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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 les B.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 Valldaura

adreça postal BV-1415, Km 7

X 427.619 Y 4.589.095

observacions Funciona com a centre d'investigació sobre autosuficiència energètica i agrícola.

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

CE.001

municipi Cerdanyola del Vallès

referència cadastral

codi INE 08266

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 de protecció i millora de l'àmbit can Valldaura

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 dos volums maclats i altres quatre 

aïllats.

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

orientativa

indret Can Güell

grau de protecció Altres béns

2.673superfície 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 del patrimoni arquitectònic de Cerdanyola (fitxa 15)

polígon titularitatsuperfície construidaparcel·la transmissió patrimonial

A masia 3 centre educatiu arrebossat ceràmica fusta 2079

B edificació 2 magatzem ceràmica ceràmica 81

C edificació 1 centre educatiu ceràmica ceràmica fusta 110

D edificació 1 centre educatiu ceràmica ceràmica fusta 404

070800100DF28H 000 787001 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 URBANITZABLECE.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 Cerdanyola del Vallès es realitza mitjançant la via interurbana BV-1415 a través de la 

urbanització Montflorit. Entre els quilòmetres 7 i 8 cal desviar-se cap a un camí secundari 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 contemporània

data de construcció 1850

Masiaús original

Equipament emplaçat centre educatiuús 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 d'acull el volum sobre murs de contenció. L'accés es fa per la banda sud 

per un tram de terra que la connecta amb la 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

CE.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 Valldaura

superfície 130,86 ha

bibliografia, documentació i fonts orals

Catàleg i Pla Especial de protecció del Patrimoni arquitectònic de Cerdanyola del Vallès. Referencia 

2.3.1. M/V_02. 1990. Inventari del Patrimoni arquitectònic. Parc de Collserola. INV_079/CAT_041.  

AMCERV 121 () 1934  Fons documental del Servei del Patrimoni arquitectònic Local de la Diputació de 

Barcelona: documentacio fotografica 82352 i 65386.  Pla especial de protecció del Patrimoni 

arquitectònic i Arqueologic de Cerdanyola del Vallès. Text Refos. Febrer de 2003.  AA.Dd'(1988). Breu 

historia de Cerdanyola. Cerdanyola del Vallès.   AA.Dd'(1985_88). Les nostres masies. omnium Cultural 

Ajuntament de Cerdanyola. Rialles. Cerdanyola del Vallès.  Escursell, G. ;  Pla R. (1995). Recordant 

Cerdanyola. Cerdanyola del Vallès.  Mimo i Llobet, J. (1948). Guia excursionista a les masies del terme 

de Cerdanyola. Centenari de Jaume Mimo i Llobet. Cerdanyola del Vallès: 50_51.  Sánchez, M. (1983). 

La Cerdanyola contemporània. Cerdanyola del Vallès: 149.

informació complementària

informació històrica

Masia o habitatge unifamiliar rural que prèn el nom de Mas Valldaura o Valldaura Vell, un antic cenobi 

datat ja al segle XII, del qual se’n conserven restes arquitectòniques en un paratge proper. El mas es 

localitza sobre un promontori sobre bancals a la vessant nord-est del turó de Valldaura. La planta de 

l’edifici és basilical amb clàssica façana catalana amb portalades i finestrals de mig punt obra de 

mamposteria arrebossada i cruixia central sobreelevada amb coberta de teula àrab a dos aiguavessos.  

Al centre de la façana hom hi col·loca el 1888 una inscripció “FG 1888” en referència al propietari del 

moment, Francisco Guardiola. Cap al 1902 tot el conjunt sofrí una ampliació cap a l’est bastint-se un 

cos de planta baixa amb un pis superior. Al pis nou es va construir una galeria-mirador. Aquesta galeria 

incorpora en els finestrals de mig punt una sèrie de tancaments amb vitralls geomètrics de colors que 

es conserven en mal estat en l’actualitat.



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

CE.001

1850

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: B volum 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 Ferrer

adreça postal Carretera cementiri de Collserola, s/n (km. 1,5)

X 429.303 Y 4.588.967

observacions

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

CE.002

municipi Cerdanyola del Vallès

referència cadastral

codi INE 08266

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, dos pisos i altell. La coberta és de tres 

vessants. Està formada per dos volums maclats i altres tres aïllats.

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

orientativa

indret Can Ferrer

grau de protecció

553superfície 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 529

B edicle 1 estudi arrebossat ceràmica fusta 24

08266A00600004 006 004 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 URBANITZABLECE.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 Barcelona es realitza mitjançant la via interurbana BV-1415 a través d'Horta. Entre els 

quilòmetres 9 i 8 cal desviar-se cap a la pista forestal A04 i agafar un camí al primer creuament de 

camins que arriba fins a Can Ferrer .

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

Habitatge estudi, magatzem i esportiuús 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 turonet carener acull el volum sobre un mur de contenció. L'edifici connecta 

espais exteriors a diferent cota. L'accés es fa 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

CE.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 Ferrer

superfície 95,65 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

CE.002

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.

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 Lloses

adreça postal Can Lloses

X 429.180 Y 4.589.905

observacions

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

CE.003

municipi Cerdanyola del Vallès

referència cadastral

codi INE 08266

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 format per diversos volums maclats i altres quatre aïllats.

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

orientativa

indret Can Lloses

grau de protecció Altres béns

1.085superfície 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 del patrimoni arquitectònic de Cerdanyola (fitxa 8)

polígon titularitatsuperfície construidaparcel·la transmissió patrimonial

A masia 2 habitatge arrebossat ceràmica fusta 1085

062500100DF29B 000 739001 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 URBANITZABLECE.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 per la carretera del cementiri de Collserola a través d'Horta mitjançant la pista 

forestal A05 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 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 oest és aterrassada. El volum principal es situa en cota intermèdia deixant 

àrees de conreu a les bandes. L'accés es fa per la part baixa 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

CE.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 Lloses

superfície 5,65 ha

bibliografia, documentació i fonts orals

Avanç del Catàleg i Pla Especial de protecció del Patrimoni arquitectònic de Cerdanyola del Vallès. 

Referencia 2.3.3. M/F_18. 1990. Inventari del Patrimoni arquitectònic. Parc de Collserola. INV_

073/CAT_036.  Pla especial de protecció del Patrimoni arquitectònic i Arqueològic de Cerdànyola del 

Vallès. Text Refós. Febrer de 2003.  AA.Dd'(1998). Breu historia de Cerdànyola. Cerdànyola del Vallès.  

AA.DD. (1985_86).  Les nostres masies. Rialles omnium Cultural Ajuntament de Cerdànyola. 

Cerdànyola del Vallès.  Ajuntament de Cerdànyola (1997). Cerdànyola del Vallès (album).  Escursell, 

G. ;  Pla R.  (1995). Recordant Cerdànyola. Cerdànyola del Vallès.  Gavin, J. M. (1989). Inventari 

d’esglesies Vallès Occidental. Editorial Portic. Barcelona.  Mimo i Llobet, J. (1948). Guia excursionista a 

les masies del terme de Cerdànyola. Centenari de Jaume Mimo i Llobet. Cerdànyola del Vallès: 50_51.  

Sánchez, M.  (1983). La Cerdànyola contemporània. Cerdànyola del Vallès: 149.

informació complementària

informació històrica

Masia localitzada a la Vall de les Feixes. Es tracta d’una construcció datada inicialment al segle XVI 

però que el 1808, en el context de la Guerra del Francès, sofrí un important incendi quedant en desús. 

El 1914 el propietari va fer-se construir una torre just en la muntanya del davant. No fou fins al 1970 

que el casal fou rehabilitat i ampliat conservant alguns dels elements originals. Actualment s’hi poden 

observar dos cossos concretament la pròpia casa i una quadra-pallissa. La casa consta de planta baixa 

i pis superior amb coberta de teula àrab a dos aiguavessos. De les estructures o elements previs a la 

destrucció de 1808, tots ells datables al segle XVI, s’hi conserva una porta de mig punt estucada i 

pintada imitant carreus així com a l’interior una bona quantitat de voltes de maó al sostre de la planta 

baixa i embigat de fusta a la resta de l’estructura. La quadra-pallissa va ser bastida en planta basilical 

amb encavallades de fusta i coberta de teula àrab “a llata per canal” esdevenint un espai diàfan amb 

altells laterals.



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

CE.003

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 Torre Bertran

adreça postal Carrer Recinte Hebreu

X 429.535 Y 4.590.592

observacions Centre socio-sanitari i assistencial de la Generalitat de Catalunya.

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

CE.004

municipi Cerdanyola del Vallès

referència cadastral

codi INE 08266

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 Torre Bertran

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

Casa orientada a sud que es composa de planta baixa tres pisos i golfes. La coberta és de doble 

vessant amb el carener perpendicular a la façana principal. Està formada per tres volums maclats i 

altres dos aïllats.

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

orientativa

indret Can Llosas

grau de protecció Altres béns

6.618superfície 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 del patrimoni arquitectònic de Cerdanyola (fitxa 9)

polígon titularitatsuperfície construidaparcel·la transmissió patrimonial

A masia 4 residència estucat ceràmica fusta 6618

062000100DF29B 000 4.506001 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 URBANITZABLECE.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 Montcada i Reixac es realitza mitjançant la carretera del Cementiri de Collserola a 

través del barri de Santa Maria. La masia es troba en aquesta via passat el crematori del Cementiri de 

Collserola.

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 1914

Casa d'estiueigús original

Equipament vinculat residènciaús 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 al capdamunt d'un turó acull els volums sobre murs de contenció així com els espais 

exteriors annexos. 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

CE.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: Torre Bertran

superfície 3,03 ha

bibliografia, documentació i fonts orals

Avanç del Catàleg i Pla Especial de protecció del Patrimoni arquitectònic de Cerdanyola del Vallès. 

Referencia 2.3.3. M/F_19. 1990. Inventari del Patrimoni arquitectònic. Parc de Collserola. INV_

080/CAT_042.  Pla especial de protecció del Patrimoni arquitectònic i Arqueològic de Cerdànyola del 

Vallès. Text Refós. Febrer de 2003.  AA.Dd'(1988). Breu historia de Cerdànyola. Cerdànyola del Vallès.  

Gavin, J. M. (1989). Inventari d’esglesies Vallès Occidental. Editorial Portic. Barcelona.  Mimo i Llobet, 

J. (1948). Guia excursionista a les masies del terme de Cerdànyola. Centenari de Jaume Mimo i Llobet. 

Cerdànyola del Vallès: 35_38.

informació complementària

informació històrica

L’any 1914 es va bastir el primer projecte d’aquest edifici com a casa d’estiueig de Lluis Bertrand 

Comes propietari de Mas Lloses. Es tracta d’un immoble de planta quadrada d’uns 17 x 17 metres 

conformat per un cos central cobert a dos aiguavessos amb planta baixa ,pis i golfes. Per tres dels 

seus costats s’envolta d’una galeria porxada constituïda per planta baixa i pis amb teulada d’un 

aiguaves. Tota la torre se subjecta sobre una planta semienterrada que actua com a fonamentació i 

facilita l’adaptació al terreny. A aquesta plataforma s’hi accedeix travessant una porta metàl·lica. Els 

finestrals i portes apareixen emmarcades amb motllures i sanefes i a la façana hom hi va disposat un 

rellotge de sol decorat amb ceràmiques vidrades amb els números en relleu i amb l’inscripció “Bones 

hores tingueu”. Tota la simetria del conjunt es trenca amb el bastiment d’una capella al sector oriental. 

S’atribueix l’autoria del projecte de construcció a l’arquitecte Eduard Ferres i Puig atesa la utilització de 

formigó armat revestit d’estuc als pilars sostres i baranes de les galeries que indicarien un clar vincle 

amb un estil a mig camí entre l’Art Nouveau i l’Expressionisme. Cap als anys 70 del segle passat 

l’edifici es va ampliar cap al nord d'en la planta semisoterrada i es va bastir un edifici de nova planta a 

l’est. Avui en dia està gestionat per la Generalitat de Catalunya i ocupat per un col·legi per a infants 

disminuïts psiquics.



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

CE.004

1914

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

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: 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 Fermí

adreça postal Can Fermí

X 429.123 Y 4.590.830

observacions

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

CE.005

municipi Cerdanyola del Vallès

referència cadastral

codi INE 08266

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 pis. La coberta és de doble vessant amb 

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

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

orientativa

indret Can Llosas

grau de protecció

632superfície 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 565

B religiós 1 religiós ceràmica ceràmica fusta 67

08266A00600001 006 443001 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 URBANITZABLECE.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 Montcada i Reixac es realitza per la carretera del Cementiri de Collserola. Passat el 

crematori del Cementiri cal desviar-se cap a la pista A21 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

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 acull el volum sense alterar la topografia. L'accés es fa per pista de 

terra per la cota més baixa. 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

CE.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

nom: Can Fermí

superfície 52,43 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

CE.005

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.

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 Rectoria i església Sant Iscle i Santa Victoria de les Feixes

adreça postal Ermita Sant Iscle

X 429.088 Y 4.590.985

observacions

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

CE.006

municipi Cerdanyola del Vallès

referència cadastral

codi INE 08266

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

Església 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. Forma part d'un conjunt d'habitatge, rectoria i església 

aïllats.

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

orientativa

indret Can Catà

grau de protecció Altres béns

859superfície 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 del patrimoni arquitectònic de Cerdanyola (fitxa 6)

polígon titularitatsuperfície construidaparcel·la transmissió patrimonial

A religiós 2 església pedra i ceràmica ceràmica fusta 521

B religiós 2 ermita pedra ceràmica fusta 339

061500200DF29B 000 428002 Privat

08266A00500054 005 054 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 URBANITZABLECE.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 d'un camí secundari a través de la pista forestal A05 als entorns de Can Llonc.

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

Esglésiaús original

Equipament vinculat ermitaús 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 al fons d'una petita vall a nord enmig d'arbres. L'accés es fa per pista de terra i a 

l'entorn hi ha bosc 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

CE.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: Rectoria i església Sant Iscle i Santa Victoria de les Feixes

superfície 105,97 ha

bibliografia, documentació i fonts orals

Catàleg i Pla Especial de protecció del Patrimoni arquitectònic de Cerdanyola del Vallès. Referencia 

2.1.3. 1990. Arxiu Diocesà de Barcelona. Parròquies Les Feixes 354. Cerdanyola del Vallès.  Inventari 

del Patrimoni arquitectònic. Parc de Collserola. INV_067/CAT_034 (Església) INV_075/CAT_038 

(rectoria).  Inventario del Patrimonio arquitectònico español de caràcter historico_arquitectònico. 

Barcelona 1979_1980. Num. 892.  Arxiu fotogràfic del C.E.C. R.21210_A. 1925_1930.  Fons documental 

del Servei del Patrimoni arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona. Nums. 8936 40288 40795 

65717.  Pla especial de protecció del Patrimoni arquitectònic i Arqueologic de Cerdanyola del Vallès. 

Text Refos. Febrer de 2003.  AA.Dd'(1998). Breu historia de Cerdanyola. Cerdanyola del Vallès: 24 26 

32 69.  AA.DD. (1996). Mil·lenari de Sant Iscle i Santa Victoria de les Feixes. Vol I. Historia i Medi 

Natural. Cerdanyola del Vallès.  Argelagues, M. (coord.) (1993). Guia del Patrimoni Historic de 

Cerdanyola. Col·leccionable de Riu Sec. Cerdanyola del Vallès.  Barral, X. (2000). Guia del Patrimoni 

Monumental i artístic de Catalunya. Vol. 1. Barcelona: 407.  Buron, V.  (1977). Esglesies romaniques 

catalanes. Barcelona: 302.  Fernández, Ll. (1991). “Sant Iscle de les Feixes”. Catalunya romànica. Vol. 

XVIII. El Vallès Occidental. El Vallès Oriental. Barcelona: 107_109.  Gavin, J. M. (1989). Inventari 

informació complementària

informació històrica

Sembla ser que l’origen d’aquesta església cal cercar-lo al segle X en un petit temple pre-romànic 

encara que no en queden restes. L’inici de l’estructura actual és clarament romànic datable entre finals 

del segle XI i inicis del XII. Aquesta primera església seria de nau única rectangular coberta amb una 

volta de canó amb un absis semicircular. L’obra seria de mamposteria lligada amb morter de calç. La 

capçalera aniria decorada amb pintures murals de la mateixa època que foren descobertes entre 1933 i 

1940. En aquest primer temple sembla que l’accés es resolia amb una porta que incorporava per sobre 

una única finestra rematant la façana amb un campanar d’espadanya. Durant els segles XVI i XVII es 

desenvoluparen importants treballs de reforma incorporant dos capelles de planta quadrada i volta de 

canó que transformaren el conjunt en una creu llatina. Tambe es bastiren dues dependències noves 

usades com a magatzem i sagristia i es construeix una nova porta en el lloc de l’antiga on s’hi inscriu la 

data de 1577. El 1698 s’edifica una nova casa a l’oest del temple usada com a rectoria. Cap al 1905 

torna a transformar-se l’espai suprimint el cementiri que hi havia a la porta i reconstruint el campanar i 

la seva escala. Finalment entre 1995 i 2000 tot el temple és restaurat adquirint l’aspecte actual.



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

CE.006

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.

volum 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 Llonc

adreça postal Can Catà

X 429.073 Y 4.591.077

observacions

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

CE.007

municipi Cerdanyola del Vallès

referència cadastral

codi INE 08266

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.

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

orientativa

indret Can Catà

grau de protecció

148superfície 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 148

08266A00500021 005 021 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 URBANITZABLECE.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 es realitza des de la pista forestal A05 als entorns del Cementiri de Collserola.

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

En desúsús 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 el volum sense modificar la topografia. L'accés es fa per la cota 

superior amb 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

CE.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

aterrassat

nom: Can Llonc

superfície 105,97 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

CE.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

volum 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 Catà

adreça postal Can Catà

X 429.047 Y 4.591.299

observacions

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

CE.008

municipi Cerdanyola del Vallès

referència cadastral

codi INE 08266

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 dos volums maclats.

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

orientativa

indret Can Catà

grau de protecció Altres béns

2.505superfície 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 del patrimoni arquitectònic de Cerdanyola (fitxa 5)

polígon titularitatsuperfície construidaparcel·la transmissió patrimonial

A habitatge aïllat 3 habitatge ceràmica ceràmica fusta 2505

061500100DF29B 000 1.900001 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 URBANITZABLECE.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 es realitza des de la pista forestal A05 als entorns del Cementiri de Collserola.

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 nord acull els volums sobre un terraplenat. Disposa d'amplis àmbits exteriors 

ajardinats. 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

CE.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

aterrassat

nom: Can Catà

superfície 105,97 ha

bibliografia, documentació i fonts orals

Catàleg i Pla Especial de protecció del Patrimoni arquitectònic de Cerdanyola del Vallès. Referencia 

2.3.3. M7F_16. 1990. Inventari del Patrimoni arquitectònic. Parc de Collserola. INV_078/CAT_040.  Pla 

especial de protecció del Patrimoni arquitectònic i Arqueològic de Cerdanyola del Vallès. Text Refós. 

Febrer de 2003.  AA.Dd'(1998). Breu historia de Cerdanyola. Cerdanyola del Vallès: 26 31 32 41 85.  

AA.Dd'(1985_86). Les nostres masies. omnium Cultural Ajuntament de Cerdanyola. Rialles. Cerdanyola 

del Vallès.  Argelagues, M. (coord.) (1993). Guia del Patrimoni Historic de Cerdanyola. Col·leccionable 

de Riu Sec. Cerdanyola del Vallès.  Barral, X. (2000). Guia del Patrimoni Monumental i artístic de 

Catalunya. Vol. 1. Barcelona: 407.  Coll, X. (1950). Fuentes en las montañas de Barcelona. Barcelona: 

39.  Mimo i Llobet, J. (1948). Guia excursionista de les masies del terme de Cerdanyola. Centenari de 

Jaume Mimo i Llobet. Cerdanyola del Vallès 1993: 30_32.  Salvador, F. (1990). Las fuentes manantiales 

de ocio y descanso. Barcelona Metropolis Mediterrania. Barcelona: 95.  Sánchez, M. (1982). La 

Cerdanyola moderna. Cerdanyola del Vallès: 40 80.  Sánchez, M. (1983). La Cerdanyola 

contemporània. Cerdanyola del Vallès: 149.

informació complementària

informació històrica

Es coneix l’existència d’una masia al paratge de Can Catà des del segle XIV encara que l’actual 

bastiment ha de datar-se documental i arquitectònicament al segle XVIII. Es tracta d’una factura 

clarament barroca. L’edifici original pot endevinar-se en una pintura de 1785 on s’entreveu una 

composició de planta quadrangular amb planta baixa pis i golfes teulada a dos aiguavessos oculta per 

un frontó mixtilini característic de l’època. A la façana s’hi preserva un níxol amb l’estàtua de Sant 

Eudald i un escut dels barons de Llordella que en van ser propietaris. Cal datar tambe al segle XVIII el 

cos occidental exempt en origen. Al segle XX es construeix un jardí dissenyat per Francesc de Paula 

Nebot i Torrens del que únicament resta el sector central. De gust noucentista, dues plataformes es 

connecten a través d’una escala imperial que voltava una gruta oberta al pendent revestida de blocs de 

pedra natural.



