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1. MARC LEGAL I URBANÍSTIC 

1.1. JUSTIFICACIÓ  

D’acord amb el que estableix l’article 50.2 del TRLU: 

“El planejament urbanístic general o especial ha d’identificar en un catàleg específic les masies i 

les cases rurals susceptibles de reconstrucció o de rehabilitació i justificar les raons que en 

determinen la preservació i la recuperació, d’acord amb el que estableix l’article 47.3. Els criteris 

paisatgístics que determinen la inclusió de les masies i les cases rurals en el catàleg s’han d’adequar 

a les determinacions que, si s’escau, estableix el planejament urbanístic o sectorial per a la 

protecció i el millorament del paisatge.” 

1.2. ÀMBIT  

L’àmbit de protecció del catàleg de masies i cases rurals és el sòl no urbanitzable del terme municipal de Sant 

Quirze del Vallès. 

1.3 MARC URBANÍSTIC 

 

1.3.1. ELS INSTRUMENTS DE PLANEJAMENT TERRITORIAL 

La Llei 23/1983, de 21 de novembre, de política territorial, defineix tres instruments de 

planejament territorial: 

a. el Pla territorial general de Catalunya 

b. els plans territorials parcials 

c. els plans territorials sectorials 

 

a. El Pla territorial general de Catalunya ha de comprendre l’àmbit de tota Catalunya i d’acord 

amb el que assenyala l’article 5 de la Llei, ha de contenir determinacions relatives a: zones del 

territori amb característiques homogènies, nuclis de població que poden exercir una funció 

impulsora i reequilibradora, espais d’interès natural que cal conservar, terres d’ús agrícola o 

forestal que cal conservar, les previsions d’emplaçament de grans infraestructures i àrees del 

territori on cal promoure usos específics. Així mateix, el Pla territorial general ha de definir els 

àmbits d’aplicació dels plans territorials parcials. 
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b. Els plans territorials parcials han de desplegar les determinacions del Pla territorial general i 

han de fer-ho amb el major detall que permet la menor extensió del seu àmbit. La Llei estableix 

que l’àmbit dels plans territorials parcials tindran com a mínim l’extensió d’una comarca, que 

poden agrupar diverses unitats comarcals sense dividir-les i que, en tot cas, adoptaran els àmbits 

determinats a aquests efectes pel Pla territorial general. 

El Pla territorial general va establir l’any 1995 sis “àmbits funcionals” per a la formulació dels plans 

territorials parcials, els quals van ser modificats per la Llei 24/2001, de 31 de desembre, motivada 

pel reconeixement de l’Alt Pirineu i Aran com un nou àmbit. Com a resultat d’aquesta modificació, 

en l’actualitat els àmbits de referència per a la formulació dels plans territorials parcials són set: 

1. Alt Pirineu i Aran: Alta Ribagorça, Alt Urgell, Cerdanya, Pallars Jussà, Pallars Sobirà i Val 

d’Aran. 

2. Comarques Centrals: Anoia, Bages, Berguedà, Osona i Solsonès. 

3. Comarques Gironines: Alt Empordà, Baix Empordà, Garrotxa, Gironès, Pla de l’Estany, Ripollès 

i la Selva. 

4. Camp de Tarragona: Alt Camp, Baix Camp, Baix Penedès, Conca de Barberà, Priorat i 

Tarragonès. 

5. Metropolità de Barcelona: Alt Penedès, Baix Llobregat, Barcelonès, Garraf, Maresme, Vallès 

Oriental, Vallès Occidental. 

6. Ponent: les Garrigues, la Noguera, Pla d’Urgell, la Segarra, el Segrià i l’Urgell. 

7. Terres de l’Ebre: Baix Ebre, Montsià, la Ribera d’Ebre i la Terra Alta. 

 

La Llei estableix per als plans territorials un contingut temàtic similar al del Pla territorial general: 

- La definició dels nuclis especialment aptes per a establir-hi equipaments d’interès comarcal 

- L’assenyalament dels espais d’interès natural 

- La definició de les terres d’ús agrícola o forestal d’especial interès que cal conservar o ampliar  

 per les seves característiques d’extensió, de situació i de fertilitat. 

- L’emplaçament d’infraestructures. 

- Les àrees de protecció de construccions i d’espais naturals d’interès històrico-artístic. 

- Les previsions de desenvolupament socioeconòmic. 

- Les determinacions per a la planificació urbanística. 
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c. Els plans territorials sectorials comprenen també l’àmbit de Catalunya però les seves 

determinacions es refereixen només a un o alguns aspectes de la realitat territorial: carreteres, 

espais d’interès natural, equipaments comercials..., que són analitzats i projectats, en cada cas de 

manera especialitzada pel departament de la Generalitat responsable de la matèria de què es 

tracti. 

El desenvolupament de la Llei 23/1983, la Generalitat ha elaborat i aprovat diversos plans 

territorials sectorials, alguns d’ells amb anterioritat a l’aprovació del Pla territorial general. Entre 

ells destaquem: 

- Pla d’espais d’interès natural - PEIN (2002) 

- Pla de sanejament de Catalunya (1996) 

- Pla director d’infraestructures 2001-2010 

- Mapa eòlic de Catalunya (2002) 

- Pla de l’energia de Catalunya 2006-2015 

- Pla director d’instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya (2005) 

- Pla d’infraestructures del transport de Catalunya – PITC (2006) 

- Pla de transport de viatgers de Catalunya, 2008-2012 

- Pla estratègic de la bicicleta a Catalunya, 2008-2012 

1.3.2. PLA D’ESPAIS D’INTERÈS NATURAL  

El Pla d’espais d’interès natural (PEIN), Decret 328/1992 de 14 de desembre publicat l’1 de març de 

1993, comprèn tot el territori de Catalunya. Els objectius fonamentals d’aquest instrument són: 

- establir una xarxa d’espais naturals que sigui coherent, àmplia i representativa de la riquesa 

paisatgística i de la diversitat biològica dels sistemes naturals del país i la seva delimitació. 

- establir les mesures necessàries per a la protecció d’aquests espais. 

1.4 MARC LEGAL  

Legislació urbanística: 

TRLU: Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 

d'urbanisme. 
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Darrerament han estat modificats els articles 47 i 50 que regulen l’objecte i el contingut del catàleg 

de les construccions en sòl no urbanitzable: 

Article 47. Règim d’ús del sòl no urbanitzable 

“... 3. És permès, en sòl no urbanitzable, amb els requisits fixats pels articles 50 i 51: 

a. Reconstruir i rehabilitar les masies i les cases rurals que calgui preservar i recuperar per 

raons arquitectòniques, històriques, ambientals, paisatgístiques i socials. 

b. Reconstruir i rehabilitar altres construccions a l’entrada en vigor del primer instrument del 

primer instrument de planejament urbanístic general en cada municipi i que calgui preservar i 

recuperar per raons arquitectòniques o històriques. 

c. Rehabilitar les construccions rurals en desús per a corregir-ne l’impacte ambiental o 

paisatgístic negatiu. 

3bis. Les construccions a què fa referència l’apartat 3, han d’haver estat incloses pel planejament 

urbanístic en el catàleg a què es refereix l’article 50.2. 

D'acord amb el pla urbanístic corresponent, aquestes construccions es poden reutilitzar per a 

destinar-les als usos següents: 

a) D'habitatge, quan es tracti de masies o cases rurals. 

b) D'habitatge amb activitat econòmica d'ús turístic en masies o cases rurals. 

c) Hoteler, amb exclusió de la modalitat d'hotel apartament. 

d) De turisme rural. 

e) Educatiu en el lleure. 

f) De creació artística o de producció artesanal. 

g) D'exercici de professions liberals. 

h) De restauració. 

i) D'equipaments. 

j) De serveis comunitaris o corporatius. 

3 ter. No obstant el que estableix l'apartat 3, les construccions esmentades es poden reutilitzar per 

destinar-les a altres usos diferents sempre que en fomentin la preservació i la conservació o, si 

s'escau, en permetin corregir l'impacte ambiental o paisatgístic negatiu. 

3 quater. En tots els casos, els usos a què fan referència els apartats 3 bis i 3 ter han d'ésser 

compatibles amb les activitats agràries implantades en l'entorn immediat respectiu. 
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4. El sòl no urbanitzable pot ésser objecte d'actuacions específiques per a destinar-lo a les 

activitats o els equipaments d'interès públic que s'hagin d'emplaçar en el medi rural. A aquest 

efecte, són d'interès públic: 

a) Les activitats col·lectives de caràcter esportiu, cultural, d'educació en el lleure i d'esbarjo 

que es desenvolupin a l'aire lliure, amb les obres i instal·lacions mínimes i imprescindibles per a 

l'ús de què es tracti. 

b) Els equipaments i serveis comunitaris no compatibles amb els usos urbans. 

c) Les infraestructures d'accessibilitat. 

d) Les instal·lacions i les obres necessàries per a serveis tècnics i les altres instal·lacions 

ambientals d'interès públic. 

5. L'autorització de les actuacions específiques d'interès públic a què es refereix l'apartat 4 ha de 

justificar degudament que l'àmbit d'actuació no està sotmès a un règim especial de protecció amb 

el qual siguin incompatibles, per raó dels seus valors, per l'existència de riscs o pel fet d'estar 

subjecte a limitacions o a servituds per a la protecció del domini públic. Així mateix, les actuacions 

que s'autoritzin no han de disminuir de manera significativa la permeabilitat del sòl ni han 

d'afectar de manera negativa la connectivitat territorial. 

6. En sòl no urbanitzable, ultra les actuacions d'interès públic a què es refereix l'apartat 4, només 

es poden admetre com a noves construccions, respectant sempre les incompatibilitats i les 

determinacions de la normativa urbanística i sectorial aplicable: 

a) Les construccions i les dependències pròpies d'una activitat agrícola, ramadera, d'explotació 

de recursos naturals o, en general, rústica. Entre les construccions pròpies d'una explotació de 

recursos naturals procedents d'activitats extractives, s'hi inclouen les instal·lacions destinades 

al primer tractament i a la selecció d'aquests recursos, sempre que aquestes activitats de 

selecció produeixin un impacte ambiental menor si es duen a terme al lloc d'origen. 

b) Les construccions destinades a habitatge familiar o a l'allotjament de persones treballadores 

temporeres que estiguin directament i justificadament associades a una de les activitats 

d'explotació a què fa referència la lletra a. 

c) Les estacions de subministrament de carburants i de prestació d'altres serveis de la xarxa 

viària. 

d) Les construccions i les instal·lacions vinculades a l'execució, el manteniment i el 

funcionament de les obres públiques. 

e) Les construccions destinades a l’activitat de càmping i a l’aparcament de caravanes, 

autocaravanes i remolcs tenda autoritzades pel pla d’ordenació urbanística municipal, que 

exigeixen en tots els casos la tramitació prèvia d’un pla especial urbanístic. 
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f) Les construccions destinades a usos auxiliars als autoritzats en les construccions a què fan 

referència les lletres a i b de l'apartat 3. 

g) Les construccions destinades a l'ampliació dels usos de turisme rural o hotelers autoritzats en 

les construccions a què fan referència les lletres a i b de l'apartat 3, que exigeixen la tramitació 

prèvia d'un pla especial urbanístic. 

6 bis. Als municipis rurals sense nucli de població o amb una població inferior a dos mil habitants, 

es presumeix que les noves construccions o la reutilització de les existents per destinar-les a l'ús 

d'habitatge familiar estan directament i justificadament associades a una explotació rústica quan 

el promotor de les obres sigui un descendent de la persona titular d'una explotació rústica familiar 

situada al municipi i treballi en l'explotació o n'obtingui rendiments. Aquesta associació només es 

presumeix per a la implantació d'un únic habitatge. 

7. L'autorització d'obres i usos en sòl no urbanitzable ha de garantir en tots els casos la preservació 

d'aquest sòl respecte al procés de desenvolupament urbà i la màxima integració ambiental de les 

construccions i les activitats autoritzades, i comporta per a la persona propietària els deures 

següents: 

a) Costejar i executar les obres i els treballs necessaris per conservar el sòl i la seva massa 

vegetal en l'estat legalment exigible o per restaurar aquest estat, en els termes previstos en la 

normativa que sigui aplicable. 

b) Costejar i, si s'escau, executar les infraestructures de connexió de la instal·lació, la 

construcció o l'edificació amb les xarxes generals de serveis, i cedir a l'administració competent 

aquestes infraestructures i el sòl corresponent per a la seva incorporació al domini públic, quan 

n'hagin de formar part. 

c) Costejar i, si s'escau, executar les obres o instal·lacions necessàries per donar compliment a 

la resta de condicions que exigeixi el pla especial o l'acord d'aprovació del projecte, respecte a 

l'obtenció de subministraments, assoliment de nivells de sanejament adequats o altres serveis. 

d) Costejar i, si s'escau, executar les mesures correctores que determini el pla especial o l'acord 

d'aprovació del projecte per tal d'evitar la fragmentació d'espais agraris i l'afectació greu a les 

explotacions agràries, minorar els efectes de les edificacions i llurs usos, accessos i serveis sobre 

la qualitat del paisatge, o per altres finalitats justificades. 

8. L'autorització de les obres i els usos en els casos regulats pels articles 48, 49 i 50 està subjecta, 

prèviament a la tramitació de la llicència urbanística municipal, al procediment que estableixen 

els dits preceptes. 

