreteres. Requereix informe de l'administració competent.

Afectació línies elèctriques. Requereix informe de l'empresa responsable.

Afectació xarxa hidrogràfica. Requereix informe de l'Agència Catalana de l'Aigua.

Risc d'incendis. Requereix informe de l'administració competent.

turisme rural

restauració equipament emplaçat

SCU.038

s. XI

divisió horitzontal

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

ampliació

Es permet d'acord amb les determinacions establertes pel Pla especial vigent o per l'instrument 

urbanístic que el substitueixi.

En relació amb la protecció i millora dels valors ecològics, la biodiversistat i els serveis ecosistèmics, 

s'ha de tenir en compte les consideracions següents:

- A la finca hi ha hàbitats d'interès comunitari prioritaris

- L'edificació es troba dins:

un àmbit d'interès connector

l'àmbit de les reserves naturals parcials i la seva zona d'influència

la proximitat a la xarxa hídrica

ordenació de l'edificació

Recuperar i/o mantenir els espais aptes per a l'agricultura.

Conservar i recuperar la font i el pou de glaç.

Són d'aplicació les determinacions establertes pel Pla especial vigent o per l'instrument urbanístic que 

el substitueixi.

Avolum principal: B C volum complementari

Els usos admesos pel Pla especial vigent o per l'instrument urbanístic que el substitueixi.

D

artístic o professional



DADES BÀSIQUES

volums acotats

plànol situació

qualificació del sòl

topogràfic i croquis de volums

altres

nom  

adreça postal Carretera Vallvidrera

X 422.035 Y 4.588.138

observacions

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

SCU.039

municipi Sant Cugat del Vallès

referència cadastral

codi INE 08205

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

tipologia de l'element

tipologia Habitatges

dades cadastrals

règim urbanístic

qualificació del sòl 29co Sistema de parc forestal de Collserola

protecció actual

pla especial

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

Habitatge orientat a sud que es composa de planta baixa i tres pisos. La coberta és inclinada. Creix de 

manera esglaonada.

tipus d'edifici h ús actual façanes coberta fusteries
sup.const. 

orientativa

indret Can Bosquets

grau de protecció

883superfície construïda orientativa de les edificacions principals i complementàries (m²)

nom alternatiu

classificació del sò SNU (Sòl no urbanitzable)

figura de protecció

polígon titularitatsuperfície construidaparcel·la transmissió patrimonial

A habitatge aïllat 4 habitatge arrebossat i apla ceràmica fusta 883

08204A017000460 000 530005 Privat



volums acotats

afectacions

imatge aèria

ortofoto 1956

afectacions

ortofoto vigent

altres: parcel·ari històric

accessiblitat

restriccions

zones de risc

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLESCU.039

estat de conservació actual del bé:

edificació principal

aigua electricitat sanejament gas telecomunicacions

pendents > 20% incendis

afectació carreteres / ferrocar línies elèctriques

inundabilitat

observacions

L'accés es realitza a través d'un camí secundari a través de la Floresta, als entorns de les Roquetes.

exterior

accés restringit amb cadena

de 300 a 500m

molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

serveis

exterior molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

edificació complementària

de 0 a 300m

xarxa hidrogràfica

interior

interior

descripció del conjunt de l'assentament i entorn paisatgístic

accés i característiques del context

dades històriques

època contemporània

data de construcció 1950

ús original

habitatgeús actual principal secundari

2nº d'habitatges

distància a la xarxa viària bàsica

a més de 500m

asfalt o formigó

tipus de ferm

grava o sorra cal millorarbon estat

estat del recorregut

evolució dels usos

La parcel·la, en pendent a est, acull el volum deixant espai lliure a sud per la piscina. L'accés es fa per 

pista de terra, enmig d'una zona boscosa.

amplada del camí d'accés

de 3 a 5minferior a 3m més de 5m



imatge - 2

imatge - 1

finca

imatge - 3

FINCA VINCULADA

unitat de finca global

SCU.039CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

elements de la finca

pou riera mur de pedra

font torrent transformador elèctric

bassa camí torres elèctriques

nom:  

superfície 0,21 ha

bibliografia, documentació i fonts orals

informació complementària

informació històrica



volums principals vermell - complementaris taronja

imatge - 4

imatge - 5

imatge - 6

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

justificació de les raons per la seva recuperació i preservació

arquitectònic històric socialpaisatgístic ambiental

usos admesos

Edificació de

Interès

habitatge

artesanal

equipament vinculat B

equipament vinculat A

DETERMINACIONS NORMATIVES

condicions d'ús i d'intervenció sobre l'edificació

altres limitacions i/o condicionants

Afectació carreteres. Requereix informe de l'administració competent.