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

CE.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.

volum 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 Codina

adreça postal Can Codina

X 428.396 Y 4.591.743

observacions

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

CE.009

municipi Cerdanyola del Vallès

referència cadastral

codi INE 08266

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 amb un volum principal de tres plantes amb coberta de dues vessants amb 

carener perpendicular a la façana principal. El terç sud té coberta plana. Té un cos complementari i 

diversos coberts auxiliars amb coberta de fibrociment.

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

orientativa

indret Can Codina

grau de protecció Altres béns

2.854superfície 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 del patrimoni arquitectònic de Cerdanyola (fitxa 4)

polígon titularitatsuperfície construidaparcel·la transmissió patrimonial

A masia 3 habitatge arrebossat ceràmica fusta 2022

B edificació 2 altres arrebossat ceràmica fusta 832

060900100DF29B 000 1.309001 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 URBANITZABLECE.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 Cerdanyola del Vallès es realitza mitjançant la pista A05, que forma part de la xarxa 

viària bàsica de prevenció i extinció d'incendis forestals, on cal desviar-se cap a un camí secundari 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. XVIII

Masiaús original

Habitatge agrícola i ramaderús 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

Els volums es situen al peu d'un carener a sud-est dominant els camps de conreu que l'envolten. 

L'accés es fa per pista de terra 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

CE.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

hort piscina aterrassat

nom: Can Codina

superfície 6,38 ha

bibliografia, documentació i fonts orals

Catàleg i Pla Especial de protecció del Patrimoni arquitectònic de Cerdanyola del Vallès. Referencia 

2.3.3. M/F_15. 1990. Inventari del Patrimoni arquitectònic. Parc de Collserola. INV_082/CAT.  Pla 

especial de protecció del Patrimoni arquitectònic i Arqueològic de Cerdanyola del Vallès. Text Refós. 

Febrer de 2003.  AA.Dd'(1998).  Breu historia de Cerdanyola. Cerdanyola del Vallès: 32 41 85.  

AA.Dd'(1985_86). Les nostres masies. omnium Cultural Ajuntament de Cerdanyola. Rialles. Cerdanyola 

del Vallès.  Mimo i Llobet, J. (1948). Guia excursionista de les masies del terme de Cerdanyola. 

Centenari de Jaume Mimo i Llobet. Cerdanyola del Vallès 1993: 27_30.  Sánchez, M. (1982). La 

Cerdanyola moderna. Cerdanyola del Vallès: 40 79.  Sánchez, M. (1983). La Cerdanyola 

contemporània. Cerdanyola del Vallès: 18.

informació complementària

informació històrica

Can Codina és un mas datable al segle XVIII i que fou propietat de la Companyia de Jesus (Jesuïtes) 

fins a la seva expulsió al 1770. La masia original comptava amb planta baixa i pis amb una façana 

orientada a l’est amb coberta de teula àrab amb dos aiguavessos entrada de mig punt i pati. Al 1942 la 

nova propietat executa una profunda reforma dirigida per l’arquitecte Luis Girona per tal de transformar 

el conjunt en una segona residència. Es preservaren únicament algunes parets interiors i la tipologia de 

coberta augmentant-se l’alçada per encabir-hi unes golfes i s’afegí una galeria al nord i un nou cos de 

planta baixa amb terrassa plana al sud. Posteriorment als anys 50 del segle passat es van transformar 

les obertures de la galeria en arcs i s’afegí un balcó central així com marcs ceràmics a totes les 

obertures i a la balaustrada de la galeria. A la mateixa finca existeix una segona casa de vacances a 

l’oest del mas i coberts d’ús agrari.



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

CE.009

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.

volum 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 Ermita Sta. Maria de les Feixes

adreça postal Passeig Horta

X 428.578 Y 4.592.337

observacions

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

CE.010

municipi Cerdanyola del Vallès

referència cadastral

codi INE 08266

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 de creu llatina orientada a oest 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 Canaletes

grau de protecció Altres béns

137superfície 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 del patrimoni arquitectònic de Cerdanyola (fitxa 3)

polígon titularitatsuperfície construidaparcel·la transmissió patrimonial

A religiós 1 religiós estucat ceràmica fusta 137

08266A00500001 005 108001 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 URBANITZABLECE.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 d'un camí secundari que neix de la pista forestal A05 als entorns de Can 

Canaletes.

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 - s. XVIII

Ermitaús original

Equipament vinculatús actual principal secundari

nº 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 en mig d'un gran camp de conreu. 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

CE.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: Ermita Sta. Maria de les Feixes

superfície 113,41 ha

bibliografia, documentació i fonts orals

Catàleg i Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic de Cerdanyola del Vallès. Referència 

2.1.4. 1990. Inventari del Patrimoni Arquitectònic. Parc de Collserola. INV_077/CAT_. 1995.  Arxiu 

Diocesà de Barcelona. Regestrum Gratiarum. Vol. III (1376-1380).  Arxiu fotogràfic del C.E.C. R.21209

_A. 1925_1930.  Pla especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic de Cerdànyola del 

Vallès. Text Refós. Febrer de 2003.  AA.Dd'(1982). Gran Geografia Comarcal de Catalunya. El Vallès. 

El Maresme. Vol VI. Barcelona: 132.  AA.Dd'(1996). Mil·lenari de Sant Iscle i Santa Victòria de les 

Feixes. Vol I. Història i Medi Natural: 72_74.  Argelagués, M. (coord.) (1993). Guia del Patrimoni Històric 

de Cerdànyola. Col·leccionable de Riu Sec. Cerdànyola del Vallès.  Camós, R. P. Fr. Narcís (1756). 

Jardín de María, plantado en el Principado de Cataluña. Girona, Joseph Bro.  Collserola. Butlletí del 

Parc de Collserola, 50. Gener de 2001: 11.  Gavín, J. M. (1989). Inventari d’esglésies. Vallès Occidental. 

Editorial Pòrtic. Barcelona: 40, 204.  Montllor, Joan (1958). La devoció mariana en el Vallès, parròquies, 

santuaris i capelles. Editoroal Joan Sallent. Sabadell: 51.  Sánchez, M. (1982).  La Cerdànyola moderna. 

Cerdànyola del Vallès: 47, 180_110.  Sánchez, M. (1983). La Cerdànyola contemporània. Cerdànyola 

del Vallès: 201.  _Sánchez, M. (1994). “Mil·lennari de Sant Iscle de les Feixes”. El Cerdànyola, 25 de 

informació complementària

informació històrica

L’ermita de Santa Maria de les Feixes es localitza als camps de la finca de Can Canaletes. De fet, rep 

també el nom de Santa Maria de Canaletes. Malgrat tenir documentació de que existí en aquest punt 

una ermita gòtica datada al segle XIV, tota l’obra observable en l’actualitat ha de datar-se a partir de 

1779, no restant cap estructura visible de l’ermita medieval. Es coneix la datació per una inscripció que 

es conserva a l’interior: “D.O.M. esta capella de Nostra Senyora de las Feixas que per sa antiguedat 

amenasaba ruïna fou reedificada tota quasi nova a expensas de son dueño Magí Negrevins ciutadà 

honrat de Barcelona en lo any 1779”. L’estil és barroc, incorporant ja alguns detalls clarament 

neoclàssics. La planta és de creu llatina, presentant una porxada d’accés, amb coberta de teula àrab a 

dos aiguavessos. A la façana s’hi observa una portalada arquitravada amb brancals i llinda de pedra, 

mentre que la resta de la construcció va ser duta a terme amb maons combinats amb alguns blocs de 

pedra. Conserva una espadanya única rematada amb un frontó trencat decorat amb esferes de 

ceràmica vidrada verda. A l’interior, el sostre de la nau central es va resoldre imitant amb cel ras una  

volta de mig punt amb llunetes i arcs torals, amb un arquitrau suportat per mènsules decorades amb 

volutes i motius vegetals. La nau lateral conserva una volta de mocador en el seu cantó sud, també 

falsa, decorada amb una sanefa rectangular que emmarca una rossassa, i garlandes laterals. La secció 

nord s’ha enfonsat.



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

CE.010

s. XIV - 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

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 Canaletes

adreça postal Can Canaletes

X 428.378 Y 4.592.382

observacions

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

CE.011

municipi Cerdanyola del Vallès

referència cadastral

codi INE 08266

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 pis i golfes. La coberta és de doble vessant 

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 Montflorit

grau de protecció Altres béns

2.571superfície 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 del patrimoni arquitectònic de Cerdanyola (fitxa 1)

polígon titularitatsuperfície construidaparcel·la transmissió patrimonial

A masia 3 habitatge arrebossat ceràmica fusta 2571

042400100DF29D 000 2.005001 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 URBANITZABLECE.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 Cerdanyola del Vallès es realitza mitjançant la pista forestal A05 que  forma part de la 

xarxa viària bàsica de prevenció i extinció d'incendis forestals. La masia es troba a l'inici d'aquest camí 

al costat de l'aqüeducte de Can Canaletes.

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. XV

Masiaús original

En desúsús 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 s'aplana amb un terraplenat. Els volums es situen a la banda nord deixant àmbits exteriors 

al seu davant. L'accés es fa per la banda sud per una pista de terra. L'entorn es 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

CE.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 Canaletes

superfície 113,41 ha

bibliografia, documentació i fonts orals

Catàleg i Pla Especial de protecció del Patrimoni arquitectònic de Cerdanyola del Vallès. Referencia 

2.3.3. M/F_14. 1990. Inventari del Patrimoni arquitectònic. Parc de Collserola. INV_071/CAT.  Balaña, 

F. ; Font, J. ; Lacuestà, R. (1980). Fitxa IPCE. Arxiu Historic del COAC.  Pla especial de protecció del 

Patrimoni arquitectònic i Arqueologic de Cerdànyola del Vallès. Text Refos. Febrer de 2003.  Arxiu 

fotografic “La Masia Catalana” del C.E.C.  AA.Dd'(1988). Breu historia de Cerdànyola. Cerdànyola del 

Vallès.  AA.Dd'(1985_86). Les nostres masies. omnium Cultural Ajuntament de Cerdànyola. Rialles. 

Cerdànyola del Vallès.  Mimo i Llobet, J. (1948). Guia excursionista a les masies del terme de 

Cerdànyola. Centenari de Jaume Mimo i Llobet. Cerdànyola del Vallès: 25_27.  Sánchez, M. (1982). La 

Cerdànyola moderna. Cerdànyola del Vallès: 40 79 89 110.  Sánchez, M. (1983). La Cerdànyola 

contemporània. Cerdànyola del Vallès.  Sánchez, M. (1994). “Mil·lennari de Sant Iscle de les Feixes”. El 

Cerdànyola 25 de març de 1994.

informació complementària

informació històrica

Can Canaletes és una masia que ocupa un paratge amb llarga història doncs se sap per documentació 

que el 1042 s’hi aixecava un mas “les Torres de Canaletes”. No obstant el mas actual té el seu orígen 

al segle XV reformant-se ampliament durant el segle XVIII. Conserva una bona quantitat d’elements 

originals degut a que, des del segle XVIII, ha estat poc afectada per treballs de reforma o 

reorganització. Estructuralment la masia està formada per dos blocs o edificis bessons. L’edifici del 

nord conegut com a Casa Vella té una estructura conformada per tres cruixies paral·leles bastides amb 

mamposteria lligada amb morter de calç. Portes i finestres clarament datables durant la reforma del 

segle XVIII presenten muntants i llindes de pedra. A la finestra central es conserva un escut amb cinc 

espigues i la data gravada de 1741. Existia un rellotge de sol del qual solament en resta el nomon. 

Aquesta estructura original va ser ampliada vers el nord d'aixecant una segona cruixia de coberta plana 

i una nova façana emmerletada. En canvi l’altre cos la Casa Nova va construir-se en maó disposant 

també tres cruixies. La darrera gran reforma del conjunt cap al 1945 es va centrar en la construcció 

d’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

CE.011

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 el terrenys denudats 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 PEPCo - Llistat d'edificacions tradicionals

nom Can Coll

adreça postal Can Coll

X 426.889 Y 4.591.720

observacions Acull un centre d'educació ambiental.

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

CE.012

municipi Cerdanyola del Vallès

referència cadastral

codi INE 08266

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 dos pisos. La coberta és de quatre vessants. 

Està formada per tres volums maclats i un altre aïllat de tres pisos d'altura.

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

orientativa

indret Can Coll

grau de protecció Altres béns

3.457superfície 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 del patrimoni arquitectònic de Cerdanyola (fitxa 12)

polígon titularitatsuperfície construidaparcel·la transmissió patrimonial

A masia 3 centre educatiu estucat ceràmica fusta 2505

B edificació 2 equipament ceràmica ceràmica fusta 952

060700100DF29B 000 2.800001 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 URBANITZABLECE.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 des de Cerdanyola del Vallès es realitza mitjançant la via interurbana BV-1415 a través de la 

urbanització Montflorit. Prop de l'àrea de lleure de Can Coll cal desviar-se cap a un camí secundari 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

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 pendent a sud és aterrassada. Els volums principals es situen a la cota superior 

organitzats al voltant de l'era. Les terrasses restants es dediquen al cultiu i la pastura. L'accés es fa per 

pista de terra vorejant per la banda 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

CE.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

hort mur de contenció camp cultiu

nom: Can Coll

superfície 240,84 ha

bibliografia, documentació i fonts orals

Catàleg i Pla Especial de protecció del Patrimoni arquitectònic de Cerdànyola del Vallès. Referencia 

2.3.3. M/F_18. 1990. Inventari del Patrimoni arquitectònic. Parc de Collserola. INV_073/CAT_036.  Pla 

especial de protecció del Patrimoni arquitectònic i Arqueològic de Cerdànyola del Vallès. Text Refós. 

Febrer de 2003.  AA.Dd'(1988). Breu historia de Cerdànyola. Cerdànyola del Vallès.  Argelagues, M. 

(coord.) (1993). Guia del Patrimoni Historic de Cerdànyola. Col·leccionable de Riu Sec. Cerdànyola del 

Vallès.  Barral, X. (2000).  Guia del Patrimoni Monumental i artístic de Catalunya. Volum 1: 408. 

Barcelona.  Gavin, J. M. (1989). Inventari d’esglesies Vallès Occidental. Editorial Portic. Barcelona.   

Mimo i Llobet, J. Guia excursionista a les masies del terme de Cerdànyola. Centenari de Jaume Mimo i 

Llobet. Cerdànyola del Vallès: 50_51.  Masia de Can Coll. Quaderns de l’Argonauta 8. Comissio de 

Cooperacio de Museus Locals de les comarques barcelonines.  Sala, J. ; Soler, C. ; Fonolleda J.  

(1998). La Masia a Sant Cugat. Sant Cugat del Vallès: 33 45 62.  Sánchez, M.  (1982). La Cerdànyola 

moderna. Cerdànyola del Vallès: 31 32 75 89.  Sánchez, M. (1983).  La Cerdànyola contemporània. 

Cerdànyola del Vallès: 17 79 149.

informació complementària

informació històrica

El 1144 es documenta a l’acta de consagració de l’Església de Sant Martí en el mateix punt ocupat 

actualment per Can Coll una casa coneguda com a Mas Portell. El mas modern, no obstant, comença 

a ser bastit al segle XVI. Concretament es tracta d’un edifici aïllat de tres cruixies de planta amb 

tendència a la quadrangularitat format per planta baixa pis i golfes i coberta de teula àrab a quatre 

vessants. Al segle XVII s’hi va adossar a l’est una nova construcció d’idèntica façana al cos del segle 

anterior. A la planta baixa hom hi va disposar una portalada adovellada de mig punt amb una finestra a 

cada costat. Al primer pis s’obriren tres grans finestrals amb llindes i brancals de pedra i a les golfes 

tres grups de finestres de mig punt. Cap al segle XVIII es va ampliar el celler construint-se una nau al 

nord de planta baixa amb coberta plana. Ja al XIX es va bastir un edifici d’un sol cos a l’est de planta 

baixa pis i golfes per tal d’allotjar-hi els masovers. També al 1844 s’hi va afegir una capella de petites 

dimensions coberta per una volta de canó amb decoracions d’inspiració neoclàssica. Finalment entre 

1992 i 1994 tot el conjunt va ser reformat per adequar-lo com a Centre d’Educació Ambiental. En 

aquests treballs es van substituir les cobertes a quatre vents dels dos cossos per una de nova unitària 

amb teulada sobre una estructura feta amb perfils d’acer.



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

CE.012

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.

Conservar els murs 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 Can Codonyers

adreça postal Can Codonyers

X 425.497 Y 4.591.903

observacions

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

CE.013

municipi Cerdanyola del Vallès

referència cadastral

codi INE 08266

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 pis i golfes. La coberta és de doble vessant 

amb el carener perpendicular 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 Codonyers

grau de protecció Altres béns

1.223superfície 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 del patrimoni arquitectònic de Cerdanyola (fitxa 10)

polígon titularitatsuperfície construidaparcel·la transmissió patrimonial

A masia 3 en desús pedra ceràmica fusta 776

B edificació 1 en desús pedra ceràmica fusta 301

C edificació 1 en desús pedra ceràmica fusta 146

060100400DF29B 000 938004 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 URBANITZABLECE.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 des de Cerdanyola del Vallès es realitza mitjançant la pista forestal B11 i la pista B09. 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

En desúsús 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 nord acull els volums a la cota superior. La zona d'accés per pista de terra 

disposa d'amplis espais exteriors. 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

CE.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 cisterna mur de contenció

nom: Can Codonyers

superfície 4,32 ha

bibliografia, documentació i fonts orals

Catàleg i Pla Especial de protecció del Patrimoni arquitectònic de Cerdànyola del Vallès.

informació complementària

informació històrica

Masia documentada desde l'any 1731 com a propietat de Maria Cudunyes, vídua de Salvador 

Cudonyés. Sembla que a la guerra amb els francesos va ser cremat i destruït. En l'actualitat l'entorn 

s'utilitza com a magatzem i l'edifici resta sense ús.



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

CE.013

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.

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 Torre Cendrera

adreça postal Torre Sendrera

X 425.393 Y 4.591.476

observacions

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

CE.014

municipi Cerdanyola del Vallès

referència cadastral

codi INE 08266

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. 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 Torre Sendrera

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 estucat ceràmica fusta 112

08266A010000070 010 376.875035 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 URBANITZABLECE.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 es realitza des de la pista forestal B14 als entorns de Can Calders.

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 plana acull el volum a la zona nord. 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

CE.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

hort

nom: Torre Cendrera

superfície 74,07 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

CE.014

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.

Avolum principal: volum complementari

artístic o professional



DADES BÀSIQUES

volums acotats

plànol situació

qualificació del sòl

topogràfic i croquis de volums

altres

nom Torre Benaiges

adreça postal Torre Benaiges

X 427.010 Y 4.590.278

observacions

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

CE.015

municipi Cerdanyola del Vallès

referència cadastral

codi INE 08266

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 torrent de Can Cerdà

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

Habitatge orientat 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.

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

orientativa

indret Can Cerdà

grau de protecció

127superfície 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 127

062300100DF29B 000 116001 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 URBANITZABLECE.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 es realitza des d'un camí secundari a través de la pista forestal A11 als entorns de Torre Gresa.