8 bis. L’habitatge d’ús turístic és compatible amb l’ús d’habitatge familiar legalment implantat. 
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9. El sòl no urbanitzable no pot ésser dedicat a usos que, atenent els valors que el pla d'ordenació 

urbanística municipal protegeix o preserva i les finalitats que persegueix, en transformin la 

destinació o la naturalesa o bé lesionin o impedeixin la realització dels dits valors i l'assoliment de 

les dites finalitats. 

Article 50. Reconstrucció o rehabilitació de determinades construccions en sòl no urbanitzable: 

1. En el procediment d'atorgament de llicències urbanístiques de projectes relatius a la 

reconstrucció i rehabilitació de les construccions que estableix l'article 47.3, els projectes, si són 

susceptibles de pertorbar el funcionament normal de les explotacions agràries de l'entorn 

immediat, han d'incorporar en llur memòria una anàlisi d'afeccions agràries que avaluï la incidència 

del projecte amb relació al funcionament de les explotacions agràries existents i sobre les 

eventuals mesures per a compatibilitzar-lo amb aquestes explotacions. L'ajuntament ha de 

sol·licitar un informe al departament competent en matèria d'agricultura i ramaderia sobre les 

afeccions agràries. L'anàlisi sobre les afeccions agràries i l'informe del departament competent en 

matèria d'agricultura i ramaderia no són preceptius en el cas que aquests projectes només 

comportin obres de conservació, d'adequació o de millorament i es mantingui l'ús existent admès 

per l'ordenament urbanístic. 

2. El planejament urbanístic general o especial ha d’identificar en un catàleg específic les 

construccions situades en sòl no urbanitzable susceptibles de reconstrucció o de rehabilitació i 

justificar les raons que en determinen la preservació o, si s’escau, la recuperació d’acord amb el 

que estableix l’article 47.3. Els criteris paisatgístics que determinen la inclusió de les masies i les 

cases rurals en el catàleg s’han d’adequar a les determinacions que, si escau, estableix el 

planejament urbanístic o sectorial per a la protecció i el millorament del paisatge. 

3. És preceptiu l'informe de la comissió territorial d'urbanisme que pertoqui en el procediment 

d'atorgament de la llicència urbanística i el seu sentit desfavorable és vinculant en els supòsits 

següents: 

a) Amb relació als usos a què fa referència l'apartat 3 ter de l'article 47, si no estan admesos 

expressament al pla urbanístic corresponent. 

b) Amb relació a les obres a què fa referència l'apartat 1 de l'article 50 bis, de substitució 

parcial o d'augment de volum sense donar lloc a un cos separat, si no estan prou detallades per 

a l'atorgament reglat de la llicència al pla urbanístic corresponent. 

Article 50 bis. Obres i divisió horitzontal admeses en la reconstrucció i la rehabilitació de 

determinades construccions en sòl no urbanitzable 

1. Són admissibles les obres d'intervenció sobre les construccions a què fa referència l'article 47.3 

que siguin necessàries per a destinar-les a un ús admès. Aquestes obres han de respectar el volum 
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edificat preexistent i la composició volumètrica original prèviament determinats. Tanmateix, pel 

que fa a les construccions a què fan referència les lletres a i b de l'article esmentat, poden ésser 

objecte d'obres de substitució parcial o d'augment de volum edificat d'acord amb les condicions 

següents: 

a) Han d'ésser necessàries per a destinar l'edificació a un ús admès. 

b) Han de contribuir significativament a millorar les condicions de preservació i de conservació 

de l'edificació. 

c) Han de guardar les degudes proporcions amb el volum original que es conservi de l'edificació 

perquè aquest volum mantingui el caràcter de principal. 

2. Les obres de substitució parcial o d'augment de volum a què fa referència l'apartat 1 poden 

donar lloc a un volum edificat separat de l'original. En aquest cas, el volum edificat separat només 

es pot destinar a usos auxiliars al que es destini l'edificació principal, llevat que aquest ús sigui el 

de turisme rural o hoteler. 

3. En el supòsit de la lletra c de l'article 47.3, la rehabilitació de la construcció afectada pot 

comportar la reducció del volum preexistent si això és necessari per a corregir-ne l'impacte 

ambiental o paisatgístic negatiu. 

4. D'acord amb el pla urbanístic corresponent, es pot admetre la divisió horitzontal de les 

construccions a què fan referència les lletres a i b de l'article 47.3 si no se n'alteren les 

característiques originals i d'acord amb la normativa reguladora de les condicions objectives 

d'habitabilitat. En cap cas no és admissible la divisió horitzontal ni qualsevol altre règim de 

condomini en les parts de les edificacions destinades a l'ús hoteler. 

Altres: 

Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament General de Carreteres, per 

a totes les masies i cases rurals situades a la zona d’afectació de les carreteres. 

Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de carreteres. 

Legislació patrimonial: 

Decreto de 22 de abril de 1949 (BOE 5/05/1949) sobre Protección de los castillos españoles. 

Ley de Patrimonio Histórico Español 19/1985 de 25 de junio. 

Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català. 

Decret 276/2005 de 27 de desembre, de les comissions territorials del Patrimoni Cultural. 
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1.5 DIRECTRIUS PER A LA REDACCIÓ DEL CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS  

Atès que la Llei d’urbanisme ni el Reglament que la desenvolupa, no determinen el contingut ni la 

metodologia del treball del catàleg de masies i cases rurals, el DPTOP Direcció General 

d’Urbanisme, va publicar varis documents per a la sistematització del planejament urbanístic i en 

concret el n.2 fa referència a les “Directrius de contingut pel Catàleg de Masies i cases rurals (gener 

2009)”. El document del DPTOP estableix una sèrie de pautes i criteris referent als aspectes a tenir 

en compte en l’elaboració dels catàlegs, per tal de garantir que amb el Catàleg es determinin 

criteris i mesures concretes per a dur a terme la rehabilitació de les masies, amb seguretat de 

gestió i seguretat jurídica. 

A continuació es resumeixen les directrius bàsiques d’aquest document: 

a. Funcions del catàleg: 

La funció principal del catàleg és recuperar les masies i les cases rurals d’acord amb els criteris 

de la LUC i la RLUC. 

“La rehabilitació de les masies ha de suposar el manteniment del paisatge rural sense desvirtuar-

lo. El catàleg ha de tenir un grau de concreció suficient que permeti identificar les condicions de 

rehabilitació o de reconstrucció de l’assentament o de les edificacions, mitjançant la 

corresponent llicència d’edificació, o bé, si escau, mitjançant un pla especial urbanístic 

específic per la masia o casa rural.” 

El catàleg és un document normatiu que a través de fitxes detallades: 

1. Ofereix una protecció física i determina els mecanismes d’intervenció en totes les masies i 

cases rurals catalogades. 

2. Dóna seguretat jurídica en clarificar quin és el ventall d’usos admesos en cadascuna de les 

edificacions. 

3. Permet disposar de condicions d’ordenació concretes amb una tramitació reglada. 

b. Definicions: 

Masia: construcció constituïda per un habitatge familiar i els seus annexos, vinculada en origen a 

una explotació agropecuària i forestal. 

Casa rural: construccions d’habitatges com masoveries, cases de pagès i altres construccions 

tradicionals pròpies del sòl no urbanitzable, amb habitatge familiar no vinculat a l’activitat 

agrícola ni a la ramadera, com són els molins d’aigua i de secà, les estacions ferroviàries, les 

bòbiles, instal·lacions pre-industrials, antigues centrals hidroelèctriques... 
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Edificació annex o auxiliar: cabanes, masets, pallisses, coberts...complementàries a la principal 

d’habitatge. 

Edificacions aïllades: cabanes, bordes, masos, fargues, balnearis, cabanes de carboners, pletes 

de bestiar, magatzems, coberts… que no són ni han estat habitatge familiar. Aquestes NO poden 

incorporar-se al catàleg de masies. 

 

c. Raons d’inclusió: 

Arquitectòniques: aquelles masies o cases rurals que totalment o parcialment tinguin un valor 

arquitectònic per la seva composició o la presència d’elements arquitectònics singulars. 

Històriques: orígens i evolució de la tipologia de la masia; ús rellevant al llarg del temps, 

influència en la configuració dels assentaments en el territori... 

Mediambientals: quan la seva existència determina un teixit rural amb característiques 

ambientals pròpies. 

Paisatgístiques: aquelles edificacions que conformen un paisatge concret humanitzat o no, amb 

valor reconegut i que caracteritzen la imatge pròpia d’un territori determinat per raons de la 

seva exposició i unitat amb l’entorn que pot formar part d’un recorregut paisatgístic. 

Socials: Aquelles que afavoreixen el reequilibri territorial i econòmic i permeten la recuperació 

de la població ja sigui com a primera residència o com a segona. 

 

Altres raons d’inclusió: 

Masies o edificacions existents amb anterioritat a l’any 1956. Aquest any es va aprovar la 

primera llei estatal del sòl (Ley del Suelo de 12 de mayo de 1956) on quedaven legalitzades les 

edificacions en sòl no urbanitzable ja construïdes. 

D’aquest any també es disposa de la cartografia ortofotogràfica del vol americà. El 1956-57 les 

forces aèries dels Estats Units juntament amb l’exèrcit de l’aire espanyol, realitzaren un vol 

fotogràfic per la totalitat de la Península Ibèrica i les Balears, conegut com a “vol americà”. 

El desenvolupament de planejament de rang superior: per determinacions contingudes en plans 

territorials, plans directors urbanístics, catàlegs de paisatge i altres plans sectorials. 

d. Usos admesos: 
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1. Habitatge familiar. S’admeten també vinculats a l’habitatge familiar, els usos artesanals 

(elaboració, transformació i comercialització de productes) i les activitats professionals liberals 

(escultors, pintors, músics...). 

2. Turisme rural. Ha de permetre el manteniment de la explotació existent. Modalitat 

d’habitatge rural independent, assimilable a habitatge, i sense divisió horitzontal. 

3. Restauració 

4. Educació en el lleure (usos lúdico-formatius) i desenvolupament rural (activitats de formació, 

capacitació professional, innovació, incorporació de noves tecnologies a les produccions 

agràries...) 

5. Hoteler, només si es disposa d’un sostre aproximat de 1000m² i no s’admet l’apart-hotel ni els 

usos d’hotel en condomini; residències de la tercera edat i centres de rehabilitació, només 

s’admeten amb un sostre mínim de 1000m², ha de justificar-se l’accés als serveis mèdics o a les 

instal·lacions sanitàries, i que es reuneixin tots els requisits de benestar i d’accessibilitat. 

S’han de justificar quins usos s’admeten en les masies situades en terrenys amb molta pendent o 

amb algun risc reconegut. 

Els volums construïts que no són susceptibles de ser utilitzats pels usos definits per la llei, és 

aplicable el règim d’ús del sòl no urbanitzable d’acord amb la legislació i planejament vigents al 

municipi. 

 

e. Protecció patrimonial: 

Quan la masia també forma part del catàleg de Béns culturals d’interès, el catàleg de masies ha 

de contenir la informació relativa als nivells de protecció patrimonial tal com ho faria el catàleg 

de béns. En aquest cas el catàleg de masies ha d’especificar, en coherència amb el catàleg de 

béns a protegir, el grau d’intervenció i els elements que s’han de conservar i els que poden 

desaparèixer. 

 

f. Protecció del paisatge: 

En el catàleg de masies s’han de reflectir els entorns d’interès paisatgístic que hagin pogut 

definir tant el planejament territorial com les cartes de paisatge. 

Pel que fa a la preservació dels valors paisatgístics, els criteris d’intervenció han de fer 

referència als següents aspectes: 
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1. Visibilitat. Soterrar les escomeses de subministrament. Controlar la presència de publicitat i 

retolació. Evitar la construcció de nous volums davant de les façanes visualment més exposades. 

Evitar l’emplaçament de construccions temporals en les visuals més importants. 

2. Localització. Garantir la conservació dels elements construïts d’interès patrimonial. Conservar 

els elements paisatgístics d’interès mediambiental. Mantenir els valors paisatgístics relacionats 

amb la ubicació del lloc. Facilitar l’accés al conjunt. 

3. Organització. Les noves intervencions no podran modificar el caràcter unitari del conjunt. 

Ordenar els espais lliures de la masia i les seves funcions. Utilitzar materials i colors coherents 

amb el caràcter del conjunt. Mantenir o rehabilitar les alineacions arbòries. 

4. Composició. Mantenir la relació buit-ple i la proporció de les obertures. Mantenir la tipologia 

dels tancaments existents. 

5. Significació. Protegir els elements simbòlics singulars identificats. No alterar els recorreguts 

associats a les tradicions. Condicionar l’accés als punts d’interès històric general o local. 

6. Funcionalitat. Garantir la continuïtat de les funcions ecològiques. Evitar perjudicar les 

funcions productives. Facilitar l’accés i condicionar les àrees de visita o d’estada. 

 

g. Detecció del risc: 

El catàleg ha d’especificar les característiques de l’entorn de la masia, si hi ha risc geològic, 

d’inundació, d’incendi..., reconeguts en diferents informes sectorials. A la fitxa corresponent 

s’haurà de precisar si hi ha risc natural reconegut. 

Dins de la Q10 només són recuperables els antics molins i sempre que el seu ús no suposi la 

permanència continuada de persones. 

És recomanable consultar els estudis de perillositat geològica, risc d’inundació i risc d’incendi. 