Afectació línies elèctriques. Requereix informe de l'empresa responsable.

Afectació xarxa hidrogràfica. Requereix informe de l'Agència Catalana de l'Aigua.

Risc d'incendis. Requereix informe de l'administració competent.

turisme rural

restauració equipament emplaçat

SCU.039

1950

divisió horitzontal

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

ampliació

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

En relació amb la protecció i millora dels valors ecològics, la biodiversistat i els serveis ecosistèmics, 

s'ha de tenir en compte les consideracions següents:

- A la finca hi ha hàbitats d'interès comunitari prioritaris

- L'edificació es troba dins:

un àmbit d'interès connector

l'àmbit de les reserves naturals parcials i la seva zona d'influència

la proximitat a la xarxa hídrica

ordenació de l'edificació

Avolum principal: volum complementari

artístic o professional



DADES BÀSIQUES

volums acotats

plànol situació

qualificació del sòl

topogràfic i croquis de volums

altres PEPCo - Llistat d'edificacions tradicionals

nom Can Llobet

adreça postal Carrer Can Llobet 33

X 422.232 Y 4.589.145

observacions

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

SCU.040

municipi Sant Cugat del Vallès

referència cadastral

codi INE 08205

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

tipologia de l'element

tipologia Habitatges

dades cadastrals

règim urbanístic

qualificació del sòl 29co Sistema de parc forestal de Collserola

protecció actual

pla especial PE ordenació i protecció del àmbit de la masia de can Llobet

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

Masia orientada a oest que es composa de planta baixa i pis. La coberta és de doble vessant amb el 

carener perpendicular a la façana principal. Està formada per sis volums aïllats.

tipus d'edifici h ús actual façanes coberta fusteries
sup.const. 

orientativa

indret Can Llobet

grau de protecció Altres béns

918superfície construïda orientativa de les edificacions principals i complementàries (m²)

nom alternatiu

classificació del sò SNU (Sòl no urbanitzable)

figura de protecció Revisió del Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic (fitxa B-104)

polígon titularitatsuperfície construidaparcel·la transmissió patrimonial

A masia 2 habitatge estucat ceràmica alumini 652

B edificació 1 magatzem arrebossat ceràmica fusta 90

C edificació 1 magatzem arrebossat ceràmica 116

D edificació 1 magatzem arrebossat ceràmica 60

000800700DF28G 000 2.184007 Privat



volums acotats

afectacions

imatge aèria

ortofoto 1956

afectacions

ortofoto vigent

altres: parcel·ari històric

accessiblitat

restriccions

zones de risc

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLESCU.040

estat de conservació actual del bé:

edificació principal

aigua electricitat sanejament gas telecomunicacions

pendents > 20% incendis

afectació carreteres / ferrocar línies elèctriques

inundabilitat

observacions

L'accés des de la Floresta es realitza mitjançant la via interurbana BV-1462. Al quilòmetre 9 cal desviar-

se cap a un camí que ens portarà directament a Can Llobet.

exterior

accés restringit amb cadena

de 300 a 500m

molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

serveis

exterior molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

edificació complementària

de 0 a 300m

xarxa hidrogràfica

interior

interior

descripció del conjunt de l'assentament i entorn paisatgístic

accés i característiques del context

dades històriques

època medieval - moderna

data de construcció 1400

Masiaús original

Habitatgeús actual principal secundari

1nº d'habitatges

distància a la xarxa viària bàsica

a més de 500m

asfalt o formigó

tipus de ferm

grava o sorra cal millorarbon estat

estat del recorregut

evolució dels usos

La parcel·la sobre carener a oest acull el volum principal a la cota superior. L'entorn s'aterrassa sense 

murs de contenció on es situen volums annexos. L'accés es fa per xarxa viària i l'entorn es boscós i de 

cultiu.

amplada del camí d'accés

de 3 a 5minferior a 3m més de 5m



imatge - 2

imatge - 1

finca

imatge - 3

FINCA VINCULADA

unitat de finca global

SCU.040CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

elements de la finca

pou riera mur de pedra

font torrent transformador elèctric

bassa camí torres elèctriques

nom: Can Llobet

superfície 19,40 ha

bibliografia, documentació i fonts orals

Catàleg de Sant Cugat del Vallès. Revisió del Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic. 