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 1910

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 sud-oest acull el volum sobre un aplanament suau. L'accés es fa per la cota 

inferior 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

CE.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: Torre Benaiges

superfície 5,69 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

CE.015

1910

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 Torre Gresa

adreça postal Torre Gresa

X 427.105 Y 4.590.241

observacions

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

CE.016

municipi Cerdanyola del Vallès

referència cadastral

codi INE 08266

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 doble vessant amb 

el carener perpendicular 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 Cerdà

grau de protecció

340superfície 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 340

062300200DF29B 000 341002 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 URBANITZABLECE.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 Cerdanyola del Vallès es realitza per la BV-1415. Prop del km 4 cal desviar-se cap a la 

pista forestal A11 i per camí secundari 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 1910

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 els volums a la banda nord. Disposa d'espais exteriors dedicats al 

cultiu. L'accés es fa pel sud 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

CE.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: Torre Gresa

superfície 18,23 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

CE.016

1910

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 Cerdà

adreça postal Carretera Horta

X 426.664 Y 4.590.179

observacions

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

CE.017

municipi Cerdanyola del Vallès

referència cadastral

codi INE 08266

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 aïllat orientat a est composat de planta baixa i pis amb coberta de dues vessants i carener 

perpendicular a la façana principal.

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

orientativa

indret Can Cerdà

grau de protecció

126superfície 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 126

062200200DF29B 000 126002 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 URBANITZABLECE.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 zona sud-oest de la urbanització Can Cerdà.

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

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 a la cota intermèdia. L'accés es fa per xarxa viària a la cota 

més baixa. 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

CE.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: Can Cerdà

superfície 0,40 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

CE.017

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

volum principal: volum complementari

artístic o professional



DADES BÀSIQUES

volums acotats

plànol situació

qualificació del sòl

topogràfic i croquis de volums

altres

nom Torre Bonet

adreça postal Camí de Can Cerdà

X 426.754 Y 4.590.173

observacions

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

CE.018

municipi Cerdanyola del Vallès

referència cadastral

codi INE 08266

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 aïllat orientat a est composat de planta baixa i pis. La coberta és de doble vessant amb el 

carener perpendicular a la façana principal. Hi destaca una petita torre maclada a quatre aigües. 

L'aparcament està en una planta semienterrada.

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

orientativa

indret Can Cerdà

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 ceràmica fusta 169

062200300DF29B 000 003 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 URBANITZABLECE.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 de la zona sud-oest de la urbanització Can Cerdà.

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

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 oest acull el volum a la part central. L'accés es fa per un carrer asfaltat.

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

CE.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: Torre Bonet

superfície 0,14 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

CE.018

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

volum principal: volum complementari

artístic o professional



DADES BÀSIQUES

volums acotats

plànol situació

qualificació del sòl

topogràfic i croquis de volums

altres

nom  

adreça postal Can Cerdà

X 426.894 Y 4.590.071

observacions

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

CE.019

municipi Cerdanyola del Vallès

referència cadastral

codi INE 08266

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.

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

orientativa

indret Can Cerdà

grau de protecció

392superfície 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 392

062200500DF29B 000 210005 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 URBANITZABLECE.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 zona sud de la urbanització Can Cerdà.

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 1915

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 acull el volum sobre un aplanament. 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

CE.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 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

CE.019

1915

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  

adreça postal Can Cerdà

X 426.881 Y 4.589.904

observacions

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

CE.020

municipi Cerdanyola del Vallès

referència cadastral

codi INE 08266

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 aïllat orientat a oest composat d'una edificació de tres plantes amb una coberta de dues 

vessants amb una inclinació molt pronunciada d'on sobresurt un mirador amb coberta de quatre 

vessants.

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

orientativa

indret Can Cerdà

grau de protecció

294superfície 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 pedra fusta 294

062200900DF29B 000 201009 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 URBANITZABLECE.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 zona sud-oest de la urbanització Can Cerdà.

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 1915

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 pendent a sud-oest acull el volum entre els arbres. 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

CE.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 2,17 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

CE.020

1915

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.

volum 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 Rius

adreça postal Carretera al Cementiri

X 429.829 Y 4.589.121

observacions

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

MC.001

municipi Montcada i Reixac

referència cadastral

codi INE 08125

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 que es composa de planta baixa i dos pisos amb una torre maclada de quatre 

pisos d'altura. La coberta es combina entre plana i inclinada. Està formada per quatre volums aïllats.

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

orientativa

indret La Ventosa

grau de protecció

463superfície 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 463

001000100DF28H 000 154001 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 URBANITZABLEMC.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 Barcelona es realitza mitjançant la pista forestal A03 que forma part de la xarxa viària 

bàsica de prevenció i extinció d'incendis forestals. La masia es troba al Coll de la Ventosa una vegada 

passat l'Hospital de Sant Llàtzer.

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

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 murs de contenció. El volum principal 

s'emplaça centrat deixant amples espais lliures al seu voltant. L'accés es fa per xarxa viària i la 

vegetació de l'entorn és baixa a solana i 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

MC.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: Can Rius

superfície 147,25 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

MC.001

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

nom  

adreça postal Carretera de les Aigües 24

X 424.843 Y 4.583.113

observacions

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

B.001

municipi Barcelona

referència cadastral

codi INE 08019

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. La coberta és plana. Està formada 

per tres volums aïllats.

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

orientativa

indret Carretera de les Aigües

grau de protecció

202superfície 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 habitatges 3 habitatge arrebossat ceràmica fusta 202

4927743DF2842F 000 226743 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 URBANITZABLEB.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 de la pista forestal E01 o Passeig de les Aigües als entorns de Pedralbes.

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 1936

habitatgeús original

habitatgeús 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 té pendent a est. L'habitatge es situa sobre un desmunt i a la part inferior disposa d'una 

esplanada. L'accés s'efectua per la part superior de la parcel·la des d'una pista de terra. L'entorn té 

vegetació baixa.

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

B.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 0,29 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

B.001

1936

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  

adreça postal Carretera de les Aigües 30

X 424.864 Y 4.583.164

observacions

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

B.002

municipi Barcelona

referència cadastral

codi INE 08019

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 pis. La coberta és de doble vessant. Formada 

per dos volums aïllats.

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

orientativa

indret Puig d'Ossa

grau de protecció

194superfície 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 habitatges 2 habitatge ceràmica ceràmica fusta 194

4927746DF2842F 000 608746 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 URBANITZABLEB.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 de la pista forestal E01 o Passeig de les Aigües als entorns de Pedralbes.

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 1936

habitatgeús 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 té pendent a est. L'habitatge se situa sobre un desmunt i a la part inferior disposa d'una 

esplanada. L'accés s'efectua a través d'una pasarel·la per la part superior de la parcel·la des d'una 

pista de terra. L'entorn té vegetació baixa.

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

B.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 0,24 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

B.002

1936

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 Vil·la Paula

adreça postal Carretera de Sarrià a Vallvidrera 159

X 425.570 Y 4.584.346

observacions Edifici residencial amb dos cossos ben diferenciats: l'habitatge en sí i la torre-mirador 

adossada a una de les façanes laterals

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

B.003

municipi Barcelona

referència cadastral

codi INE 08019

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 tres pisos amb una torre maclada de cinc 

pisos d'altura. La coberta és de doble vessant. Està format per tres volums maclats i altres tres aïllats.

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

orientativa

indret Costa d'Albs

grau de protecció Altres béns

852superfície construïda orientativa de les edificacions principals i complementàries (m²)

nom alternatiu

classificació del sò SNU (Sòl no urbanitzable)

figura de protecció Catàleg de patrimoni de Sarrià Sant Gervasi (fitxa 2423)

polígon titularitatsuperfície construidaparcel·la transmissió patrimonial

A habitatge aïllat 4 habitatge arrebossat ceràmica esma fusta 852

5742809DF2854B 000 809 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 URBANITZABLEB.003

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 1912

Habitatge unifamiliarús 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 est acull el volum enretirat de l'accés generant un àmbit exterior d'arribada. 

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

B.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: Vil·la Paula

superfície 0,19 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 bastit per l’arquitecte Jeroni F. Granell i Manresa l’any 1912 seguint l’estil noucentista 

incipient barrejat amb elements modernistes anteriors. Està format per dos cossos ben diferenciats: 

l'habitatge en sí i la torre-mirador de grans finestrals adossada a una de les façanes laterals. La 

construcció ocupa, a més, una posició privilegiada sobre la ciutat. La façana sud-est té una galeria 

tancada a planta baixa i una terrassa al damunt amb barana de fosa. Segueix una estricta simetria amb 

la façana oposada amb tres eixos d'obertures on destaca el balcó modernista del primer pis que s'obre 

dins un arc de trencadís policromat. Les façanes estan cobertes d’estuc blanc i es poden apreciar 

restes d'esgrafiats als llindars de les portes i finestres. Destaca una xemeneia amb coberta piramidal 

de trencadís.



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

B.003

1912

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 Casa Carreras-Soler

adreça postal Carretera de les Aigües 147B-149 (2)

X 425.423 Y 4.584.830

observacions Torre d'estiueig.

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

B.004

municipi Barcelona

referència cadastral

codi INE 08019

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 tres pisos. La coberta és de doble 

vessant.

Casa Carreras-Soler

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

orientativa

indret Costa d'Albs

grau de protecció Altres béns

653superfície construïda orientativa de les edificacions principals i complementàries (m²)

nom alternatiu

classificació del sò SNU (Sòl no urbanitzable)

figura de protecció Catàleg de patrimoni de Sarrià Sant Gervasi (fitxa 2508)

polígon titularitatsuperfície construidaparcel·la transmissió patrimonial

A habitatge aïllat 4 habitatge pedra ceràmica fusta 653

5350208DF2855A 000 294208 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 URBANITZABLEB.004

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 unifamiliarús 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 acull el volum sobre un terraplenat amb mur de contenció. El volum es 

situa centrat deixant dos espais exteriors al voltant. L'accés es resol a l'intersecció de l'esplanada amb 

el terreny. 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

B.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

mur de contenció

nom: Casa Carreras-Soler

superfície 0,08 ha

bibliografia, documentació i fonts orals

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

1995

informació complementària

informació històrica

Torre d'estiueig dissenyada per l’arquitecte Antoni Coll i Fort entre 1905-1906. Es caracteritza per una 

simetria visual reforçada pel ressalt central cap enfora que fa la façana. L’estil eclèctic inclou alguna 

llicència modernista com ara el balcó central de línies corbes. La coberta exterior està formada per 

teules envidriades de color negre i cresteries calades.



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

B.004

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

Conservar 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 Torre Sansalvador

adreça postal Carretera de Sarrià a Vallvidrera 246 I

X 425.234 Y 4.584.868

observacions

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

B.005

municipi Barcelona

referència cadastral

codi INE 08019

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

Bloc d'habitatges orientat a sud-est que es composa d'un volum principal de planta baixa i dos pisos i un 

cobert amb aparcaments. La coberta és de quatre vessants.

Torre Sansalvador

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

orientativa

indret Can Campmany

grau de protecció Altres béns

1.384superfície construïda orientativa de les edificacions principals i complementàries (m²)

nom alternatiu

classificació del sò SNU (Sòl no urbanitzable)

figura de protecció Catàleg de patrimoni de Sarrià Sant Gervasi (fitxa 2425)

polígon titularitatsuperfície construidaparcel·la transmissió patrimonial

A bloc de pisos 3 habitatge estucat fusta metal·lica 1384

5350220DF2855A 000 8.412220 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 URBANITZABLEB.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 via interurbana BV-1462 prop del quilòmetre 2 als entorns de Vallvidrera.

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 1909

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 pendent a solana acull el volum principal sobre un terraplè i deixa espais exteriors. 

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

B.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: Torre Sansalvador

superfície 2,49 ha

bibliografia, documentació i fonts orals

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

1995 L’edificació apareix representada a un plànol cartogràfic de Sant Vicenç de Sarrià de l’any 1901, 

amb la mateixa volumetria que té actualment. També apareix a un plànol del Servei Geogràfic de la 

Mancomunitat de Catalunya de l’any 1924.

informació complementària

informació històrica

Edifici aïllat dissenyat per l’arquitecte Antoni Coll i Fort l’any 1905 de planta rectangular conformat per 

planta baixa pis i golfes i amb coberta a quatre aigües. Les façanes estan decorades amb estucs 

imitant carreus elements florals al pany situat entre les finestres i tenen unes mènsules decoratives que 

sostenen el ràfec.



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

B.005

1909

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  

adreça postal Camí de Boscà 9

X 425.451 Y 4.585.064

observacions

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

B.006

municipi Barcelona

referència cadastral

codi INE 08019

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. La coberta és plana formant petits 

aterrassaments a diferents altures.

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

orientativa

indret Costa d'Albs

grau de protecció

896superfície 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 896

5653724DF2855D 000 599724 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 URBANITZABLEB.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. Abans 

del primer quilòmetre cal desviar-se cal desviar-se cap a carrer del Bosc per arribar fins al camí Bosca.

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 de 1901

habitatgeús 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 sud és aterrassada. El volum disposa d'esplanades adjacents que resolen 

els accessos a diferents cotes. 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

B.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:  

superfície 1,82 ha

bibliografia, documentació i fonts orals

L’edificació apareix representada a un plànol cartogràfic de Sant Vicenç de Sarrià de l’any 1901, amb la 

mateixa volumetria que té actualment. També apareix a un plànol del Servei Geogràfic de la 

Mancomunitat de Catalunya de l’any 1924.

informació complementària

informació històrica

Construcció anterior a l’any 1901, que forma part de les edificacions que es van implantar en la lògica 

del primer estiueig associat a les primeres infraestructures modernes per a la mobilitat. La tipologia de 

l’edificació és representativa de finals del segle XIX i principis del 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

B.006

abans de 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: 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 Ideal Pavillon

adreça postal Carretera de Vallvidrera a Barcelona 71

X 425.971 Y 4.585.277

observacions Es tracta d'un conjunt d'habitatges.

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

B.007

municipi Barcelona

referència cadastral

codi INE 08019

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 cinc pisos. La coberta és a quatre vessants.

Antic Hotel "Ideal Pavillon"

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

orientativa

indret Serra de Vilana

grau de protecció Altres béns

3.644superfície construïda orientativa de les edificacions principals i complementàries (m²)

nom alternatiu

classificació del sò SNU (Sòl no urbanitzable)

figura de protecció Catàleg de patrimoni de Sarrià Sant Gervasi (fitxa 2502)

polígon titularitatsuperfície construidaparcel·la transmissió patrimonial

A bloc de pisos 6 habitatge arrebossat ceràmica fusta 3644

6054175DF2865C 000 2.746175 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 URBANITZABLEB.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 Barcelona es realitza mitjançant la via interurbana BV-1462 a través de Sarrià. Abans 

del quilòmetre 3 cal desviar-se cap a la BV-1418. Es troba prop del quilòmetre 1.

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

Hotelús original

Habitatgeús actual principal secundari

23nº 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 acull el volum aliniat a les corbes de nivell. S'encasta al terreny permetent 

accessos a diferents cotes. L'accés superior es fa per via asfaltada i l'inferior gaudeix d'un pati. 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

B.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

aterrassat

nom: Ideal Pavillon

superfície 2,76 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 aïllat de grans dimensions i composició simètrica construit el 1908 pel mestre d’obra Jaume 

Bernades sota la direcció de l’arquitecte Antoni Coll i Fort que originàriament estava destinat a ús 

hoteler de l’antic Hotel Ideal Pavillon i actualment s’ha convertit en edifici d’habitatges. En l’actualitat 

està format per tres cossos: el central consta de planta baixa i dos pisos i una torre al mig un pis més 

alt i una tribuna de planta octogonal. Els cossos laterals estan formats per planta baixa més tres pisos. 

Uns soterranis amb finestres a peu de carrer salven el desnivell existent pel relleu de la muntanya. Les 

cobertes de l’edifici individualitzades a cada cos i volum són de teula plana a quatre vessants amb 

terrats intermedis. Es rematen amb un ràfec de barbacana sobre permodols. Les parets estan cobertes 

amb arrebossat pintat de color beige i decorades amb frisos 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

B.007

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

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 Vil·la Turo del Mont

adreça postal Camí de Vallvidrera a Barcelona, 72-76

X 425.964 Y 4.585.308

observacions

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

B.008

municipi Barcelona

referència cadastral

codi INE 08019

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 tres pisos. La coberta és de doble 

vessant corbada amb el carener perpendicular a la façana principal.

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

orientativa

indret Serra de Vilana

grau de protecció Altres béns

521superfície construïda orientativa de les edificacions principals i complementàries (m²)

nom alternatiu

classificació del sò SNU (Sòl no urbanitzable)

figura de protecció Catàleg de patrimoni de Sarrià Sant Gervasi (fitxa 2503)

polígon titularitatsuperfície construidaparcel·la transmissió patrimonial

A habitatge aïllat 4 habitatge arrebossat ceràmica fusta 521

6557311DF2865H 000 600311 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 URBANITZABLEB.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 Barcelona es realitza mitjançant la via interurbana BV-1462 a través de Sarrià. Abans 

del quilòmetre 3 cal desviar-se cap a la BV-1418. Es troba prop del quilòmetre 1.

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 unifamiliarús 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 sud acull el volum sobre un desmunt de terres aliniat a les corbes de nivell. 

L'accés es fa per via asfaltada.

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

B.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

nom: Vil·la Turo del Mont

superfície 0,20 ha

bibliografia, documentació i fonts orals

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

1995 http://www.diba.cat/spal/inventari_parc_collserola

informació complementària

informació històrica

Habitatge unifamiliar d’estil noucentista construït en un terreny amb fort pendent entre dos vials: la 

carretera de Vallvidrera a Barcelona i la carretera de Vallvidrera al Tibidabo. Per salvar el desnivell del 

terreny a la banda de la carretera que porta al Tibidabo es passa a dues plantes pis més la del carrer 

inferior i les golfes, amb tanta importància que arriben a tenir terrassa.  Cal destacar la forma corbada 

de les teulades els ràfecs aguantats per tornapuntes i el treball del maó vist especialment en el mirador 

situat en una de les cantonades al segon pis cobert amb dosser sustentat per dues columnes 

helicoïdals de maó.



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

B.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.

Conservar 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 PEPCO - Llistat d'edificacions tradicionals

nom Observatori Fabra

adreça postal Carretera de l'Observatori Fabra 27

X 426.810 Y 4.585.576

observacions Es tracta d'un equipament amb serveis científics i de restauració de la Reial 

Academia de Ciències i Arts de Barcelona.

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

B.009

municipi Barcelona

referència cadastral

codi INE 08019

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

Observatori astronòmic orientat a sud que es composa de planta baixa i tres pisos com a màxim. La 

coberta combina una part plana de dues vessants i la cúpula de l'observatori. Està format per tres 

volums maclats.

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

orientativa

indret Observatori Fabra

grau de protecció BCIN

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

nom alternatiu

classificació del sò SNU (Sòl no urbanitzable)

figura de protecció Catàleg de patrimoni de Sarrià Sant Gervasi (Fitxa 2485)

polígon titularitatsuperfície construidaparcel·la transmissió patrimonial

A observatori 4 observatori ceràmica ceràmica fusta 1764

6557312DF2865H 000 63312 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 URBANITZABLEB.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 d'un camí secundari a través de la via BV-1418 entre els quilòmetres 1 i 2 als 

entorns del Tibidabo.

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 1895

Observatori astronòmicús 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 sud-est acull el volum sobre una esplanada que deixa amples espais 

exteriors. El bosc que l'envolta no li impedeix les vistes. L'accés es fa a través d'una 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

B.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

Aterrassat

nom: Observatori Fabra

superfície 0,95 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.

informació complementària

informació històrica

L'edifici datat entre el 1895 i el 1905 és obra de l'arquitecte Josep Domenech i està caracteritzat per la 

coherència, l’equilibri i la racionalitat. L'edifici té quatre plantes a més d'un soterrani que va ser 

recuperat durant la restauració de l'any 1991 feta per Francesc Vayreda Bofill. Està format per la 

juxtaposició de tres cossos ben diferenciats: un cos de planta octogonal en un extrem i, una torre de 

planta rectangular en l'altre que, a través d’un sortint muntat sobre cartel·les, es transforma en 

cruciforme i un cos allargat cobert a dues aigües al mig d’ambdós que els enllaça. 

El cos octogonal és coronat per una cúpula giratòria de planxa de ferro que conté el telescopi. A la 

seva part inferior destàca un atri d'accés amb dues columnes neoegícies i un frontó. 