La presència d’un risc pot suposar una important limitació en l’ús de la masia o casa rural. 

 

Malgrat que aquestes Directrius del gener del 2009 ja estan desfasades pels canvis efectuats en els 

articles 47 i 50 del TRLU, van ser tingudes en compte en els estadis inicials dela redacció del 

present Catàleg de Masies i Cases Rurals del terme municipal de Sant Quirze del Vallès. 
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2. INFORMACIONS PRÈVIES  

2.1 PATRIMONIAL  

Per a l’elaboració d’aquest catàleg de masies i cases rurals del terme municipal de Sant Quirze del 

Vallès s’han consultat: 

a) Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya 

b) Inventari de patrimoni arqueològic i arquitectònic de Sant Quirze del Vallès (PGOU 2000) 

c) Avanç del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 2018 

d) Proposta de Catàleg de Béns a protegir de terme municipal de Sant Quirze del Vallès 2019 

 

a. Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya 

Aquest inventari forma part de l’Inventari del Patrimoni Cultural Català, definit a la Llei 9/1993 de 

30 de setembre. El gestiona el Servei de Suport Tècnic i Inventari de la Direcció General d’Arxius, 

Biblioteques, Museus i Patrimoni. Es va iniciar l’any 1982 i s’hi inclouen edificis i construccions 

d’interès artístic, arquitectònic o històric, sectors i elements d’edificis, elements arquitectònics 

aïllats, petits conjunts i nuclis d’interès històrico-artístic, tant de caràcter monumental com 

popular i tradicional. 

 

b. Inventari de patrimoni arqueològic i arquitectònic de Sant Quirze del Vallès (PGOU 2000) 

Dins de l’inventari de Patrimoni d’Edificació Arquitectònica (P-E) es van qualificar dues categories o 

nivells de protecció diferents. D’una banda l’Edificació Arquitectònica de Protecció Màxima (P-EA-

1), formada per edificacions de màxim valor local patrimonial, amb possibilitat d’un ús col·lectiu i 

amb un nivell de protecció equivalent a BCIL: edificis que esdevenen referents de la vila i el 

municipi, i que a més de masies inclou altres edificis històrics. D’una altra banda l’Edificació 

Arquitectònica de Protecció Mitjana (P-EA-2), formada per edificacions de manteniment i integració 

entre el seu valor patrimonial i el règim de titularitat i els usos proposats, amb un interès per a la 

identitat urbana i patrimonial arquitectònic però de menor importància local, i majorment de 

propietat privada. 
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En aquest llistat s’hi protegien els següents edificis en sòl no urbanitzable: 

1. Can Barra (P-EA-1) 
2. Can Feliu (P-EA-1) 
3. Can Duran (El Mas) (P-EA-1) 
4. Can Ponsic (P-EA-1) 
5. Ca n’Arús (P-EA-1) 
6. Can Barnola (P-EA-1) 
7. Can Llobet (P-EA-2) 
8. Can Pallàs (P-EA-2) 
9. Can Viver de la Serra (P-EA-2) 
10. Can Corbera (P-EA-2) 
11. Can Llobateres (P-EA-2) 
12. Can Vinyals (P-EA-2) 
13. Can Camps (P-EA-2) 
14. Els masos de Can Ferran (P-EA-2) 

 

D’aquests, han passat a la qualificació de sòl urbà (SU), i desenvolupats com a equipaments públics, 

Can Barra i Can Feliu. La qualificació també ha afectat Can Duran, Can Ponsic i Can Llobet 

(integrada al Pla Parcial del Polígon Industrial), pendents d’aprovació del seu ús com a equipaments 

públics. També és dins de sòl urbà (SU), però amb qualificació dins de zona residencial, Can Pallàs.  

Can Vinyals i el Viver de la Serra s’han mantingut dins de sòl no urbà agrícola (SNU), mentre els 

masos de Can Ferran (dins la mateixa finca que el mateix mas de Can Ferran, ja catalogat com a 

ruïna) es troben dins de sòl no urbà amb la qualificació de forestal de ribera. Finalment, disposen 

de pla parcial o pla especial agrícola Can Corbera, Can Llobateres i Can Camps. Can Barnola, 

qualificada inicialment de masia, es tracta d’un edifici aïllat de nova construcció i va ser descartada 

del catàleg de masies.  

 

d. Proposta de Catàleg de Béns a protegir de terme municipal de Sant Quirze del Vallès 2019 

La proposta de Catàleg de Béns a Protegir per a l’aprovació inicial del POUM 2019 es divideix en tres 

parts, la primera d’ambients protegits i les dues restants corresponen a les categories de protecció 

BCIL i BPU que estableix la Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català: 

BCIN: Béns Culturals d’Interès Nacional. Són els béns més rellevants del patrimoni cultural català, 

declarats per l’Administració de la Generalitat, que els ha d’inscriure al Registre de Béns Culturals 

d’Interès Nacional. Pel que fa al patrimoni arquitectònic es classifiquen en: monument històric, 

conjunt històric, jardí històric i lloc històric, zona d’interès etnològic, zona arqueològica i zona 

paleontològica. 

BCIL: Béns Culturals d’Interès Local. Són els béns del patrimoni cultural català que tot i la seva 

importància, no compleixen les condicions pròpies dels BCIN. Els béns culturals d’interès local 

immobles són declarats pel ple de l’ajuntament en els municipis de més de cinc mil habitants, o pel 

ple del Consell Comarcal en els municipis de menys de cinc mil habitants. 
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També són considerats BCIL els béns immobles que quan va entrar en vigor la Llei 9/1993 eren 

inclosos en catàlegs de patrimoni cultural incorporats en plans d’urbanisme. El Departament de 

Cultura de la Generalitat els ha d’inscriure al Catàleg del Patrimoni Cultural Català. 

BIPCC o BPU: Restants béns integrants del patrimoni cultural català o Béns de protecció urbanística. 

Són aquells béns que, tot i no haver estat declarats BCIN o BCIL, reuneixen valors artístics, 

arquitectònics, arqueològics, paleontològics o històrics per formar part de l’Inventari del Patrimoni 

Arquitectònic Català. 

De les masies del terme municipal de Sant Quirze del Vallès, tant de les ja integrades dins de sòl 

urbà com les de sòl no urbanitzable, tret de la ja descartada de Can Barnola, 10 han estat 

proposades sota la protecció com a BCIL, que substituiria la qualificació anterior de P-EA-1 i P-EA-2, 

i 2 han estat proposades sota la protecció de BPU. Els masos de Can Ferran han estat eliminats de 

l’inventari. 
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3. EL SÒL NO URBANITZABLE DEL MUNICIPI DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS 

3.1. CONTEXT GEOGRÀFIC 

El municipi de Sant Quirze del Vallès es troba en un entorn d’unes condicions naturals, geogràfiques 

i geo-estratègiques òptimes per a l’hàbitat, com tot el Vallès. Hi abunden les planes de conreu 

fèrtils, fonts i cursos d’aigua suficients per a l’abastiment i com a font d’energia, bosc; també vies 

de primer ordre sorgides de la proximitat del mar sense els perills d’estar-ne a primera línia i alhora 

la protecció i recursos de la muntanya, estant-ne a una distància abordable. Actualment, Sant 

Quirze es troba al mig de la comarca del Vallès Occidental, i situat a la divisòria d’aigües del Besòs i 

el Llobregat, el municipi queda vertebrat per la Serra de Galliners. A llevant, la conca de la riera de 

la Betzuca, amb els pendents coneguts amb el nom de Vall Suau fins a tocar el municipi de 

Sabadell, ha estat de sempre l’àrea més urbanitzada; no només hi ha el nucli urbà antic, sinó que ja 

s’hi troben nuclis d’hàbitat des de ben antic, molts dels quals van perviure en granges ibèriques, 

vil·les romanes i, des de l’edat mitjana, en masies, que en època moderna van augmentar en 

nombre. Al sud i a ponent, en vessant cap a la riera de Rubí, el municipi hi troba el seu límit i no 

compta amb cap nucli rellevant, sinó que s’hi distribueixen algunes masies a peu de la zona 

forestal.  

Actualment, aquests límits municipals no es defineixen només per les característiques geogràfiques 

sinó també per la distribució i afectació de diverses infraestructures. Sant Quirze ha estat afectat el 

darrer segle per la gran xarxa viària metropolitana de Barcelona, des del ferrocarril de Barcelona a 

Sabadell en una conca al de Barcelona a Terrassa a l’altra, amb els límits de diverses autopistes a 

tot l’entorn del municipi. Malgrat comptar amb una àrea agro-forestal considerable, molt reduïda 

els darrers anys com a conseqüència del creixement urbanístic, la masia ha perdut el seu pes en un 

territori essencialment urbà, i que si bé ja havia anat creixent a l’entorn del nucli antic –d’origen 

medieval- amb l’auge de la vinya, a partir de finals de segle XX i especialment aquests primers anys 

del XXI s’ha desenvolupat en urbanitzacions que tenen com a referent no ja el poble, sinó grans 

nuclis com Sabadell, Terrassa, Sant Cugat o Barcelona mateix. 

Actualment el 53,2 % de la superfície del terme és sòl no urbanitzable; si als anys 50 la superfície 

agrícola suposava un 43,7 % del terme, actualment és del 8,1 %, mentre que la coberta forestal és 

d’un 39,7 % mentre que era, fa 70 anys, del 52,9 %. Tot i que una part important d’aquest territori 

forestal és de protecció en un corredor entre Collserola i Sant Llorenç del Munt-l’Obac la masia és 

encara una peça clau en la relació entre l’home i l’equilibri en el paisatge. 
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3.2. MARC HISTÒRIC 

Sant Quirze del Vallès és un enclavament de primer ordre en la circulació humana durant en 

Neolític, el Bronze i el Ferro, amb un assentament de la importància de la Bòbila Madurell a més 

d’altres exemples menors seguint tant les vies de comunicació de la plana com les carenes de la 

Serra de Galliners. Tant en època ibèrica com al principi de la Romanitat es van establir diversos 

assentaments de recursos agrícoles que han d’estar a l’origen dels camps, de la superfície conreable 

del terme i de les finques agropecuàries que van vertebrar el poblament fins ben bé els anys 70 i 80. 

El serrat de Can Feu ha estat el centre de successius assentaments amb estructures de producció 

agrícola i d’hàbitat des del Neolític mitjà fins a l’alta edat mitjana, i fins abans de fer-s’hi les grans 

estructures viàries i els polígons industrials i comercials s’hi va mantenir l’activitat agrícola damunt 

de camps possiblement d’origen neolític: les parcel·lacions d’orientació romana de Can Feu i de Can 

Pona tenen els seus orígens al segle II aC. A més de Can Feu mateix, dins el terme de Sabadell, les 

masies de Can Duran i posteriorment de Can Llobet, a més d’altres masos ja perduts, són l’herència 

d’aquest llegat antic. 

I és que l’origen més remot de les masies es remunta a les vil·les romanes, nuclis d’explotació 

agropecuària establerts a partir del s. I dC en substitució de les granges ibèriques o els nuclis 

d’explotació comunal, amb la funció de generar aliments no només per a consum propi sinó per 

abastir d’excedents les urbs i la metròpoli, especialment amb producció vitivinícola i cerealística. 

La vil·la romana es constitueix d’una part residencial o pars residentialis, generalment on hi viu 

temporalment un ciutadà que ha rebut la terra i que sol viure en una urbs; la part d’explotació 

agrícola o pars rústica, amb residència dels treballadors i dependències agropecuàries diverses; i 

generalment altres elements productius prop de l’explotació, com trulls o forns de recipients 

d’emmagatzematge, la pars fructuaria. Aquestes vil·les eren ubicades estratègicament en un 

territori que pogués satisfer aquesta productivitat, i que era anomenat ager o unitat de producció 

agropecuària. La sistematització de terrenys aptes per al cultiu per part d’agrònoms va anar creant 

una parcel·lació característica en la seva orientació, el seu entramat enmig de la xarxa viària 

progressivament existent i la dimensionalitat de les parcel·les. A l’àrea de Sant Quirze la 

parcel·lació i establiment de vil·les fou relativament tardana, en època alt-Imperial i especialment 

baix-Imperial; segurament durant un temps dilatat es va aprofitar la connivència entre vil·les 

properes i granges ibèriques, fins que els camps ibèrics es va reparcel·lar i distribuir en una darrera 

etapa de parcel·lació agrònoma coneguda com el sistema parcel·lari C.  

Amb els anys, les grans cases de pagès anirien traduint aquesta estructura en casa dels senyors, 

masoveria amb dependències agropecuàries i diverses estructures productives (com poden ser un 

molí, un trull, forns...). Algunes de les masies de Sant Quirze són, encara, vil·les romanes en 

estructura i en territori, si bé ja no en arquitectura. És un cas paradigmàtic d’herència romana 

(territori i explotació) Can Corbera, que en un dels seus límits inclou Sant Feliuet de Vilamilans, una 

explotació en forma de vil·la que, amb aquest topònim, havia pervingut fins a l’edat mitjana. 