Fitxes del nivell de protecció B (text refós novembre 2007). Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.

informació complementària

informació històrica

Masia tradicional coneguda tambe com a Cal Tintorer Caldes de la Muntanya i Casanovas molt 

modificada al llarg dels anys. Actualment disposa d’una teulada a doble vessant i un carener nord mal 

a la façana. El fet que les teulades estiguin a diferent nivell juntament amb les característiques del 

portal adovellat asimètric fa que es pugui pensar que el cos de l’esquerra sigui un afegit posterior. A la 

part posterior també s’hi adossa un altre edifici de major tamany que presenta sis finestres de punt 

rodó a la zona de les golfes. Malgrat que les restauracións efectuades amaguen el parament original, 

pot apreciar-se algun fragment d’opus incertum barreja de morter i pedra local. Elements destacables 

són una escala de pedra massissa molt antiga el portal adovellat amb l’escut familiar a la mateixa clau 

de l’arc, l’era una finestra amb brancals i muntants de pedra i un rafec de doble teula.



volums principals vermell - complementaris taronja

imatge - 4

imatge - 5

imatge - 6

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

justificació de les raons per la seva recuperació i preservació

arquitectònic històric socialpaisatgístic ambiental

usos admesos

Edificació de

Interès

habitatge

artesanal

equipament vinculat B

equipament vinculat A

DETERMINACIONS NORMATIVES

condicions d'ús i d'intervenció sobre l'edificació

altres limitacions i/o condicionants

Afectació carreteres. Requereix informe de l'administració competent.

Afectació línies elèctriques. Requereix informe de l'empresa responsable.

Afectació xarxa hidrogràfica. Requereix informe de l'Agència Catalana de l'Aigua.

Risc d'incendis. Requereix informe de l'administració competent.

turisme rural

restauració equipament emplaçat

SCU.040

1400

divisió horitzontal

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

ampliació

Es permet d'acord amb les determinacions establertes pel Pla especial vigent o per l'instrument 

urbanístic que el substitueixi.

En relació amb la protecció i millora dels valors ecològics, la biodiversistat i els serveis ecosistèmics, 

s'ha de tenir en compte les consideracions següents:

- A la finca hi ha hàbitats d'interès comunitari prioritaris

- L'edificació es troba dins:

un àmbit d'interès connector

l'àmbit de les reserves naturals parcials i la seva zona d'influència

la proximitat a la xarxa hídrica

ordenació de l'edificació

Recuperar i/o mantenir els espais aptes per a l'agricultura.

Són d'aplicació les determinacions establertes pel Pla especial vigent o per l'instrument urbanístic que 

el substitueixi.

Avolum principal: Bvolum complementari C D

Els usos admesos pel Pla especial vigent o per l'instrument urbanístic que el substitueixi.

artístic o professional



DADES BÀSIQUES

volums acotats

plànol situació

qualificació del sòl

topogràfic i croquis de volums

altres PEPCo - Llistat d'edificacions tradicionals

nom Can Cussó

adreça postal Camí Can Cussó 1

X 420.829 Y 4.589.149

observacions Masia tradicional.

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

SCU.041

municipi Sant Cugat del Vallès

referència cadastral

codi INE 08205

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

tipologia de l'element

tipologia Habitatges

dades cadastrals

règim urbanístic

qualificació del sòl 29co Sistema de parc forestal de Collserola

protecció actual

pla especial

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

Masia orientada a est que es composa de planta baixa i pis. La coberta és de doble vessant amb el 

carener perpendicular a la façana principal. Està formada per tres volums maclats.

tipus d'edifici h ús actual façanes coberta fusteries
sup.const. 

orientativa

indret Can Cussó

grau de protecció Altres béns

556superfície construïda orientativa de les edificacions principals i complementàries (m²)

nom alternatiu

classificació del sò SNU (Sòl no urbanitzable)

figura de protecció Revisió del Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic (Fitxa B-32)

polígon titularitatsuperfície construidaparcel·la transmissió patrimonial

A masia 2 habitatge pedra ceràmica fusta 487

B edificació 1 magatzem pedra PVC 70

08204A01800017 018 435017 Privat



volums acotats

afectacions

imatge aèria

ortofoto 1956

afectacions

ortofoto vigent

altres: parcel·ari històric

accessiblitat

restriccions

zones de risc

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLESCU.041

estat de conservació actual del bé:

edificació principal

aigua electricitat sanejament gas telecomunicacions

pendents > 20% incendis

afectació carreteres / ferrocar línies elèctriques

inundabilitat

observacions

L'accés des de Sant Cugat es realitza mitjançant un corriol a través de la zona de Valldoreix.