La torre es remata amb una terrassa i un coronament metal·lic. L'edifici s'adscriu a una ordenació 

general eclèctica premodernista encara que el pòrtic i la cupula corresponen a una estil més classic. El 

frontó conté un baix relleu que presenta una dona mig nua amb un astrolabi a la ma esquerra. La figura 

està envoltada per representacions de planetes i astres entre els quals destaquen el Sol i Saturn una 

autèntica alegoria de l’astronomia.



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

B.009

1895

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 de les Aigües 301

X 427.189 Y 4.585.476

observacions

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

B.010

municipi Barcelona

referència cadastral

codi INE 08019

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 perpendicular a la façana principal. Està format per dos volums maclats.

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

orientativa

indret Vallvidrera

grau de protecció

131superfície 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 131

7063699DF2876C 000 234699 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 URBANITZABLEB.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 de la pista forestal C01 a través de la urbanització El Maduixer a Penitents.

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 nord-est s'aplana amb desmunts i terraplens. El volum es situa deixant 

espais lliures al seu voltant. Envoltat de bosc de pins s'hi accedeix per pista de terra. Limita amb les 

vies del funicular.

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

B.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 0,19 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

B.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.

Avolum principal: volum complementari

artístic o professional



DADES BÀSIQUES

volums acotats

plànol situació

qualificació del sòl

topogràfic i croquis de volums

altres PEPCO - Elements del patrimoni històric i artístic - Conjunt avinguda Tibidabo 

nom Casa Manuel Arnús

adreça postal Carrer Manuel Arnús 1

X 427.337 Y 4.585.454

observacions Mansió construïda com palau-castell que actualment funciona com a seu de la 

Fundació Antoni Serra Santamans (Asepeyo).

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

B.011

municipi Barcelona

referència cadastral

codi INE 08019

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

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

amb el carener perpendicular a la façana principal. La façana principal s'alinea a la xarxa viària.

El Pinar

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

orientativa

indret Vallvidrera

grau de protecció BCIL

214superfície construïda orientativa de les edificacions principals i complementàries (m²)

nom alternatiu

classificació del sò SNU (Sòl no urbanitzable)

figura de protecció Catàleg de patrimoni Sarrià Sant Gervasi (fitxa 2467)

polígon titularitatsuperfície construidaparcel·la transmissió patrimonial

A habitatge aïllat 3 equipament pedra ceràmica fusta 214

7456802DF2875E 000 802 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 URBANITZABLEB.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 del carrer de Manuel Arnús a través de la urbanització El Maduixer del barri de 

Penitents.

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 1903

Habitatge unifamiliarús original

Equipament emplaçatús 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 limita amb la carretera amb un mur de contenció. El volum construït 

s'alinea deixant lliures les bandes. L'accés es fa des de xarxa viària 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

B.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: Casa Manuel Arnús

superfície 2,70 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.

informació complementària

informació històrica

Residència dissenyada per l’arquitecte Enric Sagnier i Villavechia a inicis de segle XX, la va fer 

construir Manuel Arnús i Fortuny (1852-1930) metge i familiar dels banquers Arnús. Durant la Guerra 

Civil del 1936 va acollir refugiats i després restà abandonat. Més tard passà a mans de la comunitat 

religiosa Filles de la Caritat de Sant Vicenç de Paül. Actualment és seu de la Fundació Asepeyo que va 

dur a terme una completa restauració l’any 1991 de mans de Josep M. Armengou i Vives. Construït 

inicialment com habitatge unifamiliar aïllat és un edifici de considerables dimensions envoltat de bosc 

delimitat per un sòlid mur de maçoneria al qual s'adossa la casa destinada a porteria. Està format per 

un cos central de planta de creu amb les cobertes de les quatre ales a dues vessants molt 

pronunciades i revestides de rajoles envidrades de colors i diversos cossos amb coberta plana 

adossats entre les ales. S’aixequen dues torres l’una quadrada amb teulat piramidal i l altra octogonal i 

amb merlets rematada per una coberta cònica punxeguda avui desapareguda.  A l'interior destaca una 

gran escalinata que dona accés a la planta superior. Disposa de capella.



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

B.011

1903

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 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 Torrent del Bacallà

adreça postal Carretera de Sant Cugat 134-136

X 427.187 Y 4.586.263

observacions

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

B.012

municipi Barcelona

referència cadastral

codi INE 08019

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 tres volums maclats i un altre aïllat.

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

orientativa

indret Vall d'Hebron

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 ceràmica ceràmica fusta 270

7566639DF2876F 000 1.198639 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 URBANITZABLEB.012

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 1942

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 fondalada té pendent a sud-est. L'edifici s'adapta al terreny i connecta l'entrada a un 

espai exterior situat a la part inferior de la parcel·la. L'accés a la parcel·la es fa per xarxa viària a 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

B.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

cobert hort aterrassat

nom: Torrent del Bacallà

superfície 0,22 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

B.012

1942

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 històric i artístic

nom Ermita de Sant Cebrià i Santa Justina

adreça postal Carretera Sant Cugat 234-264

X 427.752 Y 4.587.624

observacions Ermita romànica.

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

B.013

municipi Barcelona

referència cadastral

codi INE 08019

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

Ermita orientada a sud-est que es composa de planta baixa amb un habitatge maclat de dos pisos 

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

formada per tres volums aïllats.

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

orientativa

indret Revolt de la Pella

grau de protecció BCIL

253superfície construïda orientativa de les edificacions principals i complementàries (m²)

nom alternatiu

classificació del sò SNU (Sòl no urbanitzable)

figura de protecció Catàleg de patrimoni arquitectònic i historico-artístic Horta Guinardó (fitxa 2829)

polígon titularitatsuperfície construidaparcel·la transmissió patrimonial

A habitatge adossa 2 habitatge ceràmica ceràmica fusta 206

B religiós 1 ermita pedra ceràmica fusta 47

7776704DF2877F 000 266704 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 URBANITZABLEB.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 que neix a través del barri de Montbau d'Horta.

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

Ermitaús original

Equipament vinculat 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 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 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

B.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 hort mur de contenció

nom: Ermita de Sant Cebrià

superfície 27,89 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.

informació complementària

informació històrica

Ermita de petites dimensions d’origen romànic però molt modificada posteriorment. Està formada per 

una sola nau de planta rectangular amb teulada de teula àrab a doble vessant i carener perpendicular a 

la façana principal. Aquesta última, a diferència de la resta de l'edifici, està arrebossada, pintada i 

rematada per un campanar d’espadanya al qual li manca la campana. La porta és rectangular 

emmarcada per carreus sense pintar i amb una llinda plana amb un òcul a la part superior. Al costat 

esquerre de la porta hi ha una placa de pedra en record de l'estança que va fer aquí Sant Ignasi de 

Loyola. La resta de parets són de carreus irregulars units amb morter. A la façana posterior encara és 

visible una porta i una finestra tapiades mentre que a un dels laterals se li adossa un habitatge. 

L'interior està cobert amb una volta de canó rebaixada i un arc diafragmàtic. A l'arrencada de la volta 

es conserven les restes d'un fris decoratiu pintat.  Hi destaca un altar d'estil plateresc amb un retaule 

de fusta pintat de color daurat que va ser col·locat l’any 1764 cobrint les restes de l’antiga escala 

d’entrada i la rosassa. El retaule està decorat amb les imatges centrals de Sant Cebrià i Santa Justina i 

als laterals, de Sant Francesc d'Assís i Sant Ignasi de Loyola que, segons la tradició, van fer estada a 

l’ermita. Als peus de l'ermita hi ha una tribuna que es recolza sobre una volta de canó rebaixada. A les 

parets laterals hi ha uns níxols excavats als murs amb escultures a l'interior; també hi pengen imatges i 

exvots indicatius de la gran devoció popular que havia tingut principalment durant el segle 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

B.013

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

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

Conservar i recuperar el pou i 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 Carlets

adreça postal Camí de Sant Cebrià 117

X 427.638 Y 4.587.653

observacions Masia residencial amb conreus frutícoles.

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

B.014

municipi Barcelona

referència cadastral

codi INE 08019

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 de reordenacio i desenvolupament de la finca anomenada "Torre Carlets", 

situada en el camí de Sant Cebria, núms. 117-119

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

Masia orientada a sud-est que es composa de planta baixa i dos pisos. La coberta és plana. Està format 

per cinc volums aïllats. Disposa de zona de jardí i piscina.

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

orientativa

indret Turo de Maltall

grau de protecció

649superfície 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 4 habitatge ceràmica ceràmica fusta 307

B habitatge 1 habitatge ceràmica ceràmica fusta 92

C habitatge 1 habitatge ceràmica ceràmica fusta 90

D habitatge 2 maquinària ceràmica ceràmica fusta 90

E habitatge 1 habitatge ceràmica ceràmica fusta 70

7776755DF2877F 000 462755 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 URBANITZABLEB.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 es realitza des d'un camí secundari que neix del camí de Sant Cebrià.

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

ús original

Habitatge 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-est i aterrassada acull els volums sobre el nivell intermedi deixant amplis 

espais exteriors de cultiu. L'accés es fa des de 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

B.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

cobert mur de contenció

nom: Can Carlets

superfície 2,47 ha

bibliografia, documentació i fonts orals

informació complementària

informació històrica

Les primeres referències a la Masia de can Carlets daten del segle XII o anterior. Posteriorment s'han 

anat realitzant obres de reforma i ampliació des de l'any 1750 fins el 1820. Actualment s'hi cultiven 

mandarines ecològiques i altres cultius frutícoles distribuits en diferents bancals.



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

B.014

1932

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 E

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 Masdeu

adreça postal Camí Sant Llàtzer 12-52

X 429.625 Y 4.588.579

observacions Antiga masia.

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

B.015

municipi Barcelona

referència cadastral

codi INE 08019

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 formada per dos volums maclats i altres tres volums aïllats.

Els Leprosos

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

orientativa

indret Can Masdeu

grau de protecció Altres béns

1.543superfície construïda orientativa de les edificacions principals i complementàries (m²)

nom alternatiu

classificació del sò SNU (Sòl no urbanitzable)

figura de protecció Catàleg de patrimoni arquitectònic i historico-artístic Nou Barris (fitxa 2893)

polígon titularitatsuperfície construidaparcel·la transmissió patrimonial

A edificació 3 habitatge pedra ceràmica fusta 1543

0390501DF3809A 000 3.10501 2013Privat



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 URBANITZABLEB.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 Barcelona es realitza per la pista forestal restringida A03 a través del barri de 

Canyelles. La masia es troba al costat de l'Hospital de Sant Llàtzer.

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

Masia / Hospitalús 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 terreny inclinat s'aterrassa amb murs de contenció que acullen horts i espais 

exteriors. El més gran conte el volum principal. La vegetació de l'entorn és bosc de pins. L'accés es 

realitza 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

B.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

hort aterrassat

nom: Can Masdeu

superfície 49,76 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 aïllada documentada ja al segle XVII que va pertànyer a l’Hospital de Sant Pau i de la 

Santa Creu de Barcelona on s'hi establí un hospital de leprosos conegut com Hospital de Sant Llàtzer a 

partir de 1906, avui en desús.  El conjunt de planta irregular consta d’una planta baixa semisoterrada i 

dos pisos,  als quals, durant el segle XVIII, s’hi van anar afegint diversos cossos juxtaposats al sector 

nord-oest amb la finalitat d’adaptar-se a la topografia del terreny. El cos originari i principal es 

caracteritza per una doble galeria amb arcades, moltes d’elles cegades en els pisos superiors de la 

façana,  i una capella adossada a la planta baixa i coronada amb una espadanya. La façana principal 

d’estructura simètrica  amb els tres eixos d’obertures: un portal central adintellat i enmarcat en pedra 

uns balcons volats amb llosanes de ferro i rajola al primer pis i enrasats al segon. Destaquen uns 

esgrafiats amb ornamentació floral i figures simbòliques al·legòriques de la Caritat que recobrien la 

façana principal i la seva oposada. L'escut al·lusiu a Sant Pau és de cronologia clarament posterior.  A 

causa de les successives reformes i ampliacions s’usen dos tipus de cobertes la inclinada amb teula 

àrab i la plana acabada en terrat. La finca conserva un interessant sistema de regadiu (resclosa 

canalitzacions de totxo i una bassa).



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

B.015

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.

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

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

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 Torre del Baró

adreça postal Carretera Alta de les Roquetes, 313-319

X 431.200 Y 4.589.192

observacions Torre fortificada i mirador.

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

B.016

municipi Barcelona

referència cadastral

codi INE 08019

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 nord-est que es composa de planta baixa i tres pisos. La coberta és plana. Antiga 

torre amb un pati central.

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

orientativa

indret Font de Santa Eulàlia

grau de protecció BCIL

504superfície construïda orientativa de les edificacions principals i complementàries (m²)

nom alternatiu

classificació del sò SNU (Sòl no urbanitzable)

figura de protecció Catàleg de patrimoni arquitectònic i historico-artístic Nou Barris (Fitxa 2859)

polígon titularitatsuperfície construidaparcel·la transmissió patrimonial

A edificació 4 oficina pedra ceràmica metal·lica 504

08900A01600341 016 68.403341 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 URBANITZABLEB.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 d'un corriol que neix del mirador de Torre Baró.

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

Masiaús 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 al capdamunt d'un petit turó té l'accés urbanitzat. L'entorn boscós a obaga i amb sotabosc 

a solana ofereix bones vistes.

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

B.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: Torre del Baró

superfície 66,59 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.

informació complementària

informació històrica

La primera referència de la Torre data de 1339 quan era propietat de Guillem d’Argentona. L’any 1714 

les tropes borbòniques la van enderrocar i va ser reconstruïda al 1797 pel Baró de Pinós de qui prèn el 

nom i posteriorment usada com a segona residència. L’any 1968 va ser enderrocada per permetre el 

pas de la prolongació de la Meridiana. A l’actualitat el Patronat metropolità de Collserola l'ha 

restaurada i ha condicionat els accessos i l'entorn amb un gran mirador. Es tracta d’un edifici aïllat 

sense coberta construït en paredat comú amb obertures emmarcades en maó vist. Està format per dos 

cossos ben diferenciats el primer dels quals de planta quadrada amb una petita reculada al qual se li 

afegeix un segon cos en forma de torre. L'edificació de planta baixa i tres pisos per la banda est on hi 

ha l'entrada principal s'incrementa en un pis més a causa de la topografia del terreny a la banda oest. 

Les obertures són de forma rectangular excepte les finestres dels pisos superiors que presenten 

arcades de tres i quatre arcs de mig punt. El regust medievalista de la construcció es manifesta en les 

obertures de mig punt i apuntades de la porta principal i en el remat de merlets a manera de fortificació.



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

B.016

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

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

nom  

adreça postal Carrer Capçanes 44

X 431.627 Y 4.589.371

observacions

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

B.017

municipi Barcelona

referència cadastral

codi INE 08019

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.

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

orientativa

indret Torre del Baró

grau de protecció

286superfície 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 metal·lica 286

1796113DF3819F 000 224113 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 URBANITZABLEB.017

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

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 aterrassada a solana te L'accés per la part inferior per pista de terra aixi com el volum 

principal. La vegetació dels voltants és baixa.

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

B.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:  

superfície 0,47 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

B.017

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.

Avolum principal: volum complementari

artístic o professional



DADES BÀSIQUES

volums acotats

plànol situació

qualificació del sòl

topogràfic i croquis de volums

altres

nom Restaurant El Mirador

adreça postal Carrer Riudecanyes 28

X 431.532 Y 4.589.352

observacions

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

B.018

municipi Barcelona

referència cadastral

codi INE 08019

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

tipologia de l'element

tipologia Restaurants

dades cadastrals

règim urbanístic

qualificació del sòl 29co Sistema de parc forestal de Collserola

protecció actual

pla especial

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

Restaurant orientat a sud que es composa de planta baixa i pis. La coberta és plana combinada amb 

una vessant. Està format per dos volums maclats i dos aïllats.

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

orientativa

indret La Pineda

grau de protecció

182superfície 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 edificació 2 restaurant estucat ceràmica metal·lica 182

1592307DF3819D 000 57507 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 URBANITZABLEB.018

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

restaurantús 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

En un carener s'alinien dos miradors i el volum del restaurant en una parcel·la situada al turó. La 

vegetació és bosc i sotabosc i l'accés es realitza 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

B.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: Restaurant El Mirador

superfície 0,62 ha

bibliografia, documentació i fonts orals

informació complementària

informació històrica

Construcció que data de l’any 1950 (segons dades de Cadastre) i que forma part de les edificacions 

que es van implantar en la lògica del segon estiueig associat a les primeres infraestructures modernes 

per a la mobilitat. La tipologia de l’edificació és representativa de principis del segle XX. En aquesta 

edificació s’hi desenvolupa en l’actualitat un ús de restauració, per la qual cosa, a banda dels valors 

arquitectònics i històrics, la seva rehabilitació també té interès social. A més, la recuperació d’aquesta 

construcció 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 situats a l’entorn de les edificacions.



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

B.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

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  

adreça postal Carretera d'Horta a Cerdanyola 156

X 428.211 Y 4.588.771

observacions

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

B.019

municipi Barcelona

referència cadastral

codi INE 08019

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 quatre vessants.

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

orientativa

indret Portell de Valldaura

grau de protecció

195superfície 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 fusta 195

8689812DF2888H 000 462812 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 URBANITZABLEB.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_1416 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 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 carener és relativament plana. El volum es separa dels límits deixant espais exteriors. 

L'accés és 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

B.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 0,05 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

B.019

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 Vista Rica

adreça postal Carretera Sant Cugat 298

X 427.036 Y 4.587.065

observacions

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

B.020

municipi Barcelona

referència cadastral

codi INE 08019

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 pis. La coberta és de dues vessants 

combinada amb plana. Està format per dos volums maclats.

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

orientativa

indret Vall d'Hebron

grau de protecció

1.006superfície 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 915

B edificació 1 habitatge estucat ceràmica fusta 90

7776701DF2877F 000 2.400701 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 URBANITZABLEB.020

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

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 solana és lleugerament aterrassada. El volum deixa alguns espais 

exteriors lliures. L'accés es fa per la part inferior 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

B.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 aterrassat

nom: Vista Rica

superfície 0,84 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

B.020

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: 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 Centre d'acollida "Els Llimoners"

adreça postal Carretera Sant Cugat 351

X 426.984 Y 4.586.972

observacions Aquesta finca acull el centre d'acolliment per a l'atenció a la infància "Els Llimoners", 

propietat de la Generalitat de Catalunya.

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

B.021

municipi Barcelona

referència cadastral

codi INE 08019

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 PEU d'assignació d'usos del "Centre d'acollida Els Llimoners" a la carretera de 

Sant Cugat, núm. 351

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

Equipament orientat a nord 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 Vallvidrera

grau de protecció

1.007superfície 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 edificació 2 centre acollida ceràmica ceràmica alumini 937

B edificació 1 centre acollida ceràmica ceràmica alumini 70

70636D5DF2876C 000 6626D5 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 URBANITZABLEB.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 prop del quilòmetre 5 als voltants de Vista Rica.

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 1914

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 pendent a solana s'adapta al terreny aterrassant-se. El volum es situa a tocar del 

desmunt deixant el terraplè com a àmbit exterior. L'accés es fa per la cota més alta 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

B.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

aterrassat pati

nom: Centre d'acollida "Els Llimoners"

superfície 0,72 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

B.021

1914

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

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  

adreça postal Carretera Sant Cugat 359

X 426.974 Y 4.586.959

observacions

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

B.022

municipi Barcelona

referència cadastral

codi INE 08019

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 plana. Està 

format per dos volums maclats.

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

orientativa

indret Vallvidrera

grau de protecció

535superfície 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 adossa 2 habitatge arrebossat ceràmica alumini 535

70636D4DF2876C 000 8376D4 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 URBANITZABLEB.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 es realitza des de la via interurbana BP-1417 prop del quilòmetre 5 als voltants de Vista Rica.

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 solana s'allisa amb mur de contenció i un petit desmunt. El volum es situa 

damunt del desmunt. L'accés es fa per la cota més alta 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

B.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

aterrassat

nom:  

superfície 0,45 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

B.022

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.

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 Cases d'en Badia

adreça postal Carretera Sant Cugat 237

X 427.176 Y 4.586.924

observacions Edificació tradicional.

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

B.023

municipi Barcelona

referència cadastral

codi INE 08019

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 pis. La coberta és d'una vessant. Està 

formada per dos volums maclats.