També respon a les dimensions d’un ager i al seu sistema d’explotació l’àrea a l’entorn de Can 
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Ponsic (essent la vil·la segurament Can Ponsic, segregada amb el temps amb Can Pallàs), que encara 

respon a un territori agrícola, però que s’ha descartat del catàleg de masies per a ser transformada 

en sòl urbà. I també ho era l’esmentat sector de llevant del terme, amb la important explotació 

ibèrica i romana de la Bòbila Madurell, Can Feu i Poble Sec (Alcampo), en què la vil·la originària 

degué sobreviure en Can Duran, també actualment en un entorn urbanitzat i topogràficament 

alterat els darrers anys, i secundàriament en Can Llobet. Segurament també responguin a una 

variabilitat tardana d’estructura en vil·la Can Barra, amb l’explotació propera al riu i a la via, i 

potser Can Feliu i Can Pona, segregades de l’ager de Can Ponsic.  

En definitiva, sense un nucli urbà de gran entitat, Sant Quirze del Vallès s’ha vertebrat durant 

segles a partir de la distribució de la superfície conreable en masies, mantenint un coixí agrícola i 

forestal entre els nuclis de major creixement com Sabadell, Terrassa i Sant Cugat. Només els 

darrers anys la realitat urbana s’ha sobreposat als conreus, les hortes i les vinyes no només en 

forma de creixement a partir del nucli sinó, sobretot, amb grans àrees d’urbanitzacions 

residencials.  

3.3. ELS VALORS PATRIMONIALS DE LES MASIES 

 

Sant Quirze del Vallès conserva encara avui alguns edificis representants del seu passat agrícola i 

rural. Un passat rural en l’organització del qual (pel que fa a territori i economia, però també 

organització social i cultural) els masos hi tenien un paper fonamental.  

La denominació de “mas” apareix a partir del segle X, per a denominar el tros de terra que el 

senyor feudal assignava a una família pagesa; així, el “mas” era una unitat de producció agrícola 

que incloïa també un habitatge que albergava aquesta família, el bestiar que posseïen i d'altres 

espais necessaris per als treballs relacionats amb el camp, en una redistribució del territori de les 

vil·les romanes que no podia ser atès sense un sistema esclavista i de producció destinada a 

excedents. A partir del segle XV i durant l'època moderna, aquest edifici central prengué un tipus 

arquitectònic concret, avui ben present a l'imaginari col·lectiu, que coneixem indistintament com a 

mas o masia. Testimoni d’aquesta redistribució en mas, sobretot prenent nous territoris a la 

muntanya, són Can Vinyals, Ca n’Arús, el Viver de la Serra i Can Camps. 

L'arquitectura de la masia ha restat invariable al llarg de molt temps, però alhora ha estat 

permeable en alguns dels seus elements als diversos estils artístics que s'han anat succeint. La masia 

ha anat assumint un valor simbòlic per a les famílies pageses, que volien, d'una banda, deixar 

constància de la permanència del seu llinatge, i de l'altra, reflectir a les seves cases la puixança 

econòmica que anaven adquirint. Des dels inicis del segle XX també es posà de rellevància, d'una 

manera sovint molt idealitzada, la seva especificitat catalana. D'aquesta manera, i essent testimoni 
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d'un temps passat, la masia ha esdevingut un patrimoni col·lectiu objecte de ser estudiat, catalogat 

i preservat. 

L’abundància de masos a la comarca històrica del Vallès i territoris adjacents fa que aquesta 

esdevingui una zona propícia per a l’agricultura i paradigmàtica d’un tipus d’organització territorial 

propi de l’anomenada Catalunya Vella, amb un considerable escampall de masos, entesos com a 

habitatge i com a unitat d’explotació alhora. Tot i ser, doncs, un procés consolidat al llarg de tota 

l’època moderna -passant de la simplicitat dels masos a l’època medieval, que s’aniran sofisticant 

sobretot a partir del segle XVI-, serà al segle XVIII, quan es visqué una nova etapa de repoblament i 

expansió agrícola, que la bonança econòmica farà que a nivell arquitectònic, alguns d’aquests 

masos tinguin una remodelació notabilíssima, quan no una construcció de bell nou. És en aquest 

període, a finals d’època moderna, que l’augment demogràfic i, ja al segle XIX, la gran demanda de 

vinya va suposar un boom en l’obertura de nous terrenys conreables a la muntanya i l’atomització 

de petites explotacions, sovint amb construccions més senzilles. És el cas d’explotacions 

quirzetenques com Can Llobateres, Can Ferran, els masos de Can Ferran i altres masies del sector 

oriental del terme que ja han anat desapareixent al darrer quart del segle XX, com també masos 

integrats a la trama urbana inicial. D’exemple dels grans casals moderns fruit d’aquesta riquesa, en 

canvi, només en queda Can Corbera, que malgrat patir una important destrucció durant la Guerra 

del Francès i posteriorment les guerres Carlines, va poder tenir una base prou sòlida com per a ser 

reedificada amb grandesa.  

El principal teòric de la masia catalana durant el segle XX, Josep Danés -que codirigí l’Estudi de la 

Masia juntament amb Rafael Patxot-, presentà la classificació en dotze tipus de masia, establerts 

segons la disposició de les cobertes i plantejava una evolució tipològica similar a la que s'explica 

avui, entorn el context històric de la vida pagesa i amb l'afirmació que aquest tipus arquitectònic 

hauria sorgit de la influència de les cases dels nobles i les esglésies. Danés copsava que hi havia una 

estructura comuna de tres crugies paral·leles, al voltant de les quals se'n construïen d'altres de 

manera més variable; i passava llavors a classificar les masies en tres tipus, segons l'orientació i la 

llargada de les crugies. Aquests grups estarien determinats per la situació geogràfica: el tipus I, 

propi de muntanya i al solei; el tipus II propi de la muntanya a l'obaga; i el tercer tipus el propi del 

pla.  

Danés culminava l'estudi fent esment a altres elements arquitectònics de la masia, com la plantació 

de xiprers o la presència de capelles, i finalment comparava la seva arquitectura amb l'executada a 

Venècia a inicis del segle XV; en aquesta ciutat italiana s'hi trobaven cases que també tenien una 

sala entorn la qual s'organitzaven les cambres. L’any 1931 presentà la conferència “Gènesi de 

l'estructura arquitectònica de la masia catalana”, en què focalitzava aquesta estructura que 

denominà “clàssica”, la de les tres crugies i la sala a la planta primera, en la zona dels pirineus 

orientals i fins al riu Llobregat. Desmarcant-se de Puig i Cadafalch, l'autor creia que “ ...busquem 

l'origen de l'estructura de la masia actual, en el segle IX i següents, i no més lluny, doncs com 
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veurem, aquells segles veieren la naixença d'una nova civilització”. Val a dir que les recerques de 

Josep Danés van tenir un notable impacte en els ambients culturals de la Catalunya noucentista.  

 

 

Les tipologies més habituals al Vallès històric corresponen fonamentalment als tipus 2 i 3 de la 

classificació de Danés: la masia coberta a doble vessant amb el carener perpendicular a la façana 

com Can Llobateres, Can Camps i l’exemple més gran de Can Barra, i la masia del tipus “basilical”, 

caracteritzada per una façana on s’hi defineixen tres cossos verticals, el central més ample: són els 

exemples quasi paradigmàtics del Viver de la Serra, Can Vinyals i Can Feliu. També hi ha exemples 

de masia de cos central cobert amb teulada que parteix del carener en paral·lel a la façana, el tipus 

I que va de les senzilles masies com Ca n’Arús i Can Llobet fins a un casal de l’entitat de Can 

Corbera. Finalment, Sant Quirze també té dos exemples fantàstics de masia amb teulada a quatre 

vessants, el tipus III de Danés: Can Ponsic, d’estructura totalment quadrada responent a la tipologia 

de base, la masia 9, i Can Duran, que malgrat la seva senzillesa i l’estat en què es troba actualment 

és un rar exemple simple de la masia 10, rectangular i amb teulada a carener partit.  

Un tret comú que compartirien les masies construïdes indistintament durant els segles XVI i XVII és 

la presència del portal dovellat com a entrada principal. Amb orígens anteriors, serà durant el cinc-

cents i el sis-cents que aquest tipus de portal es generalitzarà sobretot en els edificis de caràcter 

civil o privat, tot i que també en trobem algun cas en edificis religiosos del segle XVI. A part del 
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portal d’entrada, la resta d’obertures es caracteritzen per l’oscil·lació entre les reminiscències 

gòtiques i una creixent “classicització” mitjançant la incorporació d’altres tipus de motllures o 

elements decoratius que poden recordar vagament de caràcter més romanista o bé, com passa 

sovint, l’abandonament dels finestrals de reminiscències conopials (com una encantadora finestra 

de la façana de Can Llobet) donarà pas, més al segle XVII, a finestres de llinda plana, que si 

incorporen alguna motllura decorativa sempre és extraordinàriament simple; cal dir aquí que les 

llindes de finestres amb decoracions gòtiques i escalonades de Can Camps no són originals de la 

casa.  

L’altre element distintiu de la casa enriquida i sòlida en època moderna és la galeria porxada; si bé 

a Can Barra la galeria s’incorpora als annexos laterals, i a Ca n’Arús és recent, l’exemple de Can 

Corbera, amb dues galeries porxades a sol ixent i a sol ponent, són ben significatives. Tanmateix, a 

Sant Quirze pràcticament totes les masies van anar essent embellides no amb grans llindes 

goticitzants ni grans galeries a la vigatana, sinó amb una altra característica pròpia de les façanes 

rurals vallesanes: els rellotges de sol. Ja siguin més antics (com el de Can Llobateres) o més recents 

(com el de Can Pallàs), el rellotge solar dignifica la façana i, en el cas de les masies del terme, és 

un element estimat, restaurat, afegit de nou o decorat al gust dels temps. En definitiva, però, 

podem donar per bones les afirmacions d’Anna Borbonet (2006), quan afirma que “generalment en 

les nostres masies el valor arquitectònic és superior a l’ornamental”.  

Finalment, també tenim altres exemples posteriors, relacionats amb el fet que quan la família que 

habitava la casa vivia un ascens social, l'edifici podia ésser “disfressat” amb noves reformes que 

busquessin despendre's de la imatge rural i introduir un aspecte més senyorívol o més d’acord amb 

les tendències arquitectòniques de l’època. En aquest sentit, l’arribada del tren a San Quirze i el 

desenvolupament del fenomen de l’estiueig, sobretot de famílies adinerades de la burgesia tèxtil 

sabadellenca, va generar l’arribada d’un tipus d’arquitectura connectada amb els principals 

moviments de l’època, com el Modernisme o el Noucentisme. És el cas de les cases que van 

conservar i restaurar l’antiga masia, però al mateix temps van fer construir una torre d’estiueig al 

costat, concebuda com un edifici entre modernista i noucentista, que es completarà amb 

l’agençament d’uns notables jardins que li treien al conjunt l’aspecte rural i li conferien un aire de 

refinada sofisticació: Can Barra i Can Llobateres. 

3.4. SANT QUIRZE DEL VALLÈS A L’ESTUDI DE LA MASIA CATALANA 

Amb l’arribada del noucentisme, es va estendre a Catalunya la idea d’una “muntanya” arcàdica, 

paisatgística i un xic abstracta, que va ser vista també amb un interès agrari, amb el pairalisme i la 

masia com a ens arquitectònic que encarnava aquesta Catalunya rural. Joaquim M. Puigverd (1998) 

analitza aquesta idealització el món rural i la masia com a encarnació d’uns valors nacionals:  
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“Aquests aspectes, aparentment contradictoris – unes construccions senzilles, populars, d’una 

banda i ampul·loses pairalies d’una altra- van ser protagonistes a Catalunya durant el 1r terç del 

segle XX tant per l’interès que havien despertat arreu l’art i l’arquitectura populars pels valors 

formals que aportaren les solucions locals als problemes constructius i l’adaptació de 

microclimes, com per la tendència a idealitzar el medi rural i l’exaltació del pairalisme dins el 

discurs nacionalista.”  

De fet, Jeroni Moner encara afegeix que la masia va entrar en aquesta època “en un procés de 

mitificació que anava molt més enllà dels seus valors arquitectònics reals i es va contemplar com 

l’essència d’un suposat art nacional amb característiques que la definien fins i tot com una 

pervivència de la casa romana, mite que va tenir seguidors interessats com els noucentistes i que, 

en part, s’ha arrossegat fins avui”. Però la idea pairalista i els valors que l’associaven a la masia, 

traspassarà fins i tot a moments posteriors, amb afirmacions com les del folklorista i etnòleg Joan 

Amades (1938), que considerava que “La casa constituïa el temple familiar l’altar del qual era la 

llar, on, contingudes en la flama, eren adorades les divinitats familiars” o Violant i Simorra (1948), 

que considera que la masia “... no solament és el resultat d’unes necessitats físiques íntimament 

lligades amb l’ambient geogràfic que l’envolta, sinó que, com a redós de la tradició secular, és el sí 

de la família, on s’eduquen i pugen els fills i se’ls fa homes per al demà i on, en temps pretèrits, 

l’amo, el sacerdot del temple casolà, retia culte als seus lares o avantpassats pairals” .  

En aquest context, el gran projecte noucentista que posà al centre la masia com a objecte d’estudi 

també en un sentit arquitectònic fou l’Estudi de la Masia Catalana, promogut pel mecenes i 

industrial Rafael Patxot (1872-1964) i que es va constituir com a secció el 1925 del Centre 

Excursionista de Catalunya, sota la direcció de l’arquitecte olotí Josep Danés (1891-1955).  