exterior

accés restringit amb cadena

de 300 a 500m

molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

serveis

exterior molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

edificació complementària

de 0 a 300m

xarxa hidrogràfica

interior

interior

descripció del conjunt de l'assentament i entorn paisatgístic

accés i característiques del context

dades històriques

època moderna

data de construcció s. XI

Masiaús original

Habitatgeús actual principal secundari

1nº d'habitatges

distància a la xarxa viària bàsica

a més de 500m

asfalt o formigó

tipus de ferm

grava o sorra cal millorarbon estat

estat del recorregut

evolució dels usos

La parcel·la en pendent a solana acull el volum a la part oest. L'accés es fa per pista de terra i l'entorn 

és boscós

amplada del camí d'accés

de 3 a 5minferior a 3m més de 5m



imatge - 2

imatge - 1

finca

imatge - 3

FINCA VINCULADA

unitat de finca global

SCU.041CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

elements de la finca

pou riera mur de pedra

font torrent transformador elèctric

bassa camí torres elèctriques

arbre catalogat

nom: Can Cussó

superfície 29,12 ha

bibliografia, documentació i fonts orals

Catàleg de Sant Cugat del Vallès. Revisió del Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic. 

Fitxes del nivell de protecció B. (text refós novembre 2007). Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.

informació complementària

informació històrica

Masia tradicional documentada des de 1564 també anomenada Can Lledó anteriorment amb teulada a 

dues vessants que té el carener nord a la façana. Se li adossa un segon cos a l’esquerra de cronologia 

posterior. La façana principal presenta una sèrie d’obertures quadrangulars excepte el portal d’accés 

de punt rodó envoltat d’un arc de totxos a sardinell sobre cairons de pedra. El parament d’aquesta 

façana i el de les cantonades és d’opus incertum (pedra local amb morter i carreus més grans als 

fonaments i a les cantonades). A la planta baixa destaca un pedrís molt comú a les masies catalanes i 

una gran finestra coberta de reixa de graella i altres petites obertures  al cos annex. Pel que al pis 

superior trobem dues finestres amb esplandit molt transformades i una altra de menor. Altres obertures 

destacades són les que es localitzen al cantó nord. Són de petit tamany arquitrabades sobre muntants 

d’una o diverses peces que no segueixen cap ordenació establerta i tres amples contraforts. És 

interessant el bon estat de conservació de la pallissa de pedra i l’existència d’un forn de llenya 

helicoïdal.



volums principals vermell - complementaris taronja

imatge - 4

imatge - 5

imatge - 6

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

justificació de les raons per la seva recuperació i preservació

arquitectònic històric socialpaisatgístic ambiental

usos admesos

Edificació de

Interès

habitatge

artesanal

equipament vinculat B

equipament vinculat A

DETERMINACIONS NORMATIVES

condicions d'ús i d'intervenció sobre l'edificació

altres limitacions i/o condicionants

Afectació carreteres. Requereix informe de l'administració competent.

Afectació línies elèctriques. Requereix informe de l'empresa responsable.

Afectació xarxa hidrogràfica. Requereix informe de l'Agència Catalana de l'Aigua.

Risc d'incendis. Requereix informe de l'administració competent.

turisme rural

restauració equipament emplaçat

SCU.041

s. XI

divisió horitzontal

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

ampliació

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

En relació amb la protecció i millora dels valors ecològics, la biodiversistat i els serveis ecosistèmics, 

s'ha de tenir en compte les consideracions següents:

- A la finca hi ha hàbitats d'interès comunitari prioritaris

- L'edificació es troba dins:

un àmbit d'interès connector

l'àmbit de les reserves naturals parcials i la seva zona d'influència

la proximitat a la xarxa hídrica

ordenació de l'edificació

Recuperar i/o mantenir els espais aptes per a l'agricultura.