Antic Hotel Sant Jeroni

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

orientativa

indret Vallvidrera

grau de protecció

2.582superfície 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 5 habitatge ceràmica ceràmica metal·lica 1811

B habitatge aïllat 3 habitatge ceràmica ceràmica metal·lica 673

C habitatge aïllat 2 habitatge ceràmica ceràmica metal·lica 98

7063615DF2876C 000 215615 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 URBANITZABLEB.023

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 medieval - moderna - contemporània

data de construcció 1600

Hospedatgeús 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 fondalada té pendent a sud-oest. La construcció s'encasta al desmunt que anivella la 

parcel·la a la qual s'accedeix per la cota inferior directament des de la xarxa viària. L'entorn és de 

vegetació frondosa.

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

B.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

nom: Cases d'en Badia

superfície 1,67 ha

bibliografia, documentació i fonts orals

"Aspectes sanitaris històrics de la Vall d'Hebron, Hospital de la muntanya de Collserola" Oriol de 

Fàbregues Boixar (Gimbernat, 2016, vol.65, pàgs. 31-42). "Adaptació personal de la reproducció del 

dibuix a llapis de Pau Rigalt (1778-1843), "Sant Jeroni de la Vall d'Hebron en 1820", publicada al Butlletí 

del Centre Excursionista de Catalunya núm. 59 (Barcelona, 1899).

informació complementària

informació històrica

El monestir de Sant Jeroni de la Vall d'Hebron fou fundat el 1393 per la reina Violant de Bar , segona 

muller del rei Joan I de la Confederació catalaba. En la vessant de la Serra de Collserola s'hi 

refugiaven un gran nombre d'ermitans. La butlla de fundació del monestir és del 1393 i les obres 

començaren l'any següent i s'allargaren molts anys, amb parades i represes, que justifiquen els 

diferents estils del conjunt. El monestir era construït bàsicament per dos grans edificis amb l'església, 

un temple d'estil gòtic català i de façana barroca, amb un campanar de dos cossos acabat amb un 

pinacle de rajola de València, també barroc, i el claustre. Tal i com descriu el canonge Gaietà 

Barraquer Roviralta, en l'edifici principal hi havien les cel·les i els serveis de la comunitat, que al segle 

XVII estava construïda per més d'una vintena de frares.  L'hostal es pot datar als voltants dels anys 

1615 i va estar actiu fins a la desamortització del monestir. Posteriorment, el conjunt "Cases d'en 

Badia" es va mantenir en la seva funció d'hostal per viatgers a peu de la carretera de l'Arrabassada en 

la ruta entre Sant Cugat i Barcelona.



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

B.023

1600

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 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

adreça postal Carretera Sant Cugat 377

X 426.863 Y 4.586.826

observacions

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

B.024

municipi Barcelona

referència cadastral

codi INE 08019

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 plana. Està 

format per dos volums maclats i altres sis aïllats.

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

orientativa

indret La Pineda

grau de protecció

589superfície 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 pedra ceràmica fusta 473

B edificació 2 altres pedra ceràmica fusta 116

70636D0DF2876C 000 1.2906D0 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 URBANITZABLEB.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 des de la via interurbana BP-1417 prop del quilòmetre 5 als voltants de Vista Rica.

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 1913

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 solana s'allisa amb mur de contenció i un petit desmunt. El volum es situa 

damunt del desmunt deixant un àmbit exterior. L'accés es fa per la cota més alta 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

B.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

cobert mur de contenció

nom:

superfície 3,30 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

B.024

1913

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 Can Tano

adreça postal Camí Sant Cugat 49

X 426.328 Y 4.586.362

observacions

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

B.025

municipi Barcelona

referència cadastral

codi INE 08019

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 de doble vessant. 

Està formada per dos volums maclats de diferents característiques. La façana principal s'alinia a la via 

d'accés.

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

orientativa

indret Vallvidrera

grau de protecció

281superfície 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 alumini 281

5862602DF2856B 000 348602 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 URBANITZABLEB.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 de la pista forestal C07 als entorns del Tibidabo.

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 té pendent a sud-oest. L'edifici salva una important diferència de cota entre l'accés per la 

part superior a través d'una pista de terra i l'espai exterior associat a l'habitatge. L'entorn és de 

vegetació humida i frondosa.

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

B.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

cobert mur de contenció

nom: Can Tano

superfície 0,71 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

B.025

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'elements construïts d'interès

nom Centre Viver de Can Borni

adreça postal Camí de Can Borni 

X 426.743 Y 4.586.109

observacions

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

B.026

municipi Barcelona

referència cadastral

codi INE 08019

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

Construcció orientada a sud que es composa de planta baixa. La coberta és d'una vessant amb el 

carener paral·lel a la façana principal.

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

orientativa

indret Vallvidrera

grau de protecció

162superfície 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 edificació 1 jardí públic pedra ceràmica fusta 162

08900A01200201 012 61.044201 1994Públic



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 URBANITZABLEB.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 es realitza des de la pista forestal C05 als entorns del Tibidabo.

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 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 s'adapta a la inclinació del terreny amb murs de contenció que configuren l'espai 

aterrassat. Enmig d'aquests discorre una font ornamental. La vegetació és molt variada. L'accés es 

resol per la cota superior per una pista forestal.

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

B.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

mur de contenció aterrassat

nom: Centre Viver de Can Borni

superfície 24,28 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

B.026

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.

Conservar i recuperar la font, la bassa i els murs de pedra.

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 Mas

adreça postal Carretera de Tibidabo a Vallvidrera 62

X 426.587 Y 4.585.954

observacions

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

B.027

municipi Barcelona

referència cadastral

codi INE 08019

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 pis. La coberta és de doble vessant. Està 

format per set volums maclats i un altre aïllat.

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

orientativa

indret Vallvidrera

grau de protecció

866superfície 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 metal·lica 739

B habitatge aïllat 1 habitatge pedra ceràmica metal·lica 87

C habitatge aïllat 1 habitatge pedra ceràmica metal·lica 39

70636A7DF2876C 000 6716A7 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 URBANITZABLEB.027

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-1418 a prop del al quilòmetre 2 als entorns del 

Tibidabo.

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 1936

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 est acull el volum de la zona superior. L'edifici genera espais exteriors 

aterrassats. L'accés a la parcel·la es fa per xarxa viària a través de 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

B.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

nom: Can Mas

superfície 0,67 ha

bibliografia, documentació i fonts orals

L’edificació apareix representada a un plànol del Servei Geogràfic de la Mancomunitat de Catalunya de 

l’any 1924.

informació complementària

informació històrica

Construcció de l’any 1936 (segons dades de Cadastre) tot i que amb tota probabilitat va ser construïda 

anteriorment. Es tracta d’una antiga masia que està inclosa al llistat d’edificacions tradicionals del 

PEPCo i que ha sigut rehabilitada recentment, la qual cal preservar per raons arquitectòniques i 

històriques.



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

B.027

1936

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

artístic o professional



DADES BÀSIQUES

volums acotats

plànol situació

qualificació del sòl

topogràfic i croquis de volums

altres PEPCo - Llistat d'edificacions tradicionals

nom Museu Mentora Alsina

adreça postal Carretera de Tibidabo a Vallvidrera 56 (B)

X 426.624 Y 4.585.821

observacions Acull part de la Col·lecció del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya.

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

B.028

municipi Barcelona

referència cadastral

codi INE 08019

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

Habitatge orientat a sud que es composa de planta baixa i dos pisos amb una torre maclada de la 

mateixa altura. 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 Vallvidrera

grau de protecció

774superfície 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 equipament ceràmica ceràmica fusta 774

70636A3DF2876C 000 576A3 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 URBANITZABLEB.028

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 via BV-1418 entre els quilòmetres 1 i 2 als entorns del Tibidabo.

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

Habitatge - laboratoriús original

Equipament emplaçatús 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 limita amb el funicular i la xarxa viària. El volum es situa sobre un 

terraplè que genera un espai horitzontal sobre l'entorn inclinat. L'espai exterior acull un hort. 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

B.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

cobert hort

nom: Museu Mentora Alsina

superfície 0,48 ha

bibliografia, documentació i fonts orals

informació complementària

informació històrica

El laboratori de física experimental Mentora Alsina va ser creat per l'industrial barceloní Ferran Alsina 

l'any 1907 a la seva residència de la muntanya del Tibidabo. El seu objectiu era l'ensenyament de la 

física mitjançant experiments amb la voluntat de fomentar la vocació científica i l'estima per la ciència 

dels alumnes que hi passaven.



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

B.028

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

nom  

adreça postal Carretera de Tibidabo a Vallvidrera 56

X 426.579 Y 4.585.829

observacions

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

B.029

municipi Barcelona

referència cadastral

codi INE 08019

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 pis. La coberta és plana.

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

orientativa

indret Vallvidrera

grau de protecció

332superfície 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 alumini 332

70636A4DF2876C 000 1.4906A4 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 URBANITZABLEB.029

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 via BV-1418 entre els quilòmetres 1 i 2 als entorns del Tibidabo.

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 1915

ús original

Habitatgeús 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 en pendent a sud-est limita amb la xarxa viària i el funicular. El volum es situa sobre una 

esplanada. L'arbrat no és molt dens. Disposa d'espais exteriors.

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

B.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

nom:  

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

B.029

1915

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 del Tibidabo a Vallvidrera 64

X 426.582 Y 4.585.987

observacions

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

B.030

municipi Barcelona

referència cadastral

codi INE 08019

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 composat d'un únic volum de planta baixa amb coberta de dues vessants.

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

orientativa

indret Can Saumell

grau de protecció

58superfície 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 arrebossat ceràmica 58

70636A8DF2876C 000 2.4266A8 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 URBANITZABLEB.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 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 est acull el volum principal sobre un terraplè intermedi i deixa espais 

exteriors. L'accés es fa per la cota superior per xarxa viària. 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

B.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

nom:  

superfície 0,59 ha

bibliografia, documentació i fonts orals

informació complementària

informació històrica

Construcció anterior a l’any 1956. Probablement es tracti d’una masoveria de can Mas. També es 

podria tractar d’una edificació implantada segons la lògica del segon estiueig associat a les primeres 

infraestructures modernes per a la mobilitat. La tipologia de l’edificació és representativa de principis 

del segle XX. Cal preservar-la per raons arquitectòniques i històriques.



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

B.030

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

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 Lila 12

X 426.134 Y 4.585.990

observacions

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

B.031

municipi Barcelona

referència cadastral

codi INE 08019

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 doble vessant amb 

el carener perpendicular a la façana principal.

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

orientativa

indret Vallvidrera

grau de protecció

144superfície 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 144

5862605DF2856B 000 42605 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 URBANITZABLEB.031

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-1415 a través d Horta. Entre els 

quilometres 7 i 8 cal desviar-se cap a la pista forestal B03 i de seguida agafar un corriol que ens 

portarà a les ruïnes.

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 oest és aterrassada. El volum principal s'emplaça a la part alta i deixa espais 

exteriors. L'accés es fa per la cota superior per xarxa viària. L'entorn és boscós i aterrassat.

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

B.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:  

superfície 0,11 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

B.031

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

nom Can Xoliu

adreça postal Camí de Vallvidrera al Tibidabo 31

X 426.045 Y 4.585.839

observacions

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

B.032

municipi Barcelona

referència cadastral

codi INE 08019

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 perpendicular a la façana principal. Està formada per tres volums maclats.

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

orientativa

indret Vallvidrera

grau de protecció

308superfície 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 308

5862611DF2856B 000 251611 2013Públic



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 URBANITZABLEB.032

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 per la via  BV-1462 a través de Sarrià. Entre els km. 4 i 5 cal 

desviar-se cap a la pista forestal C02 i a continuació la C06 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 1925

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 s'aplana amb murs de contenció. El volum es situa al nivell superior. Les 

terrasses inferiors es destinen al cultiu. L'accés es fa per pista de terra per la banda est. 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

B.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

nom: Can Xoliu

superfície 5,20 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

B.032

1925

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 conservar els murs de pedra.

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 Mando

adreça postal Camí de Vallvidrera al Tibidabo 27

X 425.906 Y 4.585.787

observacions

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

B.033

municipi Barcelona

referència cadastral

codi INE 08019

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 

format per dos volums aïllats.

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

orientativa

indret Vallvidrera

grau de protecció

233superfície 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 233

5862665DF2856B 000 192665 2013Privat



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 URBANITZABLEB.033

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 per la via  BV-1462 a través de Sarrià. Entre els km. 4 i 5 cal 

desviar-se cap a la pista forestal C02 i a continuació la C06 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 1760

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. S'hi accedeix per pista de terra a la part més alta de la parcel·la. 

L'entorn éstà format per un seguit de feixes de pedra seca i horts d'arbres fruiters dins les àrees de 

prioritat agropecuària a protegir.

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

B.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

cobert horts

nom: Can Mando

superfície 1,23 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

B.033

1760

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 conservar els murs de pedra.

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'Estisora

adreça postal Carrer Molí de les Planes 60

X 425.719 Y 4.585.939

observacions Es tracta d'un habitatge amb serveis de centre social autogestionat.

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

B.034

municipi Barcelona

referència cadastral

codi INE 08019

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 

combinada amb coberta plana. Està format per tres volums maclats.

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

orientativa

indret Can Busquets

grau de protecció

349superfície 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 fusta 349

5862664DF2856B 000 170664 2013Públic



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 URBANITZABLEB.034

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 C06 als entorns de la urbanització La Budellera.

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 oest és aterrassada. El volum principal s'emplaça a la part alta i deixa espais 

exteriors. L'accés es fa per la cota inferior a través d'una pista de terra. L'entorn és bosc frondós.

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

B.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

hort mur de contenció

nom: Ca n'Estisora

superfície 22,88 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

B.034

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

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

nom Can Basseda

adreça postal Carrer Can Basseda 24

X 425.546 Y 4.585.631

observacions

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

B.035

municipi Barcelona

referència cadastral

codi INE 08019

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 Basseda

grau de protecció

134superfície 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 134

5862657DF2856B 000 20757 2013Privat



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 URBANITZABLEB.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 Barcelona es realitza mitjançant la via interurbana BV-1462 a través de Sarrià. Abans 

d'arribar al quilòmetre 3 cal desviar-se cap a la urbanització la Budellera.

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 Garatgeús 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'aplana sobre un mur de contenció. El volum s'hi situa deixant espai 

lliure a l'entrada. L'accés es fa per pista de terra per la banda est. Forma part d'una distribucio dispersa 

de volums aïllats. 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

B.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

mur de contenció

nom: Can Basseda

superfície 0,92 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

B.035

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

nom  

adreça postal Carretera de l'Església 54

X 425.423 Y 4.585.574

observacions

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

B.036

municipi Barcelona

referència cadastral

codi INE 08019

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. 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

grau de protecció

113superfície 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 arrebossat ceràmica 113

5862639DF2856B 000 276639 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 URBANITZABLEB.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 Barcelona es realitza mitjançant la via interurbana BV-1462 a través de Sarrià. Es troba 

entre els quilometres 3 i 4 prop de la urbanització la Budellera.

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 1910

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 acull el volum en una terrassa intermèdia sobre murs de contenció. 

L'accés es fa per la banda inferior a través del mur de contenció des de la xarxa viària. L'entorn és 

boscós amb altres habitatges aïllats.

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

B.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

nom:  

superfície 0,08 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

B.036

1910

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

Preveure les mesures necessàries per asegurar l'estabilitat dels murs de contenció 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 Carretera de l'Església 52

X 425.445 Y 4.585.560

observacions

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

B.037

municipi Barcelona

referència cadastral

codi INE 08019

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. Està format pel creuament de dues 

naus amb coberta a doble vessant.

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

orientativa

indret Font del Ferro

grau de protecció

517superfície 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 en desús arrebossat morter 517

5862638DF2856B 000 540638 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 URBANITZABLEB.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 Barcelona es realitza mitjançant la via interurbana BV-1462 a través de Sarrià. Es troba 

entre els quilometres 3 i 4 prop de la urbanització la Budellera.

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

Habitatgeús original

En desúsús 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 sobre un mur de contenció. L'accés es fa per la banda 

inferior a través del mur de contenció des de la xarxa viària. L'entorn és boscós amb altres habitatges 

aïllats.

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

B.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

nom:  

superfície 0,40 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

B.037

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

nom  

adreça postal Carretera de l'Església 54

X 425.419 Y 4.585.558

observacions

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

B.038

municipi Barcelona

referència cadastral

codi INE 08019

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 pis. La coberta és plana. La façana 

principal es troba aliniada a L'accés.

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

orientativa

indret

grau de protecció

207superfície 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 adossa 2 habitatge ceràmica ceràmica alumini 207

5862639DF2856B 000 276639 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 URBANITZABLEB.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 Barcelona es realitza mitjançant la via interurbana BV-1462 a través de Sarrià. Es troba 

entre els quilometres 3 i 4 prop de la urbanització la Budellera.

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 1910

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 el volum a prop de L'accés sobre murs de contenció. L'accés es fa 

per la banda inferior a través del mur de contenció des de la xarxa viària. L'entorn és boscós amb altres 

habitatges aïllats.

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

B.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

nom:  

superfície 0,08 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

B.038

1910

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

Preveure les mesures necessàries per assegurar l'estabilitat dels murs de contenció 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 Torre de les Escales

adreça postal Carretera de l'Església 58

X 425.395 Y 4.585.581

observacions Torre unifamiliar de reduïdes dimensions.

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

B.039

municipi Barcelona

referència cadastral

codi INE 08019

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. 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

grau de protecció Altres béns

112superfície construïda orientativa de les edificacions principals i complementàries (m²)

nom alternatiu

classificació del sò SNU (Sòl no urbanitzable)

figura de protecció Catàleg de patrimoni arquitectònic i historico-artístic (fitxa 2256)

polígon titularitatsuperfície construidaparcel·la transmissió patrimonial

A habitatge aïllat 1 habitatge arrebossat ceràmica alumini 112

5862640DF2856B 000 108640 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 URBANITZABLEB.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 des de Barcelona es realitza mitjançant la via interurbana BV-1462 a través de Sarrià. Es troba 

entre els quilòmetres 3 i 4 prop de la urbanització la Budellera.

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

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 pendent a sud-oest acull el volum sobre un mur de contenció. L'accés es fa per la 

banda inferior a través del mur de contenció des de la xarxa viària. L'entorn és boscós amb altres 

habitatges aïllats.

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

B.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

mur de contenció

nom: Torre de les Escales

superfície 0,23 ha

bibliografia, documentació i fonts orals

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

1995

informació complementària

informació històrica

Torre unifamiliar de reduïdes dimensions de planta baixa i coberta situada sobre un aterrassament amb 

contraforts amb la finalitat de separar-la de la carretera i, alhora, salvar el desnivell existent. Les 

façanes d’estil modernista destaquen pels seus relleus florals a les finestres i coronaments amb 

frontons.



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

B.039

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

Preveure les mesures necessàries per assegurar l'estabilitat dels murs de contenció 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 Carretera de l'Església 55

X 425.344 Y 4.585.610

observacions

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

B.040

municipi Barcelona

referència cadastral

codi INE 08019

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 pis. La coberta és de doble vessant amb 

el carener paral·lel a la façana principal. Està format per dos volums maclats. El volum petit de garatge 

esta aliniat a la xarxa viària.

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

orientativa

indret El Pantà

grau de protecció

403superfície 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 alumini 403

5156202DF2855E 000 263202 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 URBANITZABLEB.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 Barcelona es realitza mitjançant la via interurbana BV-1462 a través de Sarrià. Es troba 

entre els quilòmetres 3 i 4 prop de la urbanització la Budellera.

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

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 acull el volum sobre un desmunt. Els patis que l'envolten es disposen 

aterrassats seguint el pendent del terreny. L'accés es realitza per la zona més alta de la parcel·la 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

B.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:  

superfície 0,89 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

B.040

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 El Zero

adreça postal Carretera de l'Església 63

X 425.317 Y 4.585.631

observacions

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

B.041

municipi Barcelona

referència cadastral

codi INE 08019

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. Està format per tres volums maclats i un altre aïllat.

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

orientativa

indret El Pantà

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 3 habitatge arrebossat ceràmica fusta 556

5156201DF2855E 000 510201 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 URBANITZABLEB.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 Barcelona es realitza mitjançant la via interurbana BV-1462 a través de Sarrià. Es troba 

entre els quilòmetres 3 i 4 prop de la urbanització la Budellera.