El seu objectiu era desenvolupar un estudi científic de la masia catalana, des de diferents perspectives: 

tipologies constructives i arquitectòniques, mobiliari i parament de la llar, vestimenta i indumentària, i 

actituds i comportaments socials, individuals i col·lectius. Feren ús de la fotografia per documentar tots 

aquests aspectes en més de 1.500 masies catalanes, amb la col·laboració d’Antoni Gallardo, Baltasar 

Samper, Cèsar August Torras o fotògrafs professionals de renom com Adolf Mas, Adolf Zerkowitz, Joan 

Estorch o Joan Vilà –entre altres–, fins a crear un gran fons d’imatges–que va arribar a tenir 7.705 

fotografies procedents de 1500 masies de Catalunya i les Illes Balears-, amb la finalitat de publicar una 

gran obra, en la qual la masia fos estudiada sota diversos aspectes: arquitectura, mobiliari, indumentària i 

comportament humà i social. Aquesta tasca iniciada l'any 1923 quedà interrompuda l'any 1936, en marxar 

Patxot a l'exili, però a partir de l’any 1975 la néta de Patxot el va cedir al Centre Excursionista de 

Catalunya, on se’n féu càrrec Anna Borbonet; la base fotogràfica, de gran valor ja que s’inicia a finals del 

segle XIX, es pot consultar obertament a la Memòria Digital de Catalunya, http://www.mdgc.cat .  

 

http://www.mdgc.cat/
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Pel que fa a Sant Quirze del Vallès, les fotografies del tombant de segle XIX al XX i fins abans dels 

anys 30 són nombroses (passen la quarantena, però caldria revisar si totes les consignades com a 

tals són realment de Sant Quirze); hi deuria influir, sens dubte, el fet que fos accessible amb 

ferrocarril des de la capital. Les fotografies més abundants són de paisatges, amb proves de llum en 

espais ombrívols i de bosc: el torrent de la Batzuca, escenes agrícoles, basses i fonts sota els arbres, 

alguna de berenars a la font. També hi ha les lògiques de patrimoni arquitectònic i religiós, on 

destaca Sant Feliuet o la parròquia, i una foto curiosa i ben original com la primera torre de primer 

cable elèctric instal·lat a la zona. Pel que fa a masies pròpiament dit, hi ha fotografies de Can 

Vinyals, de Can Ponsic, de Can Duran, de Can Pallàs, del Viver de la Serra i de les desaparegudes 

Can Rossell i Can Canals. Els fotògrafs són sobretot Antoni Gallardo, Josep Salvany, Josep Maria 

Armengol i Arnau Izard. 

 Cuina de Can Rossell 

 

 Can Ponsic 
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 Vista del Viver de la Serra 

 

 Can Vinyals des del portal 
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4. CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS DEL TERME MUNICIPAL DE SANT QUIRZE 

DEL VALLÈS 

4.1. OBJECTE DEL CATÀLEG  

Els objectius del “Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal de Sant Quirze del Vallès” 

són els següents: 

- Identificar les construccions en sòl no urbanitzable susceptibles de reconstrucció o de 

rehabilitació, per raons arquitectòniques, històriques, paisatgístiques o socials. 

- Regular les intervencions admeses. 

- Determinar els usos admesos en cada cas. 

4.2. ÀMBIT  

L’àmbit és el sòl delimitat com a no urbanitzable del terme municipal de Sant Quirze del Vallès. 

4.3. METODOLOGIA  

0. Antecedents. Recull d’informacions prèvies (punt 2 d’aquesta memòria) i anàlisi. 

1. Comparació del cadastre i ortofotografia actuals amb les ortofotografies del vol americà per a 

situar les edificacions, veure els canvis en les delimitacions dels polígons i els canvis en el 

parcel·lari. 

2. Treball de camp. Inspecció de les edificacions susceptibles de ser catalogades i el seu entorn. 

3. Redacció del Catàleg 

El motiu d’inclusió d’una construcció en aquest catàleg ve regulat en l’article 47.3 del TRLU i es 

fonamenta en la constatació de l’existència d’edificacions que mereixen ser reconstruïdes o 

rehabilitades per motius arquitectònics, històrics, paisatgístics, ambientals i socials i que cal 

potenciar respecte a les altres existents en el sòl no urbanitzable i destinar-les a habitatge familiar; 

a un establiment hoteler amb exclusió de la modalitat d’hotel apartament; a un establiment de 

turisme rural; a activitats d’educació en el lleure, artesanals, artístiques o de restauració; a 

equipaments o a serveis comunitaris. 

Al catàleg de masies i cases rurals del terme municipal de Sant Quirze del Vallès s’incorporen les 

edificacions seguint els següents criteris, dels que com a mínim han de complir l’A i el B, i un del C 

al F: 



CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS  I. MEMÒRIA 

PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS. DOCUMENT PER A L’APROVACIÓ PROVISIONAL 30 

A. Existència al cadastre anterior a 1956. 

B. Dimensió mínima de l’habitatge 60 m² de superfície construïda. 

C. Raons arquitectòniques i/o tipològiques. 

D. Raons històriques. 

E. Raons paisatgístiques i mediambientals. 

F. Raons socials i de preservació del medi. 
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5. PROPOSTA DE CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS DE SANT QUIRZE DEL 

VALLÈS 

 

En relació amb l’inventari fet l’any 1999 complementari al PGOU de 2000, n’han quedat excloses les 

masies que s’han integrat a l’espai urbà, i que són les que segueixen:  

1. Can Barra. 
2. Can Feliu. 
3. Can Duran (El Mas). 
4. Can Ponsic. 
5. Can Llobet. 
6. Can Pallàs. 

 

a més de Can Barnola, que no respon a la tipologia catalogable com a masia o casa rural. El catàleg 

actual, doncs, queda en les masies següents: 

Llistat proposat per al Catàleg de Masies i cases rurals de Sant Quirze del Vallès (2019) 

 

1. Ca n’Arús. 
2. Can Viver de la Serra. 
3. Can Corbera. 
4. Can Llobateres. 
5. Can Vinyals. 
6. Can Camps. 
7. Can Ferran 
8. Els masos de Can Ferran. 
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DISPOSICIONS GENERALS  

Article 1. Objecte 

L’objecte del present document és la definició d’aquelles Masies i Cases rurals susceptibles de ser 

rehabilitades i reconstruïdes, amb la justificació de les raons arquitectòniques, històriques, 

paisatgístiques, mediambientals o socials que en determinen la preservació i la recuperació. 

Article 2. Àmbit d’aplicació 

L’àmbit d’aplicació és el del sòl classificat com a no urbanitzable. 

Article 3. Marc jurídic 

Aquest document ha estat formulat d’acord amb el que estableix el Decret Legislatiu 1/1/2010, de 

3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme (d’ara endavant, TRLU). 

Article 4. Desenvolupament 

Amb l’objecte de complementar i desenvolupar aquest Catàleg poden aprovar-se: 

a) Plans especials d’edificacions no incloses en aquest document (a les que no s’hi ha pogut 

accedir), que justifiquin i compleixin tots els requisits, d’acord amb el que preveu la legislació 

urbanística vigent i altra legislació aplicable segons la seva finalitat. 

b) Projectes tècnics i estudis d’impacte ambiental o normes específiques, d’acord amb les 

legislacions especifiques aplicables, per tal de dotar de millors condicions d’accessibilitat i dels 

serveis mínims a les edificacions existents 

c) Plans i programes de gestió o d’explotació necessaris per a assolir finalitats complementàries, 

orientades a millorar l’accessibilitat, millores d’explotacions agrícoles o forestals, regulació dels 

usos... 

d) Projectes paisatgístics, amb la finalitat de millorar els entorns immediats de les edificacions i 

les explotacions associades. 

D’acord amb l’article 217.6 de les Normes urbanístiques d’aquest POUM, per tal d’incloure en el 

Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal de Sant Quirze del Vallès noves masies, cases 

rurals o altres construccions situades en sòl no urbanitzable susceptibles de reconstrucció o de 

rehabilitació d’acord amb el que estableix l’article 47.3 del TRLU, caldrà la tramitació d’una 

modificació puntual del POUM. 

Article 5. Restes d’interès arqueològic 
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1. Si en el transcurs de les obres de rehabilitació, reconstrucció o recuperació, es localitzen restes 

d’interès arqueològic, caldrà comunicar-ho a la Direcció General del Patrimoni Cultural i complirà el 

que estableix la normativa vigent sobre el patrimoni arqueològic. 

2. Les intervencions en aquelles masies que es trobin en una àrea d’expectativa arqueològica 

hauran de ser informades pel Departament de Cultura. 

3. Construccions com esglésies, ermites i d’altres edificacions antigues (principalment masies i 

molins d’origen medieval) constitueixen veritables conjunts arqueològics, i són susceptibles 

juntament amb el seu entorn immediat de contenir restes arqueològiques. Les obres que afectin 

parts estructurals o el subsòl d’aquestes construccions, requeriran la corresponent intervenció 

arqueològica prèvia. 

Article 6. Segregacions 

1. La rehabilitació de la masia no ha de suposar la segregació de la finca. 

2. Es podrà segregar d'acord amb els supòsits establerts en la normativa sectorial d'aplicació. 

3. La regulació de la catalogació d’una masia ha de deixar clar el tractament de la finca a la qual 

està vinculada. 

Article 7. Mesures de prevenció d’incendis forestals 

D’acord amb l’article 8 de la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria 

d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, correspon a l’Ajuntament de Sant 

Quirze del Vallès verificar el compliment de les condicions de seguretat en cas d’incendi d’aquelles 

masies i cases rurals incloses en el Plànol de delimitació de les urbanitzacions, nuclis de població, 

edificacions i instal·lacions afectades per la Llei de mesures de prevenció dels incendis forestals 

del municipi. En els casos en què l’atorgament de llicència d’obres o activitats sigui competència 

municipal, el control preventiu per a determinar que la masia o casa rural compleix les condicions 

de seguretat en cas d’incendi correspon a l’administració municipal, directament o per mitjà de les 

entitats col·laboradores de l’administració prèviament autoritzades. 

DISPOSICIONS COMUNES  

Article 7. Reconstrucció de ruïnes 

1. Ruïnes no recuperables: No es consideren recuperables aquelles ruïnes situades on els valors 

ecològics i paisatgístics prevalen sobre la recuperació arquitectònica. Tampoc ho són aquelles ruïnes 

situades en espai de risc reconegut. 
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2. Ruïnes recuperables: Una ruïna es pot considerar recuperable, a efectes de la seva reconstrucció 

en el marc del catàleg només per raons socials i quan reuneixi tots els requisits següents: 

a) Sempre que es pugui identificar la planta original de l’assentament, les característiques del 

volum, i conservi com a mínim dues parets formant angle d’alçada mínima de 2m i/o indicis de 

la coberta. 

b) Els vestigis aparents mesurables tinguin una superfície de 75 m². 

c) Implantació topogràfica adequada. 

d) Accés preexistent adequat per al transit rodat. 

3. En la reconstrucció s’han de tenir en compte els aspectes de composició, materials i cromatisme 

del lloc, d’acord amb l’article 51.1 de la LUC. 

4. En qualsevol cas, s’ha d’acreditar la volumetria original i el seu ús com a habitatge, mitjançant 

fotografies, escriptures, registres, cadastres... 

Article 8. Tractament de les edificacions 

1. Manteniment de l’estructura bàsica i funcionalitat de l’edificació: 

- Sempre cal mantenir la tipologia aparent tant exterior com interior. 

- S’ha de cuidar especialment el tractament de l’edificació principal i/o original. 

- La composició de les obertures haurà de respectar la relació buit/ple segons el tipus i època de 

la construcció. 

- Els materials i el cromatisme, seran els propis del lloc. 

2. Substitució de l’edificació: 

- No és admissible el trasllat ni la substitució total de l’edificació. 

- En qualsevol cas la reconstrucció ha de reproduir fidelment la volumetria original i no pot 

suposar un impacte paisatgístic més gran. 

3. Materials: 

- En la rehabilitació de les masies cal utilitzar materials i colors coherents amb les 

característiques de l’edificació tradicional del lloc, el caràcter del conjunt i el paisatge de 

l’entorn. 

- Els materials seran els propis del lloc on es troba emplaçada l’edificació. 

- Han de quedar molt ben definides les característiques de la fusteria. 

4. Ampliacions: 
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- En general no s’admeten ampliacions de l’edificació. 

- Només s’admeten ampliacions en aquests dos supòsits: 

a) Ser dotades d’un ús col·lectiu, tenint en compte la seva tipologia i entorn. 

Hi ha masies i cases rurals que, donada la seva tipologia, només és possible la recuperació 

i l’assentament amb un ús col·lectiu concret, que requereix d’alguna ampliació localitzada 

i, simultàniament d’enderrocs de volums no reutilitzables. En aquests casos, cal prioritzar 

l’ampliació a través de la reutilització i transformació de les edificacions existents 

annexes a la principal, evitant al màxim les noves ocupacions. 

L’ampliació ha de ser la mínima imprescindible i relacionada amb el nou ús de 

l’assentament. 

Quan la superfície total superi els 1.000 m² caldrà aportar un pla especial urbanístic. 

b) Assolir les condicions mínimes d’habitabilitat. 

Quan la masia es destini a habitatge permanent, s’admet l’ampliació del volum fins a 

assolir les condicions mínimes que marqui el Decret d’Habitabilitat corresponent. 