Avolum principal: Bvolum complementari

artístic o professional



DADES BÀSIQUES

volums acotats

plànol situació

qualificació del sòl

topogràfic i croquis de volums

altres PEPCo - Llistat d'edificacions tradicionals

nom Can Badal

adreça postal Camí Disseminat 61

X 420.544 Y 4.589.310

observacions

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

SCU.042

municipi Sant Cugat del Vallès

referència cadastral

codi INE 08205

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

tipologia de l'element

tipologia Habitatges

dades cadastrals

règim urbanístic

qualificació del sòl 29co Sistema de parc forestal de Collserola

protecció actual

pla especial

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

Masia orientada a oest que es composa de planta baixa i pis. La coberta és de doble vessant amb el 

carener perpendicular a la façana principal. Està format per diversos volums maclats i un altre aïllat.

tipus d'edifici h ús actual façanes coberta fusteries
sup.const. 

orientativa

indret Can Cussó

grau de protecció Altres béns

512superfície construïda orientativa de les edificacions principals i complementàries (m²)

nom alternatiu

classificació del sò SNU (Sòl no urbanitzable)

figura de protecció Revisió del Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic (fitxa B-208)

polígon titularitatsuperfície construidaparcel·la transmissió patrimonial

A masia 2 habitatge pedra ceràmica fusta 415

B edificació 1 altres pedra ceràmica fusta 97

000100100DF28G 000 232001 Privat



volums acotats

afectacions

imatge aèria

ortofoto 1956

afectacions

ortofoto vigent

altres: parcel·ari històric

accessiblitat

restriccions

zones de risc

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLESCU.042

estat de conservació actual del bé:

edificació principal

aigua electricitat sanejament gas telecomunicacions

pendents > 20% incendis

afectació carreteres / ferrocar línies elèctriques

inundabilitat

observacions

L'accés des de Sant Cugat es realitza mitjançant un antic camí de carro ampliat i transitable per a 

vehicles a motor a través de la zona de Valldoreix.

exterior

accés restringit amb cadena

de 300 a 500m

molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

serveis

exterior molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

edificació complementària

de 0 a 300m

xarxa hidrogràfica

interior

interior

descripció del conjunt de l'assentament i entorn paisatgístic

accés i característiques del context

dades històriques

època medieval - moderna - contemporània

data de construcció 1752

Masiaús original

Habitatge habitatgeús actual principal secundari

1nº d'habitatges

distància a la xarxa viària bàsica

a més de 500m

asfalt o formigó

tipus de ferm

grava o sorra cal millorarbon estat

estat del recorregut

evolució dels usos

La parcel·la, en pendent a est, acull els volums sense aterrassaments. L'accés es fa per pista de terra, 

i l'entorn és boscós i de camps de cultiu.

amplada del camí d'accés

de 3 a 5minferior a 3m més de 5m



imatge - 2

imatge - 1

finca

imatge - 3

FINCA VINCULADA

unitat de finca global

SCU.042CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

elements de la finca

pou riera mur de pedra

font torrent transformador elèctric

bassa camí torres elèctriques

nom: Can Badal

superfície 1,39 ha

bibliografia, documentació i fonts orals

Catàleg de Sant Cugat del Vallès. Revisió del Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic. 

Fitxes del nivell de protecció B. (text refós novembre 2007). Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.

informació complementària

informació històrica

Masia tradicional catalana que formava part del terme de la Quadra de Canals a mitjans de segle XIX. 

Possiblement es pot identificar amb el Manso de Abadia, documentat al Cartulari de Sant Cugat del 

Vallès. Fou convertida en bòvila a inicis del segle XX fet que comportà la necessitat de fer certes 

modificacions sobretot a la façana posterior, desplaçant la vertical del carener i situant un fumeral al 

mig del carener esmentat. Destaquen un portal amb  brancals, les impostes i un arc rebaixat amb 

totxos motllurats a sardinell. El material constructiu emprat és la mamposteria rústica d’”opus incertum” 

barrejat amb pedres diverses.



volums principals vermell - complementaris taronja

imatge - 4

imatge - 5

imatge - 6

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

justificació de les raons per la seva recuperació i preservació

arquitectònic històric socialpaisatgístic ambiental

usos admesos

Edificació de

Interès

habitatge

artesanal

equipament vinculat B

equipament vinculat A

DETERMINACIONS NORMATIVES

condicions d'ús i d'intervenció sobre l'edificació

altres limitacions i/o condicionants

Afectació carreteres. Requereix informe de l'administració competent.

Afectació línies elèctriques. Requereix informe de l'empresa responsable.

Afectació xarxa hidrogràfica. Requereix informe de l'Agència Catalana de l'Aigua.

Risc d'incendis. Requereix informe de l'administració competent.

turisme rural

restauració equipament emplaçat

SCU.042

1752

divisió horitzontal

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

ampliació

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

En relació amb la protecció i millora dels valors ecològics, la biodiversistat i els serveis ecosistèmics, 

s'ha de tenir en compte les consideracions següents:

- A la finca hi ha hàbitats d'interès comunitari prioritaris

- L'edificació es troba dins:

un àmbit d'interès connector

l'àmbit de les reserves naturals parcials i la seva zona d'influència

la proximitat a la xarxa hídrica

ordenació de l'edificació

Recuperar i/o mantenir els espais aptes per a l'agricultura.