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 1922

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 el volum sobre un desmunt a cota intermèdia. Els patis que 

l'envolten es disposen aterrassats seguint el pendent del terreny. Un d'ells conté una piscina. L'accés 

es realitza per la zona més alta de la parcel·la

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

B.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

piscina

nom: El Zero

superfície 0,93 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

B.041

1922

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 Vil·la Rosa

adreça postal Carretera de l'Església 60 (B)

X 425.366 Y 4.585.627

observacions

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

B.042

municipi Barcelona

referència cadastral

codi INE 08019

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 aïllat orientat a oest composat d'un volum principal de dues i tres plantes amb coberta de 

múltiples vessants amb un mirador central que sobresurt en alçada.

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

orientativa

indret Can Estisora

grau de protecció Altres béns

584superfície construïda orientativa de les edificacions principals i complementàries (m²)

nom alternatiu

classificació del sò SNU (Sòl no urbanitzable)

figura de protecció Catàleg patrimoni arquitectònic i historico-artístic Sarrià Sant Gervasi (fitxa 2257)

polígon titularitatsuperfície construidaparcel·la transmissió patrimonial

A habitatge aïllat 3 habitatge ceràmica ceràmica fusta 567

B edificació 1 altres pedra ceràmica fusta 17

5862642DF2856B 000 472642 2013Privat



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 URBANITZABLEB.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 Barcelona es realitza mitjançant la via interurbana BV-1462 a través de Sarrià. Es troba 

entre els quilòmetres 3 i 4 prop de la urbanització la Budellera.

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 unifamiliarús 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 oest acull el volum a prop de l'accés sobre murs de contenció. L'accés es fa 

per la banda inferior a través del mur de contenció des de la xarxa viària. L'entorn és boscós amb altres 

habitatges aïllats.

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

B.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

hort mur de contenció

nom: Vil·la Rosa

superfície 0,21 ha

bibliografia, documentació i fonts orals

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

1995

informació complementària

informació històrica

Torre unifamiliar aïllada i voltada de jardí edificada entre el 1902-1911 per l’arquitecte Albert Joan i 

Torner seguint l’estil modernista. L'edifici, bastit sobre un aterrassament amb contraforts amb la finalitat 

de separar-la de la carretera i alhora salvar el desnivell existent, està format per diferents cossos dels 

quals en destaquen la torre situada a l'escaire nord d'amb galeria superior coberta a quatre vessants i 

un ampli rafec així com un mirador central que en sobresurt en alçada. Les façanes tenen unacabat 

realitzat en estuc llis amb obertures neogoticitzants i reixes de forja.



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

B.042

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

Conservar el mur de contenció i preveure les mesures necessàries per 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

nom  

adreça postal Carretera de l'Església 60

X 425.370 Y 4.585.602

observacions Torre unfamiliar aïllada i voltada de jardí

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

B.043

municipi Barcelona

referència cadastral

codi INE 08019

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. La coberta es d'una vessant amb el 

carener paral·lel a la façana principal. Està format per tres volums maclats.

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

orientativa

indret Font del Ferro

grau de protecció

116superfície 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 arrebossat ceràmica fusta 116

5862641DF2856B 000 118641 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 URBANITZABLEB.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 Barcelona es realitza mitjançant la via interurbana BV-1462 a través de Sarrià. Es troba 

entre els quilometres 3 i 4 prop de la urbanització la Budellera.

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 1910

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 acull el volum sobre un mur de contenció. L'accés es fa per la part 

inferior a través del mur de contenció. Aquest deixa un pati entre volum i via d'accés. L'entorn és 

boscós amb altres habitatges aïllats.

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

B.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

nom:  

superfície 0,05 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

B.043

1910

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

Preveure les mesures necessàries per assegurar l'estabilitat dels murs de contenció 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 PEPCo - Llistat d'edificacions tradicionals

nom Escola els Xiprers

adreça postal Camí del Salze 13

X 424.970 Y 4.585.752

observacions

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

B.044

municipi Barcelona

referència cadastral

codi INE 08019

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 7co Sistema d'equipaments de Collserola

protecció actual

pla especial

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

Escola orientada a nord-oest que es composa de planta baixa i tres pisos. La coberta és de quatre 

vessants. Està format per tres volums maclats.

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

orientativa

indret Vallvidrera

grau de protecció

2.660superfície 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 edificació 4 educatiu pedra ceràmica fusta 2660

5061440DF2856A 000 698440 2013Públic



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 URBANITZABLEB.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 Barcelona es realitza mitjançant la via interurbana BV-1462 a través de Sarrià. Entre els 

quilòmetres 4 i 5 cal desviar-se cap a la carretera de l'Església.

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 1910

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 pendent a oest acull el volum sobre murs de contenció que organitzen els patis de 

l'escola. 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

B.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

mur de contenció aterrassat

nom: Escola Els Xiprers

superfície 0,61 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

B.044

1910

divisió horitzontal

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

ampliació

Es permet una ampliació de fins a 300 m2 de superfície construïda, quan sigui necessària per al 

correcte funcionament de l'equipament.

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 Vil·la Joana _ Museu Verdaguer

adreça postal Carretera de l'Església 104

X 424.773 Y 4.585.751

observacions Es tracta d'un equipament amb serveis museístics.

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

B.045

municipi Barcelona

referència cadastral

codi INE 08019

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'ordenació del Parc de Collserola (Sector Vilajoana)

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

Museu orientat a est que es composa de planta baixa i dos pisos amb una torre maclada de cinc pisos 

d'altura. L'edifici creix esglaonadament formant terrasses a cada nivell.

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

orientativa

indret Vallvidrera

grau de protecció Altres béns

1.811superfície construïda orientativa de les edificacions principals i complementàries (m²)

nom alternatiu

classificació del sò SNU (Sòl no urbanitzable)

figura de protecció Catàleg patrimoni arquitectònic i historico-artístic Sarrià Sant Gervasi (fitxa 2258)

polígon titularitatsuperfície construidaparcel·la transmissió patrimonial

A edificació 3 museu ceràmica ceràmica fusta 1811

5061439DF2856A 000 1.639439 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 URBANITZABLEB.045

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 4 i 5 cal desviar-se cap a la carretera de l'Església.

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

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 oest acull el volum sobre un terraplè delimitat per murs de contenció. 

S'accedeix per un camí asfaltat envoltat de bosc.

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

B.045CATÀLEG 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 Joana _ Museu Verdaguer

superfície 0,15 ha

bibliografia, documentació i fonts orals

Inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya. Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya. 

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

1995  Web del Parc Natural de Collserola 

(http://www.parcnaturalcollserola.cat/pages/ermites_i_esglesies

informació complementària

informació històrica

Aquesta masia coneguda tambe com a Can Ferré, tal i com s’esmenta al testament d’Andreu Ferré 

l’any 1556, hi ha una pedra esculpida amb aquest nom i la data 1743. Fou posteriorment propietat de 

Ramon Miralles i Vilalta, alcalde de Sarrià, i s’hi allotjà a Mossèn Cinto Verdaguer en els seus últims 

dies abans de la seva mort. Un cop traspassada a propietat municipal fou destinada a museu del 

poeta. L’edifici actual construït per la família Miralles a mitjans segle XIX està format per tres plantes 

amb galeries a davant i darrere i rematada per una torratxa. La façana principal de composició 

simètrica amb un porxo central de dues plantes suporta dues terrasses protegides entre teulats i 

terrats. Sota l’espadanya o torratxa hi ha un rellotge amb la inscripció “Quinta Juana”. La façana d'un 

dels laterals està ocupada per una gran galeria de dos pisos amb 22 grans finestrals amb arcs de mig 

punt i baranes de ferro. Al davant hi ha un pati tancat per un mur amb dos portals d’accés que el 

separa de l’era situada a un nivell mes aixecat.



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

B.045

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

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 Santa Maria de Vallvidrera

adreça postal Carretera de l'Església 93 (1)

X 424.744 Y 4.585.631

observacions

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

B.046

municipi Barcelona

referència cadastral

codi INE 08019

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

Església orientada a nord-est que està formada per l'edifici religiòs i un antic mas annex que actuava 

com a rectoria. L'església de Santa Maria es composa d'una sola nau en planta baixa amb un absis 

poligonal i d'un campanar de planta quadrada.

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

orientativa

indret Santa Maria de Vallvidrera

grau de protecció BCIL

671superfície construïda orientativa de les edificacions principals i complementàries (m²)

nom alternatiu

classificació del sò SNU (Sòl no urbanitzable)

figura de protecció Catàleg patrimoni arquitectònic i historico-artístic Sarrià Sant Gervasi (fitxa 2259)

polígon titularitatsuperfície construidaparcel·la transmissió patrimonial

A masia 2 habitatge arrebossat ceràmica fusta 407

B religiós 1 religiós pedra ceràmica fusta 264

5156217DF2855E 000 95117 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 URBANITZABLEB.046

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 des de la via interurbana BV-1462 on, en arribar al quilòmetre 5, 

cal desviar-se cap el camí de la Llenega, a través del qual arribarem, en pocs metres, a la església.

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

Masia - Ermitaús original

Ermitaús 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 pràcticament plana. Es troba envoltada d'una zona boscosa del parc i  la recorre a nord 

el Torrent de la Budellera, dotant la zona de vegetació verda i a sud el camí d'accès, separat de la 

parcel·la amb un petit mur de contenció.

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

B.046CATÀLEG 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: Santa Maria de Vallvidrera

superfície 0,48 ha

bibliografia, documentació i fonts orals

Inventari-catàleg del patrimoni arquitectònic del parc metropolità de Collserola. Diputació de 

Barcelona-1995.

informació complementària

informació històrica

Església d'estil gòtic, va ser construida per Lleonard Bosch, mestre d'obres i constructor. Va ser 

parròquia de l'antic municipi de Vallvidrera. Tot i que el temple es troba documentat des del 987, 

l'església actual es construí el 1540-87. Les modificacions que va patir al segle XVII, són una clara 

mostra de la pervivència de la tradició gòtica en l'arquitectura catalana de tot el segle XVI.  Aquest 

temple fou saquejat al 1808 a l'inici de l'ocupació francesa de Barcelona. L'any 1936, al començament 

de la guerra civil espanyola, l'església i la rectoria foren cremades junt amb l'altar major, restant 

abandonades durant un temps. Respecte l'arquitectura, la seva formalització interior a base de voltes 

de creueria i les seves proporcions, ajustades a la parròquia, configuren un espai equilibrat i ric.



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

B.046

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

Avolum principal: Bvolum 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 la Teula

adreça postal Camí del Cama-sec 5

X 424.685 Y 4.585.580

observacions

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

B.047

municipi Barcelona

referència cadastral

codi INE 08019

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 MPE puntual de protecció de patrimoni arquitectònic i catàleg del districte de 

Sarrià Sant Gervasi a la finca 5 del camí del Cama-sec (Can Sissi)

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

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

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

orientativa

indret Can Sissí

grau de protecció Altres béns

390superfície construïda orientativa de les edificacions principals i complementàries (m²)

nom alternatiu

classificació del sò SNU (Sòl no urbanitzable)

figura de protecció Catàleg patrimoni arquitectònic i historico-artístic Sarrià Sant Gervasi (fitxa 3406)

polígon titularitatsuperfície construidaparcel·la transmissió patrimonial

A habitatge aïllat 3 habitatge ceràmica ceràmica fusta 390

4757705DF2845F 000 284705 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 URBANITZABLEB.047

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

Edifici de serveis (Berenador)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 lleuger pendent a nord, acull el volum principal sobre un petit terraplè i deixa espais 

exteriors. L'accés es fa per xarxa viària. 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

B.047CATÀLEG 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 de la Teula

superfície 3,59 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'antiga construcció de la Font de la Teula fou concebuda per l'arquitecte Arnau Calvet per a l'activitat 

de berenador, però que fou ampliada l’any 1916 com a habitatge de la família que el gestionava. La 

font va ser dissenyada seguint l’estil modernista per l’arquitecte Josep Masdeu i Puig l’any 1908. Les 

ampliacions i reformes posteriors van desvirtuar la fesonomia original amb la finalitat d’encabir-hi 

diversos habitatges. Malgrat això, la restauració de l'any 2007 va tornar a l'estat previst als plànols de 

l'arquitecte Calvet.



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

B.047

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

Avolum principal: volum complementari

artístic o professional



DADES BÀSIQUES

volums acotats

plànol situació

qualificació del sòl

topogràfic i croquis de volums

altres

nom Casa del Mig

adreça postal Camí de Cama Sec 7

X 424.689 Y 4.585.552

observacions

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

B.048

municipi Barcelona

referència cadastral

codi INE 08019

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 MPE puntual de protecció de patrimoni arquitectònic i catàleg del districte de 

Sarrià Sant Gervasi a la finca 5 del camí del Cama-sec (Can Sissi)

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

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

vessant.

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

orientativa

indret Can Sissí

grau de protecció

292superfície 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 292

4757706DF2845F 000 273706 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 URBANITZABLEB.048

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. Prop del 

quilòmetre 5 cal desviar-se cap al carrer de la Llenega.

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 1936

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 lleugera pendent a nord-oest acull el volum a la cota més alta. L'accés es fa per xarxa 

viària pel nord. 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

B.048CATÀLEG 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 3,59 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

B.048

1936

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 Masia de Can Sissí

adreça postal Camí de Cama Sec 9

X 424.718 Y 4.585.520

observacions

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

B.049

municipi Barcelona

referència cadastral

codi INE 08019

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 MPE puntual de protecció de patrimoni arquitectònic i catàleg del districte de 

Sarrià Sant Gervasi a la finca 5 del camí del Cama-sec (Can Sissi)

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

Masia orientada a nord-oest que es composa de planta baixa i dos pisos. La coberta és de dues 

vessants. està formada per tres volums maclats.

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

orientativa

indret Can Sissí

grau de protecció

738superfície 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 ceràmica ceràmica fusta 738

4757707DF2845F 000 45707 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 URBANITZABLEB.049

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. Prop del 

quilòmetre 5 cal desviar-se cap al carrer de la Llenega.

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 1832

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 lleugera pendent a nord-oest acull el volum a la cota més alta. L'accés es fa per xarxa 

viària pel nord. 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

B.049CATÀLEG 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 aterrassat

nom:  

superfície 3,59 ha

bibliografia, documentació i fonts orals

informació complementària

informació històrica

La masia que dona nom a la finca Can Sissi va ser construida l'any 1832 i presenta una estructura que 

s’adapta al desnivell topogràfic situant la planta baixa a la zona més elevada on es recolza la façana 

principal orientada a migdia. Es remata amb una planta superior que segueix les mateixes 

característiques. Això comporta l’existència d’una sèrie de dependències al nivell inferior amb accés 

pel darrera originariament destinades a ús agrícola.  Les cobertes a dues vessants es troben dirigides 

cap a la façana principal i posterior on es recullen les aigües mitjançant la tortuga ceramica.



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

B.049

1832

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 construïts d'interès

nom Casa del Guarda del Pantà de Vallvidrera

adreça postal Camí del Pantà 40

X 424.563 Y 4.585.286

observacions Equipament d'abastament hidràulic.

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

B.050

municipi Barcelona

referència cadastral

codi INE 08019

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 pis. La coberta és plana.

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

orientativa

indret Santa Bàrbara

grau de protecció Altres béns

130superfície construïda orientativa de les edificacions principals i complementàries (m²)

nom alternatiu

classificació del sò SNU (Sòl no urbanitzable)

figura de protecció Catàleg patrimoni arquitectònic i historico-artístic Sarrià Sant Gervasi (fitxa 2353)

polígon titularitatsuperfície construidaparcel·la transmissió patrimonial

A edificació 2 caseta guarda ceràmica ceràmica fusta 130

4451871DF2845A 000 116871 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 URBANITZABLEB.050

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 per la via interurbana BV-1462 a través de Sarrià. Prop del km. 3 

cal desviar-se cap al carrer dels Reis Catòlics 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 abans 1956

ús 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 es situa a la desembocadura de la presa del pantà. El volum s'implanta al terreny en 

pendent a nord-est sobre plans generats amb murs de contenció que formen una àrea de lleure en un 

entorn boscós de vegetació frondosa i humida.

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

B.050CATÀLEG 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 gabions

nom: Casa del Guarda del Pantà de Vallvidrera

superfície 0,90 ha

bibliografia, documentació i fonts orals

informació complementària

informació històrica

Interessant obra de caràcter hidràulic, realitzada per assegurar l'abastiment d'aigua a la població de 

Sarrià als anys 1863-64. La formació de l'embassament i la construcció de la casa del guarda per la 

banda de Vallvidrera es completa amb la construcció del túnel que travessava la serra i de la Torre de 

les aigües a la zona del desert de Sarrià. L'embassament, format per una paret de contenció de les 

aigües, de planta còncava, està realitzat amb maó massís, i disposa d'un estret pas (apte per a 

vehicles) a la part superior. Aigües avall, i quasi al llit del Torrent, trobem la casa del guarda, de planta 

quadrada amb els vèrtexs axamfranats, de planta baixa i pis. L'element de coronament està format per 

una sèrie d'arcuacions, solució molt usada per Rogent en aquells anys. Les obertures estan protegides 

per un guardapols i les façanes són de maó vist. En l'actualitat roman sense aigua, llevat en cas de 

fortes pluges.



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

B.050

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

Preveure les mesures necessàries front al risc d'innundabilitat.

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 Llevallol

adreça postal Camí de la Reineta 60 I

X 424.197 Y 4.584.668

observacions

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

B.051

municipi Barcelona

referència cadastral

codi INE 08019

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 per ubicar un centre d'hípica i de tennis al sector d'equipament de la finca 

Can Llevallol

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

Masia formada per habitatges, nau agrícola i magatzem orientada a nord-oest que es composa de 

planta baixa i golfes. La coberta és d'una vessant amb diferents orientacions segons els volums. Està 

formada per dos volums aïllats.

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

orientativa

indret Camí Reineta

grau de protecció Altres béns

1.927superfície construïda orientativa de les edificacions principals i complementàries (m²)

nom alternatiu

classificació del sò SNU (Sòl no urbanitzable)

figura de protecció Catàleg patrimoni arquitectònic i historico-artístic Sarrià Sant Gervasi (fitxa 2329)

polígon titularitatsuperfície construidaparcel·la transmissió patrimonial

A masia 3 habitatge estucat ceràmica fusta 876

B nau 2 nau agrícola ceràmica ceràmica fusta 820

C edificació 1 magatzem ceràmica ceràmica fusta 231

4451861DF2845A 000 1.83161 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 URBANITZABLEB.051

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 per la desviació en el km 11 de la via BV-1468 que dona accés a 

la pista forestal D03 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 s.XVI

Masia i vaqueriaús 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 sud-est conté els volums dispersats sobre el terreny generant espais 

exteriors singulars a diferents cotes per les que s'accedeix als edificis a diferents nivells. L'entorn 

proper són camps de conreu.

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

B.051CATÀLEG 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 Llevallol

superfície 22,92 ha

bibliografia, documentació i fonts orals

Arxiu Històric de Sarrià: Caixa 401, expt. 42 (1910)

informació complementària

informació històrica

Tocant al conjunt de la masia de Can Llevallol existeix la Granja de Can Llevallol que és una 

construcció agrícola amb orígen a l'any 1880, . L'edifici és de planta rectangular amb coberta a dues 

aigües, amb el cos central més elevat. Les façanes estan formades per arcs de maó vist i paraments 

massissos acabats amb estucat llis. Cal remarcar el coronament dels dos testers. A l'interior hi ha un 

altell, de fusta, sostingut per columnes de fundició amb capitells, producte de l'origen de la construcció. 

Conserva un arrambador de peus ceràmics, a tot el perímetre interior, i un plafó amb la imatge de Sant 

Antoni Abat.



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

B.051

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.

Conservar i recuperar la font.

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 i elements  patrimoni històrico-artístic

nom Torre Santa Margarida

adreça postal Carrer Santa Creu d'Olorda 209

X 422.384 Y 4.584.325

observacions

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

B.052

municipi Barcelona

referència cadastral

codi INE 08019

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

tipologia de l'element

tipologia Ruïnes

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'una antiga masia en estat deficient. La coberta és de doble vessant. Està formada per cinc 

volums maclats.