En qualsevol cas, no es poden malmetre els valors arquitectònics, històrics o paisatgístics 

del conjunt edificat. 

Article 8. Divisió horitzontal 

1. S’admet la divisió horitzontal només en casos puntuals amb l’objectiu de fomentar la 

rehabilitació de les masies de gran superfície o per resoldre temes d’herència. El POUM 

corresponent ha d’admetre simultàniament aquesta possibilitat. 

2. La divisió horitzontal ha d’estar justificada: pot reconèixer situacions històriques, herències o 

preexistents degudament documentades. 

3. S’admet la divisió horitzontal amb les següents condicions: 

a) Que es respecti l’estructura de l’edificació i que admeti la divisió horitzontal sense 

ampliacions. 

b) Que la tipologia de la construcció ho admeti. 

c) La quantitat d’habitatges admesos serà com a màxim de 4. 

4. El nombre d’habitatges final anirà en funció del sostre disponible a raó de: 350 m² per al primer 

habitatge i de 150 m² la superfície mitjana dels restants habitatges. 

5. Si s’hi vol implantar, a més, una activitat complementària, sempre que la superfície ho permeti, 

es requerirà un pla especial urbanístic (PEU). 
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6. Quan es realitzi sobre edificacions independents, l’espai exterior mantindrà l’aspecte unitari i en 

cap cas s’autoritzarà la col·locació de tanques o elements que puguin desfigurar el caràcter unitari 

del conjunt. 

Article 9. Serveis, entorn i accés 

1. Cal garantir serveis, accés i estacionament en condicions adequades de qualitat i quantitat en 

funció de l’ús. 

2. Cal garantir el tractament acurat del recinte de la masia 

3. Si el condicionament de l’accés existent suposa una obra rellevant, l’edificació no pot ser 

incorporada al catàleg de masies. 

4. Les fitxes individualitzades determinen les actuacions mínimes necessàries en matèria d’accés i 

serveis, així com aquells aspectes que cal millorar o adequar. També concreten, si és el cas, 

l’entorn de la masia sobre el qual es pot intervenir. 

5. Les fitxes individualitzades concreten, si és el cas, l’àmbit de l’entorn de la masia sobre el qual 

es pot intervenir. 

6. Cal evitar l’enjardinament de tipus urbà que pugui generar una imatge aliena a l’entorn rural i 

preservar la vegetació més rellevant al voltant del conjunt arquitectònic. 

7. Cal prioritzar la utilització de materials permeables pels camins d’accés i pels espais no edificats 

a l’entorn dels elements catalogats. 

8. Els enllumenats exteriors s'hauran d'adequar a les determinacions de la Llei 6/2001, de 31 de 

maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn i el Reial 

decret 189012008, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament. 

Article 10. Canvis d’ús 

1. El catàleg de masies determina els usos admesos en cadascun dels assentaments que en formen 

part, diferenciant les edificacions susceptibles per l’ús d’habitatge de les que no ho són. L’ús 

d’habitatge només s’admetrà a l’edificació principal que s’identifica al croquis de la fitxa. 

2. La implantació dels nous usos admesos (o rehabilitats) suposa la immediata adequació de 

l’entorn, els accessos i els serveis. 

3. Previ a implantar qualsevol nou ús (admès per la legislació vigent) a la masia, caldrà analitzar la 

seva compatibilitat, tant amb l’estructura i característiques de les edificacions, com en les del seu 

entorn. 
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4. Quan es proposi un canvi d’ús, es garantirà la disponibilitat d’aigua potable, energia, depuració i 

tractament de residus d’acord amb el nou ús proposat. 

5. Per aquells nous usos o intervencions en elements protegits que suposin una transformació 

important de l’arquitectura original dels elements, caldrà que el projecte d’intervenció inclogui un 

estudi històric-arquitectònic-arqueològic previ redactat per especialistes, que documentin 

exhaustivament l’estat actual de l’edifici interior i exteriorment, la seva seqüència constructiva-

evolutiva al llarg del temps i justifiquin la conservació dels valors tipològics de la masia, entre ells 

la conservació del volum, façana, elements estructurals i elements d’interès històric o artístic. 

Article 11. Ús hoteler 

Les edificacions que es destinin a establiment hoteler o a establiment de turisme rural, hauran de 

complir els requisits que estableix la normativa sectorial turística reguladora, recollida en la Llei 

13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya i en el Decret 159/2012, de 20 de novembre, 

d’establiments d’allotjament turístic i d’habitatges d’ús turístic, sens perjudici de qualsevol altra 

normativa que també sigui d’aplicació. 

DISPOSICIONS ESPECÍFIQUES 

El Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal de Sant Quirze del Vallès constitueix, a tots 

els efectes, el catàleg específic de les construccions situades en sòl no urbanitzable susceptibles de 

reconstrucció o rehabilitació establert en l’article 50.2 del TRLU. 

Article 12. Rehabilitació de masies i cases rurals 

1. Les edificacions identificades al Catàleg de masies i cases rurals del Terme Municipal de Sant 

Quirze del Vallès, podran destinar-se als usos que preveu l’article 47 del TRLU, llevat d’aquells que 

a la fitxa es considerin com a incompatibles. 

2. La rehabilitació d’aquestes edificacions ha de respectar el volum edificat preexistent i la 

composició volumètrica original, prèviament determinats al Catàleg de masies i cases rurals que 

incorpora aquest POUM, d’acord a l’article 50.3 TRLU. Es consideren els aspectes següents: 

a) Documentació: Previ a qualsevol intervenció, caldrà fer l’estudi històric i arquitectònic que 

permetin la documentació completa de l’element. 

b) Volumetria: Es prioritza la reutilització del volum originari principal, identificat en la fitxa 

corresponent del Catàleg de masies i cases rurals. La conveniència del manteniment de la resta 

de volums complementaris al principal es fixa, igualment, en la fitxa corresponent. 

No s’admeten ampliacions, tret de les necessàries i justificades per raons de funcionalitat, 

tècniques, d’accessibilitat o d’habitabilitat. 
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c) Cobertes: Es mantindrà la forma de les cobertes dels cossos originals que han configurat la 

masia o casa rural. El material usual serà la teula ceràmica tradicional de tipus àrab, si no hi ha 

precedents d’altres materials. En la resta de volums complementaris a mantenir podran utilitzar-

se d’altres materials, sempre i quan la seva textura i cromatisme s’adaptin a l’homogeneïtat del 

conjunt. No es podrà utilitzar fibrociment. 

d) Façanes: Es mantindrà la formalització arquitectònica de la façana principal de la masia o 

casa rural o altres elements arquitectònics singulars. En el cas que la reforma o ampliació 

proposi noves obertures a les façanes, aquestes respectaran les proporcions existents de les 

originals. 

e) Interior: Les obres de reforma o ampliació respectaran al màxim l’estructura portant de 

l’edificació, parets i forjats i l’estructura funcional més representativa des del punt de vista 

tipològic. 

3. El procediment d’atorgament de llicències per a la reconstrucció i rehabilitació de masies i cases 

rurals es regula a l’article 50 del TRLU. 

4. Per aquells nous usos o intervencions en elements protegits que suposin una transformació 

important de l’arquitectura original dels elements, caldrà que el projecte d’intervenció inclogui un 

estudi històric-arquitectònic-arqueològic previ redactat per especialistes, que documentin 

exhaustivament l’estat actual de l’edifici interior i exteriorment, la seva seqüència constructiva-

evolutiva al llarg del temps i justifiquin la conservació dels valors tipològics de la masia, entre ells 

la conservació del volum, façana, elements estructurals i elements d’interès històric o artístic. 

5. En cas de rehabilitació caldrà considerar l’interès arqueològic, efectuant les intervencions 

arqueològiques preventives de control i excavació a fi i efecte de determinar l’existència de restes 

arqueològiques en el subsòl. 

  

 





CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS  III. FITXES 

 

PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS. DOCUMENT PER A L’APROVACIÓ PROVISIONAL 43 

III. FITXES 
 

 

 

 

 





CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS  III. FITXES 

 

PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS. DOCUMENT PER A L’APROVACIÓ PROVISIONAL 45 

CA N’ARÚS..........................................46-47 

CAN FERRAN........................................48-49 

MASOS DE CAN FERRAN...........................50-51 

CAN VIVER DE LA SERRA..........................52-53 

CAN LLOBATERES..................................54-55 

CAN CORBERA......................................56-57 

CAN VINYALS.......................................58-59 

CAN CAMPS.........................................60-61 

 



PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS  

 

 
Catàleg de masies i cases rurals  Fitxes 

   
46 

Ca N’Arús     0004-021 

 

1. LOCALITZACIÓ 

Barri, Nucli o indret: Masia Ca n'Arús, s/n 

UTM (ETRS89): 423647, 4597240  

Inclòs al Catàleg de patrimoni: Sí 

Nivell de protecció: BPU 

 
2. DADES CADASTRALS 

Referència cadastral: 000402100DF29E 

Superfície de parcel·la: 256 m2 

Sostre construit:    246  m2 

Número de plantes:  planta baixa i planta pis 

Titularitat: Privada  

 
3. DADES URBANÍSTIQUES 

Pla: POUM 

Classificació: Sòl no urbanitzable 

Qualificació: Vall de Can Vinyals, codi 13 

Observacions: - 

   
4.DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICACIÓ  

Ocupació volum principal: 280 m2  

Estat de conservació: Bo 

Accessibilitat:  Camí rural sense pendent en bon estat des de carretera 

Ús original:  habitatge familiar, explotació agrària 

Ús actual: habitatge familiar, explotació agrària 

Serveis existents i situació de risc: Disposa de tots els serveis. Risc d’incendi forestal 

  
Descripció històrico-arquitectònica: 

Documentada des de l'any 1483, va ser utilitzada com a caserna durant les Guerres 
Carlines. A partir de 1876 s'anomena Casa Vallhonrat o Arús. Antigament dedicada al 
conreu de secà i a la vinya, l’entorn ha estat sempre dedicat a l’horta, ja que la casa té 
font, mina i bassa pròpies.  

L’edifici, senzill, és a dues vessants amb façana sota ràfec, i tot i algunes ampliacions 
(com una galeria amb arcs a la façana de llevant) conserva la seva estructura original. 
Darrerament s’han arranjat les façanes amb acabat en morter de ciment. Els annexos 
adjacents a la casa han estat decorats amb balustrades i altres elements de fantasia, 
mentre les dependències agrícoles, força efímeres, són les darreres que hi havia. 

Entorn, accessos i serveis: 

La casa conserva part de l’entorn agrícola, tant de conreu com d’horta. El camí d’accés, 
encara que no és asfaltat, és curt i està en condicions. Disposa de tots els serveis de la 
xarxa urbana. 
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5. JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE L’EDIFICACIÓ 

Històriques. És una de les masies documentades més antigues del terme, i una de les poques que encara es dedica parcialment a 
l’agricultura. 

6. DETERMINACIONS NORMATIVES 

Generals: 

Caldrà considerar l’interès arqueològic, efectuant les intervencions arqueològiques preventives de control i excavació a fi i efecte de determinar 
l’existència de restes arqueològiques en el subsòl. 

Sobre el volum principal: 

Caldrà mantenir el volum original del cos de l’edificació. En els darrers treballs, encara que no hi ha hagut afectacions estructurals, els acabats 
han desvirtuat l’aparença pròpia d’una masia amb materials artificiosos i una estètica allunyada del concepte històric i arquitectònic de masia. 
A la façana de ponent s’hi han fet alguns annexos de lleure, efímers, que no haurien d’acabar ampliant el cos principal. Per dimensions, no 
admet la divisió horitzontal. No s’admet cap nova edificació. 

Sobre la resta de volums annexos: 

A llevant de la casa hi ha un gran cobert en ús, i a ponent hi ha un conjunt de petits coberts en ruïnes. El manteniment dels coberts està lligat a 
la justificació de la necessitat com a complement de l’ús de l’edificació principal; si no tenen cap ús, s’haurien d’enderrocar. 

Condicions de serveis i accés: 

- 

Usos admesos: 

S’admeten tots els usos que preveu l’article 47 del TRLU. 
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Can Ferran   0007-007 

 
1. LOCALITZACIÓ 

Barri, Nucli o indret: Disseminat Can Ferran 9501 N2dup-0 

UTM (ETRS89): 420892.8,  4596276.0  

Inclòs al Catàleg de patrimoni: No 

Nivell de protecció: - 

 
2. DADES CADASTRALS 

Referència cadastral: 000700700DF29E 

Superfície de parcel·la: 171 m2 

Sostre construit:    48 m2 (només considerada part que conserva la coberta) 

Número de plantes:  planta baixa i dues plantes pis. 

Titularitat: Privada 

 
3. DADES URBANÍSTIQUES 

Pla: POUM 

Classificació: Sòl no urbanitzable 

Qualificació: Vessants de les Fonts, codi 11 

Observacions: - 

 
4.DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICACIÓ  

Ocupació volum principal: 171,5 m2 

Estat de conservació: Dolent (ruïna)  

Accessibilitat:  Camí rural 

Ús original:  Habitatge familiar, explotació agrícola  

Ús actual: Habitatge familiar 

Serveis existents i situació de risc: Disposa de tots els serveis. Risc d’incendi forestal. 