Enderrocar els volums auxiliars de la finca o millorar la seva integració paisatgística.

Avolum principal: Bvolum complementari

artístic o professional



DADES BÀSIQUES

volums acotats

plànol situació

qualificació del sòl

topogràfic i croquis de volums

altres PEPCo - Llistat d'edificacions tradicionals

nom Can Montmany

adreça postal Disseminat

X 419.174 Y 4.589.279

observacions Conjunt d'edificacions formades per la casa pairal i els annexes del celler, cases dels 

treballadors, portal i fortificacions on s'hi desenvolupen activitats agrícoles i 

d'educació en el lleure per intants.

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

SCU.043

municipi Sant Cugat del Vallès

referència cadastral

codi INE 08205

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

tipologia de l'element

tipologia Equipaments i dotacions

dades cadastrals

règim urbanístic

qualificació del sòl 29co Sistema de parc forestal de Collserola

protecció actual

pla especial

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

Masia orientada a sud que es composa de planta baixa i pis amb una torre maclada de quatre pisos 

d'altura. La coberta és inclinada amb el carener paral·lel a la façana principal. Està formada per tres 

volums maclats i altres cinc aïllats.

tipus d'edifici h ús actual façanes coberta fusteries
sup.const. 

orientativa

indret Can Montmany

grau de protecció Altres béns

4.807superfície construïda orientativa de les edificacions principals i complementàries (m²)

nom alternatiu

classificació del sò SNU (Sòl no urbanitzable)

figura de protecció Revisió del Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic (fitxa A-12)

polígon titularitatsuperfície construidaparcel·la transmissió patrimonial

A masia 2 equipament pedra ceràmica fusta 2723

B edificació 2 celler pedra ceràmica fusta 1923

C edificació 1 magatzem pedra ceràmica fusta 161

001000100DF18H 000 4.446001 Privat



volums acotats

afectacions

imatge aèria

ortofoto 1956

afectacions

ortofoto vigent

altres: parcel·ari històric

accessiblitat

restriccions

zones de risc

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLESCU.043

estat de conservació actual del bé:

edificació principal

aigua electricitat sanejament gas telecomunicacions

pendents > 20% incendis

afectació carreteres / ferrocar línies elèctriques

inundabilitat

observacions

L'accés des de Sant Cugat és des de la plaça de Can Cerdana, per l'Avinguda de Mn Jacint Verdaguer, 

continuant per la de can Montmany i la plaça de Joan Gassó, d'on surt el camí a la masia.

exterior

accés restringit amb cadena

de 300 a 500m

molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

serveis

exterior molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

edificació complementària

de 0 a 300m

xarxa hidrogràfica

interior

interior

descripció del conjunt de l'assentament i entorn paisatgístic

accés i característiques del context

dades històriques

època moderna

data de construcció s. XVI

Casa pairalús original

Equipament vinculat Agrícolaús actual principal secundari

1nº d'habitatges

distància a la xarxa viària bàsica

a més de 500m

asfalt o formigó

tipus de ferm

grava o sorra cal millorarbon estat

estat del recorregut

evolució dels usos

La parcel·la sobre carener orientat a est oest s'aplana sobre petits murs de contenció. Els volums 

segueixen el perímetre de la parcel·la i també el centre deixant circulacions exteriors al seu voltant. 

L'accés es fa per pista de terra.

amplada del camí d'accés

de 3 a 5minferior a 3m més de 5m



imatge - 2

imatge - 1

finca

imatge - 3

FINCA VINCULADA

unitat de finca global

SCU.043CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

elements de la finca

pou riera mur de pedra

font torrent transformador elèctric

bassa camí torres elèctriques

hort mur de contenció

nom: Can Monmany

superfície 79,20 ha

bibliografia, documentació i fonts orals

Catàleg de Sant Cugat del Vallès. Revisió del Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic. 

Fitxes del nivell de protecció A. (text refós novembre 2007). Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. 