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

orientativa

indret Bosc Gran

grau de protecció BCIL

814superfície construïda orientativa de les edificacions principals i complementàries (m²)

nom alternatiu

classificació del sò SNU (Sòl no urbanitzable)

figura de protecció Catàleg patrimoni arquitectònic i historico-artístic Sarrià Sant Gervasi (fitxa 2520)

polígon titularitatsuperfície construidaparcel·la transmissió patrimonial

A ruïnes 1 ruïnes pedra 814

2847703DF2824F 000 804703 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 URBANITZABLEB.052

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 E07/E14 a través de la 

urbanització Can Pedrosa. El camí 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. XII

Masia - Ermitaús 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 al fons d'una vall en lleuger pendent a nord. L'accés es fa per la cota més baixa  

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

B.052CATÀLEG 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: Torre Santa Margarida

superfície 57,17 ha

bibliografia, documentació i fonts orals

Inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya. Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya. 

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

1995  Web del Parc Natural de Collserola 

(http://www.parcnaturalcollserola.cat/pages/ermites_i_esglésies

informació complementària

informació històrica

Es tracta d’un conjunt d'edificacions format per l’església i la torre de línies rurals senzilles construïdes 

en diverses èpoques i actualment abandonats. S’ubiquen al lloc on a inicis del segle XII s’hi 

documentava una gran casa anomenada Torre de Santa Margarida. A partir de 1226 s’hi estableix una 

comunitat de monges que tenia cura de la capella romànica de Santa Maria de Valldonzella fins que es 

van traslladar al barri de la Creu Coberta situat extramurs de Barcelona. De l’església romànica, d’una 

sola nau i planta rectangular amb volta de canó a la zona de l’oratori i coberta de teula àrab a dues 

vessants, se’n conserva l'absis rectangular amb una finestra de doble esqueixada seguit d’una nau 

amb carreus de pedra sorrenca ben escairats però sense decoració i una coberta amb sostre pla i 

embigat sostingut per arcs de mig punt. La torre es prismàtica i de base quadrada amb planta baixa i 

dos pisos amb coberta de teula àrab a una vessant. Destaca una galeria d’arcs rebaixats i separats per 

dos pilars de planta quadrada amb motllures llises a l’arrencament dels arcs del segon pis. A la 

formada per planta baixa i pis a ponent i amb dos pisos a llevant per tal de salvar el desnivell del 

terreny hi destaquen una porta d’arc de mig punt adovellat, una espitllera a la seva esquerra 

enmarcada en quatre blocs de pedra un claustre-pati al qual s’hi accedeix a través de quatre portes i 

quatre finestres rectangulars al primer pis. Són visibles també una galeria amb una finestra i restes de 

dependències de tipus agrícola algunes d’elles semiderruïdes.



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

B.052

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.

Recuperar i conservar els murs de pedra, així com la font de Santa Margarida.

Preveure les mesures necessàries front al risc d'innundabilitat.

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 Pasqual

adreça postal Camí de Can Castellví 1

X 423.131 Y 4.585.418

observacions

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

B.053

municipi Barcelona

referència cadastral

codi INE 08019

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 perpendicular a la façana principal.

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

orientativa

indret Can Pasqual

grau de protecció

631superfície 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 631

3159517DF2835G 000 987517 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 URBANITZABLEB.053

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 per la via interurbana BV-1468 a través de Sarrià. Entre els km 8 i 9 cal desviar-se 

cap a la pista forestal D12 per acabar al corriol d'accés que formen 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

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 una pendent terrassada amb murs de contenció en direcció  nord-est  que acullen el 

volum principal a la cota més alta. Els espais exteriors es dediquen 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

B.053CATÀLEG 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 Pasqual

superfície 29,08 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

B.053

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.

Recuperar i conservar els murs de pedra i l'hort situat al costat nord 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

nom

adreça postal Camí Can Castellví 8-10

X 423.293 Y 4.585.797

observacions

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

B.054

municipi Barcelona

referència cadastral

codi INE 08019

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 de planta rectangular on la façana principal s'orienta a est. Es composa de planta baixa i 

planta pis. La coberta és a quatre aigües amb el carener paral·lel a la façana principal.

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

orientativa

indret Can Castellví

grau de protecció

234superfície 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 234

3957593DF2835H 000 270593 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 URBANITZABLEB.054

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 a través de la carretera BV-1462 on, entre els km 5 i 6, cal desviar-

se cap al Camí Mas Guimbau i després cap el Camí de Can 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 1940

Habitatgeús 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

Aquesta edificació es troba al llarg d'una suau carena que limita a oest amb el Torrent de les Tres 

Serres i a est amb el Torrent de Castellví. La parcel·la limita directament amb el camí Can Castellví a 

nord i oest. L'accés es realitza per l'oest.

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

B.054CATÀLEG 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 0,42 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

B.054

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

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 de Dalt

adreça postal Camí de Can Castellví 13

X 423.270 Y 4.585.828

observacions

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

B.055

municipi Barcelona

referència cadastral

codi INE 08019

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 golfes. 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

grau de protecció

668superfície 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 668

3159516DF2835G 000 57116 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 URBANITZABLEB.055

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 pot realitzar des de la C-16 fins arribar al carrer de Mas Guimbau. O bé 

des de la BV-1462 a través de Sarrià on entre els km 5 i 6 cal desviar-se cap al carrer de Mas Guimbau 

fins arribar al camí de Can Castellví.

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

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 d'acull els volums sobre murs de contenció. Disposa d'espais exteriors 

de lleure. L'accés es fa per via 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

B.055CATÀLEG 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 de Dalt

superfície 0,82 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

B.055

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.

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 Balasc

adreça postal Carretera de Vallvidrera a Les Planes 133

X 422.960 Y 4.586.920

observacions Es tracta d'un equipament amb serveis educatius.

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

B.056

municipi Barcelona

referència cadastral

codi INE 08019

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'ús dotacional de la Masia de Can Balasc al Parc de Collserola

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

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

formada per dos volums maclats i altres tres aïllats.

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

orientativa

indret Can Balasc

grau de protecció

984superfície 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 centre fauna arrebossat ceràmica fusta 719

B edificació 2 altres arrebossat ceràmica alumini 225

C edicle 1 magatzem pedra ceràmica fusta 39

2773701DF2827D 000 766701 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 URBANITZABLEB.056

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 pot realitzar des de la C-16 o bé des de la BV-1462 fins arribar al carrer de Mas Guimbau.  

Després pel camí de Can Castellví i el camí de Can Balasc D08 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 moderna

data de construcció s. XVIII

Masiaús original

Equipament vinculat magatzemús 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

En una parcel·la en carener a nord el volum es situa a la cota més alta sobre murs de contenció. 

L'accés es fa per pista de grava 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

B.056CATÀLEG 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 Balasc

superfície 79,68 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

B.056

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.

Recuperar i conservar els murs de pedra.

Avolum principal: Bvolum 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

nom  

adreça postal Carrer Perera 10(I) Pl:0 Pt:0

X 425.120 Y 4.586.673

observacions

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

B.057

municipi Barcelona

referència cadastral

codi INE 08019

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 dos pisos i golfes amb una torre maclada de 

cinc pisos d'alçada. La coberta és d'una vessant. Està format per tres volums aïllats.

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

orientativa

indret Vallvidrera

grau de protecció

1.122superfície 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 4 habitatge arrebossat ceràmica alumini 492

B habitatge aïllat 3 habitatge arrebossat ceràmica fusta 483

C edificació 2 magatzem arrebossat ceràmica 147

5168608DF2856G 000 114608 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 URBANITZABLEB.057

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

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 solana es recorre en zig-zag ascendent. El volum s'emplaça a la part alta 

connectant espais exteriors a diferents nivells. L'accés es fa per la cota inferior per xarxa viària. 

L'entorn és boscós i poc 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

B.057CATÀLEG 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 0,29 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

B.057

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.

Avolum principal: B volum complementari C

artístic o professional



DADES BÀSIQUES

volums acotats

plànol situació

qualificació del sòl

topogràfic i croquis de volums

altres

nom  

adreça postal Carrer Perera 17

X 425.172 Y 4.586.642

observacions

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

B.058

municipi Barcelona

referència cadastral

codi INE 08019

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

El conjunt està format per 5 volums aïllats on hi destaca l'habitatge (A) de planta baixa i dos pisos, amb 

coberta de quatre vessants combinada amb coberta d'una vessant, un aparcament (B) i un habitatge 

aïllat que era l'antiga massoveria (C).

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

orientativa

indret Vallvidrera

grau de protecció

356superfície 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 230

B edificació 1 pàrquing arrebossat ceràmica metal·lica 36

C edificació 3 habitatge arrebossat ceràmica fusta 89

5266416DF2856E 000 282416 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 URBANITZABLEB.058

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 1934

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 solana s'aterrassa. Els volums s'emplacen als desmunts deixant espais 

exteriors. L'accés es fa per la cota superior per xarxa viària. 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

B.058CATÀLEG 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 0,19 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

B.058

1934

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 C

artístic o professional



DADES BÀSIQUES

volums acotats

plànol situació

qualificació del sòl

topogràfic i croquis de volums

altres

nom  

adreça postal Carrer Perera 17 (B)

X 425.185 Y 4.586.649

observacions

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

B.059

municipi Barcelona

referència cadastral

codi INE 08019

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. La coberta es d'una vessant.

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

orientativa

indret Vallvidrera

grau de protecció

28superfície 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 arrebossat ceràmica fusta 28

5266417DF2856E 000 35417 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 URBANITZABLEB.059

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 solana s'aterrassa. El volum s'emplaça al primer desmunt deixant espais 

exteriors. L'accés es fa per la cota superior per xarxa viària. 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

B.059CATÀLEG 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 0,30 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

B.059

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 de la Perera 14

X 425.232 Y 4.586.732

observacions

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

B.060

municipi Barcelona

referència cadastral

codi INE 08019

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-est que es composa de planta baixa i pis. La coberta es de doble vessant amb 

el carener perpendicular a la façana principal. Esta format per dos volums aïllats.

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

orientativa

indret Vallvidrera

grau de protecció

176superfície 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 i alu 176

08900A00800006 008 1.549006 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 URBANITZABLEB.060

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

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 el volum principal situat al capdamunt d'un petit turó sobre murs de contenció. L'accés 

es fa per la cota inferior per xarxa viària. 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

B.060CATÀLEG 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 0,15 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

B.060

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 Gravat

adreça postal Camí de Salzes 61 - 63

X 425.301 Y 4.586.650

observacions

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

B.061

municipi Barcelona

referència cadastral

codi INE 08019

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.

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

orientativa

indret Vallvidrera

grau de protecció

289superfície 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 fusta 289

5266421DF2856E 000 309421 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 URBANITZABLEB.061

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 C10 que neix a l'est de la urbanització Ciutat Comtal a les 

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 contemporània

data de construcció 1758

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 sobre pendent a solana s'aplana amb un terraplè on s'emplaça el volum i deixa espais 

exteriors. L'accés es fa per la cota superior 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

B.061CATÀLEG 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 Gravat

superfície 1,94 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

B.061

1758

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 Torre Miralluny

adreça postal camí sense nom 700147 71

X 425.603 Y 4.586.693

observacions

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

B.062

municipi Barcelona

referència cadastral

codi INE 08019

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 plana. Està format 

per tres volums maclats i tres aïllats.

Torre del Moro

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

orientativa

indret Vallvidrera

grau de protecció Altres béns

457superfície construïda orientativa de les edificacions principals i complementàries (m²)

nom alternatiu

classificació del sò SNU (Sòl no urbanitzable)

figura de protecció Catàleg patrimoni arquitectònic i historico-artístic Sarrià Sant Gervasi (fitxa 2384)

polígon titularitatsuperfície construidaparcel·la transmissió patrimonial

A habitatge aïllat 4 habitatge arrebossat ceràmica metal·lica 457

5667303DF2856H 000 3.633303 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 URBANITZABLEB.062

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 1899

Pavelló de caçaús 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 ocupa un turó. L'edifici es situa al capdamunt. L'entorn proper és aterrassat generant 

espais exteriors al voltant. L'accés es fa per pista de terra i la vegetació que l'envolta és 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

B.062CATÀLEG 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: Torre Miralluny

superfície 0,83 ha

bibliografia, documentació i fonts orals

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

1995

informació complementària

informació històrica

La Torre Miralluny també coneguda com Torre del Moro va ser construïda per una família d’industrials 

textils Vilaró de Torres com a pavelló de caça modernista sobre el turó del Puig. Fou edificada pel 

Mestre d’obra Joaquim Bassegoda i Amigó al 1899 i reformada per Josep Ortin Messeguer al 1980. 

Estructuralment té forma de torre amb predomini de les línies verticals i elements modernistes 

rematada amb merlets. 



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

B.062

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

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 arquitectònic

nom Parròquia Santa Creu d'Olorda

adreça postal Carrer Santa Creu d'Olorda 417

X 421.274 Y 4.585.418

observacions

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

B.063

municipi Barcelona

referència cadastral

codi INE 08019

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

Parròquia orientada a sud que es composa de planta baixa amb una campanar maclat de dos pisos 

d'altura. La coberta és de doble vessant. Està formada per set volums maclats dos d'ells en estat 

deficient.

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

orientativa

indret Santa Creu d'Olorda

grau de protecció

1.586superfície 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 2 parròquia pedra ceràmica fusta 548

B edificació 2 restaurant pedra ceràmica fusta 244

C ruïnes 2 ruïnes pedra 438

D ruïnes 1 ruïnes pedra 240

E edificació 2 altres pedra ceràmica fusta 116

1768306DF2816H 000 868306 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 URBANITZABLEB.063

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 2 i 3 cal desviar-se cap a la BV-1468. Es troba entre els quilòmetres 7 i 6 a l'àrea de lleure 

de 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 1900

Esglésiaús original

Equipament vinculat restaurantús 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 corona un turó. La situació del volum al punt més alt genera espais exteriors a diferents 

nivells on el mur de contenció també serveix de barrera. L'accés es resol a través d'una escala que 

s'endinsa al terraplè des de la 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

B.063CATÀLEG 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 campanar

nom: Parròquia Santa Creu d'Olorda

superfície 4,84 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

B.063

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 conservar el campanar, el mur de pedra i el pati situat al costat sud del volum principal.

Avolum principal: B volum 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 Calopa de Dalt

adreça postal Carrer Santa Creu d'Olorda 449

X 421.588 Y 4.586.848

observacions Equipament utilitzat com a espai agrícola-vinícola de recerca amb ús social i 

assistencial.

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

B.064

municipi Barcelona

referència cadastral

codi INE 08019

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 PEU integral d'assignació d'ús dotacional de caràcter assistencial i d'ordenació 

de la Masia de Can Calopa de Dalt

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

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

Està format per quatre volums aïllats que conformen un pati central, a més hi ha un edifici aïllat.

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

orientativa

indret Can Calopa de Dalt

grau de protecció Altres béns

1.866superfície construïda orientativa de les edificacions principals i complementàries (m²)

nom alternatiu

classificació del sò SNU (Sòl no urbanitzable)

figura de protecció Catàleg patrimoni arquitectònic i historico-artístic Sarrià Sant Gervasi (fitxa 2504)

polígon titularitatsuperfície construidaparcel·la transmissió patrimonial

A masia 3 assistencial pedra ceràmica fusta 1219

B edificació 1 magatzem pedra ceràmica fusta 49

C edificació 1 magatzem pedra ceràmica fusta 32

D edificació 1 magatzem pedra ceràmica fusta 49

E edificació 2 agricola metàl·lica ajardinada metàl·lica 516

1768301DF2816H 000 903301 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 URBANITZABLEB.064

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. 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 1900

Masiaús original

Equipament emplaçatús 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 el volum a la cota més alta a tocar de la via d'accés. A les terrasses 

inferiors hi ha vinya. L'accés es fa per la banda oest per xarxa viària. L'entorn és 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

B.064CATÀLEG 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

nom: Can Calopa de Dalt

superfície 115,40 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

B.064

1900

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 E

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

nom

adreça postal Carrer Cànoves 55

X 427.435 Y 4.586.521

observacions

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

B.065

municipi Barcelona

referència cadastral

codi INE 08019

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 aïllat amb cobert orientat a sud que es composa de planta baixa i pis. La coberta és de doble 

vessant i plana. Està format per dos volums maclats i un altre aïllat.

Habitatge

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

orientativa

indret Sant Genís dels Agudells

grau de protecció

111superfície 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 arrebossades ceràmica metàl·lica 44

B cobert 1 habitatge arrebossades fibrociment metàl·lica 67

7566608DF2876F 000 206608 2013Privat



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 URBANITZABLEB.065

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 BP_1417 al quilòmetre 2.

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 1945

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 carener té pendent a nord. La construcció es situa al carener al que s'accedeix per una 

pista connectada a la xarxa viària. Un terraplè anivella la parcel·la. La vegetació de l'entorn es 

composa de pins i arbusts.

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

B.065CATÀLEG 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:

superfície 0,21 ha

bibliografia, documentació i fonts orals

informació complementària

informació històrica

Construcció anterior a l’any 1956 i que forma part d’un petit conjunt d’habitatges situat al costat sud del 

barri de Sant Genís dels Agudells. El conjunt és molt proper al sòl urbà, té bona accessibilitat, no està 

afectat per la zona d’influència de la carretera BP-1417 i no està situat a prop de cap curs fluvial 

(torrent o riera). La tipologia de l’edificació es correspon amb el fenomen del segon estiueig associat a 

les primeres infraestructures modernes per a la mobilitat. A banda dels valors històrics, el manteniment 

i la recuperació d’aquest conjunt d’habitatges també té interès social, ambiental i paisatgístic, ja que 

permetrà enderrocar o millorar la integració paisatgística dels volums auxiliars que s’han construït a 

l’entorn dels principals, així com restaurar el caràcter rural dels espais exteriors situats a l’entorn de les 

edificacions.



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

B.065

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

Millorar la integració paisatgística de les edificacions.

Avolum principal: B volum complementari

artístic o professional



DADES BÀSIQUES

volums acotats

plànol situació

qualificació del sòl

topogràfic i croquis de volums

altres

nom

adreça postal Carrer Cànoves 53

X 427.446 Y 4.586.523

observacions

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

B.066

municipi Barcelona

referència cadastral

codi INE 08019

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. La coberta és plana. La façana s'alinea amb 

la via d'accés. Està format per dos volums maclats.

Habitatge

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

orientativa

indret Sant Genís dels Agudells

grau de protecció

117superfície 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 arrebossada ceràmica 117

7566609DF2876F 000 609 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 URBANITZABLEB.066

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 BP_1417 al quilòmetre 2.

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 1945

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 carener té pendent al nord. La construcció es situa al carener al qual s'accedeix per una 

pista connectada a la xarxa viària. El terreny que ocupa és relativament pla. La vegetació de l'entorn es 

composa de pins i arbusts.

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

B.066CATÀLEG 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 0,07 ha

bibliografia, documentació i fonts orals

informació complementària

informació històrica

Construcció anterior a l’any 1956 i que forma part d’un petit conjunt d’habitatges situat al costat sud del 

barri de Sant Genís dels Agudells. El conjunt és molt proper al sòl urbà, té bona accessibilitat, no està 

afectat per la zona d’influència de la carretera BP-1417 i no està situat a prop de cap curs fluvial 

(torrent o riera). La tipologia de l’edificació es correspon amb el fenomen del segon estiueig associat a 

les primeres infraestructures modernes per a la mobilitat. A banda dels valors històrics, el manteniment 

i la recuperació d’aquest conjunt d’habitatges també té interès social, ambiental i paisatgístic, ja que 

permetrà enderrocar o millorar la integració paisatgística dels volums auxiliars que s’han construït a 

l’entorn dels principals, així com restaurar el caràcter rural dels espais exteriors situats a l’entorn de les 

edificacions.



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

B.066

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

Millorar la integració paisatgística de les edificacions.

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 Cànoves 51

X 427.461 Y 4.586.524

observacions

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

B.067

municipi Barcelona

referència cadastral

codi INE 08019

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. La coberta és de doble vessant.

Habitatge

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

orientativa

indret Sant Genís dels Agudells

grau de protecció

57superfície 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 arrebossada ceràmica metàl·lica 57

7566610DF2876F 000 610 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 URBANITZABLEB.067

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 BP_1417 al quilòmetre 2.