  

Descripció històrico-arquitectònica: 

No es té cap noticia històrica de Can Ferran: apareix als cadastres de principi de segle XX 
amb una finca gens menyspreable, de manera que és possible que existís amb 
anterioritat, potser com a escissió de la propietat anterior, Sant Feliuet, en un moment de 
demanda vitivinícola. Uns metres més avall, vora la riera, hi havia els masos dels 
treballadors i les dependències destinades, sobretot, a la producció de vi. Actualment els 
Masos de Can Ferran són coneguts com a Can Ferran, nom del restaurant que n’ocupa 
les dependències, i Can Ferran també apareix en alguna cartografia com a “granja de 
Sant Feliuet”. Malgrat la confusió, Can Ferran és aquesta masia superior. Va ser habitada 
fins al 2005. A principis de segle XX tenia una superfície de 785.000m2, dels quals 31.600 
eren dedicats a la vinya, 433.800 eren de bosc, 73.000 de cultiu de secà, 8.000 de regadiu 
i 238.600 de terra erma. Els darrers anys vivia de l’olivera, camps de secà i horta als 
Masos. Actualment només és habitat un annex a precari.   

El cos principal té coberta a un sol aiguavés, sense teulada des de 2004; tota la 
construcció original mostra un aparell d’època moderna enterament d’obra, amb algunes 
resolucions enginyoses, de finals del XIX o ja de principis del XX; tot el maó i teuleria es 
va fer al forn d’obra que va quedar colgat en un talús de l’autopista. L’accés original era a 
llevant, avui tapiat, i presenta tot un pis superior amb finestres d’arc rebaixat que la 
caracteritzen.  
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Entorn, accessos i serveis: 

Camí d’accés en mal estat. Disposa de la resta de serveis (aigua, electricitat)  
     

5. JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE L’EDIFICACIÓ 

Històrica. Encara que es tracta d'una construcció tardana, té l'originalitat de ser feta tota en maó d'obra disposat amb originalitat 

6. DETERMINACIONS NORMATIVES 

Generals: 

Caldrà considerar l’interès arqueològic, efectuant les intervencions arqueològiques preventives de control i excavació a fi i efecte de determinar 
l’existència de restes arqueològiques en el subsòl. 

Sobre el volum principal: 

Està permesa la recuperació del cos principal, actualment en estat de ruïna, sense malmetre la volumetria original i sense que s’admeti cap 
nova edificació. 

Sobre la resta de volums annexos: 

Al nord i a llevant hi ha dos annexos a doble vessant, parcialment amb coberta, que poden ésser rehabilitats. Al nord-oest de la casa hi havia 
un cobert agrícola de pedra i totxo que va ser ampliat a mitjan segle XX amb una vivenda de construcció més recent, encara habitada tot i que 
precàriament, i l’envolten diversos coberts en línia construïts als anys 70, tots ells precaris; a la façana nord hi ha adossades diverses 
construccions i una barbacoa. Alguns d’aquests annexos, que no formen part de la masia original, estan en desús i molts tenen coberta 
d’amiant (uralita), que caldria eliminar segons la normativa vigent. El manteniment d’aquests annexos i coberts haurà d’anar lligat a la 
justificació de la necessitat com a complement de l’ús de l’edificació principal, en cas contrari hauran de ser enderrocats. 

Condicions de serveis i accés: 

Caldria millorar el camí d’accés. En cas de la implantació de nous usos o rehabilitacions suposaran l’adequació de l’entorn, els accessos i els 
serveis. 

Usos admesos: 

 S’admeten tots els usos que preveu l’article 47 del TRLU. 
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Can Ferran, Masos de 0012-006 

 
1.LOCALITZACIÓ 

Barri, Nucli o indret: Carretera C-1433a, km14 

UTM (ETRS89): 420854, 4596127 

Inclòs al Catàleg de patrimoni: No 

Nivell de protecció: - 

 
2. DADES CADASTRALS 

Referència cadastral: 001200600DF29E 

Superfície de parcel·la: 11.905m2 

Sostre construit: 703 m2 

Número de plantes: planta baixa, pis i coberts annexos 

Titularitat: Privada 

 
3. DADES URBANÍSTIQUES 

Pla: POUM 

Classificació: Sòl no urbanitzable 

Qualificació: Vessants de les Fonts, codi 11 

Observacions: - 

 
4.DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICACIÓ  

Ocupació volum principal: 161,5 m2 

Estat de conservació: Bo 

Accessibilitat:  Camí asfaltat sense pendents des de carretera 

Ús original:  habitatge familiar, explotació agrària, artesanal 

Ús actual: Restauració 

Serveis existents i situació de risc: Disposa de tots els serveis.  

  

Descripció històrico-arquitectònica: 

La masia originària de Can Ferran se situa a uns 150 m. per sobre, endins del bosc, i té 
diversos annexos d’antigues granges; abandonada, fa anys que serveix de magatzem 
agro-forestal i altres usos que han deixat en un estat molt precari i ple de deixalles tant la 
casa com l’entorn més immediat. Els masos són les antigues construccions dels 
treballadors de la masia, especialment en l’activitat vitivinícola, masoveries amb diverses 
construccions i un seguit de coberts i annexos agrícoles i d’elaboració de vi. Des de fa 
anys és un restaurant, i els annexos han estat ampliats amb algun espai més gran amb 
arcs de totxo rústic i terrasses. A més d’una certa aparença rural, al restaurant es 
conserva algun element originari, com ara una premsa de vi o bótes. 

Entorn, accessos i serveis: 

Els masos estan situats a tocar de l’antiga riera, on hi ha una devesa de plàtans que ha 
estat respectada i ampliada, i que serveix de pàrquing. L’accés, asfaltat, té una tanca 
d’obra i porta metàl·lica. Disposa de tots els serveis. 
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5. JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE L’EDIFICACIÓ 

Històriques. Abans de l’activitat de restauració, els masos de Can Ferran eren unes discretes construccions rurals força precàries. La nova 
activitat ha dignificat l’entorn alhora que ha preservat alguns dels elements originals més significatius.  

6. DETERMINACIONS NORMATIVES 

Generals: 

Caldrà considerar l’interès arqueològic, efectuant les intervencions arqueològiques preventives de control i excavació a fi i efecte de determinar 
l’existència de restes arqueològiques en el subsòl. 

Sobre el volum principal: 

Els masos estan constituïts per tres cases de volumetria desigual, els cossos principals de les quals caldrà que mantinguin l’estructura bàsica. 
S’admeten construccions efímeres d’ús estacional, però no noves edificacions a l’obra original. 

Sobre la resta de volums annexos: 

A causa de l’activitat de restauració s’han afegit diversos volums annexos als coberts ja existents al sud i a l’est de les cases. La principal sala 
del restaurant la constitueix el cobert annex més proper a l’accés, ampliat i amb terrassa. Les construccions annexes, que han doblat la 
volumetria original, haurien de mantenir el seu caràcter efímer i no esdevenir obra bàsica.  

Condicions de serveis i accés: 

- 

Usos admesos: 

S’admeten tots els usos que preveu l’article 47 del TRLU. 
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Can Viver de la Serra 0008-011 

 
1.LOCALITZACIÓ 

Barri, Nucli o indret: Carrer Afores, 9503 

UTM (ETRS89): 422298, 4596747 

Inclòs al Catàleg de patrimoni: Sí 

Nivell de protecció: BCIL 

 
2. DADES CADASTRALS 

Referència cadastral: 000801100DF29E 

Superfície de parcel·la: 388m2 

Sostre construit: 252m2 

Número de plantes: planta baixa, pis i golfes 

Titularitat: Privada 

 
3. DADES URBANÍSTIQUES 

Pla: POUM 

Classificació: Sòl no urbanitzable  

Qualificació: Vall de Can Vinyals, codi 13 

Observacions: - 

 
4.DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICACIÓ 

Ocupació volum principal: 422 m2 

Estat de conservació: Bo 

Accessibilitat:  Camí rural en bon estat des de carretera 

Ús original:  habitatge familiar, explotació agrària 

Ús actual: habitatge familiar, explotació agrària, restauració  

Serveis existents i situació de risc: Disposa de tots els serveis. Risc d’incendi forestal. 

  

Descripció històrico-arquitectònica: 

Masia de planta basilical amb façana al sud-oest, que ja en moments històrics es va anar 
ampliant al nord i a l’est en un cobert que envolta bona part de la construcció. Actualment 
la façana està arrebossada amb ciment; s’han respectat les obertures i el rellotge de sol.  
A llevant hi ha un segon edifici a manera de masoveria. Dins el barri de la casa, a més de 
dependències agrícoles, hi ha un segon habitatge de masovers. Eventualment hi ha hagut 
activitat de restauració a la masoveria al sud de l’edifici principal, i sota el gran cobert 
annex hi ha les taules. 

Tot el conjunt és tancat per un mur d’obra amb dos grans portals amb reixa, i envoltat de 
diverses dependències agrícoles. Conserva el pou i dues basses, i el rellotge de sol a la 
façana. Al pati central i a l’entorn hi ha diversos elements en desús de l’activitat agrícola, 
ara disposats de manera decorativa. 

Entorn, accessos i serveis: 

Accés per camí de terra des de la carretera C-1433a. L’entorn agrícola està conservat, 
encara que ni el pou ni la bassa de darrera estan en funcionament. Hi consten troballes 
arqueològiques a l’entorn, sense precisar la localització. 
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5. JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE L’EDIFICACIÓ 

Històric i arquitectònic; juntament amb Can Feliu i Can Vinyals, el Viver és un exemple paradigmàtic de masia basilical vallesana, en aquest 
cas, a més, en el seu entorn agro-forestal originari encara en funcionament. 

6. DETERMINACIONS NORMATIVES 

Generals: 

Caldrà considerar l’interès arqueològic, efectuant les intervencions arqueològiques preventives de control i excavació a fi i efecte de determinar 
l’existència de restes arqueològiques en el subsòl. 

Sobre el volum principal: 

Caldrà mantenir l’estructura bàsica i funcional de l’edificació principal de la masia. Es vetllarà per la preservació del rellotge de sol de la façana 
i altres elements històrics com el pou. L’edificació principal no admet la divisió horitzontal.  

Sobre la resta de volums annexos: 

La masia està configurada per dos habitatges més, de baixos i pis cadascun, eventualment habitats, que poden conservar la seva volumetria 
actual ja que és històrica. Entre ells hi ha diverses dependències i elements històrico-arquitectònics com el pou, un safareig i galliner. En cas 
d’ús de restauració l’espai de cobert just davant la façana principal és susceptible de ser tancat amb elements efímers a manera de terrassa, 
amb el pla corresponent. La resta d’edificacions poden mantenir el seu ús com a coberts d’ús agrícola o com a complement de l’ús que es 
destini a l’edificació principal. 

Condicions de serveis i accés: 

La implantació de nous usos o rehabilitacions suposaran l’adequació de l’entorn i l’accés. 

Usos admesos: 

S’admeten tots els usos que preveu l’article 47 del TRLU. 
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Can Llobateres 0007-001 

 
1.LOCALITZACIÓ 

Barri, Nucli o indret: Can Llobateres 

UTM (ETRS89): 421356, 4599143 

Inclòs al Catàleg de patrimoni: Sí 

Nivell de protecció: BCIL 

 
2. DADES CADASTRALS 

Referència cadastral: 000700100DF29G 

Superfície de parcel·la: 2.869 m2 

Sostre construit: 597m2 

Número de plantes: planta baixa i pis 

Titularitat: Privada 

 
3. DADES URBANÍSTIQUES 

Pla: POUM 

Classificació: Sòl no urbanitzable 

Qualificació: Vessants de la Betzuca, codi 12 

Observacions: - 

 
4.DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICACIÓ 

Ocupació volum principal: 208 m2 

Estat de conservació: Bo 

Accessibilitat:  Camí rural en bon estat des del carrer 

Ús original:  Habitatge familiar, explotació agrària  

Ús actual: Habitatge familiar, explotació agrària 

Serveis existents i situació de risc: Disposa de tots els serveis. Zona alerta risc tecnològic. 

  

Descripció històrico-arquitectònica: 

Senzilla masia d’època moderna amb teulada a dues vessants, restaurada els darrers 
anys. Al costat s’hi va edificar la torre dels amos, que encara té ús com a segona 
residència. A més de la masia, un antic cobert serveix també de vivenda de treballadors. 
La façana disposa les finestres de manera irregular i conserva un rellotge de sol antic. La 
finca manté l’activitat agrícola i forestal. 

Entorn, accessos i serveis: 

La finca està en excel·lent estat de conservació a nivell d’enjardinat, forestal, horta i 
conreu; conserva i manté el pas del torrent i la riera. El camí d’accés, sense asfaltar des 
del carrer, és privat i té una cadena. Disposa de tots els serveis. 
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5. JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE L’EDIFICACIÓ 

Històriques i arquitectòniques; tant la masia com la torre estan en perfecte estat de conservació. Mediambientals: l’activitat agrícola i forestal 
que s’hi porta manté en bones condicions tota la finca.  

6. DETERMINACIONS NORMATIVES 

Generals: 

Caldrà considerar l’interès arqueològic, efectuant les intervencions arqueològiques preventives de control i excavació a fi i efecte de determinar 
l’existència de restes arqueològiques en el subsòl. 

Sobre el volum principal: 

El cos de la masia ja va ser ampliat en el seu moment amb un annex integrat al nord de la casa, que es pot mantenir; darrera hi ha un petit 
espai de pati i barbacoa, que si convingués podria ser tancat però no cobert. No s’admeten noves edificacions.  