Tortosa Saperas, J.; Foj Alvira, G. (1991) Masies i ermites de Sant Cugat del Vallès. Ed. Ajuntament de 

Sant Cugat del Vallès.

informació complementària

informació històrica

Construcció de grans dimensions conformada per la casa pairal i els edificis annexos (celler habitatges 

dels treballadors portal i fortificacions) situada als peus del Puig Madrona. Al llarg del temps ha sofert 

diverses modificacions i ampliacions dels masos antics propers que van acabar sent absorbits.  L’edifici 

principal té una planta pseudosimètrica ja que l’ala de llevant és lleugerament més curta que la de 

ponent. La façana té un arrebossat i un estucat de color grogós terra i vermell. Els rafecs de la teulada 

estàn recolzats en bigues i estructures de fusta  i els balcons de ferro forjat estàn decorats amb 

arquitraus i pilars. Els careners construits amb teules vidriades de color violeta  amb coronació calada. 

La planta baixa la composen el vestíbul d’estil neoclàssic, el celler, el magatzem i altres dependències 

agrícoles. Al primer pis s’ubica la sala principal ben centrada en l’eix de la torre. A la mateixa planta hi 

ha també la cuina amb les parets cobertes de rajola amb majoliques del segle XIX i una antiga cuina 

amb llar de foc. La planta superior són les golfes (habitacles dels treballadors) damunt les quals 

s’aixeca la torre del rellotge.  Aquest rellotge encara en és  data de 1897 i s’acompanya de campanes i 

parallamps. Al nord de l’edifici principal s’ubica el celler. Es tracta d’una nau allargada amb encavallada 

de fusta de pi semisoterrat.  En el mateix edifici trobem també un petit teatre, habitatges i elements 

fortificats just al damunt del portal d’accés.



volums principals vermell - complementaris taronja

imatge - 4

imatge - 5

imatge - 6

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

justificació de les raons per la seva recuperació i preservació

arquitectònic històric socialpaisatgístic ambiental

usos admesos

Edificació de

Interès

habitatge

artesanal

equipament vinculat B

equipament vinculat A

DETERMINACIONS NORMATIVES

condicions d'ús i d'intervenció sobre l'edificació

altres limitacions i/o condicionants

Afectació carreteres. Requereix informe de l'administració competent.

Afectació línies elèctriques. Requereix informe de l'empresa responsable.

Afectació xarxa hidrogràfica. Requereix informe de l'Agència Catalana de l'Aigua.

Risc d'incendis. Requereix informe de l'administració competent.

turisme rural

restauració equipament emplaçat

SCU.043

s. XVI

divisió horitzontal

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

ampliació

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

En relació amb la protecció i millora dels valors ecològics, la biodiversistat i els serveis ecosistèmics, 

s'ha de tenir en compte les consideracions següents:

- A la finca hi ha hàbitats d'interès comunitari prioritaris

- L'edificació es troba dins:

un àmbit d'interès connector

l'àmbit de les reserves naturals parcials i la seva zona d'influència

la proximitat a la xarxa hídrica

ordenació de l'edificació

Recuperar i/o mantenir els espais aptes per a l'agricultura.

Avolum principal: Bvolum complementari C

artístic o professional



DADES BÀSIQUES

volums acotats

plànol situació

qualificació del sòl

topogràfic i croquis de volums

altres PEPCo - Llistat d'edificacions tradicionals

nom Can Barba

adreça postal Camí Can Barba 6

X 418.803 Y 4.590.199

observacions

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

SCU.044

municipi Sant Cugat del Vallès

referència cadastral

codi INE 08205

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

tipologia de l'element

tipologia Habitatges

dades cadastrals

règim urbanístic

qualificació del sòl 29co Sistema de parc forestal de Collserola

protecció actual

pla especial

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

Masia orientada a sud-est que es composa de planta baixa i pis. La coberta és inclinada. Està formada 

per dos volums maclats i  altres dos aïllats.

tipus d'edifici h ús actual façanes coberta fusteries
sup.const. 

orientativa

indret Can Barba

grau de protecció Altres béns

723superfície construïda orientativa de les edificacions principals i complementàries (m²)

nom alternatiu

classificació del sò SNU (Sòl no urbanitzable)

figura de protecció Revisió del Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic (fitxa H-41)

polígon titularitatsuperfície construidaparcel·la transmissió patrimonial

A masia 2 habitatge pedra ceràmica fusta 585

B edificació 1 altres arrebossat ceràmica fusta 139

002400100DF19B 000 345001 Privat



volums acotats

afectacions

imatge aèria

ortofoto 1956

afectacions

ortofoto vigent

altres: parcel·ari històric

accessiblitat

restriccions

zones de risc

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLESCU.044

estat de conservació actual del bé:

edificació principal

aigua electricitat sanejament gas telecomunicacions

pendents > 20% incendis

afectació carreteres / ferrocar línies elèctriques

inundabilitat

observacions

L'accés des de Sant Cugat es realitza mitjançant la pista G02 per continuar per la pista G03. Passat el 

turó de Can Barba ens trobarem amb la masia. El recorregut forma part de la xarxa viària bàsica de 

prevenció i extinció d'incendis forestals.