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 1945

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 carener té pendent a nord. La construcció es situa al carener al que s'accedeix per una 

pista connectada a la xarxa viària. El terreny que ocupa és relativament pla. La vegetació de l'entorn es 

composa de pins i arbusts.

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

B.067CATÀLEG 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 0,06 ha

bibliografia, documentació i fonts orals

informació complementària

informació històrica

Construcció anterior a l’any 1956 i que forma part d’un petit conjunt d’habitatges situat al costat sud del 

barri de Sant Genís dels Agudells. El conjunt és molt proper al sòl urbà, té bona accessibilitat, no està 

afectat per la zona d’influència de la carretera BP-1417 i no està situat a prop de cap curs fluvial 

(torrent o riera). La tipologia de l’edificació es correspon amb el fenomen del segon estiueig associat a 

les primeres infraestructures modernes per a la mobilitat. A banda dels valors històrics, el manteniment 

i la recuperació d’aquest conjunt d’habitatges també té interès social, ambiental i paisatgístic, ja que 

permetrà enderrocar o millorar la integració paisatgística dels volums auxiliars que s’han construït a 

l’entorn dels principals, així com restaurar el caràcter rural dels espais exteriors situats a l’entorn de les 

edificacions.



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

B.067

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

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

adreça postal Carrer Cànoves 43

X 427.500 Y 4.586.540

observacions

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

B.068

municipi Barcelona

referència cadastral

codi INE 08019

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. La coberta és plana.

Habitatge

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

orientativa

indret Sant Genís dels Agudells

grau de protecció

97superfície 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 arrebossada ceràmica metàl·lica 97

7566613DF2876F 000 613 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 URBANITZABLEB.068

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 BP_1417 al quilòmetre 2.

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 1945

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 carener té pendent a nord. La construcció es situa al carener al que s'accedeix per una 

pista connectada a la xarxa viària. Un desmunt anivella la parcel·la. La vegetació de l'entorn es 

composa de pins i arbusts.

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

B.068CATÀLEG 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 contencio

nom:

superfície 0,11 ha

bibliografia, documentació i fonts orals

informació complementària

informació històrica

Construcció anterior a l’any 1956 i que forma part d’un petit conjunt d’habitatges situat al costat sud del 

barri de Sant Genís dels Agudells. El conjunt és molt proper al sòl urbà, té bona accessibilitat, no està 

afectat per la zona d’influència de la carretera BP-1417 i no està situat a prop de cap curs fluvial 

(torrent o riera). La tipologia de l’edificació es correspon amb el fenomen del segon estiueig associat a 

les primeres infraestructures modernes per a la mobilitat. A banda dels valors històrics, el manteniment 

i la recuperació d’aquest conjunt d’habitatges també té interès social, ambiental i paisatgístic, ja que 

permetrà enderrocar o millorar la integració paisatgística dels volums auxiliars que s’han construït a 

l’entorn dels principals, així com restaurar el caràcter rural dels espais exteriors situats a l’entorn de les 

edificacions.



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

B.068

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

Millorar la integració paisatgística de les edificacions.

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 Cànoves 41

X 427.513 Y 4.586.551

observacions

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

B.069

municipi Barcelona

referència cadastral

codi INE 08019

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 quatre vessants.

Habitatge

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

orientativa

indret Sant Genís dels Agudells

grau de protecció

168superfície 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 arrebossada ceràmica metàl·lica 168

7566614DF2876F 000 614 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 URBANITZABLEB.069

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 BP_1417 al quilòmetre 2.

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 1945

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 carener té pendent a nord. La construcció es situa al carener al que s'accedeix per una 

pista connectada a la xarxa viària. El terreny que ocupa és relativament pla. La vegetació de l'entorn es 

composa de pins i arbusts.

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

B.069CATÀLEG 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 0,07 ha

bibliografia, documentació i fonts orals

informació complementària

informació històrica

Construcció anterior a l’any 1956 i que forma part d’un petit conjunt d’habitatges situat al costat sud del 

barri de Sant Genís dels Agudells. El conjunt és molt proper al sòl urbà, té bona accessibilitat, no està 

afectat per la zona d’influència de la carretera BP-1417 i no està situat a prop de cap curs fluvial 

(torrent o riera). La tipologia de l’edificació es correspon amb el fenomen del segon estiueig associat a 

les primeres infraestructures modernes per a la mobilitat. A banda dels valors històrics, el manteniment 

i la recuperació d’aquest conjunt d’habitatges també té interès social, ambiental i paisatgístic, ja que 

permetrà enderrocar o millorar la integració paisatgística dels volums auxiliars que s’han construït a 

l’entorn dels principals, així com restaurar el caràcter rural dels espais exteriors situats a l’entorn de les 

edificacions.



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

B.069

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

Millorar la integració paisatgística de les edificacions.

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 Cànoves 39

X 427.527 Y 4.586.549

observacions

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

B.070

municipi Barcelona

referència cadastral

codi INE 08019

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. Esta 

format per dos volums aïllats.

Habitatge

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

orientativa

indret Sant Genís dels Agudells

grau de protecció

260superfície 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 arrebossada ceràmica metàl·lica 69

B habitatge aïllat 1 habitatge arrebossada ceràmica metàl·lica 65

C habitatge aïllat 2 habitatge arrebossada ceràmica metàl·lica 126

7566642DF2876F 000 642 Privat

7566643DF2876F 000 643 Privat

08900A01300127 013 127 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 URBANITZABLEB.070

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 BP_1417 al quilòmetre 2.

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 1955

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 té pendent a nord. La construcció es situa al carener al que s'accedeix per una 

pista connectada a la xarxa viària. El terreny que ocupa s'esgraona. La vegetació de l'entorn es 

composa de pins i arbusts.

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

B.070CATÀLEG 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 contencio

nom:

superfície 0,09 ha

bibliografia, documentació i fonts orals

informació complementària

informació històrica

Construcció anterior a l’any 1956 i que forma part d’un petit conjunt d’habitatges situat al costat sud del 

barri de Sant Genís dels Agudells. El conjunt és molt proper al sòl urbà, té bona accessibilitat, no està 

afectat per la zona d’influència de la carretera BP-1417 i no està situat a prop de cap curs fluvial 

(torrent o riera). La tipologia de l’edificació es correspon amb el fenomen del segon estiueig associat a 

les primeres infraestructures modernes per a la mobilitat. A banda dels valors històrics, el manteniment 

i la recuperació d’aquest conjunt d’habitatges també té interès social, ambiental i paisatgístic, ja que 

permetrà enderrocar o millorar la integració paisatgística dels volums auxiliars que s’han construït a 

l’entorn dels principals, així com restaurar el caràcter rural dels espais exteriors situats a l’entorn de les 

edificacions.



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

B.070

1955

divisió horitzontal

Es permet la divisió horitzontal per reconèixer els 3 habitatges existents com a elements privatius i la 

resta de finca com a elements comuns, prèvia agrupació de les finques que conformen la unitat de 

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

Millorar la integració paisatgística de les edificacions.

Configurar un accés comú als diferents habitatges des del camí situat al carrer Cànoves .

Avolum principal: B C volum complementari

artístic o professional



DADES BÀSIQUES

volums acotats

plànol situació

qualificació del sòl

topogràfic i croquis de volums

altres

nom

adreça postal Vall d'Hebron

X 427.551 Y 4.586.543

observacions

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

B.071

municipi Barcelona

referència cadastral

codi INE 08019

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. La coberta és plana.

Habitatge

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

orientativa

indret Sant Genís dels Agudells

grau de protecció

213superfície 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 metal·lica 213

08900A01300120 013 120 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 URBANITZABLEB.071

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 BP_1417 al quilòmetre 2.

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 carener té pendent a est. El volum principal es situa sobre un terraplè. 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

B.071CATÀLEG 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 0,06 ha

bibliografia, documentació i fonts orals

informació complementària

informació històrica

Construcció anterior a l’any 1956 i que forma part d’un petit conjunt d’habitatges situat al costat sud del 

barri de Sant Genís dels Agudells. El conjunt és molt proper al sòl urbà, té bona accessibilitat, no està 

afectat per la zona d’influència de la carretera BP-1417 i no està situat a prop de cap curs fluvial 

(torrent o riera). La tipologia de l’edificació es correspon amb el fenomen del segon estiueig associat a 

les primeres infraestructures modernes per a la mobilitat. A banda dels valors històrics, el manteniment 

i la recuperació d’aquest conjunt d’habitatges també té interès social, ambiental i paisatgístic, ja que 

permetrà enderrocar o millorar la integració paisatgística dels volums auxiliars que s’han construït a 

l’entorn dels principals, així com restaurar el caràcter rural dels espais exteriors situats a l’entorn de les 

edificacions.



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

B.071

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

nom

adreça postal Carrer Font Baliarda 4

X 429.441 Y 4.588.120

observacions

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

B.072

municipi Barcelona

referència cadastral

codi INE 08019

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. Està 

format per dos volums maclats.

Habitatge

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

orientativa

indret Font Baliarda

grau de protecció

176superfície 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 metàl·lica 176

9589183DF2898H 000 83 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 URBANITZABLEB.072

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 carretera BV-1415.

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 1955

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 pendent a sud-est. L'habitatge en zona urbanitzada s'alinea a la xarxa viària i s'adapta a 

la inclinació del terreny salvant la diferència de cota. La part inferior de la parcel·la és aterrassada i 

cultivada.

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

B.072CATÀLEG 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 0,11 ha

bibliografia, documentació i fonts orals

informació complementària

informació històrica

Construcció anterior a l’any 1956 i que forma part d’un conjunt d’habitatges situat al carrer de la Font 

Baliarda, en uns terrenys confrontants amb el sòl urbà i que segons el Pla comarcal de l’any 1953 

estaven qualificats com a zona de ciutat jardí semi-intensiva. La tipologia de l’edificació es correspon 

amb el fenomen del segon estiueig associat a les primeres infraestructures modernes per a la mobilitat. 

A banda dels valors històrics, el manteniment i la recuperació d’aquest conjunt d’habitatges també té 

interès social, ambiental i paisatgístic, ja que permetrà enderrocar o millorar la integració dels volums 

auxiliars que s’han construït a l’entorn dels principals, així com restaurar el caràcter rural dels espais 

exteriors situats a l’entorn de les edificacions.



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

B.072

1955

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

adreça postal Carrer Font Baliarda 8B

X 429.472 Y 4.588.121

observacions

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

B.073

municipi Barcelona

referència cadastral

codi INE 08019

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 plana.

Habitatge

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

orientativa

indret Font Baliarda

grau de protecció

87superfície 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 metàl·lica 87

9589181DF2898H 000 17381 2013Privat



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 URBANITZABLEB.073

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 carretera BV-1415.

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 pendent a est. L'habitatge en zona urbanitzada s'alinea a la xarxa viària i s'adapta a la 

inclinació del terreny. L'accés es produeix des de la cota inferior de la parcel·la. La vegetació dels 

voltants és predominantment d'arbusts.

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

B.073CATÀLEG 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 0,07 ha

bibliografia, documentació i fonts orals

informació complementària

informació històrica

Construcció anterior a l’any 1956 i que forma part d’un conjunt d’habitatges situat al carrer de la Font 

Baliarda, en uns terrenys confrontants amb el sòl urbà i que segons el Pla comarcal de l’any 1953 

estaven qualificats com a zona de ciutat jardí semi-intensiva. La tipologia de l’edificació es correspon 

amb el fenomen del segon estiueig associat a les primeres infraestructures modernes per a la mobilitat. 

A banda dels valors històrics, el manteniment i la recuperació d’aquest conjunt d’habitatges també té 

interès social, ambiental i paisatgístic, ja que permetrà enderrocar o millorar la integració dels volums 

auxiliars que s’han construït a l’entorn dels principals, així com restaurar el caràcter rural dels espais 

exteriors situats a l’entorn de les edificacions.



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

B.073

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 Font Baliarda 8

X 429.485 Y 4.588.127

observacions

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

B.074

municipi Barcelona

referència cadastral

codi INE 08019

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. Està 

format per dos volums aïllats.

Habitatge

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

orientativa

indret Font Baliarda

grau de protecció

294superfície 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 arrebossat ceràmica metàl·lica 92

B habitatge aïllat 2 habitatge arrebossat ceràmica metàl·lica 82

C habitatge aïllat 1 habitatge arrebossat ceràmica metàl·lica 54

D habitatge aïllat 1 habitatge arrebossat ceràmica metàl·lica 67

9589180DF2898H 000 80 Privat

9589198DF2898H 000 98 Privat

9589199DF2898H 000 99 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 URBANITZABLEB.074

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 carretera BV-1415.

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 1954

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 té pendent a est. L'habitatge en zona urbanitzada s'alinea a la xarxa viària i s'adapta a la 

inclinació del terreny. L'acces es produeix des de la cota inferior de la parcel·la. La vegetació dels 

voltants és predominantment d'arbusts.

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

B.074CATÀLEG 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 0,04 ha

bibliografia, documentació i fonts orals

informació complementària

informació històrica

Construcció anterior a l’any 1956 i que forma part d’un conjunt d’habitatges situat al carrer de la Font 

Baliarda, en uns terrenys confrontants amb el sòl urbà i que segons el Pla comarcal de l’any 1953 

estaven qualificats com a zona de ciutat jardí semi-intensiva. La tipologia de l’edificació es correspon 

amb el fenomen del segon estiueig associat a les primeres infraestructures modernes per a la mobilitat. 

A banda dels valors històrics, el manteniment i la recuperació d’aquest conjunt d’habitatges també té 

interès social, ambiental i paisatgístic, ja que permetrà enderrocar o millorar la integració dels volums 

auxiliars que s’han construït a l’entorn dels principals, així com restaurar el caràcter rural dels espais 

exteriors situats a l’entorn de les edificacions.



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

B.074

1954

divisió horitzontal

Es permet la divisió horitzontal per reconèixer els 3 habitatges existents com a elements privatius i la 

resta de finca com a elements comuns, prèvia agrupació de les finques que conformen la unitat de 

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

Millorar la integració paisatgística de les edificacions.

Configurar un accés comú als diferents habitatges des del camí situat al carrer de la Font Baliarda.

Avolum principal: B C volum complementariD

artístic o professional



DADES BÀSIQUES

volums acotats

plànol situació

qualificació del sòl

topogràfic i croquis de volums

altres

nom

adreça postal Carrer Font Baliarda 10

X 429.490 Y 4.588.132

observacions

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

B.075

municipi Barcelona

referència cadastral

codi INE 08019

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. Està 

format per dos volums maclats.

Habitatge

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

orientativa

indret Font Baliarda

grau de protecció

450superfície 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 metàl·lica 200

B habitatge aïllat 2 habitatge arrebossat ceràmica metàl·lica 105

C habitatge aïllat 3 habitatge arrebossat ceràmica metàl·lica 146

9589179DF2898H 000 79 Privat

9589197DF2898H 000 97 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 URBANITZABLEB.075

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 carretera BV-1415.

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 1954

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 pendent a est. L'habitatge en zona urbanitzada s'alinea a la xarxa viària i s'adapta a la 

inclinació del terreny. L'acces es produeix des de la cota inferior de la parcel·la. La vegetació dels 

voltants és predominantment d'arbusts.

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

B.075CATÀLEG 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 0,04 ha

bibliografia, documentació i fonts orals

informació complementària

informació històrica

Construcció anterior a l’any 1956 i que forma part d’un conjunt d’habitatges situat al carrer de la Font 

Baliarda, en uns terrenys confrontants amb el sòl urbà i que segons el Pla comarcal de l’any 1953 

estaven qualificats com a zona de ciutat jardí semi-intensiva. La tipologia de l’edificació es correspon 

amb el fenomen del segon estiueig associat a les primeres infraestructures modernes per a la mobilitat. 

A banda dels valors històrics, el manteniment i la recuperació d’aquest conjunt d’habitatges també té 

interès social, ambiental i paisatgístic, ja que permetrà enderrocar o millorar la integració dels volums 

auxiliars que s’han construït a l’entorn dels principals, així com restaurar el caràcter rural dels espais 

exteriors situats a l’entorn de les edificacions.



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

B.075

1954

divisió horitzontal

Es permet la divisió horitzontal per reconèixer els 2 habitatges existents com a elements privatius i la 

resta de finca com a elements comuns, prèvia agrupació de les finques que conformen la unitat de 

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

Millorar la integració paisatgística de les edificacions.

Configurar un accés comú als diferents habitatges des del camí situat al carrer de la Font Baliarda.

Avolum principal: B C volum complementari

artístic o professional



DADES BÀSIQUES

volums acotats

plànol situació

qualificació del sòl

topogràfic i croquis de volums

altres

nom

adreça postal Carrer Font Baliarda 12

X 429.491 Y 4.588.148

observacions

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

B.076

municipi Barcelona

referència cadastral

codi INE 08019

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 es de doble vessant.

Habitatge

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

orientativa

indret Font Baliarda

grau de protecció

80superfície 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 arrebossat ceràmica metàl·lica 80

9589178DF2898H 000 78 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 URBANITZABLEB.076

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 carretera BV-1415.

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 té pendent a est. L'habitatge en zona urbanitzada s'alinea a la xarxa viària i s'adapta a la 

inclinació del terreny. L'accés es produeix des de la cota inferior de la parcel·la. La vegetació dels 

voltants és predominantment d'arbusts.

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

B.076CATÀLEG 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 0,02 ha

bibliografia, documentació i fonts orals

informació complementària

informació històrica

Construcció anterior a l’any 1956 i que forma part d’un conjunt d’habitatges situat al carrer de la Font 

Baliarda, en uns terrenys confrontants amb el sòl urbà i que segons el Pla comarcal de l’any 1953 

estaven qualificats com a zona de ciutat jardí semi-intensiva. La tipologia de l’edificació es correspon 

amb el fenomen del segon estiueig associat a les primeres infraestructures modernes per a la mobilitat. 

A banda dels valors històrics, el manteniment i la recuperació d’aquest conjunt d’habitatges també té 

interès social, ambiental i paisatgístic, ja que permetrà enderrocar o millorar la integració dels volums 

auxiliars que s’han construït a l’entorn dels principals, així com restaurar el caràcter rural dels espais 

exteriors situats a l’entorn de les edificacions.



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

B.076

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

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 Font Baliarda 14B

X 429.492 Y 4.588.163

observacions

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

B.077

municipi Barcelona

referència cadastral

codi INE 08019

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 pis. La coberta és d'una vessant. La façana 

s'alinea amb la via d'accés.

Habitatge

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

orientativa

indret Font Baliarda

grau de protecció

151superfície 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 arrebossat ceràmica metàl·lica 97

B habitatge aïllat 1 habitatge arrebossat ceràmica metàl·lica 54

9589176DF2898H 000 76 Privat

9589177DF2898H 000 77 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 URBANITZABLEB.077

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 carretera BV-1415.

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 1955

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 té pendent a est. L'habitatge en zona urbanitzada s'alinea a la xarxa viària i s'adapta a la 

inclinació del terreny. L'accés es produeix des de la cota inferior de la parcel·la. La vegetació dels 

voltants és predominantment d'arbusts.

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

B.077CATÀLEG 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:

superfície 0,03 ha

bibliografia, documentació i fonts orals

informació complementària

informació històrica

Construcció anterior a l’any 1956 i que forma part d’un conjunt d’habitatges situat al carrer de la Font 

Baliarda, en uns terrenys confrontants amb el sòl urbà i que segons el Pla comarcal de l’any 1953 

estaven qualificats com a zona de ciutat jardí semi-intensiva. La tipologia de l’edificació es correspon 

amb el fenomen del segon estiueig associat a les primeres infraestructures modernes per a la mobilitat. 

A banda dels valors arquitectònics i històrics, el manteniment i la recuperació d’aquest conjunt 

d’habitatges també té interès social, ambiental i paisatgístic, ja que permetrà enderrocar o millorar la 

integració dels volums auxiliars que s’han construït a l’entorn dels principals, així com restaurar el 

caràcter rural dels espais exteriors situats a l’entorn de les edificacions.



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

B.077

1955

divisió horitzontal

Es permet la divisió horitzontal per reconèixer els 2 habitatges existents com a elements privatius i la 

resta de finca com a elements comuns, prèvia agrupació de les finques que conformen la unitat de 

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

Millorar la integració paisatgística de les edificacions.

Configurar un accés comú als diferents habitatges des del camí situat al carrer de la Font Baliarda.

Avolum principal: B volum complementari

artístic o professional
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