Sobre la resta de volums annexos: 

El cobert agrícola i vivenda secundària al sud-est de la masia està en condicions precàries. 

Condicions de serveis i accés: 

- 

Usos admesos: 

S’admeten tots els usos que preveu l’article 47 del TRLU. 
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Can Corbera   0010-060 

 
1. LOCALITZACIÓ 

Barri, Nucli o indret: Camí de Can Corbera s/n 

UTM (ETRS89): 419731, 4596686 

Inclòs al Catàleg de patrimoni: Sí 

Nivell de protecció: BCIL 

 
2. DADES CADASTRALS 

Referència cadastral: 001006000DF19F 

Superfície de parcel·la: 2.444 m2 

Sostre construit:    817 m2 

Número de plantes:  planta baixa, pis i golfes 

Titularitat: Privada 

 
3. DADES URBANÍSTIQUES 

Pla: POUM 

Classificació: Sòl no urbanitzable 

Qualificació: Vessants de les Fonts, codi 11 

Observacions: - 

 
4. DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICACIÓ 

Ocupació volum principal: 604,5 m2 

Estat de conservació: Bo 

Accessibilitat:  Camí rural amb pendent des de carretera 

Ús original:  Habitatge familiar, explotació agrària 

Ús actual: Habitatge familiar, explotació agrària, educació en el lleure  

Serveis existents i situació de risc: Disposa de tots els serveis. Zona alerta risc tecnològic. 

  

Descripció històrico-arquitectònica: 

Mas documentat des del segle XV, al seu entorn s’hi han trobat restes d’hàbitat i d’activitat 
agrícola des del Neolític. Dins el terme d’origen romà de Sant Feliuet de Vilamilans, Can 
Corbera s’havia encarregat sempre del manteniment i el culte de l’església, fundada al 
segle V per un particular: probablement Can Corbera sigui l’herència de la Vila de Milans. 
Al segle XVIII va passar a mans de la família Margenat. L'edifici històric va ser destruït 
l'any 1809 pels francesos, i durant les guerres carlines la casa es va fer servir de caserna.  

L'edifici actual és un gran casal de planta rectangular, amb teulada a doble vessant i 
façana paral·lela al carener. Als costats de llevant i ponent hi ha dos cossos de menor 
alçada: el de llevant és una galeria porxada. Al nord hi ha nombrosos annexos, que 
segurament ja des de la seva creació tenen accés dins la casa, però que no formen part 
de cap habitatge. Compta amb nombrosos coberts i annexos agropecuaris, avui adaptats 
a l’activitat d’un centre hípic. 

Entorn, accessos i serveis: 

L’entorn immediat és destinat a conreu i a instal·lacions hípiques amb accés independent. 
Arreu de la finca hi havia elements arqueològics i de la casa (molí, trull, forn...) que han 
quedat afectats per la construcció propera de l’autopista C-16. Accés per camí de terra 
des de la carretera BP-1503. Disposa de tots els serveis. Fa uns anys la font de la casa es 
va arreglar com a espai d’esbarjo. 
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5. JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE L’EDIFICACIÓ 

Històriques i arquitectòniques; Can Corbera és una de les masies més grans i amb més història del terme, segurament amb orígens en una 
vil·la romana. Paisatgístiques: les infraestructures viàries que han afectat la finca han desdibuixat el seu entorn, però la casa és d’una gran 
importància i manté totes les seves estructures; caldria evitar usos industrials al conjunt de la finca, que ja té un polígon industrial al sector sud. 

6. DETERMINACIONS NORMATIVES 

Generals: 

Caldrà considerar l’interès arqueològic, efectuant les intervencions arqueològiques preventives de control i excavació a fi i efecte de determinar 
l’existència de restes arqueològiques en el subsòl. 

Zona d’afectació carreteres: 

És d’obligació el compliment de la legislació de carreteres vigent, el Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei de carreteres, i el Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament General de Carreteres, per a totes les masies i 
cases rurals situades a la zona d’afectació de les carreteres. 

Sobre el volum principal: 

Caldrà mantenir l’estructura bàsica i funcional de l’edificació; per raons d’herència podria admetre una divisió horitzontal en el futur, sempre 
que respecti el conjunt. No s’admet cap nova edificació. L’edifici es conserva molt unitari i fins i tot ha preservat els colors de façana que 
l’identifiquen, i que hauria de mantenir. 

Sobre la resta de volums annexos: 

Els coberts al nord i a l’oest de la casa, annexos al cos principal, no poden formar part de l’habitatge. El barri i el portal formen part de la masia 
històrica. Els coberts al sud de la masia, sota l’antiga era o pati, han estat adaptats a l’activitat del centre hípic, que té un accés independent. 
Aquests coberts, de sempre d’ús agropecuari, poden adaptar-se a l’activitat hípica sense que alterin la configuració arquitectònica del conjunt. 
D’algunes construccions annexes que ja s’han perdut a causa de la construcció d’infraestructures se n’han recuperat alguns elements, com les 
moles del molí, ara element decoratiu. 

Condicions de serveis i accés: 

Caldria millorar el camí d’accés. 

Usos admesos: 

S’admeten tots els usos que preveu l’article 47 del TRLU. 

serveis comunitaris. 
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Can Vinyals   0004-019 

 
1. LOCALITZACIÓ 

Barri, Nucli o indret: Camí de Can Vinyals 

UTM (ETRS89): 423413, 4597083 

Inclòs al Catàleg de patrimoni: Sí 

Nivell de protecció: BCIL 

 
2. DADES CADASTRALS 

Referència cadastral: 000401900DF29E 

Superfície de parcel·la: 463 m2 

Sostre constuit:    406 m2 

Número de plantes:  planta baixa, pis i golfes 

Titularitat: Privada 

 
3. DADES URBANÍSTIQUES 

Pla: POUM 

Classificació: Sòl no urbanitzable 

Qualificació: Vall de Can Vinyals, codi 13 

Observacions: - 

 

 
4.DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICACIÓ 

Ocupació volum principal: 375 m2 

Estat de conservació: Regular 

Accessibilitat:  Camí rural en bon estat des de carretera 

Ús original:  Habitatge familiar, explotació agrària 

Ús actual: Habitatge familiar en desús, explotació agrària 

Serveis existents i situació de risc: Disposa de tots els serveis. Risc d’incendi forestal. 

  

Descripció històrico-arquitectònica: 

Mas documentat des de 1515. La família Vinyals encara es dedica, des de fa generacions, 
a l’activitat agropecuària, tot i que actualment no s’hi viu. A més, la finca no va ser 
afectada pels focs de 1994 i l’entorn natural i agrícola es conserva, dintre del que cap, en 
condicions. El cos de la casa és un exemple de masia basilical, amb un rellotge de sol en 
una cantonada, a la qual s’hi han afegit al llarg del temps nombrosos annexos que la 
tanquen, deixant visible des de fora un conjunt informe d’edificacions, maquinària obsoleta 
i dipòsits d’aigua. En aquests moments la masia no serveix com a habitatge i la façana i el 
pati estan força descurats. No ha estat possible entrar al conjunt per a avaluar la seva 
situació arquitectònica. 

Entorn, accessos i serveis: 

Accés per un curt camí de terra des de la carretera. La finca conserva l’era enrajolada, les 
basses, un pou, els camps de conreu, la massa forestal i l’entorn fluvial. Als entorns també 
hi ha un forn d’obra. 
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5. JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE L’EDIFICACIÓ 

Històriques i arquitectòniques: juntament amb Can Feliu i el Viver de la Serra, Can Vinyals és un exemple paradigmàtic de masia basilical 
vallesana, i una de les masies més antigues documentades al terme. Paisatgístiques: la finca conserva i manté el seu entorn natural, 
agropecuari i forestal originari encara en funcionament. 

6. DETERMINACIONS NORMATIVES  

Generals: 

Caldrà considerar l’interès arqueològic, efectuant les intervencions arqueològiques preventives de control i excavació a fi i efecte de determinar 
l’existència de restes arqueològiques en el subsòl. 

Sobre el volum principal: 

Caldrà mantenir l’estructura bàsica i funcional de l’edificació principal. Es vetllarà per la preservació del rellotge de sol de la façana. 

Sobre la resta de volums annexos: 

L’annex agrícola situat al nord-est de la casa havia estat masoveria, i podria ser adaptat a una divisió horitzontal en el futur. Tota la casa està 
envoltada de coberts, amb funcions de magatzem, molts dels quals amb teulada d’amiant (uralita); també és d’aquest material un gran dipòsit 
d’aigua que hi ha al capdamunt de l‘entrada. A l’entorn hi ha maquinària obsoleta i altres elements (dipòsits, ferramenta, bidons). El forn d’obra 
proper també és ple de deixalles. 

Condicions de serveis i accés: 

La implantació de nous usos o rehabilitacions suposaran l’adaptació de l’entorn i l’eliminació d’amiant. 

Usos admesos: 

S’admeten tots els usos que preveu l’article 47 del TRLU. 
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Can Camps   0013-015 

 
1. LOCALITZACIÓ 

Barri, Nucli o indret: Can Camps 2660901 

UTM (ETRS89): 422541, 4595782 

Inclòs al Catàleg de patrimoni: Sí 

Nivell de protecció: BCIL 

 
2. DADES CADASTRALS 

Referència cadastral: 001301500DF29E 

Superfície de parcel·la: 458 m2 

Sostre construit:    866 m2 

Número de plantes:  planta baixa i pis, a diferents nivells 

Titularitat: Privada 

 
3. DADES URBANÍSTIQUES 

Pla: POUM  

Classificació: Sòl no urbanitzable 

Qualificació: Vall de Can Vinyals, codi 13 

Observacions: Pla Especial de Can Camps (2017) 
 

 
4.DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICACIÓ 

Ocupació volum principal: 456,57 m2 

Estat de conservació: Bo 

Accessibilitat:  Camí rural 

Ús original:  Habitatge familiar, explotació agrícola i artesanal 

Ús actual: Habitatge familiar, explotació agrícola, educació en el lleure 

Serveis existents i situació de risc: Disposa de tots els serveis. Risc d’incendi forestal. 

  

Descripció històrico-arquitectònica: 
 
Masia amb teulada a dues vessants, amb entrada sota carener. Bastida en un talús, els nivells 
són desiguals. L’any 1673 apareix com a Camps de la Serra, fos per identificació orogràfica o 
perquè potser pertanyia a Can Viver de la Serra. Als anys 40 l’aigua de la seva font es venia a 
doll, amb una cuba, a Sabadell. Als anys 60 va ser adquirida per un particular que hi va fer 
nombroses reformes, i entre d’altres hi afegí llindes amb decoracions (i una d’elles amb la data 
1759) provinents d’altres indrets; la pedra de cadascuna d’aquestes llindes es pot veure 
diferent, i cap d’elles del país. Entre els anys 40 i 50 s’hi instal·là una hípica, afegint-se les 
quadres. Posteriorment, als anys 60 es va construir un porxo en un lateral. Als anys 70 al cos 
de la casa s’hi va afegir un annex a la façana nord, un porxo a la façana est i la bassa va ser 
convertida en piscina; totes aquestes construccions han estat plenament integrades. A la 
façana hi ha un rellotge de sol en què fa pocs anys s’hi afegí la inscripció “Les alzines”, que 
serà restituïda en poc temps per “Can Camps”. Els antics coberts d’ús agropecuari han estat 
progressivament adaptats a quadres per a l’activitat hípica i espais de magatzem; tots són d’un 
sol nivell i respecten els materials originals. A pocs metres de la casa, vora el torrent, hi havia 
dos forns de calç oberts al talús.  

Entorn, accessos i serveis: 
Entorn forestal especialment en bones condicions; la finca és coneguda per les seves alzines centenàries. Accés per camí rural en condicions 
desiguals. Disposa de tots els serveis, tot i que únicament l’electricitat es subministra a través de la xarxa de serveis, obtenint la resta de 
serveis mitjançant instal·lacions pròpies de la mateixa finca. Per estar entre massa forestal és en risc d’incendi. 
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5. JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE L’EDIFICACIÓ 

Històriques, arquitectòniques, paisatgístiques; és el millor exemple de masia de muntanya en entorn forestal del terme, ja que les altres han 
desaparegut o han estat engolides per l’urbanisme. Mediambientals: l’activitat agropecuària ha estat substituïda per un centre hípic, que 
permet mantenir els camps i el bosc; l’ús com a allotjament juvenil amb activitats complementàries a l’hípica genera un coneixement de 
l’entorn. 

6. DETERMINACIONS NORMATIVES  

Generals: 

Caldrà considerar l’interès arqueològic, efectuant les intervencions arqueològiques preventives de control i excavació a fi i efecte de determinar 
l’existència de restes arqueològiques en el subsòl. 

Sobre el volum principal: 

Caldrà mantenir l’estructura bàsica determinant de la seva configuració tipològica. No s’admet l’annexió de nous cossos edificats. L’activitat 
d’allotjament juvenil hauria de mantenir l’equilibri entre la normativa de seguretat i els elements patrimonials. 

Sobre la resta de volums annexos: 

S’admeten les intervencions previstes en el Pla especial urbanístic de Can Camps. 

Condicions de serveis i accés: 

Caldria millorar el darrer tram de camí d’accés. 

Usos admesos: 

S’admeten tots els usos que preveu l’article 47 del TRLU. 
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