exterior

accés restringit amb cadena

de 300 a 500m

molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

serveis

exterior molt bo bo millorable deficient

molt bo bo millorable deficient

edificació complementària

de 0 a 300m

xarxa hidrogràfica

interior

interior

descripció del conjunt de l'assentament i entorn paisatgístic

accés i característiques del context

dades històriques

època moderna

data de construcció s. XVI

Masiaús original

Habitatge Agrícolaús actual principal secundari

1nº d'habitatges

distància a la xarxa viària bàsica

a més de 500m

asfalt o formigó

tipus de ferm

grava o sorra cal millorarbon estat

estat del recorregut

evolució dels usos

La parcel·la en lleuger pendent a sud acull els volums construïts a la banda nord a tocar de la via 

d'accés una pista de terra. L'entorn és boscós i de camps de cultiu.

amplada del camí d'accés

de 3 a 5minferior a 3m més de 5m



imatge - 2

imatge - 1

finca

imatge - 3

FINCA VINCULADA

unitat de finca global

SCU.044CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

elements de la finca

pou riera mur de pedra

font torrent transformador elèctric

bassa camí torres elèctriques

hort

nom: Can Barba

superfície 52,71 ha

bibliografia, documentació i fonts orals

Catàleg de Sant Cugat del Vallès. Revisió del Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic. 

Fitxes del nivell de protecció H 41 entorn de Can Barba (text refós novembre 2007). Ajuntament de Sant 

Cugat del Vallès. Inventari Catàleg del patrimoni arquitectònic del Parc Metropolità de Collserola. 

Diputació de Barcelona 1995 http://www.totsantcugat.cat/opinio/can_barba_de_valldoreix_9033102.html

informació complementària

informació històrica

Documentat al segle XVIII probablement té un orígen anterior, fou transformat i utilitzat a inicis de s. XX 

com a casa de colònies dels jesuïtes i durant la Guerra Civil com a polvorí fet que va comportar la seva 

destrucció. Únicament queda en peus la casa dels masovers sense cap interès arquitectònic, algunes 

parets dels corrals la capella, algunes habitacions, les basses i bancs de l’entorn de la font de Can 

Barba. El conjunt dels edificis de Can Barba s’estructuren al voltant d’un pati al qual s’hi accedeix a 

través d’una barri amb portal de reixa de ferro forjat. L’edifici que es conserva està format per dos 

cossos l’un de planta baixa i pis amb coberta de teula àrab a dues aigües i l’altre de planta baixa amb 

coberta plana.  La capella estava dedicada a Sant Joaquim d’aquí que la masia també fos coneguda 

amb aquest nom.



volums principals vermell - complementaris taronja

imatge - 4

imatge - 5

imatge - 6

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

justificació de les raons per la seva recuperació i preservació

arquitectònic històric socialpaisatgístic ambiental

usos admesos

Edificació de

Interès

habitatge

artesanal

equipament vinculat B

equipament vinculat A

DETERMINACIONS NORMATIVES

condicions d'ús i d'intervenció sobre l'edificació

altres limitacions i/o condicionants

Afectació carreteres. Requereix informe de l'administració competent.

Afectació línies elèctriques. Requereix informe de l'empresa responsable.

Afectació xarxa hidrogràfica. Requereix informe de l'Agència Catalana de l'Aigua.

Risc d'incendis. Requereix informe de l'administració competent.

turisme rural

restauració equipament emplaçat

SCU.044

s. XVI

divisió horitzontal

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

ampliació

Es permet d'acord amb l'article 21 de la normativa.

En relació amb la protecció i millora dels valors ecològics, la biodiversistat i els serveis ecosistèmics, 

s'ha de tenir en compte les consideracions següents:

- A la finca hi ha hàbitats d'interès comunitari prioritaris

- L'edificació es troba dins:

un àmbit d'interès connector

l'àmbit de les reserves naturals parcials i la seva zona d'influència

la proximitat a la xarxa hídrica

ordenació de l'edificació

Recuperar i/o mantenir els espais aptes per a l'agricultura.

Enderrocar els volums auxiliars de la finca o millorar la seva integració paisatgística.

Avolum principal: Bvolum complementari

artístic o professional
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